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2 mln zł dla PEC

Podczas lipcowej sesji Rady Miasta Żyrardowa radni zdecydowali o udziele-
niu pożyczki dla PEC w wysokości 2 mln zł.
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Nowi Honorowi Obywatele

Roman Bielecki, Krzysztof Ciołkiewicz, Jan Skrowaczewski i Zbigniew Wilk – 
to oni wzbogacą szeregi Honorowych Obywateli Żyrardowa. 
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Żyrardów współpracuje z BOŚ

Dzięki deklaracji Żyrardów może polegać na wsparciu przy projektach, 
których celem jest poprawa efektywności energetycznej. 
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56 inwestycji w subregionie żyrardowskim

W tym roku zakwalifikowano do tego projektu powiat żyrardowski, sochacze-
wski i grójecki. Łączna suma wsparcia to ponad 7,1 mln zł.
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ZAMKNIĘCIE SKLEPU MERE W ŻYRARDOWIE 56 INWESTYCJI W SUBREGIONIE 

ŻYRARDOWSKIM ZE WSPARCIEM 
MAZOWSZA.

KAMPANIA ‘JESTEM. AKTYWNI MIESZKAŃCY”

Mazowsze wspiera samorządy poprzez dofinansowania pieniędz-
mi z budżetu województwa. W tym roku zakwalifikowano do tego 
projektu powiat żyrardowski, sochaczewski i grójecki. Łączna suma 
wsparcia to ponad 7,1 mln zł.

W 2022 roku dofinansowanie dla powiatu żyrardowskiego wynosiło aż 452 
000 tys. zł. Miasto i Gmina Mszczonów otrzymała 114 000 na przebudowę 
ulicy Sołeckiej w Strzyżach. Gimina Radziejowice otrzymała 154 000 na mo-
dernizację drogi lokalnej ul. Polna w miejscowości Korytów. Urszula Ciężko 
Wójt Gminy Radziejowice wspiera rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej, na 
co Gmina otrzyma 30 000na remont pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie.  
Miasto i Gmina Wiskitki otrzymała 164 000 na przebudowę drogi gminnej 
w miejscowości Wiskitki ul. Wspólna. Miasto Żyrardów otrzymało 20 000 na 
dofinansowanie na zakup dla jednostki OSP Żyrardów. 

7 lipca w odrestaurowanym Kantorze umowy programów wsparcia pod-
pisał i zatwierdził wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział 
radni, przedstawiciele Mazowsza oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Autor: Aleksandra Szymańska

Miasto Żyrardów i Federacja „Działaj.My” prowadzi kampanię spo-
łeczną, której celem jest zachęcenie mieszkańców do aktywności 
społecznej i obywatelskiej. Kampania realizowana jest z udziałem 
i pod patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa 
Chrzanowskiego.

W poniedziałek, 18 lipca w Resursie odbyła się konferencja prasowa, pod-
czas której zaprezentowany został przygotowany w ramach kampanii spe-
cjalny spot reklamowy oraz strona internetowa www.aktywny-zyrardow.pl, 
która będzie stanowić platformę do komunikacji z mieszkańcami.

- Samorząd bez  aktywnych mieszkańców ma bardzo ograniczone pole dzia-
łania. Współczesne wyzwania przed  jakimi stoimy wymagają mobilizacji róż-
nych grup, organizacji i  instytucji. Dzięki takiej współpracy można efektywniej 
i skuteczniej prowadzić działania służące rozwojowi naszej lokalnej wspólnoty. 
Dlatego z mojej  inicjatywy w Żyrardowie konsekwentnie wprowadzamy różne 
narzędzia zachęcające mieszkańców do aktywności. Jednym z nich jest prowa-
dzona kampania społeczna – powiedział Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Rosyjski sklep Mere, który planował wielki rozruch w Polsce, nie-
stety wycofuje się z działalności. Powodem tej decyzji jest wojna 
wna Ukrainie, co spowodowało niechęć ze strony klientów do ro-
syjskich marek.

Dwa lata przed wejściem na polski rynek, w 2018 roku planował otwarcie 
105 sklepów na krajową giełdę. Ostatecznie powstało jedynie 10 marketów. 

W 2020 roku powstała pierwsza hurtownia w Częstochowie. Kolejno po-
wstały w Jaworznie, Bełchatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Ka-
miennej, Radomiu, Żyrardowie, Hrubieszowie, Chełmi i Piotrkowie Trybu-
nalskim. Charakterystyczna była sprzedaż towarów bezpośrednio z palet 
i kartonów oraz niskie ceny, 20 proc. niższe od rynkowych. Typowe były 
również artykuły mniej znanych marek polskich lub wschodnich. 

Problemy Mere w Polsce zaczęły się pod koniec lutego 2022 roku, kiedy Ro-
sja rozpoczęła wojnę na Ukrainie. Polacy zrezygnowali z robienia zakupów 
w rosyjskim sklepie pomimo niskich cen, co nie pozwalało na dalszą eks-
pansję hurtowni. Ponad to sankcje europejskie zmniejszyły dostawy towaru 
z Rosji.

Tekst i foto: Gabriela Kleta

R E K L A M A



3ŻPŻ • CZWARTEK • 21 LIPCA 2022 WAŻNE

PODPISANIE DEKLARACJI WSPÓŁPRACY 
ŻYRARDÓW Z BANKIEM BOŚ

2 MLN ZŁ DLA PEC

W środę, 13 lipca 2022 roku odby-
ło się spotkanie, podczas które-
go podpisana została deklaracja 
współpracy dotyczącej wymiany 
informacji i doświadczeń w za-
kresie przygotowania i finanso-
wania inwestycji proekologicz-
nych. 
Podpisane porozumienie to począ-
tek współpracy BOŚ (Bank Ochrony 
Środowiska) z jednostkami samorzą-
du terytorialnego z wykorzystaniem 
instrumentu ELENA (European Local 
Energy Assistance). Czołowym ele-
mentem jest bezzwrotne finansowa-
nie pochodzące z unijnego progra-
mu ELENA udostępnione przez BOŚ. 
Przeznaczone pieniądze zostaną 
przeznaczone na ufundowanie przy-
gotowania dokumentacji technicznej 
niezbędnej dla realizacji inwestycji 
proekologicznych.
Umowa została podpisana między 
przedstawicielem banku BOŚ - Wi-
ceprezesem Zarządu, Robertem 
Kacprzakiem, dyrektorem do spraw 
współpracy z jednostkami samo-

rządu terytorialnego banku BOŚ, 
Markiem Szczepańskim oraz pre-
zydentem Żyrardowa, Lucjanem 
Krzysztofem Chrzanowskim. Po-
trzeby naszego miasta są związane 
z ekologią, niską emisją spalin, odna-
wialnymi źródłami energii oraz ter-
momodernizacją.
• Żyrardów nie jest gminą miej-

sko-wiejską i nie możemy liczyć 
w najbliższej przyszłości na to, aby 
wzrastały nam dochody, chociażby 
z tytułu podatku nieruchomości, 
ponieważ nie mamy terenów. Za-
daniem pracowników urzędu mia-
sta jest pozyskiwanie różnego ro-
dzaju instrumentów finansowych, 
które wspierałyby również działal-
ność związaną z ekologią –powie-
dział Lucjan Krzysztof Chrzanow-
ski, prezydent Żyrardowa. 

• Bank Ochrony Środowiska działa na 
rynku już od 30 lat, finansując pro-
jekty ekologiczne. W ostatnim czasie 
wraz z ogłoszeniem w ubiegłym roku 
nowej strategii, zaczęliśmy jeszcze 

intensywniej wspierać samorządy. 
W tym roku podpisaliśmy porozu-
mienie z Europejskim Bankiem In-
westycyjnym, właśnie na możliwość 
wykorzystania bycia pośrednikiem 
w wykorzystywaniu środków z fun-
duszu ELLENA. Są to środki prze-
znaczone na finansowanie między 
innymi dokumentacji technicznej, 
na opracowanie projektów proeko-
logicznych – powiedział Pan Robert 
Kacprzak, Wiceprezes Zarządu 
BOŚ

Fundusze, którymi gospodaruje BOŚ 
z instrumentu ELLENA pokrywają 
90% kosztów dokumentacji tech-
nicznej koniecznej do przygotowa-
nia w ramach planowanych inwesty-
cji ekologicznych. Działania możliwe 
do sfinansowania z grantu to m.in. 
audyty energetyczne, projekty ar-
chitektoniczno-budowlane, analizy 
techniczne, raporty oddziaływania 
na środowisko oraz studia wykonal-
ności odnawialnych źródeł energii. 
Samorząd poniesie koszt w wysoko-
ści jedynie 10% wartości przygoto-
wania dokumentacji.
Zawarta umowa dotyczy inwestycji 
kilku terenów zieleni. Dzięki dekla-
racji, Żyrardów może polegać na 

wsparciu ze strony banku przy pro-
jektach, których celem jest poprawa 
efektywności energetycznej – w tym 
poprzez montaż instalacji OZE – wie-
lorodzinnych budynków mieszkal-
nych. Prócz tego celem są również 
budynki użyteczności publicznej, 
modernizacji lub rozbudowy oświe-
tlenia ulicznego, budowy stacji ła-
dowania pojazdów zeroemisyjnych 
oraz rozwoju i modernizacji sieci cie-
płowniczych. 
Zaświadczenie będzie obligować do 
końca 2023 r. z możliwością jego 
przedłużenia. 
Przygotowana dzięki grantowi ELE-
NA dokumentacja techniczna będzie 
mogła być w szczególności wykorzy-
stana przez samorządy dla urucho-
mienia inwestycji finansowanych ze 
środków programów unijnych per-
spektywy 2021-2027.
Jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi spe-
cjalny produkt dla samorządów 
– EKO Pożyczka dla samorządów – 
który umożliwi sfinansowanie wkła-
du własnego samorządów w projek-
tach dotacyjnych.
Autor: Gabriela Kleta
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Gwałtowny skok cen oraz pro-
blem z dostępnością węgla 
i gazu doprowadzają do kryzysu 
energetycznego. Problem ten 
nie omija Żyrardowa i Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej. 
Ta sytuacja zmusiła zarząd do 
podjęcia decyzji o wnioskowa-
nie o pożyczkę z budżetu Miasta 
Żyrardowa. 
Podczas lipcowej Sesji Rady Miasta 
radni zdecydowali o udzieleniu po-
życzki w kwocie 2 mln zł na rzecz 
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej. Ta kwota pozwoli na zakup po-
nad tysiąca ton węgla. PEC pożyczył 
tę kwotę na okres 4 lat z rocznym 
oprocentowaniem na poziomie 7 
proc. 
- Na rynku paliwowym zupełnie 
zmieniły się reguły gry. Jeszcze 
w zeszłym roku kupując węgiel pła-
ciliśmy za niego w terminie 60, 70 

dni. W obecnej sytuacji musimy do-
konywać 100 proc. przedpłat. Tutaj 
Miasto wyciągnęło do nas pomoc-
ną dłoń i na prośbę spółki wniosło 
o zmianę budżetową – mówił Ma-
rek Zawadka, prezes PEC Żyrardów 
po lipcowej sesji rady miasta. – Ta 
pożyczka pozwoli nam na groma-
dzenie paliwa na sezon grzewczy 
2022/2023. 
Gwałtownie rosnąca inflacja oraz 
kryzys na rynku energetycznym nie 
poprawia sytuacji w PEC Żyrardów. 
Nawet proponowane przez rząd 
rozwiązania nie zakładają wsparcia 
dla spółek energetycznych, co nie 
daje nadziei na poprawę sytuacji 
zarówno samych przedsiębiorstw 
jak i mieszkańców budynków wie-
lolokalowych, którzy korzystają 
z centralnego ogrzewania. Obecnie 
proponowane przez rząd tarcze 
gwarantują pomoc właścicielom 
budynków jednorodzinnych. 
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NOWE OSOBY W PANTEONIE HONOROWYCH OBYWATELI ŻYRARDOWA

Roman Bielecki, Krzysztof Ciołkiewicz, Jan 
Skrowaczewski i Zbigniew Wilk – to oni wzbo-
gacą szeregi Honorowych Obywateli Żyrardo-
wa. Podczas lipcowej Sesji Rady Miasta Żyrar-
dowa radni zdecydowali o rozszerzeniu listy 
Honorowych Obywateli Miasta Żyrardowa.

Podczas lipcowej sesji Rady Miasta radni zdecydo-
wali o przyznaniu tytułów Honorowych Obywateli 
Miasta Żyrardowa czterem osobom. Poniżej przed-
stawiamy uzasadnienia decyzji. 

Zbigniew Wilk

Zbigniew Wilk urodził się 26 maja 1941 roku w War-
szawie. W 1963 roku ukończył wydział fizyki na 
Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął pracę za-
wodową w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Żeromskiego w Żyrardowie. Jako nauczyciel stale 
pogłębiał swoje kwalifikacje zawodowe.  W 1988 
roku ukończył roczne studium Informatyki w War-
szawie, a następnie Studia Podyplomowe Organi-
zacji i Zarządzania Oświatą. W latach 1982-1985 
pełnił funkcję wicedyrektora, a następnie w latach 
1985-2001 dyrektora Liceum. Potrafił znakomicie 
łączyć funkcję nauczyciela fizyki, dyrektora szkoły 
i zaangażowanego instruktora ZHP. Jako człowiek 
posiadał wybitne zdolności mediacyjne. Potrafił 
łagodzić konflikty i napięcia, zawsze odnosząc się 
z szacunkiem i kurtuazją do swoich rozmówców. 
Otwarty na innych ludzi. Z równą uwagą i szacun-
kiem słuchający, swoich uczniów, nauczycieli, rodzi-
ców oraz wszystkich innych, którzy dzielili się z nim 
swoimi problemami. Każdego witał ze wspania-
łym, budzącym otuchę, łagodnym uśmiechem na 
ustach. Jego charyzmie po prostu nie można było 
się oprzeć. Jako nauczyciel fizyki potrafił w pełni 
wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, pobu-
dzając wyobraźni’r uczniów i pragnienie poznania. 
To między innymi dzięki niemu klasy matematycz-
no-fizyczne uchodziły za elitę szkoły. Jako Dyrektor 
podporządkował szkole całe swoje życie. Miał swoją 
wizję Liceum i potrafił zarażać koleżanki i kolegów 
entuzjazmem do realizacji swoich planów. Był też 
pełnym pasji harcerzem i instruktorem. Wraz z Eu-
geniuszem Wojtkowskim i Markiem Krukiem two-
rzył stałą kadrę wielu obozów - w Boguszewie, Kale-
niu k/Przysuchy i od roku 1974 w Dębówku. Wiele 

pokoleń żyrardowskich harcerzy na tych właśnie 
obozach uczyło się samodzielności i odpowiedzial-
ności.

Za działalność edukacyjną i społeczną Zbigniew 
Wilk został odznaczony:

• nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania I stopnia 
(1972)

• Złotym Krzyżem Zasługi (1983)
• Złotym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” (1989)
• Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1989)
• nagrodą Ministra Edukacji II stopnia (200 l)
I wielokrotnie nagrodami Kuratora Oświaty i Wy-

chowania.

Jan Skrowaczewski

Godność Honorowego Obywatela przyznaje się 
osobom szczególnie zasłużonym dla miasta. Jan 
Skrowaczewski był taką właśnie osobą, o czym 
świadczy jego życiorys.

Urodzonego we Lwowie w październiku 1924 roku 
[Jana Skrowaczewskiego} losy wojenne rzuciły do 
odległego Żyrardowa, z którym związał się aż do 
swojej przedwczesnej i tragicznej śmierci.

W wieku szesnastu lat przystąpił do konspiracji jako 
łącznik w kompanii Benedykta Karlickiego ps. „Piłat 
„ - nauczyciela z Wiskitek, a następnie [w 1942 rJ 
ukończył tajny kurs w szkole podchorążych zorga-
nizowanej w budynku dawnej straży pożarnej na 
ul. Mireckiego oraz w cieplarni ogrodu fabrycznego 
przy ulicy Żeromskiego.

Jan Skrowaczewski, nad wyraz bystry, odporny psy-
chicznie i doskonale zbudowany mężczyzna, przyjął 
na siebie rolę likwidatora, egzekutora, ¼ykonawcę 
wyroków i kar śmierci uch1-valanych przez Wojsko-
wy Sąd Specjalny. Aby mylić tropy posługiwał się 
również fikcyjnym nazwiskiem Kazimierz Rolski. Na 
konto Janka można zaliczyć około 20 osób, osób, 
które po wejściu okupanta na tereny Polski, stawały 
się bestiami w ludzkiej skórze. 1 właśnie te bestie 
„Kłamania „miał za zadanie likwidować. 1 likwido-
wał, skutecznie.

Lista jego osiągnięć jest of!fita i budząca respekt, 
a wszystkiego tego dokonał w niespełna rok. Wy-
sadzenie transportu kolejowego pod Pilawą, czaso-
we unieruchomienie podstacji elektrowni przy ulicy 
Jaktorowskiej czy uszkodzenie radiostacji w Gro-
dzisku Mazowieckim to zadania typowo dywersyj-
ne. Nie tym jednak wsławił się najbardziej „Klama-
nio „. Wykonanie

Wyroków śmierci na konfidencie Wilczyńskim pod 
Brwinowem, Hegenbarcie przy drodze do Mszczo-
nowa, wykonanie wyroku na Funku pod nosem żoł-
nierzy niemieckich, czy Alojzym Walhu w Grodzisku 
Mazowieckim - to tylko krótka lista jego osiągnięć. 
Jednak jak każdemu nawet Janowi Skrowaczew-
skiemu przytrą/iły się ·wpadki, niestety) ogromnie 
tragiczne w ostatecznym rozrachunku. Mowa tu 
o organizowanej próbie odbicia „Małego” i w kon-
sekwencji śmierci kolegów z plutonu: Stanclika, 
Horodyskiego i Hoca oraz zabicie Karola Berenta - 
hitlerowca, którego pomylono z Paprzyckim, za co 
w konsekwencji życie straciły niewinne osoby.

Kiedy znaleziono jego ciało, w sierpniu 1970 roku, 
na stawidłach, tuż obok „Agatki” nikt nie mógł uwie-
rzyć w to co się stało. Śmierć dosięgnęła go w nocy 
z 20 na 21 sierpnia 1970 roku, jednak do dziś nie 
wiadomo, czy odejście Jana Skrowaczewskiego to 
nieszczęśliwy zbieg okoliczności czy, jak wielu sądzi, 
wyrównanie rachunków z przeszłości.

Po zakończeniu wojny mieszkał na ulicy Żeromskie-
go tuż przy parku, w otynkowanym na biało, parte-
rowym domu, skąd blisko miał do swojej ulubionej 
Żyrardowanki, gdzie uczył młodzież boksować. Jan 
Skrowaczewski, odznaczony Krzyżem Pirtuti Milita-
ri, Krzyżem Walecznych, czy Medalem Zwycięstwa, 
po wojnie zatrudnił się jako kierowca w Zakładach 
Żyrardowskich. [...]

Dziś pozostały nam spisane wspomnienia z akcji li-
kwidacyjnych bądź dywersyjnych

„Kłamania”, ulica, która od 1982 roku nosi jego na-
zwisko oraz pomnik na żyrardowskim cmentarzu

Krzysztof Ciołkowski

Krzysztof Ciołkiewicz (8 VI 1948 r.- 5 VI 2018 r.) mgr 
ekonomii ukończył Szkołę Główną Planowania i Sta-
tystyki w Warszawie. Był radnym Rady Miasta Żyrar-
dowa oraz Rady Powiatu Żyrardowskiego. W 1984 
roku rozpoczął pracę w Żyrardowskich Zakładach 
Tkanin Technicznych. Był przewodniczącym Rady 
Pracowniczej ŻZTT, a później dyrektorem. Po prze-
kształceniu Zakładu w spółkę Skarbu Państwa został 
jej pierwszym prezesem. Pierwszej spółki Skarbu 
Państwa w historii województwa skierniewickiego. 
W latach 1993-1995 był prezesem Zakładów Prze-
mysłu Lniarskiego „Żyrardów”. W 1998 r. został 
radnym Rady Powiatu Żyrardowskiego. W tym roku 
również objął Urząd Prezydenta Miasta Żyrardowa 
z ramienia koalicji AWS, UW i SLD. W 2002 r. w pierw-
szych bezpośrednich wyborach samorządowych 
na wójtów, bunnistrzów i prezydentów miast miesz-
kańcy Żyrardowa powierzyli Mu Urząd Prezydenta 
Miasta na czteroletnią kadencję. W styczniu 2007 
r. objął funkcję Zastępcy Burmistrza Sochaczewa. 
W wyborach samorządowych 2010 r. został Rad-
nym Powiatu Żyrardowskiego i jednocześnie Wice-
starostą Powiatu Żyrardowskiego. Pełnił tę funkcję 
do jesieni 2014 r. Za zasługi w działalności na rzecz 
społeczności lokalnej w 2005 r. został odznaczony 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym 
Krzyżem Zasługi. Krzysztof Ciołkiewicz był bardzo 
zaangażowany w służbę Mieszkańcom Żyrardowa. 
Zawsze serdeczny, przyjazny i pomocny. Potrafił 
wysłuchać każdego, bez zaznaczania swojego zda-
nia. Żyrardów był dla Niego najważniejszy. Wszyst-
kie Jego działania były nastawione na osiągnięcie 
jak największego efektu. Okres Jego Prezydentury 
przypadł na trudne czasy. Postawił jednak na roz-
wój i sukces Miasta. W okresie Jego prezydentury 
wytyczony został główny kierunek rozwoju Żyrar-
dowa. Zdecydowano się na wdrożenie nowator-
skiego procesu rewitalizacji Żyrardowa. Sięgnięto 
po pierwsze fundusze unijne, które zmieniały wi-
zerunek miasta. Byliśmy i jesteśmy do dziś jednym 
z czołowych miast w Polsce pod względem pozy-
skiwania dotacji. Rozpoczęto mnóstwo inwestycji. 
Wiele przedsięwzięć kończyno w kolejnych kaden-
cjach. Rewitalizacja Żyrardowa pozwoliła na prze-
zwyciężenie stagnacji gospodarczej oraz zachowa-
nia ciągłości tożsamości miasta. Najważniejszymi 
sukcesami Krzysztofa Ciołkiewicza były:

1. Modernizacja PGK w zakresie gospodarki wod-
no - ściekowej. Pozyskanie dotacji z funduszu spój-
ności. Efekty sprawiły znaczną poprawę warunków 
życia w Żyrardowie.
2. Rewitalizacja poprzemysłowych obiektów i prze-
kształcenie ich na cele mieszkaniowo - usługowe. 
Zaproszenie do procesu rewitalizacji kapitału pry-
watnego poprzez współpracę z Firmą Stara Przę-
dzalnia i Lofty de Girarda.
3. Remont dworca PKP.
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4. Remont Szkół Podstawowych Nr 4,6 i 7 i innych 
placówek oświatowo - opiekuńczych.
5. Rewitalizacja Parku Karola Ditricha;
6. Zapoczątkowanie Ogólnopolskich Dni Dziedzic-
twa Europejskiego.

Realizacja czołowych inwestycji naszego Miasta wy-
magała poświęcenia mnóstwa czasu nie tylko za-
wodowego, ale również prywatnego. Pan Krzysztof 
Ciołkiewicz zgodnie współpracował z Radą Miasta 
Żyrardowa, jak i z różnymi instytucjami, decydujący-
mi o przydzielaniu wszelkich środków finansowych. 
Chętnie z potrzeby serca włączał się w akcje chary-
tatywne dla dzieci i ubogich mieszkańców. 

Roman Bielecki

Pan Roman Bielecki jako wieloletni nauczyciel wy-
chowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych 
w Żyrardowie i trener Międzyszkolnego Klubu Spor-
towego „Len” Żyrardów oraz KS Żyrardowianka 
skutecznie poszukiwał wśród uczniów Szkoły przy-
szłych zawodników w piłce siatkowej i gwarantował 
im dalszy rozwój na poziomie gry w reprezentacji 
kraju (Ryszard Adamiak, Piotr Wasilewski).

Swoją postawą promował różne dziedziny sportu 
(gry zespołowe, lekkoatletyka) zachęcając wycho-
wanków do studiów w Akademii Wychowania Fi-
zycznego i podejmowania pracy w żyrardowskich 
szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem Zespo-

łu Szkół Zawodowych w Żyrardowie (Ryszard Ada-
miak, Andrzej Szymaniak, Tadeusz Tarczyński).

Uczniowie Szkoły, uczestniczący w zajęciach Szkol-
nego Klubu Sportowego prowadzonych przez 
Pana Romana Bieleckiego, wielokrotnie zdobywali 
mistrzostwo województwa warszawskiego szkół 
średnich, a w roku 1969 i 1975 - podczas Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Warszawie - zajęli IV miejsce 
w ogólnopolskim finale piłki siatkowej szkół śred-
nich.

Praca trenera przyczyniła się także do czterokrot-
nego zdobycia mistrzostwa województwa skiernie-
wickiego szkół średnich przez uczniów naszej Szko-
ły w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka 
siatkowa i jazda szybka na lodzie. Sukcesy pedago-
giczne i dokonania Pana Romana Bieleckiego, jako 
trenera przyczyniły się do podniesienia rangi Szkoły 
w środowisku lokalnym i regionalnym.

Pan Roman Bielecki był kreatorem życia sporto-
wego w Żyrardowie. Współtworzył i trenował Na-
uczycielski Klub Sportowy „Belferek”, skupiający 
nauczycieli ze wszystkich szkół w mieście. Drużyna 
„Belferka” z sukcesem uczestniczyła w eliminacjach 
Mistrzostw Polski Nauczycieli. Pan Roman Bielecki 
efektywnie współpracował ze środowiskiem lokal-
nym aktywnie działając w Towarzystwie Krzewienia 
Kultury Fizycznej, gdzie prowadził zajęcia z gimna-
styki korektywnej i korekcyjnej dla mieszkańców 

Żyrardowa.

Za pracę pedagogiczną i dokonania w pracy trene-
ra otrzymał następujące wyróżnienia i nagrody:

• Odznaka „Za zasługi dla wychowania fizycznego 
i sportu w województwie warszawskim” – 1971

• Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fi-
zycznej” - 1972

• Profesor Szkoły Średniej - 1973
• Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania - 1973
• Srebrna Honorowa Odznaka Polskiego Związku 

Piłki Siatkowej jako wyraz uznania za ofiarną pra-
cę nad rozwojem piłki siatkowej w Polsce - 1980

• Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania - 1980
• Złoty Krzyż Zasługi - 1982
• Medal za rozwijanie sportu wyczynowego woje-

wództwa skierniewickiego - 1983
• Odznaka 25-lecia Towarzystwa Krzewienia Kultu-

ry Fizycznej
• Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Skier-

niewicach - 1985
• Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fi-

zycznej” - 1988
• Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Skier-

niewicach - 1990

Pan Roman Bielecki jest wzorem i autorytetem dla 
wielu pokoleń młodzieży, dając im szansę na roz-
wój osobisty i karierę sportową w kraju i poza jego 
granicami.

Wojciechowi Wesołowskiemu

Redaktorowi Naczelnemu Życia Powiatu Żyrardowskiego

Składamy najszczersze kondolencje

Z powodu śmierci

Mamy, Haliny Wesołowskiej

Przyjaciele z Redakcji

K O N D O L E N C J E
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TRZY ŻYRARDOWSKIE SZKOŁY  

ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU 
EDUKACYJNA SIEĆ ANTYSMOGOWA 

www.zyrardow.pl
w MIEŚCIE
LATO
ŻYRARDÓW

LUCJAN KRZYSZTOF CHRZANOWSKI PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA ZAPRASZA

2022

23.07.2022 / godz. 17:00 / 
PARK SENIORA

  Potańcówka w Parku Seniora
  "Cztery Kiery"

1.08.2022 / godz. 17:00
SKWER ARMII KRAJOWEJ 

  Obchody rocznicy wybuchu
  Powstania Warszawskiego

godz. 19:30 / CENTRUM KULTURY 
koncert Włodka Pawlika 
„Baczyński 100”

7.08.2022 / godz. 17:00
PARK SENIORA

   Potańcówka w Parku Seniora
   "Senior Band"

13.08.2022 / godz.  17:00

    MUZEUM LNIARSTWA 
    "Bielnik po robocie"

15.08.2022 
Święto Wojska Polskiego

 

21.08.2022 / godz. 17:00
PARK MIEJSKI im. K. A. Dittricha 
w Żyrardowie - Amfiteatr

   Potańcówka w Parku
   "Orkiestra Gedeon Richter"
   Stanisław Wasilewski

27.08.2022 / godz. 11:00-22:00
ZALEW ŻYRARDOWSKI

    MAZOpiknik w Żyrardowie
    Zaprasza Samorząd Województwa 
    Mazowieckiego

KINO LETNIE 
PARK MIEJSKI im. K. A. Dittricha 
w Żyrardowie - Amfiteatr

 15.07 / godz. 21:30 / "Na bank się uda"
 29.07 / godz. 21:30 / "Cwaniaki z Hollywood"
 12.08 / godz. 21:00 / "Jak wywołałem byłą żonę"
 26.08 / godz. 21:00 / "Zupa nic"
 09.09 / godz. 21:00 / "Coś się kończy coś zaczyna"

03.09.2022 / godz. 16:00
Rodzinny Rajd Rowerowy
Start - Tor Kolarski 
Meta -Aqua Żyrardów

    Godz. 20:00
    AQUA ŻYRARDÓW
    Zakończenie LATA

godz. 17:00 / PARK MIEJSKI 
im. K. A. Dittricha w Żyrardowie - Amfiteatr 
KONCERT PATRIOTYCZNY i Potańcówka
Bogdan Szymańczak i Jacek Goldbert   

LO im. S. Żeromskiego, Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawo-
wa nr 6 w Żyrardowie otrzymają bezpłatne czujniki smogu i tablice 
LED do wyświetlania wyników pomiarów.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) to projekt edukacyjno-informacyjny re-
alizowany przez NASK - Państwowy Instytut Badawczy, we współpracy z Pol-
skim Alarmem Smogowym (PAS) i Ogólnopolską Siecią Edukacyjną (OSE). 
Dane zbierane przez czujniki będą na bieżąco przesyłane do centralnego 
serwera i uśredniane w 5-minutowych okresach pomiarowych. W pobliżu 
placówki aktualny odczyt będzie widoczny dla społeczności szkolnej i miesz-
kańców dzięki zainstalowanej na budynku t ablicy informacyjnej – wyświe-
tlać się na niej będzie aktualna wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz 
szkoły. Dane będą także prezentowane na stronie esa.nask.pl.

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt unikalny na skalę europejską, 
który łączy dwa ważne obszary: edukację ekologiczną i edukację cyfrową. 
Uczniowie będą nie tylko korzystać z pomiarów jakości powietrza, ale rów-
nież uczestniczyć będą w zajęciach o smogu z wykorzystaniem cyfrowych 
materiałów, udostępnionych szkołom za pośrednictwem platformy e-lear-
ningowej eduESA.

Na platformie eduESA nauczyciele znajdą scenariusze lekcji, materiały szko-
leniowe i filmy. Otrzymają również zaproszenie na szkolenia i webinary, 
dzięki którym pogłębią swoją wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza 
i poznają zadania, które czekają na nich w czasie realizacji projektu.

Zestawy pomiarowe do badania jakości powietrza zainstalowane zostaną 
w 1200 placówkach w całej Polsce jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego 
sezonu smogowego. 

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

POWSTAŁ KOLEJNY CIĄG PIESZO-ROWEROWY 

Trwa rozbudowa tras rowero-
wych w naszym mieście. Inwe-
stycje realizowane są z udziałem 
środków unijnych. Właśnie za-
kończyła się budowa ciągu pieszo 
– rowerowego w ul. M. Nietrzebki. 
W ubiegłym tygodniu miał miej-
sce odbiór końcowy prac. 
Zakończona i oddana do użytku in-
westycja, to ciąg pieszo – rowerowy 
o długości ok. 563 m, który powstał 
w ul. Nietrzebki, na odcinku od ul. Par-
kingowej do ul. J. Skrowaczewskiego. 
Nawierzchnia wybudowana została 

z betonowej kostki brukowej bezfa-
zowej. Ponadto wymieniono oprawy 
oświetleniowe sodowe na LED na 9 
słupach wzdłuż trasy rowerowej. Wy-
konawcą prac była firma ELD MAR Ro-
boty Drogowe Elżbieta Trelińska z Ży-
rardowa. Wartość wykonanych robót 
wynosi 692.093,25 zł brutto.
Droga rowerowa w ul. Nietrzebki wy-
budowana została w ramach Projektu 
pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza w gminach południowo-za-
chodniej części Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego poprzez bu-
dowę Zintegrowanego Systemu Tras 
Rowerowych - Etap III” współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. 
W ramach tego samego projektu po-
wstaje także ścieżka rowerowa z beto-
nu asfaltowego i chodnik z kostki be-
tonowej w ul. Parkingowej, a do końca 
roku powinna być gotowa wyjątkowo 
atrakcyjna trasa rowerowa na odcin-
ku od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej, 
wzdłuż Zalewu Żyrardowskiego. 
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie
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PODSUMOWUJEMY TEGOROCZNE  

INICJATYWY LOKALNE! ZACHĘCAMY 
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW! 

PRACA W URZĘDZIE MIASTA!

ŻYRARDOWSKI KANTOR WKRÓTCE 
WRÓCI DO USŁUG!

Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu: www.
bip.zyrardow.pl

Wykaz lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Żyrardowa informuje, że został sporządzony i wywieszony 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1 
wykaz nieruchomości – lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemców (Zarządzenie Nr 223/22 PMŻ z dnia 11 lipca 2022 roku). 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1, pok. 35, tel. 46 858-15-84.

W naszym mieście z powodzeniem realizowane są zadania inwesty-
cyjne zgłoszone w ramach programu ,,Inicjatywa lokalna”. Program 
został stworzony z myślą o mieszkańcach, którzy chcą zmienić bez-
pośrednie otoczenie swojego miejsca zamieszkania, mają pomysł 
i są gotowi zaangażować się w jego realizację. W pierwszej połowie 
tego roku wykonanych zostało 5 inicjatyw, a w trakcie realizacji są 4 
zadania. Kolejny nabór wniosków trwa do 10 września br.

Zrealizowane w tym roku projekty, to:

• Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jarzębinowej,
• Projekt i budowa nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia 

ulicznego przy ul. M. Kopernika,
• Budowa terenu rekreacyjnego – placu zabaw na terenie Szkoły Pod-

stawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie,
• Budowa oświetlenia w ul. Poprzecznej – etap I,
• Budowa oświetlenia w ul. Poprzecznej – etap II,
Łączny udział finansowy Miasta Żyrardowa w realizacji powyższych zadań 
wyniósł ponad 110 tysięcy złotych.

W trakcie realizacji lub przygotowania do realizacji są następujące zadania:

• Rewitalizacja obiektu rekreacyjno-sportowego Oratorium - doposa-
żenie systemu monitoringu

• Budowa oświetlenia w ul. Konwaliowej,
• Remont chodnika przy ul. Wittenberga 4,
• Mobilne miasteczko ruchu drogowego.
Łączny planowany udział finansowy Miasta Żyrardowa w realizacji powyż-
szych zadań, na podstawie złożonych wniosków o realizację inicjatywy lokal-
nej, wyniesie około 100 tysięcy złotych.

W naborze wniosków o realizację inicjatywy w terminie do 10 lipca bieżą-
cego roku został złożony jeden wniosek, dotyczący realizacji zadania pn. 
„Budowa oświetlenia ulicznego w  ul.  Pszenicznej”. Określone we wniosku 
dofinansowanie ze strony Miasta Żyrardowa wynosi 25 tysięcy złotych.

Kolejny termin nabór wniosków upływa 10 września bieżącego roku.

Przypomnijmy, że w ramach inicjatyw lokalnych, mogą być realizowane 
przedsięwzięcia mające charakter celu publicznego oraz zaplanowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania inicjatora. Każda za-
twierdzona inicjatywa finansowana jest 85% ze środków Miasta, przy czym 
nie może to być kwota wyższa niż 25 tys. zł. Wkład własny Inicjatora winien 
wynosić min. 15% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.zyrardow.pl w zakładce 
,,Inicjatywa lokalna” oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta pod nr tel. 
46 858 15 93.

Zachęcamy do składania wniosków!

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Planujesz zmienić pracę? Chcesz 
podjąć nowe wyzwania, zdobyć 
nowe doświadczenia? Koniecz-
nie zapoznaj się z ofertami pracy 
w Urzędzie Miasta Żyrardowa!
Aktualnie trwają nabory na stanowiska:
–  Dyrektor Wydziału Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Żyrardowa  – termin 
składania ofert do  25 lipca 2022 r. 
do godz. 12.
– Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilne-
go i Spraw Obywatelskich Urzędu Mia-
sta Żyrardowa – termin składania ofert 

do 27 lipca 2022 r. do godz. 12.
– Podinspektor w Wydziale Podatków 
i Opłat Urzędu Miasta Żyrardowa – ter-
min składania ofert do 27 lipca 2022 r. 
do godz. 12.
Zachęcamy do zapoznania się z ofer-
tami. Szczegóły na  stronie na  stronie 
internetowej  Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Żyrardowa.
Nie  wahaj się, aplikuj na  interesujące 
Ciebie stanowisko!

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Zakończył się remont zabytkowego 
budynku kantoru. Trzy lata gigan-
tycznej pracy włożonej w rewalo-
ryzację tego wyjątkowego obiektu 
zaowocowały niezwykłym efektem. 
Wnętrza kantoru wyglądają impo-
nująco. Pozostało jeszcze wyposa-
żenie budynku, który już za kilka 
miesięcy stanie się istotnym ośrod-
kiem administracji samorządowej 
oraz ośrodkiem kulturowo-eduka-

cyjnym pn. Centrum Obsługi Miesz-
kańca.  

Zanim Kantor na dobre wróci do 
usług, wcześniej Prezydent Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski zaprosi 
mieszkańców do zwiedzania obiek-
tu i zapoznania się z historią, którą 
kryją jego mury. Tymczasem pre-
zentujemy efekty prac na zdjęciach.    

Informacja prasowa:  
UM w Żyrardowie
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Wichura zagroziła kapliczce

Harcerski „Braterski Krąg Pokoleń” 
już 12 sierpnia!

Nadmorskie podróże z uśmiechem

Ziemia Mszczonowska to miejsce, w którym zdecydowanie sprawdziłoby 
się hasło „wszyscy jesteśmy harcerzami”. ZHP to jedna z najdłużej działa-
jących organizacji w gminie, która swoje początki w naszej „małej Ojczyź-
nie” datuje na 1924 r., a może i wcześniej…

Tak wiele lat historii to również masa wspomnień i rzesza ludzi, którzy zakładali 
zielony mundur w różnych okresach swojego życia. Pewnie w każdej z rodzin, za-
mieszkujących miasto od pokoleń, znalazłby się przynajmniej jeden harcerz.

Wspólnie przypomnijmy sobie dawne obozy, zbiórki i przygody przeżyte harcer-
skim mundurze!

„Braterski Krąg Pokoleń” to spotkanie wszystkich członków mszczonowskiego Huf-
ca, to wieczór wspomnień ludzi, dla których harcerska lilijka jest symbolem młodo-
ści, przyjaźni, niezapomnianych przeżyć.

Spotkajmy się 12 sierpnia o godz. 18:00 w Centrum Reakcyjnym Hotelu Panorama 
na Zbiroży!

Informacja prasowa: Hufiec ZHP Mszczonów

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech 
Dziecka” podróżą rozpoczęło tegoroczne wakacje. Od 25 czerwca do 2 lipca 
członkowie i podopieczni organizacji przebywali w nadmorskim Dziwnowie. 
Oprócz tej miejscowości, w trakcie wycieczki odwiedzili również Między-
zdroje czy Kamień Pomorski. W Dziwnowie zaś relaksowali się na plaży i ko-
rzystali z ciepłych promieni wakacyjnego słońca. 

Skoro morze to musiał się odbyć również rejs. I to nie byle jaki, ale statkiem 
pirackim po Morzu Bałtyckim. Kilka dni spędzonych na północy Polski przy-
niosło wiele uśmiechów i ogrom dobrej zabawy.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI w Mszczonowie

Foto: „Uśmiech Dziecka”

Mszczonowscy strażacy ratują różnorodne obiekty, zagrożone przez siły na-
tury. Mocne porywy wiatru sprawiły, że oberwał się konar drzewa rosnącego 
w pobliżu kapliczki w miejscowości Badowo-Dańki. Gałąź uszkodziła ogrodze-
nie, ławkę i chodnik w okolicy miejsca kultu. Druhowie z Ochotnicza Straż Po-
żarna w Mszczonowie oraz pracownicy ZGKiM zadbali o uprzątnięcie terenu 
kapliczki oraz naprawienie zniszczeń.

Informacja prasowa: Dagmara Bednarek,  
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
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Plener malarski u ChełmońskiegoMariański Ruch Inicjatyw 

Ekonomiczno-Społecznych szuka 
lokalnych animatorów

Poszukujemy osób, które są go-
towe pomóc nam przy organi-
zacji czasu wolnego dla dzieci 
z terenu naszej Gminy, informu-
je Katarzyna Niewczas z MRIES-
-u. Chcemy, we współpracy 
z GOPS-em i Gminną Biblioteką 
Publiczną - ruszyć z wakacyjny-
mi warsztatami, na które mamy 

już konkretny plan, a także cie-
kawymi spotkaniami dla dzieci 
od 5 lat wzwyż, dodaje. 

Warsztaty odbywać się będą w sie-
dzibie stowarzyszenia MRIES w Pusz-
czy Mariańskiej, najprawdopodob-
niej 3 razy w tygodniu od 11 lipca do 
końca wakacji. Będą bezpłatne. Czas 
trwania: 2,5 godziny (jedno spotka-
nie) - od 11.00 do 13.30. Jeśli mo-
żesz poświęcić trochę czasu, masz 
16 lat lub więcej (a nawet dużo wię-
cej), chcesz wesprzeć nas organiza-
cyjnie lub merytorycznie, koniecznie 
się z nami skontaktuj. Zapewnijmy 
wspólnie dzieciom ciekawe wakacje, 
apelują przedstawiciele stowarzy-
szenia.

Kontakt: wiadomość na naszym pro-
filu na Facebooku, mail:  centrum@
inicjatywa.info.pl  oraz telefonicz-
ny: 46  831 81 09 (od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.30 - 15.30) lub 
607 446 650.

Informacja prasowa: MRIES

Artyści z Grupy U Nas mieli przyjemność uczestniczyć w plenerze malar-
skim w urokliwej Kuklówce, na terenie posesji niegdyś należącej do wybit-
nego malarza Józefa Chełmońskiego. Dziś dworek jest w posiadaniu jego 
prawnuka Stanisława Austa, który chętnie dzieli się swoją wiedzą dotyczącą 
życia i twórczości słynnego przodka. Kuklówka była inspiracją dla Chełmoń-
skiego, teraz stała się inspiracją dla artystów z Puszczy Mariańskiej. Swoją 
wiedzą służyła też Hanna Gancarczyk. Józef Chełmoński w Kuklówce miesz-
kał w latach 1889-1914, do swojej śmierci. Dworek jest bardzo urokliwy. 
Powstały tutaj wybitne dzieła takie jak między innymi: „Bociany”, „Orka”, „Je-
sień przed burzą”, „Kuropatwy na śniegu”, „Staw w Radziejowicach”. Tym 
razem miejsce to zachwycało artystów z Galerii U Nas. Powstało tam wiele 
ciekawych prac.

Informacja prasowa i foto:Galeria U Nas
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Dotacje z Samorządu Województwa 

Mazowieckiego
Dbajmy wspólnie o środowisko

 7 lipca br. Wójt Gminy Urszula Ciężka oraz Skarbnik Marlena Górniewska pod-
pisały umowy z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Rafałem Raj-
kowskim na realizację trzech działań na terenie Gminy Radziejowice 3:

1. Remont dwóch pomieszczeń gospodarczych/magazynów na sprzęt ratowni-
czy/ w strażnicy OSP Radziejowice – wysokość dofinan sowania 30 000,00 zł;

2. Zakup wyposażenia do utrzymania umundurowania bojowego w OSP Kory-
tów: Pralka przemysłowa, Suszarka przemysłowa, Szafa do suszenia odzieży 
– wysokość dofinansowania 7995,00 zł;

3. Modernizacja ul. Polnej w miejscowości Korytów - wysokość dofinansowa-
nia 157 000,00 zł.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował Gminę Radziejowice 
w kwocie 191 995,00 zł.

Foto: UG Radziejowice

Urząd Gminy Radziejowice In-
formuje, że działki stanowiące 
place sołeckie nie są objęte sys-
temem odbioru odpadów ko-
munalnych, a w związku z tym 
firma wywozowa z którą Gmi-
na Radziejowice ma podpisaną 
umowę nie ma obowiązku zabie-
rania z niej worków z odpadami.

W związku z tym UG przypomina 
i prosi o zagospodarowanie śmieci 
we własnym zakresie po skończo-
nych spotkaniach integracyjnych. 
Dbajmy wspólnie o środowisko nie 
tworząc dzikich wysypisk.

Informacja prasowa:  
UG w Radziejowciach
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IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży  
,,Moja wizja Zero- Bezpieczeństwo, Zdrowie i dobrostan Rodziny w Gospodarstwie”

Gdzie znajdziemy najpiękniejszy ogród?

Wspaniały jubileusz KGW we Franciszkowie

WISKITKIWISKITKI

Do 29 lipca 2022 można zgłaszać 
udział w gminnym konkursie na 
„Najpiękniejszy Ogród, Balkon/
Taras, Podwórko, Posesję”.

Zgłoszone miejsca oceni jury, które 
zwróci uwagę na:

• rozwiązania proekologiczne,
• trawniki,
• elementy dekoracyjne,
• elementy małej architektury,
• zróżnicowanie biologiczne,
• funkcjonalność,
• estetykę i wpływ na najbliższe 

otoczenie oraz przestrzeń pu-
bliczną,

• rozplanowanie obiektu oraz 
urządzenie części wypoczynko-
wej,

• estetykę i stan techniczny.
Uroczyste ogłoszenie zwycięzców 
będzie miało miejsce podczas Doży-
nek Miasta i Gminy Wiskitki 28 sierp-
nia 2022 r.

Szczegóły konkursu wraz kartą zgło-
szenia znajdują się w regulaminie na 
stronie internetowej: www.wiskitki.pl 

W minionym roku zwycięzcą konkur-
su okazał się Pan Piotr Stegenka. 

Informacja prasowa:  
Urząd Miasta i Gminy Wiskitki

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała w czerw-
cu IV ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero” w tym 
roku przebiegać będzie pod hasłem ,,Bezpieczeństwo, Zdrowie i Do-
brostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”. Patronat honorowy nad 
konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi, Henryk Ko-
walczyk.

Konkurs odbywa się w ramach Międzynarodowej Strategii „Wizja Zero”, której 
głównym celem jest wyeliminowanie zagrożeń przy oraz chorób zawodowych.

W bieżącym roku Kas chce zwrócić szczególną uwagę na funkcjonowanie ro-
dziny w gospodarstwie rolnym, w odniesieniu do 7 Złotych Zasad strategii 

Wizja Zero.

Zadanie konkursowe skierowane jest do młodzieży w wieku od 13-21 lat i ma 
na celu stworzenie krótkiego filmu promującego bezpieczne zachowania 
w rolnictwie, oczywiście z podkreśleniem roli rolniczej rodziny w kształtowaniu 
zasad ochrony życia i zdrowia na wsi.

Szczegóły dotyczące kampanii prewencyjnej można znaleźć na stronie www.
krus.gov.pl w zakładce Moja Wizja Zero. Zapraszamy do wzięcia udziału w kon-
kursie.

materiały prasowe KRUS

Pół wieku temu mama Mag-
daleny Majak, obecnej prze-
wodniczącej Koła Gospodyń 
Wiejskich we Franciszkowie za-
łożyła KGW. Nikt wówczas nie 
przypuszczał, że Koło przetrwa 
50 lat. W sobotę (9.07) jego 
członkinie wraz z przyjaciółmi 
świętowały 50-lecie istnienia.

– Byłam młodą dziewczyną. Bar-
dzo podobało mi się to co robiła 
mama. Dziś kieruję kołem, które 
stworzyła i myślę, że przekażę je 
w kolejne ręce wspominała Mag-
dalena Majak.

Kończąc ostatnie zdanie wymow-
nie spojrzała na córkę, która dziś 
jest jedną z członkiń franciszkow-
skiego Koła. Czy sztafeta będzie 
kontynuowana i pałeczka przeka-
zana kolejnemu pokoleniu czas 
pokaże. Panie zachęcają do wstę-
powania w szeregi koła – również 
panów.

Podczas Jubileuszu wspominano 
wspólne działania, wycieczki i spo-

tkania. Tych nie brakowało, bo 
KGW z Franciszkowa jest jednym 
z najdłużej działających kół na te-
renie Gminy Wiskitki. Impreza była 
okazją do spotkania się również 
z tymi, którzy wiele lat temu byli 
związani z Kołem. Albumy ze zdję-
ciami sprzed lat stanowiły nie lada 
atrakcję. Wielu gości skorzystało 
też z możliwości wpisania się w pa-
miątkowej kronice.

Z życzeniami przybyło wielu przyja-
ciół Koła, przedstawicieli organiza-
cji i instytucji oraz innych kół z te-
renu Gminy Wiskitki. Gratulacje, na 
ręce przewodniczącej, złożył Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy 
Wiskaitki Paweł Dziemiańczyk. – 
Życzę wielu sukcesów na kolejne 
lata, by wasze koło stale się rozwi-
jało – mówił przewodniczący.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Wiskitki Rafała Mitury wręczono 
pamiątkowy grawerton. Specjalne 
podziękowania swojej przewodni-
czącej złożyły również członkinie 
KGW we Franciszkowie. Podczas 
wręczania upominków i kwiatów 
o raz składania gratulacji niejed-
nej osobie łza zakręciła się w oku. 
Radosna atmosfera z przeżytych 
wspólnie 50 lat sprawiła, że wszy-
scy chętnie bawili się przy muzyce 
na żywo.

Informacja prasowa: Jarosław Pię-
cek, UMiG Wiskitki
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MŁODY CHŁOPAK Z PASJĄ 
Muzyką zajmuje się mnóstwo ludzi, mło-
dych jak i starszych, a w tym raperzy, którzy 
w dosadny sposób opisują swoje przeżycia, 
poglądy. Z taką propozycją wychodzi młody 
chłopak, który od niedawna zajmuje się ra-
pem, Dawid Szyszka. Z Dawidem rozmawiała 
Gabriela Kleta. 

Co Cię skłoniło do nagrywania piosenek?

Dawid Szyszka: Zacząłem pisać teksty 3 lata 
temu, może trochę dłużej. Nie mogłem zebrać się 
do tego. To znaczy pisałem, ale nie mogłem ze-
brać się do nagrywania. Po pierwsze nie miałem 
warunków, po drugie bałem się reakcji otoczenia: 
jak to będzie, jak ludzie zareagują, jak nagrywam. 
I tak mijał czas, aż w końcu znajomy zabrał mnie na 
plan swojego teledysku i tak poznałem człowieka, 
który miał kontakt do studia, w którym nagrywał. 
Po rozmowie z dziewczyną, która mnie nakłoniła 
do tego, żebym spróbował, poszedłem do studia, 
nagrałem swój pierwszy numer i tak to się rozkrę-
ciło, że mam teraz na YouTube 11 piosenek.

Od kiedy to robisz? 

Nagrywać zacząłem 9 miesięcy temu, dokładnie 6 
października 2021 roku. Moja pierwsza piosenka 
nosi tytuł „Znikł mi z twarzy lęk”. Kawałek ma już 
1,5 tysiąca wyświetleń, ale wiem, że tak to działa, 
że pierwszy numer będzie miał dużo odsłon, bo 
każdy, kto mnie zna, chce zobaczyć, co ja tam zro-
biłem. Dla porównania, druga piosenka ma około 
600. Myślę, że moją pierwszą przełomową pio-
senką była „Banda Wygnańców”, która na ten mo-
ment zbliża się do liczby 1,7 tysięcy wyświetleń.

Czy było to twoje marzenie czy raczej hobby?

Muzyką interesowałem się od zawsze, muzyka 
zawsze była blisko mnie. Wiadome jest, że chcia-
łem być jednym z tych ludzi, których słucham. Czy 
to było moje hobby? Nie, dlatego że nic z tym tak 
właściwie nie robiłem, lubiłem pisać teksty, ale nie 
wiem, czy to można pod hobby podciągnąć. Je-
stem jednak zdania, że było to moje marzenie.

Jaki jest motyw przewodni twoich piosenek?

W swoich numerach staram się przekazywać war-
tości, które są ważne w życiu. Staram się przele-
wać swoje uczucia, emocje na papier. Nie nawijać 
o czymś bezsensownym i nieistotnym, lecz o swo-
im życiu, rzeczywistości, która mnie otacza. To 

moje refleksje, poglądy, marzenia i siebie.

Jaki był twój największy problem w realizacji 
planów ze światem muzycznym?

Myślę, że kilka było takich rzeczy. Największym 
problemem był strach, tak jak wspomniałem, 
przed odbiorem. Drugim były możliwości, których 
za bardzo nie miałem. Nie wiedziałem jak się do 
tego zebrać, więc skończyło się to tylko na tek-
stach, które sobie nawijałem do bitu. 

A co z kosztami? Miałeś pieniądze na nagry-
wanie?

Jak już dostałem możliwość pójścia do studia, co 
stało się po długim czasie, bo dopiero po około 3 
latach pisania tekstów, okazało się, że są to kosz-
ty, które mogę ponieść.  Wiadomo, raz pienią-
dze były, raz ich nie było, ale to jest wszystko do 
uzgodnienia. Po prostu trzeba umieć rozmawiać 
i kwestia uzgodnienia jest łatwiejsza. Można płacić 
za godzinę, można płacić od ręki, ratami, raz na 
kilka sesji. Także to jest wszystko do dogadania.

Kto cię inspiruje do tworzenia muzyki, pisa-
nia tekstów?

Na pewno raperzy, których słucham na co dzień, 
ale głównie do pisania tekstów inspiruje mnie ży-
cie, przebieg dnia, np. jakaś sytuacja, chwila może 
mnie natchnąć. Ja się nie inspiruję ludźmi, bo chcę 
robić coś swojego. 

Czy spotkałeś się już z hejtem? Jeżeli tak, 
to jak to odebrałeś-  jako opinię słuchaczy, 
motywację do działania, by być jeszcze lep-
szym?

Z hejtem się jeszcze nie spotkałem. 

Jak radzisz sobie z wadą wymowy, jąkaniem?

Radzę sobie w ten sposób, że nie zwracam na to 
większej uwagi. Kiedyś się tego wstydziłem i to 
była też jedna z przyczyn, dlaczego bałem się roz-
począć nagrywać swoje kawałki, ale z czasem do-
tarło do mnie, że jest to przypadłość, która mogła 
przytrafić się każdej innej osobie. Nie mam na to 
wpływu. Po prostu robię to, co kocham i jeśli ko-
muś nie pasuje to już nie jest mój problem. 

Kto Cię wspiera w tym co robisz? 

Wspiera mnie na pewno moja ekipa, dziewczyna 
i ludzie, którymi otaczam się na co dzień. Zdarza 
się, że spotkam się z osobami, z którymi widzę się 
rzadko, i mówią mi, że fajnie nawijam.

Co twoi bliscy, rodzina twierdzą o twojej 
twórczości?

Akceptują, ale nie wypowiadają się za dużo na ten 
temat. To już trzeba by było ich się pytać.

Czy miałeś chwilę zawahania, żeby przestać 
nagrywać?

Nie. Miałem tylko takie momenty, w których nie 
miałem weny do tworzenia, ale z reguły ten czas 
szybko przechodził. 

Z którym wykonawcą chciałbyś nagrać pio-
senkę i dlaczego akurat z nim?

Nie mam nawet 5 takich, z którymi chciałbym na-
grywać. Ale z takich najbardziej znanych, powiedz-
my, że by było wiadomo o kim jest mowa, no to 
taki pierwszy z brzegu to Słoń, na pewno Reto, 
bardzo lubię ich muzykę oraz Floral Bugs.

Jaki jest Twój kolejny cel w muzyce?

Następnym celem jest to, żeby zdobyć jakieś więk-
sze grono słuchaczy, takich powiedzmy liczonych 
już w tysiącach. Nie chodzi mi o jakieś 200 tysię-
cy ludzi, żeby mnie słuchało. Po prostu moim ce-
lem jest rozwijać się na tyle, żeby grono słuchaczy 
powiększało się samo, a do tego potrzebny jest 
progres. W skrócie moim celem jest to, żeby robić 
coraz lepszą muzykę, szlifować swoje teksty, swój 
głos, brzmienie i flow . Stawać się coraz lepszym. 
W przyszłości chcę osiągnąć szczyt. Myślę, że każ-
dego kto chce się realizować w swojej pasji, chce 
być w tym jak najlepszym.

Czy masz w planach w najbliższym czasie 
wypuścić nową piosenkę? Jeśli tak, to kiedy 
i o czym ona będzie?

W planach na pewno jest wypuścić nową piosn-
kę, mam już nawet 3 w zapasie. Kolejny numer, 
który wyjdzie na YouTube,nie będzie wychodził na 
moim kanale, tylko na kanał MMB. To wszystko za-
leży od tego, kiedy uwinie się montażysta klipu, ale 
myślę, że realne jest, by pojawił się w przyszłym 
tygodniu. To będzie już numer z klipem, pierwszy 
w moim wydaniu. Odpowiedź na to, o czym on 
będzie, będzie w tracku, więc kto będzie chciał się 
tego dowiedzieć niech wejdzie na kanał MMB.

Kto stworzył MMB? Kiedy nawiązałeś z nimi 
współpracę i co ona ci daje?

MMB jest tworzony głównie przez Malina i Milkę, 
którzy przyjęli mnie w swoje szeregi. Współpracę 
zaczęliśmy jakiś miesiąc temu. Generalnie na po-
czątku zaprosiłem Malina na feat, on spropsował 
kawałek i dograł swoją zwrotkę. Porozmawialiśmy 
sobie i po jakimś czasie Malin zaproponował mi, 
że jeśli chcę, to mogę dołączyć do MMB. Chłopaki 
dają mi możliwość rozwoju, za co jestem im bar-
dzo wdzięczny. Od kiedy zaczęliśmy współpracę, 
widzę postęp np. w brzmieniu, co daje mi impuls 
do działania.

Czy praca rapera jest twoją wymarzoną pra-
cą?

Tak. Chciałbym to robić, chciałbym dojść do po-
ziomu takiego, żeby się z tego utrzymać. Nie 
ukrywam, że jest to najlepsza droga, którą mogę 
wybrać w swoim życiu, ponieważ za dużo predys-
pozycji do innych prac nie mam. Dlatego bardzo 
bym chciał, żeby to wyszło. 

Kto był twoim idolem w dzieciństwie a kto 
jest nim teraz? Może zmieniły się poglądy?

Idolem w dzieciństwie na pewno był Kaen, a ra-
czej muzyka Kaena była ze mną przez bardzo dłu-
gi czas. Teraz, powiem szczerze, nie mam jakiś 
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O G Ł O S Z E N I A

idoli. Bardzo lubię Słonia i ogólnie cały squad BDF. 
Uwielbiam wręcz ich muzykę, ale na razie moimi 
idolami są Milka i Malin, ponieważ są to ludzie, 
którzy po prostu robią to, co ja, są w tym lepsi 
ode mnie, są bardziej doświadczeni i są dla mnie 
takim autorytetem. Robiąc muzykę mam w gło-
wie to, że chciałbym dojść do ich poziomu, a wia-
domo, z czasem u każdego poziom ten wzrasta. 
Jest to taka nieustanna walka, gonitwa, chcę ich 
dogonić, a oni cały czas pną jeszcze wyżej. Wiem, 
że postępy w moim wykonaniu dają mi motywa-
cję i tak samo to, że dają mi możliwość rozwoju, 
daje mi motywację, bo chcę wykorzystać tę szan-
sę. Jest to o tyle fajne, że mogę z nimi na co dzień 
rozmawiać.

Czy masz jakieś inne pasje?

Chodzę na siłownię, teraz mam przerwę. Kiedyś 
grałem w piłkę nożną, ale to z wiekiem przeszło. 
Interesuję się także terrarystyką, jest to dziedzina 
wiedzy o zwierzętach w terrarium. 

Masz swoje wymarzone zwierzę egzotyczne?

Chciałbym mieć kajmana. Wyobraź sobie, że masz 
w pokoju mini krokodyla, po prostu cudowna 
opcja. 

Gdybyś miał 20 tysięcy złotych, na co byś je 
przeznaczył?

Przeznaczyłbym połowę na pewno na podraso-
wanie studia, w którym obecnie nagrywam. Na 
ulepszenie, nowy sprzęt. Część bym przeznaczył 
na bity, generalnie na rozwój. Nie ukrywam, że 

część bym wydał na swoje życie, ale nie byłaby 
to przerażająca suma, bo chciałbym te pieniądze 
produktywnie wydać. 

O czym marzyłeś w dzieciństwie?

Pamiętam, że w klasach 1-3 chciałem być astro-
nautą. Wtedy nie spodziewałem się, jak dużą 
wiedzę trzeba mieć i jak dobrze trzeba się uczyć, 
dlatego ten plan szybko legł w gruzach. Zaintere-
sowanie tworzeniem rapu zaczęło się myślę, że 
z 3-4 lata temu.

Jak widzisz siebie za 10 lat?

Nie wiem, ponieważ jest to dla mnie odległa przy-
szłość, ale mogę powiedzieć, jak chciałbym, żeby 
wyglądała. Gdyby była możliwość stworzenia so-
bie przyszłości, to chciałbym być popularnym, 
ale nie najpopularniejszym raperem. Chciałbym, 
żeby ludzie mnie rozpoznawali, ale żeby to nie 
wyglądało tak, że wyjdę na ulicę i nagle 300 osób 
się zbiegnie po autograf czy zdjęcie. Tak właśnie 
mają amerykańscy raperzy, że nigdzie nie wyjdą, 
bo nawet nie będą mogli wejść do restauracji. 
Także chciałbym być już rozpoznawalnym na sce-
nie, ustabilizowanym finansowo i emocjonalne. 
Nie musieć martwić się o pieniądze, po prostu nie 
chcę być zniewolony tak jak większość ludzi, któ-
rzy żyją za 3 tysiące na miesiąc i jedyny cel w ich 
życiu to dożyć do pierwszego czy dziesiątego, do 
wypłaty. Ja takiego życia nie chcę, chcę być wol-
nym człowiekiem i o takie rzeczy się nie martwić, 
żyjąc w spokoju, robiąc to, co kocham, czyli mu-
zykę.

Zamienię 25m IP co miejskie  
centrum na mniejsze

nr tel. 509 894 805

Dołącz do zespołu redakcyjnego!
Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednią osobą zgłoś się do nas! 

Zapraszamy do kontaktu na adres: w.wesolowski@zycie-powiatu.pl
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19 lipca w Żyrardowie pedagodzy z podwór-
ka wyszli po raz kolejny do młodzieży z re-
witalizacji miasta. Realizatorem programu 
jest Żyrardowska Federacja Organizacji 
Społecznych „Działaj.My”, Oratorium św. 
Jana Bosko w Żyrardowie i SportLife. Celem 
projektu jest zachęcenie młodych ludzi do 
aktywnego i radosnego spędzenia czasu.

Podczas festynu dzieci z pomocą animatorów, 
mogły zapomnieć o trudnych przeżyciach i świet-
nie się bawić. Odbyły się różnego rodzaju gry 
i zabawy, co spowodowało wiele uśmiechów. Jak 
mówił Michał Ochnicki, pedagog działający w tej 
akcji, odbyły się takie zabawy jak guma, mecze 
piłkarskie, chińczyk, tenis stołowy i wiele innych. 

- Od początku powstania stowarzyszenia i naszej 
działaności chcieliśmy dać możliwość skorzy-
stania z animacji i organizacji czasu wolnego 
jak największej liczbie osób - mówi Michał Och-
nicki, pedagog z podwórka, Stowarzyszenie 
Sport Life. 

- Taka forma przebywania na podwórkach daje 
możliwość dzieciom zapomnieć o problemach 
życia codziennego a przy okazji dzięki wykwalifi-
kowanym animatorom, aktywnie i w przyjemny 
sposób spędzić wolny czas. Zajęcia są dosto-
sowane do grup wiekowych i ilości dzieci, które 
aktualnie przebywają na podwórku. Chętnie 
korzystamy z zabaw, które pamiętamy z lat na-
szej młodości takich jak guma, piwko przeciw-
ko czy kapsle, aby dzieci po skoczymy projekcie 
miały szereg zabaw z których mogą skorzystać 
bez dodatkowe sprzętu po ukończonym pro-
jekcie - dodaje.

Autor Gabriela Kleta / Foto: Michał Ochnicki

 PEDAGODZY Z PODWÓRKA
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Rok temu zakończył się projekt odbudowy 
zieleni w naszym mieście, który trwał od 2017 
roku. Żyrardów otrzymał z funduszy europej-
skich około 13 milionów złotych na zagospoda-
rowanie terenów zieleni o łącznej powierzchni 
aż 23,23 ha. Całkowity koszt inwestycji wynosi 
około 15 milionów złotych. Projekt ten będzie 
dalej kontynuowany, prawdopodobnie do 
grudnia 2022 roku. 

Na ten moment projekt objął tereny zieleni: 

- Eko Park przy ul. Skrowaczewskiego i ul. Nietrzebki
- 2 Skwery przy ul. Fieldorfa Nila
- Skwer RUUKI przy ul. 1-go Maja
- Skwer z pomnikiem AK przy ul. 1-go Maja
- Skwer na Placu Jana Pawła
- Zieleńce przy ul. Kościuszki
- Park w Al. Partyzantów
- Skwer w Al. Partyzantów
- Park przy. ul. Reymonta
- Park przy Stawie św. Jana
- Park przy ul. Wyspiańskiego
- Ogródek Jordanowski przy ul. Mostowej
- Plac osiedlowy przy ul. Wittenberga
- Skwer przy ul. Żeromskiego
- Stary Park przy ul. Piastowskiej
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Limanowskiego

- Tereny zieleni wzdłuż ul. Reymonta
- Tereny zieleni wzdłuż ul. 1-go Maja
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Mickiewicza
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Jaktorowskiej
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Nietrzebki
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Fieldorfa Nila
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Pięknej
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Waryńskiego
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Izy Zielińskiej
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Kacperskiej
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Środkowej
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Ossowskiego
- Tereny zieleni wzdłuż ul. P.O.W.
- Tereny zieleni wzdłuż ul. Wyszyńskiego

Powodem inwestycji było zaniedbanie terenów 
zielonych w Żyrardowie. Projekt miał zagospodaro-
wać te tereny i sprawić, by żyrardowianie chętniej 
wychodzili na świeże powietrze oraz sprawić, by te 
tereny się nie zmniejszyły. Celem była również po-
prawa jakości powietrza.

Miasto Żyrardów uzyskało kolejne fundusze na ten 
projekt. W planach jest zagospodarowanie terenu 
wokół Górnego Stawu w centrum, ścieżkę przy-
rodniczą od ul. Kanałowej do ul. Słowiańskiej oraz 
Skwer Inwalidów. 

Tekst: Gabriela Kleta

PROJEKT POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 
ŻYRARDOWA POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI
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 Malowanie wśród natury - plener malarski

Wzmocnij swój głos

Półkolonie w Młodeku 

Dnia 16 i 17 lipca o godz.14 w Par-
ku im. Karola Augusta Dittricha 
w Żyrardowie odbył się plener 
malarski grupy Malirys, podczas 
którego dzieci i młodzież a na-
wet dorośli mieli okazję malować 
w pieknych okolicznościach przy-
rody.
16 i 17 lipca to dzień niezapomnia-
nych wrażeń dla dzieci,młodzieży 
a nawet osób dorosłych. W Parku 
Dittricha uczestnicy  mieli okazję ma-
lować krajobrazy, budynki oraz bywal-
ców  miejskiego parku. 
Organizatorem i opiekunem tego 
przedsięwzięcia jest Monika Rosiń-
ska z Centrum Kultury w Żyrardowie, 
opiekun grupy MaliRys oraz Gminne 
Centrum Kultury „Powozownia” w Ra-
dziejowicach. Głównymi uczestnikami 
pleneru były dzieci i młodzież z grupy 
Malirys.

- Podczas pleneru mogliśmy chłonąć 
wszystko to, co daje nam to miasto. 
A teraz w lato możemy uwieczniać 
zieleń, która cudownie kwitnie, 
pachnie - mówiła Monika Rosińska. 
- Mogliśmy sobie posiedzieć i się 
poinspirować. W spokoju podzi-
wiać prace innych, którzy podobnie 
jak my malują i interesują się naszą 
małą żyrardowską sztuką - dodaje 
artystka.

Również uczestnicy są zadowoleni 
z odbywającego się wydarzenia. Spy-
tani dlaczego lubią malować, czemu 
akurat taka forma sztuki, jednogłośnie 
odpowiadają: „To forma wyrażania 
emocji,uczuć i tego, co siedzi w nas sa-
mych. To lepsze poznanie siebie, otwie-
ranie się na wrażliwość,nowe doświad-
czenia.” Organizatorzy zapowiadają,że 
wydarzenie odbędzie się już niedługo.

Autor: Aleksandra Szymańska

Tegoroczne półkolonie letnie W Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Żyrar-
dowie „Lato 2022” zostały zorganizo-
wane dla 24-osobowej grupy dzieci 
w wieku 7-10 lat. Akcja letnia odby-
wała się w dniach od 27 czerwca do 
8 lipca. Wychowankowie uczestni-
czyli w bardzo ciekawych zajęciach 

plastycznych, turniejach gier plan-
szowych, zabawach na basenie i zaję-
ciach ruchowych. Głównymi atrakcja-
mi były oczywiście wycieczki, podczas 
których dzieci odwiedziły wspaniałe 
miejsca: Park Rozrywki „Julinek”, Mia-
sto Przygód „Mandoria”, „Farmę Iluzji” 
i Warsztat Garncarski w Bolimowie.

Informacja prasowa: Młodek Żyrardów

W piątek, 8 lipca 2022 roku odbył 
się koncert finałowy członków 
warsztatów wokalnych „Wzmoc-
nij swój głos” przeprowadzany 
przez Fundację Gwiazd. 

Koncert był finałem lokalnych zajęć 
muzycznych dla dzieci prowadzo-
nych przez Pana Krzysztofa Gwiaz-
dę przez pierwsze dwa tygodnie 
wakacji. Młodzież z powiatu żyrar-
dowskiego uczyła się tekstów i aran-
żacji piosenek opracowanych przez 
pPana Krzysztofa. Koncert został 
wzbogacony występami starszych 

uczniów Pana Krzysztofa, w tym 
mięedzy innymi Pauliny Domańskiej 
i Jana Jóźwiaka. Ważną rolę w prowa-
dzeniu warsztatów i przygotowań do 
występu odegrała Kasia Wilk, prowa-
dząca zespół The Tonacja. Wsparcie 
całemu przedsięwzięciu udzielił dy-
rektor CK w Żyrardowie, Pan Robert 
Siniarski. 

Zadanie publiczne pt „Wzmocnij 
swój głos – warsztaty wokalne dla 
dzieci i młodzieży” wsparte ze środ-
ków z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego.

Tekst i foto: Gabriela Kleta
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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.Rozwiązanie:

R E K L A M A

Pionowo
1. góry w Ameryce Południo-

wej
2. zespół doktryn opartych na 

kabale
3. zmiana robocza w kopalni
4. Marcin - koszykarz
5. największe miasto Libanu
6. osoba dobrze się na czymś 

znająca
7. gruba nić nasycona wo-

skiem
8. członek załogi statku 
9. miasto nadmorskie
11. naziemny wodociąg 
18. ... Campbell - modelka
19. bezpośredniość i nietak-

towność
20. nocny motyl
22. stan, w którym ze strachu 

ktoś próbuje uciec
23. osoby z ruchu religijnego 

w judaizmie 
25. błona okrywająca więk-

szość narządów jamy 
brzusznej

27. Zbigniew ... - polski aktor 
teatralny i filmowy

28. w mit. gr. heros i bohater 
wojny trojańskiej

29. Wolfgang ... Mozart
30. miasto w województwie 

dolnośląskim
31. uznanie osoby zmarłej za 

błogosławioną
35. ... Skolimowska - sporto-

wiec olimpijski
38. objaśnienie znaczenia 

wyrazu
41. inaczej 15 minut 
44. nagłe uświadomienie so-

bie czegoś
47. jeden z elementów, na 

które dzieli się jakaś całość
49. heros grecki, syn Anchize-

sa i Wenus
50. grupa społeczna propagu-

jąca nowe wartości

52. rzeka przepływająca przez 
północno-wschodnią 
Polskę 

54. do pozbycia się lakieru 
z paznokci 

56. badanie istoty jakiegoś 
zjawiska 

57. droga górska z wieloma 
zakrętami

62. lądy i morza wokół biegu-
na północnego

63. stan poprzedzający zgon
66. pracownik naukowo-dy-

daktyczny w szkołach 
wyższych

69. górna część grzbietu
71. cienki papier służący do 

odbijania pisma
73. sceniczny dramat mu-

zyczny 
Poziomo

8. dorastający chłopak
10. sprawność, przygotowa-

nie merytoryczne, wiedza 
w danej dziedzinie

12. żołnierz nowo wcielony do 
wojska

13. najważniejszy kościół ar-
chidiecezji 

14. odznaczający się słabą 
budową ciała

15. utrzymywanie z kimś sto-
sunków towarzyskich

16. całokształt wiedzy i zdolno-
ści umysłowych człowieka

17. sumienność
21. wzajemny stosunek 

dwóch lub więcej wielkości 
24. polowanie na zwierzynę
26. niewielki, szary gryzoń
28. artystka grająca rolę 

w teatrze
29. przebój zespołu „Łzy”
31. nauka badająca kulturę 

ludów bałtyckich
32. sprzedawana w tablicz-

kach
33. zmiana kierunku ruchu
34. pionowa ściana skalna

36. człowiek strachliwy
37. część skorupy ziemskiej 

niepokryta wodami
39. brak sensu
40. postać biblijna
42. dramat Goethego
43. produkt spożywczy 

w szczelnym opakowaniu
45. francuski sos z majonezu 

i czosnku
46. Will ... - zagrał w „Jestem 

legendą”
48. przyrząd do kreślenia, 

kształcie trójkąta
51. monoteistyczna religia 

Żydów 
53. urządzenie zabezpie-

czające przed skutkami 
nadmiernego obciążenia 
elektrycznego

55. noworodek przedwcze-
śnie urodzony

57. człowiek uczący się o ję-
zyku i literaturze narodów 
słowiańskich

58. stan fizyczny organizmu
59. klawisz akceptujący daną 

akcję
60. podziemna rzeka w Ha-

desie
61. pot. tracenie równowagi 

psychicznej
64. „... i fabryka czekolady”
65. kraj ze stolicą w Brukseli 
67. właściciel restauracji War-

szawa Wschodnia
68. elektrokardiogram
70. nowela Bolesława Prusa 
72. badanie położenia ciał 

niebieskich 
74. ośmiotysięcznik w Nepalu
75. recytowany przez dzieci 
76. Hans Christian ... - pisarz
77. rzemieślnik zajmujący się 

haftem 
78. rodzaj loterii liczbowej
79. podróży ma go ze sobą
80. krótkie ostrze nasadzane 

na lufę karabinu
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20.05.
Włosy umyte, uczesane. Grzebień trzeba 
zmienić, ten nowy szarpie. Mówiłem, że bę-
dzie zły, ale kobieta w drogerii się upierała. 
One zawsze wiedzą lepiej. Do zapamiętania: 
ja wiem, inni nie wiedzą. Szampon się kończy. 
Za często myję. 
Mycie = troska.
Pisanie do siebie = debilizm.
Ale psych zapyta. Znowu. I znowu trzeba się 
będzie tłumaczyć. 
Do kupienia: grzebień z rzadkim rozstawem 
zębów. 

27.05.
Psych pochwalił. Nie zdradziłem, że to tylko 
jeden wpis. Poczucie winy.
Muszę się poprawić. 
Psych pyta, za co kocham swoje lalki. Za nie-
winność. On nie rozumie. Wraca do „nieprze-
pracowanej traumy z dzieciństwa”. Mówi, że 
nigdy nie dojrzałem. Żałuję, że nie mogę mu 
wytłumaczyć.
Do kupienia: perfumy damskie, woda toaleto-
wa dla dzieci, czekolada 

28.05.
Znowu widziałem Magdalenę z Helenką. Po-
konane oczy, bez światła. Chód, w którym nie 
ma energii. Życie zabrane przez cierpienie. 
Decyzja: POMOGĘ.
Po decyzji: spokój. Zostało działanie. Plan. 
Wiem, że się uda. Zawsze się udaje.
Historia Magdaleny i Helenki: Rok temu spalił 
się ich dom. Od papierosa Magdy. Zginął mąż 
i roczny synek. Pięciolatka przeżyła, kilka ope-
racji, wszędzie blizny, zepsuta twarz. 
Córka blond włosy. Magdalena szatynka.
Do kupienia: herbata, kawa, ciastka (to póź-
niej, najpierw się umówię)

1.06
Udało się.
Była pod szkołą, podszedłem. Pokazałem le-
gitymację dziennikarską. Nie chciała rozma-
wiać, ale czekała na dziecko, nie mogła odejść.
Wyjaśniłem: wiem, co przeżywa, bo jako 

dziecko doświadczyłem czegoś podobnego. 
Opowiedziałem o Tomku, małym braciszku. 
Jak wszyscy potem udawali, że to nie moja 
wina. Jak chciałem do niego dołączyć, ale nie 
umiałem.
Zapłakała i dała się objąć. Porozumienie - 
oboje wiemy, że tak się nie da żyć. Wina po-
żera wszystko. Jak zwlec się z łóżka, jak umyć 
twarz, ubrać się, posmarować chleb masłem 
i zrobić herbatę? Jak wymieniać z ludźmi sło-
wa i znosić ich spojrzenia?
Zgodziła się na wywiad w redakcji. Obiecałem, 
że poczuje się lepiej. Ludzie mi wierzą, jak tak 
mówię. Zawsze. Wszyscy. Wierzą, bo mówię 
prawdę.
Za 10 dni wielki dzień. Będzie już zawsze wol-
na i uśmiechnięta. Helence znikną blizny, na 
twarzy i w pamięci. 
Żałuję, że nikt nie może tego zrobić dla mnie.
Do kupienia: puszki na obiad

2.06.
Psych nie pozwala oglądać ani czytać wiado-
mości. 
Dziś zajrzałem. Tylko na moment. Wypad-
ki, choroby, błędy nie do naprawienia, nagłe 
nieszczęścia. Codziennie. Zawsze. Do końca 
świata.
Nie mogę wszystkich uratować. 
Nie mogę.
Nie mogę.
Nie mogę.
Siebie też nie uratuję.
Skupić się. Oddychać. Powoli. I liczyć oddechy.
Pomogę Magdalenie. Pomogę małej Helence.
To dużo.
Do kupienia: chloroform, strzykawki, igły, mi-
krofaza

3.06.
Psych zauważył, że się „ożywiłem”. Ostroż-
ność. Nie zapominać. Nigdy.
Do kupienia: pasta do zębów i dezodorant

6.06.
Mam siedem lalek. Najpiękniejsza jest Beata - 
ma rude loki. Delikatne sprężynki, lubię je cią-
gnąć lekko i patrzeć, jak wracają do poprzed-
niego kształtu. Ania też cudowna, blondynka, 
jej włosy są proste i lśniące jak włosy modelek 
na reklamach. Długie do pasa. Czuję ich ele-
gancką śliskość pod palcami. Moje ulubienice. 
Ale inne też kocham.
Patrzę z dumą. Buzie bez winy i bez cierpie-
nia. Ich los nic nie waży. Nigdy się nie rozcza-
rują. Nie będą musiały patrzeć na brzydotę. 
Nie będą się pociły, śmierdziały, wydalały. Ni-
gdy nie przypomną sobie, co się stało.
Do kupienia: dwie lalki, jedna większa, druga 
mniejsza

9.06.
Magdaleno, ja wiem, co robisz codziennie 
w myślach. Cofasz czas. Rzucasz palenie na 
tydzień przed wypadkiem, na dzień, tego sa-
mego poranka. Nie rzucasz palenia, ale nie zo-
stawiasz papierosa w sypialni, nie wychodzisz 
do łazienki, nie stoisz na tarasie i nie patrzysz 
na gwiazdy, nie myślisz o rzeczach, których 
nie ma, choć może ich pragniesz, a wracasz 
do sypialni i  w porę gasisz papierosa. 
Magdaleno, oboje wiemy: nie rzucisz palenia, 
nie zgasisz papierosa, wszystko już się wyda-
rzyło i wydarza się nieustannie w twojej pa-
mięci. 
Beata nie weźmie po imprezie taksówki dla 

siebie i szwagierki, lecz pojedzie własnym sa-
mochodem. Ania nie wypije kawy, lecz zaśnie, 
zostawiwszy otwarte okno i swojego półtora-
roczniaka bawiącego się autkami. Sylwia nie wy-
rzuci trujących grzybów. Bliźniaczki nie będą 
pamiętały, gdzie zadzwonić, kiedy mama się 
dusi. Ja nie powiem Tomeczkowi, że lód może 
się złamać i nie wrócę z nim do domu na kola-
cję, nie położymy się spać i nie będziemy śnić 
zwykłych snów.
Magdaleno, nie bój się już. Odpoczniesz. 
I twoja córeczka też odpocznie. Obiecuję.
Do kupienia: worki na gruz

10.06.
Psych znowu o robocie. Że praca w spalarni 
to nie dla mnie. Nie muszę się ograniczać, 
stać mnie na więcej.
A ja nie muszę się spełniać w pracy. Mam swo-
ją misję. Praca to tylko środek do osiągnięcia 
celu. 
Psych mówi, że mam w sobie coś z artysty. 
Pokazywałem mu zdjęcia lalek. Fryzur. Za-
chwycony. Nie pytał, skąd…
Ktoś puka.
***
To sąsiadka. Przychodzi czasami. 
Ta by się spodobała psych. Prawdziwa artyst-
ka. Rzeźbiarka. Robi popiersia. 
Miła. Ładna. Bardzo ładna.
I docenia moje lalki.  „Widać, że je kochasz” - 
to na poważnie, nie śmieje się.
Skupić się. To już jutro.
Do kupienia: ciastka

11.06.
Przyszły obie. Mała wycofana i smutna. Strasz-
na twarz. Do naprawy. Pozwoliłem jej obej-
rzeć lalki. Głaskała je po głowach. Wzruszenie. 
Dziecko czuje.
Magdalena zdziwiona: przecież mówiłem, że 
to redakcja. Ale weszła, usiadła, poczęstowała 
się. Opowiadała, udawałem, że notuję.
Znam jej historię. Jednak bolała. Dała mi chu-
steczkę, oboje płakaliśmy. Ona po raz ostatni.
Potem wszystko poszło sprawnie. Chloroform 
(najpierw matka, potem córka), zastrzyk, gole-
nie. Na włosy czekają nowe lalki. Lalka Mag-
daleny ma zbyt niebieskie oczy, będę musiał 
je poprawić, dodać szarość i odrobinę zieleni. 
Ciała poczekają do jutra, to tylko skorupki. Du-
sze są we włosach, za kilka dni będą w lalkach. 
Do kupienia: farbki do plastiku

24.06.
Zaniedbałem pisanie. Psych - dezaprobata. 
Nowe lalki patrzą na mnie z uśmiechem. 
W oczach (kolor udał się bdb) spokój. 
Czeszę je. Zazdroszczę im. 
Są piękne.
Przyszedł list. Nadawca nieznany. Jedno zda-
nie „Nie jesteś sam”.
Muszę zacząć się rozglądać, jak wychodzę 
z domu. Czasami zapominam, że są inni lu-
dzie, patrzą, myślą, widzą mnie.
Do kupienia: kwiaty, bukiet, nowe się ucieszą

27.06.
Dziś randka - psych nie wierzył. A jednak. 
Sąsiadka zaprasza do siebie. Pokaże swoje 
dzieła. Zrobi moje popiersie. 
Mówi, że sztuka uwalnia.
Wierzę jej.

Joanna Turkowska

LALKI
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11 lipca do dyżurnego SM wpłynę-
ło zgłoszenie, dotyczące leżącego 
mężczyzny na chodniku, przed wej-
ściem do sklepu przy ul. Stanisława 
Moniuszki. Funkcjonariusze SM po 
przybyciu na miejsce, potwierdzili 
zgłoszenie. Mężczyzna był po uży-
ciu alkoholu i nie był w stanie samo-
dzielnie się poruszać. Po konsultacji 
lekarskiej, mężczyzna został osadzo-
ny do wytrzeźwienia w Pomiesza-
niu dla Osób Zatrzymanych. W dniu 
12.07.2022 r. za dopuszczenie się 
nieobyczajnego wybryku w miejscu 
publicznym, na Sylwestera M. został 
nałożony mandat karny. 

11 lipca wpłynęło zgłoszenie, o męż-
czyźnie sprzedającym owoce w miej-
scu nie dopuszczonym do handlu 
przez gminę Żyrardów, przy ul. Ste-
fana Okrzei. Na miejscu okazało się, 
że handlujący, to Maciej Z., który 
w dniu 09.07.2022 r., był już poucza-
ny w tym miejscu, za to samo wykro-
czenie. Tym razem za popełnione 
wykroczenie mężczyzna został uka-
rany mandatem karnym. 

12 lipca patrol SM zauważył, że na ul. 
Waleriana Łukasińskiego nastąpiło 
rozwarstwione pni drzew rosnących 
w pasie rozdzielającym jezdnię. Po 
wykonaniu dokumentacji fotogra-
ficznej, przekazał nieprawidłowość 
do Wydziału Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta Żyrardowa. 

12 lipca dyżurny SM przyjął zgłosze-
nie od mieszkanki, która zwróciła się 
o pomoc weterynaryjną, w związku 
ze znalezieniem w rejonie ul. Win-
centego Witosa potrąconego lisa. 
Zgłoszenie zostało przekazane do 
lekarza weterynarii, w celu podjęcia 
w trybie pilnym działań wg. kompe-
tencji. 

12 lipca w związku ze zgłoszeniem 
mieszkańca bloku przy ul. Izy Zie-
lińskiej, dotyczącym przebywania 
prawdopodobnie bezdomnego 
mężczyzny na piętrze klatki schodo-
wej, patrol SM udał się na zgłoszenie. 
Jak się okazało na miejscu, osoba już 
opuściła klatkę schodową. 
13 lipca wpłynęło zgłoszenie do 
dyżurnego SM, dotyczące kobiety 
będącej po użyciu alkoholu, któ-
ra zakłócająca spokój i porządek 
publiczny, używając przy tym słów 
wulgarnych na peronie stacji PKP. 
Patrol SM na miejscu potwierdził za-
sadność zgłoszenia. Kobieta została 
przebadana w placówce medycznej, 
a następnie osadzona do wytrzeź-
wienia w Pomieszczeniu dla Osób 

Zatrzymanych. W dniu 14 lipca za 
popełnione wykroczenia Urszula W., 
została ukarana mandatem.
W dniu 14 lipca za pomocą systemu 
monitoringu miejskiego zauważono, 
że na ul. Izy Zielińskiej przy wjeździe 
na rondo doszło do awarii pojazdu, 
który znacznie utrudnia ruch innym 
pojazdom. Zgłoszenie zostało prze-
kazane do właściwych służb przewi-
dzianych prawem, w celu udrożnie-
nia przejazdu.
14 lipca strażnicy interweniowali na 
ul. Stefana Okrzei w związku z par-
kowaniem pojazdu marki Honda na 
miejscu przeznaczonym dla osoby 
niepełnosprawnej o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Obecnie usta-
wodawca za to wykroczenie określił 
karę grzywny w postępowaniu man-
datowym w wysokości 800 zł i taką 
karę poniósł Volodymir S., kierujący 
pojazdem.
14 lipca funkcjonariusze SM nałożyli 
mandat karny na Agnieszkę R., któ-
ra spożywała alkohol w miejscu pu-
blicznym objętym zakazem, przy ul. 
Radziejowskiej.
16 lipca zaobserwowano przy po-
mocy monitoringu miejskiego grupę 
osób, przy skrzyżowaniu ul. Bolesła-
wa Limanowskiego z ul. Fryderyka 
Chopina, wśród której bije się dwóch 
mężczyzn, a pozostałe próbują temu 
zapobiec. Zdarzenie zostało przeka-
zane do służb przewidzianych pra-
wem, w celu podjęcia interwencji.

W środę 13 lipca ok godz. 16:09 
w Żyrardowie na ul. Kilińskiego 
podczas prac budowlanych doszło 
do uszkodzenia rurociągu z gazem 
ziemnym. Strażacy ewakuowali 
osoby z placu budowy oraz sąsied-
nich budynków. Wyciek gazu został 
zatamowany przez pracowników 
pogotowia gazowego, którzy za-
kręcili zasuwy na rurociągu.  Żadna 
z osób pracujących na placu budo-
wy nie została poszkodowana.
W poniedziałek 11 lipca ok godz. 
16:09 strażacy zostali wezwani do miej-
scowości Różanów, gdzie doszło do 
pożaru budynków gospodarczych.  Po-
żarem objęte były drewniane budynki 
gospodarcze, zgromadzone w nich 
przedmioty oraz stojące w pobliżu 
dwa samochody osobowe. Mieszkańcy 
zdołali ewakuować trzy inne samocho-
dy. Akcja ratownicza polegała w pierw-

szej kolejności na obronie drewniane-
go budynku mieszkalnego, a następnie 
gaszeniu palących się szop i wiat. Do-
gaszanie pożaru trwało ponad trzy go-
dziny, a w akcji ratowniczej brało udział 
27 strażaków z JRG Żyrardów, OSP 
Guzów, OSP Aleksandrów oraz OSP 
Wiskitki. 
W czwartek 14 lipca ok godz. 
8:14 na drodze krajowej nr 50 
w miejscowości Chudolipie doszło 
do wypadku z udziałem samochodu 
osobowego, którym podróżowały 
4 osoby w tym dwuletnie dziecko. 
Samochód wpadł do przydrożnego 
rowu i uderzył w drzewo. Dwie oso-
by, w tym dziecko doznały obrażeń. 
Pierwszej pomocy udzielali na miej-
scu zdarzenia strażacy, a następnie 
poszkodowani  zostali przewiezieni 
do szpitali. W akcji ratowniczej brał 
udział śmigłowiec Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego.  Ruch na dro-
dze krajowej nr 50 przez kilka go-
dzin odbywał się wahadłowo.

STRAŻ POŻARNA

STRAŻ MIEJSKA
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NIEBEZPIECZEŃSTWA NA ŁONIE NATURY. JAK SIĘ UCHRONIĆ I ZAPOBIEGAĆ? 

Sezon wakacyjny rozpoczął się 
na dobre. Korzystając ze sprzyja-
jącej pogody wielu mieszkańców 
naszego powiatu decyduje się  na 
wypoczynek na świeżym powie-
trzu, spacer po lesie, przejażdżkę 
rowerową, a także weekend na 
rodzinnej działce. Niezależnie od 
tego jaką formę spędzania czasu 
na świeżym powietrzu wybierze-
my, musimy pamiętać o zagroże-
niach, które stwarzają dla nas i na-
szych bliskich między innymi osy, 
pszczoły, szerszenie, kleszcze czy 
np. jusznice deszczowe potocznie 
zwane „końskimi muchami”.
Osy i szerszenie
Osy i szerszenie często żyją w naszym 
sąsiedztwie. Potrafią  zakładać gniaz-
da na naszych posesjach w różnych, 
trudnych do zlokalizowania miejscach. 
Często są to okiennice, szczeliny pod-
stropowe, karmniki dla ptaków oraz 
skrzynki na listy. Niestety obecność 
tych owadów w naszym najbliższym 
otoczeniu może być nie tylko uciążli-
wa, a nawet śmiertelnie niebezpieczna 
dla osób uczulonych na ich jad. Przed 
niechcianymi gośćmi możemy się jed-
nak zabezpieczyć. 
Skutecznym sposobem jest odstrasza-
nie ich za pomocą zapachów. Przykła-
dowo szerszenie są szczególnie wraż-
liwe na zapach pelargonii, lawendy czy 
bratków. Posiadanie tych roślin w na-
szym ogródku znacznie zmniejsza ry-
zyko założenia przez te owady gniazda 
w pobliżu. Na rynku obecnie dostępne 
są również pułapki na osy i szersze-
nie, które co ważne są neutralne dla 
pszczół, innym równie skutecznym 
sposobem są moskitiery montowane 
na oknach, które sprawdzą się w szcze-
gólności w naszych ogródkach działko-
wych. 
Jeżeli jednak mimo stosowania działań 
zapobiegawczych znajdziemy w naszej 
okolicy gniazdo tych owadów, często 
w obawie przed konsekwencjami wy-
nikającymi z ich sąsiedztwa chcemy 
jak najszybciej takie gniazdo zlikwido-
wać, musimy jednak pamiętać o wła-
snym bezpieczeństwie. Najrozsądniej 

jest nie podejmować żadnych działań 
na własną rękę, a zlecenie tej operacji 
specjalistycznej firmie lub poprosze-
nie o pomoc straży pożarnej, ale tylko 
w wypadkach, jeśli obecność takiego 
gniazda w sposób bezpośredni zagra-
ża naszemu życiu lub zdrowiu. Straża-
cy pomogą nam, w szczególności jeśli 
dane gniazdo zlokalizowane jest w są-
siedztwie budynków użyteczności pu-
blicznej lub miejsc przebywania dzieci, 
typu przedszkola i place zabaw. Jeśli 
jednak zdecydujemy się samemu usu-
nąć gniazdo nie powinniśmy robić tego 
za pomocą ognia, łopaty lub innych 
narzędzi, które mogłyby tylko bardziej 
rozwścieczyć owady i sprowokować je 
do ataku. 
Usuwając gniazdo pamiętajmy o kilku 
ważnych wskazówkach, przede wszyst-
kim zadbajmy o to aby w otoczeniu 
nie znajdywały się osoby postronne, 
w szczególności dzieci i zwierzęta do-
mowe. Likwidujmy gniazda zawsze po 
zmierzchu, wtedy owady są bardziej 
ospałe i mniej skłonne do ataku, nie 
zapominajmy również o grubej odzieży 
chroniącej nasze ciało.
Usuwając gniazdo os lub szerszeni 
skorzystajmy ze specjalnych środków 
chemicznych przeznaczonych do tego 
celu, które podtruwają owady i spra-
wiają, że są one mało aktywne. Nad 
ranem w odzieży ochronnej owijamy 
gniazdo np. materiałowym workiem 
i przenosimy je w odludne miejsce. 
Bardziej humanitarnym rozwiązaniem 
jest np. zadymienie takiego gniazda od-
powiednimi preparatami i przeniesie-
nie go w miejsce, gdzie jego obecność 
nikomu nie zagraża.
Pszczoły
Mimo iż, owady te postrzegane są jako 
niebezpieczne są niezwykle pożytecz-
ne, są one potrzebne do rozwoju wielu 
roślin. Pszczoły poprzez zdobywanie 
nektaru zapylają kwiaty, dzięki czemu 
rośliny uprawne dają więcej plonów, 
a owoce i warzywa są dorodniejsze. Te 
niezwykle ważne w przyrodzie owady 
zapewniają żywność zarówno ludziom 
jaki i innym zwierzętom, a dodatkowo 
produkują miód. Ukąszenia pszczół 
podobnie jak os mogą być niebez-
pieczne. Jednakże owady te nie są tak 
skłonne do ataku, ponieważ chwilę po 
użądleniu same tracą życie. Korzystają 
z tej metody obrony tylko, gdy czują 
się zagrożone. Mimo wielu wypadków 
z udziałem pszczół, pamiętajmy, że pod 
żadnym pozorem nie wolno ich zabijać 
i niszczyć ich gniazd, jest to gatunek 
chroniony. Chcąc pozbyć się  gniazda 
powinniśmy skontaktować się z pszcze-
larzem, jeśli okaże się, że pszczoły są 
zdrowe dostaną nowy dom.  
Kleszcze
Kolejnym bardzo niebezpiecznym dla 
naszego zdrowia gatunkiem są klesz-
cze, które w brew pozorom spotkamy 

nie tylko w lasach i łąkach, ale również 
w większych miastach. Najczęściej 
możemy je znaleźć w wilgotnych miej-
scach, wysokich trawach, na papro-
ciach czy nawet na krzakach jadalnych 
owoców. Pajęczaki te żywią się krwią nie 
tylko ludzi, ale również naszych domo-
wych pupili, o których zabezpieczenie 
również powinniśmy się  zatroszczyć. 
Pasożyt ten po znalezieniu się na skó-
rze ofiary szuka dogodnego miejsca do 
ugryzienia. Najczęściej są to miejsca, 
w których skóra jest najcieńsza, czyli 
ramiona, pachy, pachwiny, miejsca za 
uszami. 
Kleszcze potrafią przemieszczać się 
po ludzkiej skórze przez dłuższy czas, 
co daje nam możliwość do wczesnego 
zlokalizowania ich oraz usunięcia za-
nim dojdzie od ugryzienia. Dodatkowo 
mogą przenosić wiele niebezpiecznych 
chorób, do najczęstszych możemy zali-
czyć boreliozę, babeszjozę oraz klesz-
czowe zapalenie opon mózgowych. Jak 
postępować po ukąszeniu, zapytaliśmy 
Państwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego Pana Łukasza Szymań-
skiego: 
Panie Inspektorze co należy zrobić 
w sytuacji, gdy znajdziemy na naszym 
ciele kleszcza? Jak go usunąć? Gdzie 
szukać pomocy?
Łukasz Szymański: Po znalezieniu klesz-
cza przede wszystkim należy w pierw-
szej kolejności udać się do lekarza, 
nie powinniśmy próbować usuwać go 
samemu, ponieważ możemy zrobić to 
niepoprawnie i pozostawić w naszym 
ciele jego fragmenty, które w dalszym 
ciągu wydzielają  zaraźliwe substancje. 
Przede wszystkim przy usuwaniu tych 
pasożytów należy pamiętać, aby nie 
stosować domowych sposobów a mia-
nowicie - smarowanie ich tłuszczem 
masłem lub innymi olejami, ponieważ 
odcina to dopływ tlenu i powoduje 
zwiększenie wydzielania przez kleszcze 
szkodliwych substancji. Po usunięciu 
kleszcza należy stale obserwować miej-
sce ugryzienia. Najczęstszym objawem 
boreliozy jest pierścieniowate zaczer-
wienie wokół miejsca ugryzienia.
Po jakim czasie takie objawy mogą 
wystąpić?
Łukasz Szymański: Objawy te występu-
ją w okolicach jednego tygodnia, jeśli 
natomiast przegapimy ten pierwszy 
oznak zakażenia, w późniejszym okre-
sie może wystąpić również długotrwa-
łe zmęczenie, złe samopoczucie, bóle 
mięśni i stawów.
Czy istnieje możliwość przebada-
nia kleszcza pod kątem zakażenia 
boreliozą? 
Łukasz Szymański: Tak, zdarza się,  że 
ludzie przychodzą do nas z wyjęty-
mi kleszczami w słoikach, lecz trzeba 
pamiętać, że takie badania przepro-
wadzane są tylko w kilku miejscach 
w Polsce i są niezwykle kosztowne, 

dodatkowo trzeba zaznaczyć, że na-
wet jeśli okaże się, że dany kleszcz jest 
nosicielem boreliozy, to nie znaczy, że 
doszło do zakażenia osoby przez niego 
ugryzionej. 
Jak zabezpieczać się przed tymi pa-
sożytami i w jakim okresie jest to 
szczególnie ważne?
Łukasz Szymański: Należy pamiętać, 
że z tematem kleszczy zmagamy się 
nie tylko w okresie wakacyjnym, ale od 
wczesnej wiosny, kiedy temperatura 
powietrza przekroczy 8 stopni Celsju-
sza, nawet do późnej jesieni. Tego roku 
w powiecie żyrardowskim zgłoszonych 
zostało już 14 przypadków zakaże-
nia boreliozą. Przy zabezpieczeniu się 
przed kleszczami należy pamiętać, aby 
udając się do lasu na grzyby czy cho-
dząc po zarośniętej polanie stosować 
odzież zakrywającą całe nasze ciało, 
odzież ta powinna być w jasnych od-
cieniach, ponieważ dzięki temu łatwiej 
dostrzec chodzącego po nas kleszcza. 
Skutecznym sposobem jest również 
stosowanie przetestowanych i atesto-
wanych preparatów odstraszających. 
Do uciążliwych i niebezpiecznych 
owadów zaliczyć możemy również 
jusznice deszczowe, czyli gzy.
Końskie muchy to niezwykle szybie i za-
wzięte owady, które spotkamy w szcze-
gólności wypoczywając nad wodą, 
w przeciwieństwie do os i szerszeni 
spotkamy je na otwartej przestrzeni np, 
miejskich, odkrytych kąpieliskach. Gzy 
atakują zarówno ludzi jak i zwierzęta, 
żywią się krwią, która niezbędna jest im 
do pozyskiwania białka, trzeba dodać, 
że są one niezwykle zawzięte i raczej 
nie rezygnują z ataku, chyba że zosta-
ną zabite. Ugryzienie przez te owady 
może być dość bolesne, a nawet spo-
wodować rumień i stan zapalny, który 
może utrzymywać się do 2 tygodni, 
w takiej sytuacji najlepiej skontakto-
wać się z lekarzem w celu przepisania 
antybiotyku. Jeśli chodzi o możliwe 
formy zabezpieczenia się  przed tymi 
owadami są one bardzo podobne jak 
w przypadku błonkoskrzydłych i klesz-
czy, wiele preparatów odstraszających 
działa również na jusznice, lecz trzeba 
pamiętać, aby używać tylko sprawdzo-
nych i przebadanych środków, które są 
bezpieczne dla naszego zdrowia. 

Autor: Jakub Nowakowski
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Riwiera Albańska  to południa część pań-
stwa  Albanii, która niewątpliwie stanowi 
perełkę tej części świata i najbardziej urze-
kający fragment wybrzeża. Mnóstwo tu-
taj maleńkich miasteczek i wiosek, słońca 
oraz malowniczych plaż. Riwiera Albańska 
to obszar obejmujący teren od miejscowo-
ści Lukova do przełęczy Llogary. To niewiel-
ki fragment całego wybrzeża, który kusi 
ogromną ilością atrakcji. Na turystów cze-
kają tutaj wspaniałe hotele, ogrom zabyt-
ków i pięknych widoków. Poza tym cudowna 
pogoda oraz mnóstwo możliwości spędzenia 
czasu wolnego sprawia, że wakacje w tej czę-
ści świata to naprawdę idealny pomysł.

TOP5 największych atrakcji w Riwierze Al-
bańskiej

Wybierając się na wymarzone wczasy na Riwierę 
Albańską koniecznie trzeba zobaczyć czekający 
tutaj  Park Narodowy Llogara. To niesamowite 
miejsce, które jest pod ochroną od 1966 roku ze 
względu na swoje walory przyrodnicze. Można 
tutaj spotkać wiele zagrożonych dzisiaj gatunków 
ptaków, takich jak sęp płowy, czy też orzeł przed-
ni. Park ten idealnie nadaje się na niekończący 
się trekking, czy po prostu na powolne wędrówki, 
które zrelaksują ciało i odżywią duszę. Rosną tutaj 
piękne lasy jodły bułgarskiej, a także sosny czar-
nej, co robi wrażenie. Poza tym park ten można 
zobaczyć również z wysokości, bo nieopodal cze-
ka możliwość lotu paralotnią. 

Kolejnym punktem, który niewątpliwie zalicza się 

do jednej z pięciu najważniejszych atrakcji Riwiery 
Albańskiej jest Porto Palermo. To nie tylko zatoka, 
która kusi ciepłą i krystalicznie czystą wodą, ale 
i zabytki, malownicze plaże oraz ciekawa atmos-
fera. Można tutaj bez końca leniuchować w takich 
miejscach jak plaza Palasa, Lukove, Filikuri, czy Jar. 
Każda z tych plaż kusi swoim pięknem, niezwykłym 
kolorem wody oraz tym, że nie trzeba obawiać się 
tutaj tłumów i zbytniej komercji. Będąc w Porto 
Palermo koniecznie trzeba zobaczyć słynną twier-
dzę Ali Paszy albo inaczej twierdzę Panormos. Ma 
ona kształt trójkąta i baszty w każdym z rogów. 
Z jej tarasu można zachwycać się widokiem na 
całą rozległą zatokę. 

Wśród najważniejszych atrakcji Riwiery Albańskiej 
nie sposób pominąć jej stolicy, czyli miasta Saran-
da. Piękny deptak zachęca do długich spacerów, 
a na bulwarze czekają na turystów hotele z róż-
nymi atrakcjami. Słońce świeci tutaj przez prawie 
300 dni w roku, a bananowce i palmy sprawiają, 
że miasto to ma naprawdę niezwykły klimat. Bę-
dąc tutaj na wakacjach można tu zwiedzić takie 
perły jak klasztor 40 świętych, ruiny starożytnego 
miasta w Finiq, czy zamek Lekursi. Warto też zaj-
rzeć do  klasztoru św. Jerzego, czy odwiedzić  bi-
zantyjski kościół świętego Mikołaja  czekający we 
wsi Mesopotam. Co ciekawe w tej części świata 
na miłośników natury czeka niezwykłe jezioro Nie-
bieskie Oko, idealnie nadające się na błogi relaks 
oraz plaża Ksamil dopełniająca ten sielski obraz 
wypoczywania. Warto także wybrać się na wypra-
wę do Butrinti, by spotkać najcenniejszy zabytek 
z czasów starożytnych czekających w tym kraju, 

czyli ruiny miasta grecko-bizantyjskiego.

Riwiera Albańska prócz większych miast czy ku-
rortów to także mniejsze skarby. Będąc tutaj na 
wczasach warto zobaczyć chociażby nieduże mia-
steczko Himare, które powstało w czasach antycz-
nych. Założyli je Grecy i do dzisiaj część mieszkań-
ców pochodzi właśnie z Grecji. Najpiękniejszy jest 
tutaj niewątpliwie nadmorski deptak, a także uro-
cze sklepiki i knajpki. Poza tym można tu odpo-
cząć na plaży, czy wstąpić co popularnej tawerny 
Herkules, a także zwiedzić tutejszy zamek. 

W pięciu największych atrakcjach Riwiery Albań-
skiej nie może zabraknąć jeszcze jednej niedużej, 
aczkolwiek niezwykłej miejscowości. Chodzi tu-
taj o  Dhermi, które także znajduje się w regio-
nie Himara. To bardzo popularne miejsce wśród 
młodych ludzi, ze względu na możliwość dobrej 
zabawy zarówno w dzień, jak i wieczorami. Dher-
mi wygląda niczym białe miasto i przyciąga swoim 
pięknem oraz ciekawymi propozycjami spędzania 
wolnego czasu. Można tutaj chociażby z powo-
dzeniem zwiedzać podwodny świat - nurkować 
wśród jaskiń, zobaczyć wraki statków, a także le-
niuchować na rozległej plaży w pobliskiej wiosce 
Borsh, która nazywana bywa Perłą Południa. Plaża 
ta zachwyca także tym, że jest ona otoczona gaja-
mi oliwnymi, plantacjami cytryn i pomarańczy.

Kiedy jechać na wakacje na Riwierę Albań-
ską?

Albania znajduje się pod wpływem klimatu typowo 
śródziemnomorskiego, czyli można tutaj liczyć na 
to, że przez kilka miesięcy będzie się tu utrzymy-
wać wręcz wyśmienita pogoda. Niezależnie więc 
od pory roku kraj ten zachęca do tego, by spędzić 
tutaj swój wymarzony urlop.

Kiedy warto wybrać się na samą Riwierę Albań-
ską? Jako że wiele tutaj plaż i pięknego, krysta-
licznie czystego morza, to warto tutaj przyjechać 
w miesiącach letnich, czyli  od czerwca do wrze-
śnia. Wtedy bowiem bez końca można się tu wy-
legiwać na plaży i korzystać ze słońca.  Jednakże, 
jeśli myśli się także o zwiedzaniu, a niekoniecznie 
ma się ochotę na upały, wtedy warto rozważyć na 
wczasy takie okresy jak wiosna czy jesień. Wte-
dy jest bowiem trochę chłodniej, co sprawia, że 
przyjemniej się poznaje tutejsze okolice, a także 
z większą ochotą można skorzystać z ofert aktyw-
nego odpoczynku.

Najwyższa średnia temperatura w tej części świa-
ta to około 25 stopni Celsjusza w lipcu i sierpniu. 
Tylko nieco chłodniej jest w czerwcu - 23 stopnie 
oraz podobnie we wrześniu. Jak widać nie są to 
zniewalające upały, dlatego Albania cieszy się taką 
popularnością wśród osób, które lubią ciepło, ale 
umiarkowane.

CZAS WOLNY

RIWIERA ALBAŃSKA - TOP5 ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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„MARYNIKA” TO NIE JA!

Kilka lat temu moją pasją stało się zbieranie 
płyt gramofonowych, szczególnie przedwo-
jennych, ale także tych produkowanych do 
lat 50. XX wieku - Państwowych Zakładów 
Fonograficznych MUZA. Stare płyty są ze mną 
właściwie od czasu, kiedy zainteresowałem 
się piosenką retro. Przedmioty, które zbie-

ram nazywane bywają trafnie „kruchymi 
krążkami”. Określenie to pojawiało się nie-
gdyś często w latach 90. ub. stulecia, w audy-
cjach radiowych Jana Zagozdy „Lubię szum 
starej płyty”. To właśnie w nich opowiadano 
o muzyce nagranej na czarnych krążkach, 
które kręcąc się pod igłą gramofonową, oży-
wają za każdym razem, gdy ich słuchamy. 
Żyją życiem ich twórców - kompozytorów, 
autorów, wykonawców oraz ich poprzednich 
użytkowników.
Pewnego dnia natrafiłem w antykwariacie na pły-
tę wytwórni Państwowych Zakładów Fonograficz-
nych MUZA opatrzoną numerem katalogowym 
2232, na której nagrana była piosenka pt. Maryni-
ka, z muzyką Henri Mălineanu’a i słowami Zdzisła-
wa Gozdawy i Wacława Stępnia, wielki szlagier lat 
50-tych w wykonaniu, i to ku mojemu zaskoczeniu 
nie Chóru Czejanda, a pani Mirosławy Krajewskiej. 
Etykieta płyty informowała, że artystka śpiewa z to-
warzyszeniem zespołu instrumentalnego. Znałem 
oczywiście aktorkę o tym nazwisku, między innymi 
z ról w filmach fabularnych, takich jak: „Brunet wie-
czorową porą”, „Jak być kochaną” czy „Sobie król”. 
Chciałem jednak sprawdzić czy popularna aktorka 
i piosenkarka, której głos utrwalony został na płycie, 
to jedna i ta sama osoba. By się o tym przekonać 
sięgnąłem do książki, a była nią świetna encyklope-
dia gwiazd polskiej estrady pt. „Gwiazdy błyszczały 
wczoraj, t.II”, której autorem jest Janusz Świąder, 

dziennikarz i biograf gwiazd z Lublina. Okazało się, 
że na stronie 249 tej pozycji obok krótkiej biogra-
fii zamieszczone zostały pierwsze słowa piosenki: 
„Kogut zapiał sobie i obudził kurki…”. Od tej chwili 
w mojej głowie zrodziło się pragnienie - odnaleźć 
panią Mirosławę i spotkać się z nią.
Kiedy otrzymałem od kolegów z teatru numer tele-
fonu pani Mirosławy, od razu do niej zadzwoniłem. 
Pani Mirosława bardzo ochoczo zareagowała na 
propozycję spotkania. Wyrażała kilkakrotnie zado-
wolenie z faktu, że kolejna osoba ją odnalazła i jest 
zainteresowana poznaniem jej historii.
Po krótkim czasie do takiego spotkania doszło - 
w jej domu, na Bemowie, w którym przyjęła mnie 
bardzo życzliwie. Śpiewała mi różne piosenki, które 
wykonywała na estradzie, m.in.  Fiołki z rep. Karola 
Hanusza, z innym tekstem, o warszawskiej kwia-
ciarce. Pokazywała mi płytę winylową, którą nagra-
ła wraz z zespołem artystów z Polski we Francji. 
Wreszcie zagraliśmy płytę szelakową, którą przy-
niosłem, z jej nazwiskiem na etykiecie. Po odsłu-
chaniu zadumała się i po chwili powiedziała: „Mój 

fot. Etykieta płyty MUZA 2232 z piosenką Marynika 
w wykonaniu Mirosławy Krajewskiej.

fot. Mirosława Krajewska-Stępień, wykonawczyni 
piosenki Marynika. Urodzona 13.03.1925 roku w Ło-

dzi, zmarła 1.03.2019 roku w Warszawie), polska 
aktorka i piosenkarka. Karierę sceniczną rozpoczy-

nała tuż po II wojnie światowej w Łodzi. Od 1947 
roku jej mężem był satyryk, autor rewii, komedii 

muzycznych i wielu piosenek - Wacław Stępień, któ-
ry pisał we współpracy ze swoim kolegą Zdzisławem 

Gozdawą. W środowisku artystycznym dla żartu 
często mówiono o Mirosławie Krajewskiej - żona 

Gozdawy i Stępnia. Mirosława Krajewska w latach 
1947-1950 związana była z Estradą Łódzką, zaś 

w latach 1950-1954 z warszawskim teatrem Syrena. 
W latach 1951-1959 była aktorką Teatru Klasyczne-
go w Warszawie. W latach 1955-1956 występowała 
w Estradzie Satyrycznej w Katowicach, zaś w latach 

1956-1957 związana była z warszawską Estradą 
Wojskową Miniatury. Jako aktorka pozostała aktyw-

na do połowy lat 70. ub. wieku. W swoim dorobku 
miała między innymi role Heli w „Wodewilu war-
szawskim”, Gracji w „Ambasadorze” oraz występ 

w reżyserowanej przez Adama Hanuszkiewicza 
sztuce pt. „Arka nowego”. W 1994 roku wystąpiła 
także w sztuce Teatru Polskiego Radia pt. „Sonos, 

czyli niezwykłe przypadki pewnego dyrygenta”, zaś 
w 1996 w sztuce pt. „Szeroki gest”.

fot. Mirosława Krajewska, polska aktorka teatralna, filmowa i dubbingowa, u której byłem w domu i którą 
pomyliłem z „Maryniką”. Urodziła się 11.09.1940 roku w Warszawie. Jest córką Danieli Makulskiej, aktorki. 

W 1962 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Warszawie (rok po Bogdanie Łazuce). Zaraz po ukoń-
czeniu szkoły, przez cztery lata wstępowała w Teatrze Śląskim w Katowicach. W latach 1964-1997 (przez 
33 lata) była aktorką Teatru Dramatycznego w Warszawie. Zagrała wiele ról filmowych, obsadzana była 

w kultowych już dziś filmach, takich jak m.in. „Jak być kochaną”, „Sobie król” czy „Brunet wieczorową porą”. 
Grała w popularnych serialach takich jak „M jak Miłość”, „Na dobre i na złe” czy „Barwy szczęścia”.

Najczęściej w teatrze jak i w filmie obsadzana była w rolach babć, babuleniek, a także zakonnic. 
Jej charakterystyczny głos mogą Państwo także kojarzyć z filmów animowanych, w których podkładała swój 

głos postaciom: „Bursztynowa korona”, „O Zefliku i smoku”, „Gdzie jest Nowy Rok?”, „Szewczyk dratewka”, 
„Żywa woda”, „Szklana góra” czy film z 1996 roku - „Kukuryków”.
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profesor Ludwik Sempoliński miał rację… doradził mi 
któregoś dnia, żebym wymyśliła sobie pseudonim, bo 
mogą zdarzyć się sytuacje, że będą mnie mylić z… Mi-
rosławą Krajewską - żoną Wacława Stępnia. Wpraw-
dzie dużo śpiewałam na estradzie, nagrałam nawet 
płytę we Francji, ale… „Marynika” - to nie ja!”.
Tak to okazało się, że właściwa Mirosława Krajew-
ska, również śpiewająca aktorka, to żona Wacława 
Stępnia, który razem ze Zdzisławem Gozdawą pisał 
teksty dla swoich kolegów z Teatru Syrena. Zmarła 
1 marca 2019 roku w wieku 94 lat.
Pomyłki bywają kształcące. Moja zaowocowała po-
znaniem historii kolejnych, nieznanych mi, fascynu-
jących osób z dziedziny teatru i piosenki. Poszerzy-
łem wiedzę o polskiej fonografii i mogłem podzielić 
się tą wiedzą z Państwem.
Zachęcam wszystkich Państwa do takich podróży 
i życzę radości z wielu muzycznych odkryć, które 
przynoszą prawdziwą satysfakcję.
Jeśli mają Państwo jakieś ciekawe wspomnienia 
związane ze starą piosenką, polską estradą, za-
równo przedwojenną jak i powojenną, może jakieś 
pamiątki - płyty szelakowe, gramofonowe, stare 
nuty, fotografie? Proszę do mnie napisać na pry-
watny adres mailowy: maciej.klocinski@interia.pl

Kogut zapiał sobie i obudził kurki 
Konik grzebie nóżką, pusto w żłobie ma 
Słonko już wylazło zza różowej chmurki 
Krówka ryczy głośno, zaraz mleczko da

Marynika! Marynika! 
Nawet oka nie odmyka 

Mama przez podwórko woła: wstawaj córko 
Nie bądź leń, bo już dzień, bo już dzień

Maryniko! Maryniko!

A ona śpi i śpi, doprawdy jak na złość 
Tak może spać i spać i nigdy nie ma dość 

Już słychać: wre robota w lesie 
Nie śpij, obudź-że się  
Maryniko! Maryniko!

No, prędzej, wstawaj, już się zbudź mi 
Bo to wstyd przed ludźmi 

No, rusz się już, bo trzeba siana dać konikom 
Maryniko! Maryniko!

Krówka już z obórki dawno wyszła na błoń 
Słonku jest gorąco, przeszło drogi szmat 

W sadzie chłopcy zbiegli się pod starą jabłoń 
Śmiechem i radością dźwięczy stary sad 

Marynika! Marynika!

Lecą jabłka do koszyka 
Dzisiaj nie powinno zbraknąć tu nikogo 
Spośród nas, słychać więc raz po raz: 

Maryniko! Maryniko!

A ona śpi i śpi, doprawdy jak na złość 
Tak może spać i spać i nigdy nie ma dość 

Co w końcu będzie z tej dziewczyny? 
Przecież to są kpiny 
Maryniko! Maryniko!

Już z ciebie cała śmieje wieś się 
Za robotę weź się,  

Gdy rąk nam brak, to niech się w domu nie zamyka 
Marynika! Marynika!

Święto – tańczą chłopcy razem z dziewczętami, 
Cały tydzień tak się czeka tego dnia. 

Jeśli jesteś młody, chodź i baw się z nami 
W święto jest wesoło, gdy harmonia gra

Marynika! Marynika! 
Jaka piękna ta muzyka

A więc gdy wieczorem tej melodii zabrzmi 
Pierwszy ton, chłopców chór woła ją: 

Maryniko! Maryniko!

A ona śpi i śpi, doprawdy jak na złość 
Tak może spać i spać i nigdy nie ma dość 

Żeby rozsądku jakaś szczypta 
Co za dziwny typ ta 
Marynika! Marynika!

W ten sposób można, jak widzicie 
Przespać całe życie. 

A gdyby tak wyrzucić z siebie tego lenia 
Wszystko jest do naprawienia: 

Można rano karmić kurki 
Zanieść siano do obórki, 
Zebrać jabłek parę koszy, 

Trochę poprać, trochę poszyć, 
A wieczorem iść na tany 

Z jakimś chłopcem roześmianym 
I radośnie i z muzyką… (ćśśś…)

Maryniko, Maryniko

Autor: Maciej Klociński
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Adres: ul. Ossowskiego 1, 96-300 Żyrardów

DATA KOLEJNEGO WYDANIA:
4 SIERPNIA

Kolejny udany weekend zawodników 
Projektu Siatkówka Plażowa Żyrardów. 

Z UKS Trójka do Kadry Narodowej U18K!

Marcin Kołodziejski i Bar-
tłomiej Jankowski najpierw 
z soboty na niedziele roze-
grali Nocny Turniej Siatków-
ki Plażowej „Przystań Nocą” 
w Nakło nad Notecią – mia-
sto w województwie kujaw-
sko-pomorskim, gdzie brało 
udział 16 zespołów z całej 
Polski. 

Niestety w ćwierćfinale po za-
ciętej walce ulegli finalistom 
turnieju zawodnikom 1 ligo-
wym z Bydgoszczy, ostatecznie 
zajmując 5 miejsce. Następnie 
w drodze powrotnej w nie-
dziele nad ranem udali się do 
Ciechocinka, gdzie bez snu ro-

zegrali drugi turniej na terenie 
ośrodka sportu i rekreacji. Do 
zawodów przystąpiło 16 par, 
ostatecznie nasi zawodnicy po 
7 h zajęli drugą lokatę ulegając 
w finale bardzo dobrej parze 
z Torunia. Znakomicie zapre-
zentowała się druga nasza para 
Igor Ciniewski/Michał Kiełba-
sa którzy na plaży w Sztutowie 
w województwie pomorskim 
zwyciężyli w turnieju siatków-
ki plażowej w cyklu pod nazwą 
Sztutowskie Lato.   Do którego 
przystąpiło 12 ekip.

Informacja prasowa:  
Marcin Kołodziejski

Od 14 do 21 lipca w Żyrardowie odbywało się Zgromadzenie Kadry Narodowej w Koszykówce U18K. 
To jeden z etapów przygotowań do mistrzostw Europy Juniorek. W kadrze znalazły się dwie zawod-
niczki z Żyrardowa – Karolina Ułan i Michalina Walczak.

To ogromne wyróżnienie dla dwóch żyrardowianek z UKS Trójka Karolina Ułan i Michalina Walczak, 
które od 14 do 21 lipca brały udział w Zgromadzeniu Kadry Narodowej w Koszykówce U18K. To moż-
liwość trenowania z najlepszymi i szybkiego rozwoju. Spotkania w Żyrardowie to pierwszy etap szko-
lenia dla zawodniczek przed Mistrzostwami Europy Juniorek. Kolejnym będzie zgromadzenie w Grecji 
na Krecie, gdzie dziewczęta pojadą już w pierwszej połowie sierpnia. 

Silver Gym: Trening na 
wzmocnienie nóg  
z Tomkiem Srebrnikiem

4. Martwy ciąg na prostych nogach – ćwiczenie wykonuje-
my na końcu, gdy jesteśmy już dobrze rozgrzani. Ćwiczenie 
jest dość wymagające. Blokujemy lekko ugiętą nogę. Sam 
ruch odbywa się pochylając tułów do dołu. Pracujemy moc-
no biodrem do tyłu tak, żeby poczuć jak rozciąga nam się tył 
uda. W martwym ciągu pracuje tył uda, mięśnie pośladków 
oraz odcinek lędźwiowy w celu wzmocnienia i wiele dodat-
kowych mięśni. Wykonujemy ok. 20 – 30 powtórzeń. 

1. Przysiad klasyczny – rozstawiamy stopy na szerokość ob-
ręczy barkowej. Dbamy o wykonanie przysiadu biodrem do 
tyłu i przy wyprostowanej postawie. Staramy się trzymać 
ściągnięte łopatki i wypchniętą klatkę piersiową. Schodzimy 
do konta 90 st., następnie wykonujemy wyprost i kolejne 
powtórzenie. Ćwiczenie powtarzamy 20-30 razy. 

3. Ćwiczenie na tył uda i mięśnie pośladkowe – przyjmuje-
my stabilną pozycję. Noga, na której stoimy jest lekko ugię-
ta, żeby odciążyć stawy. Robimy daleki ruch nogi do góry po 
półkolu tak, żebyśmy poczuli w górnej fazie napięcie mię-
śnia pośladkowego. Powtarzamy ok. 30 – 40 razy. 

2. Ćwiczenie na przywodziciele (wewnętrzne mięśnie nóg) 
– szeroki rozstaw stóp, hantle lub butelki będziemy przeno-
sić na jedną i drugą stronę nogi. Tak, żebyśmy poczuli, jak 
pracuje wewnętrzna część uda. Należy zwrócić uwagę, by 
nasza postawa była wyprostowana, czyli ściągamy łopatki 
i wypychamy mocno klatkę piersiową. Wykonujemy ok. 30-
40 powtórzeń.


