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Alicja się nie nudzi
Pani Alicja to krawcowa, pracownik gospodarczy 
i zapalona malarka, a przy tym spełniona żona 
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Obchody 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Żyrardowie
1 sierpnia jak co roku punktualnie o godz. 17:00 w naszym mieście zawyły syreny przypominające o bohaterach krwawej i heroicznej akcji „Burza”. 

strona 2

Odszedł Jan Iwanek
Odszedł Jan Iwanek, nauczyciel i wychowawca, 
pierwszy Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa, 
i Przewodniczący K. Obywatelskiego „Solidarność”.
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Lato w mieście 
Prezydent miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski  zaprasza do udziału w projekcie wa-
kacyjnym,,Lato w mieście”.
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OBCHODY 78. ROCZNICY WYBUCHU 

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  
W POWIECIE ŻYRARDOWSKIM.

Jak co roku o godzinie 17:00, 1 sierpnia 
w całym kraju syreny alarmowe przypo-
mniały nam o kolejnej, bo już 78 roczni-
cy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
W tym czasie zamiera i tonie w ciszy cała 
Polska aby w takiej chwilowej zadumie 
uczcić pamięć bohaterów tego krwawe-
go, a zarazem heroicznego zrywu wolno-
ściowego. Z całego serca dziękuję wam 
wszystkim że tu dzisiaj jesteście, bez was 
ta uroczystość nie miałby sensu. Dziękuję 
kombatantom, żołnierzom Wojska Pol-
skiego, pocztom sztandarowym i wszyst-
kim służbom mundurowym. Dziękuję 
wszystkim tym którzy znaleźli czas i przy-
byli w godzinę „W” w to symboliczne miej-
sce - mówił Prezydent Miasta Żyrardo-
wa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

Powstanie Warszawskie rozpoczęło 
się 1 sierpnia 1944 roku na rozkaz do-
wódcy Armii Krajowej gen. Tadeusza 
Komorowskiego. Była to największa 
bitwa stoczona przez polskie państwo 
podziemne z wrogiem podczas II woj-
ny światowej. Zadaniem AK było odbi-
cie okupowanej stolicy i utrzymanie jej 
do czasu wkroczenia wojsk Armii Czer-
wonej, co wzmocniłoby międzynaro-
dową pozycję rządu Rzeczypospolitej 
na uchodźstwie i dało możliwość ob-
jęcia Warszawy władzą cywilną. Mimo 
upadku powstanie początkowo odnio-
sło szereg sukcesów. Do największych 
można zaliczyć między innymi: wyzwo-
lenie niemieckiego obozu koncentra-
cyjnego w Warszawie Konzentrations-
lager Warschau zwanego „Gęsiówką’’, 

w którym wojska okupanta przetrzy-
mywały Żydów w tragicznych warun-
kach. Kolejnym dużym sukcesem było 
przejęcie terenów Śródmieścia, Żo-
liborza, Mokotowa, Woli i Ochoty. 
Dodatkowo udało się zdobyć wiele 
elementów uzbrojenia niemieckiego 
w tym wozy pancerne. 
Finalnie do upadku powstania przy-
czynił się rozkaz Józefa Stalina o zatrzy-
maniu wojsk Armii Czerwonej na linii 
Wisły co pozwoliło Niemcom na dalsze 
dokonywanie masowych zbrodni na 
Powstańcach, jak i również na ludno-
ści cywilnej. W rezultacie po 63 dniach 
bohaterskiej walki akcja „Burza” za-
kończyła się kapitulacją 3 października 
1944. Skutkami powstania była śmierć 
nawet 200 tys. cywili i mieszkańców 
stolicy, a także zrównanie z ziemią 
większości lewobrzeżnej zabudowy 
Warszawy w tym wielu bezcennych za-
bytków. 
Uroczystości obchodów rocznicy 
mieszkańcy Żyrardowa, wraz z udzia-

łem Wojskowej Asysty Honorowej, 
rozpoczęli dokładnie o godzinie 17:00 
przy pomniku Żołnierzy Armii Krajowej 
u zbiegu ulic 1 Maja i Limanowskiego
gdzie ruch drogowy został jak co roku
zatrzymany przez kibiców klubu Legia
Warszawa. Następnie o godzinie 18:00
w kościele Matki Bożej Pocieszenia
odbyła się uroczysta msza w intencji
Ojczyzny. Po mszy Prezydent Miasta
Żyrardowa w asyście przedstawicieli
środowiska ŚZŻAK ‚‚Żaba’’ złożył uro-
czysty bukiet kwiatów pod pomnikiem
żołnierzy AK na żyrardowskim cmenta-
rzu.
Zakończenie uroczystości odbyło się 
o godzinie 19:30 w żyrardowskim Cen-
trum Kultury, podczas którego mogli-
śmy posłuchać twórczości Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w wykonaniu ze-
społu Włodka Pawlika, o którym więcej
piszemy na stronie Kultura.

Jakub Nowakowski
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O G Ł O S Z E N I A

DOPŁATY DO OGRZEWANIA

Będą dopłaty dla ogrzewających 
domy węglem gazem, olejem lub 
pelletem ale trzeba uzbroić się 
w cierpliwość
W związku z dynamicznie rosnącymi 
cenami nośników energii, szczegól-
nie węgla i jego trudną dostępnością 
rząd zapowiedział pomoc finansową 
czyli „dodatek węglowy”. Dofinanso-
wanie na zakup węgla w wysokości 
3000 zł otrzymają jednorazowo go-
spodarstwa domowe wykorzystujące 
ten surowiec do ogrzewania w okre-
sie zimowym. Dodatek wypłacany 
będzie na jedno gospodarstwo do-
mowe, a w przypadku złożenia wnio-
sku przez więcej niż jednego członka 
gospodarstwa przyznawany będzie 
pierwszemu z wnioskodawców. Wa-
runkiem otrzymania dodatku jest 

posiadanie urządzenia grzewczego 
zasilanego w co najmniej 85% wę-
glem kamiennym, które zgłoszone 
jest do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków (CEEB) Dodatkowo 
co ważne nie będzie kryterium do-
chodowego co pozwoli na skorzysta-
nie z pomocy większej liczbie osób. 
Na wypłatę dodatku węglowego rząd 
przeznaczy ok. 11,5 mld zł.
Od kiedy i gdzie możemy skła-
dać wnioski? 
Wnioski będzie można składać oso-
biście w urzędach gmin lub przez 
Internet do 30 listopada 2022r. Na 
wypłatę świadczeń gminy będą miały 
30 dni od złożenia wniosku. Niestety 
nie wiadomo jeszcze kiedy z takim 
wnioskiem będziemy mogli udać się 

do urzęd. W ustawie jest zapis że ze 
względu na ważny interes społeczny 
wejdzie ona w życie już następnego 
dnia po opublikowaniu w dzienniku 
ustaw. Senat zajmie się projektem 
ustawy na posiedzeniu 3 sierpnia, je-
żeli przejdzie bez poprawek, to usta-
wa zostanie przekazana do podpisu 
Prezydentowi. W praktyce może to 
oznaczać jeszcze kilka tygodni za-
nim będziemy mogli zacząć składać 
wnioski.
Na stronie rządu pojawił się  już 
wzór wniosku o dopłatę  do wę-
gla, należy podać:
• Imię, Nazwisko
• PESEL
• Obywatelstwo
• Organ do którego składamy wnio-

sek
• Seria i numer dowodu osobistego
• Adres zamieszkania
• Numer rachunku na który wypła-

cone będzie świadczenie
• Dane osobowe wszystkich pozo-

stałych osób wchodzących w skład
gospodarstwa domowego.

Wielu mieszkańców Żyrardowa jest 
zainteresowanych dodatkiem wę-
glowym  i chcą złożyć wniosek jak 
najszybciej o czym opowiedział nam 
Andrzej Górecki z Urzędu Miasta Ży-
rardowa.
- Wielu mieszkańców naszego miasta
przychodzi do urzędu z chęcią złożenia
wniosków na dopłaty do węgla błędnie
interpretując informacje ukazujące się
w telewizji. Obecnie nie ma jeszcze de-
cyzji o tym czy takowy dodatek w ogó-
le będzie wypłacany. Tematem tym
dopiero w dniach 3-4 sierpnia będzie
zajmować się Senat. Dlatego też in-
formujemy mieszkańców, że aktualnie

nie są wystawiane ani przyjmowane 
jakiekolwiek wnioski dotyczące powyż-
szego dodatku. Po zatwierdzeniu przez 
Sejm, Senat i Prezydenta oraz podaniu 
konkretnej daty rozpoczęcia przyjmo-
wania wniosków ukażę się odpowied-
ni komunikat informujący o sposobie 
i trybie przyjmowania wniosków w na-
szym mieście.
Będą też bezpośrednie dodatki dla 
osób ogrzewających domy przy uży-
ciu gazu, oleju lub pelletu. Tak rząd 
chce ograniczyć wzrost kosztów 
ogrzewania. To najbardziej prawdo-
podobne rozwiązanie, które znajdzie 
się w nowej ustawie, podobnej do tej 
o dodatku węglowym Na razie nie
wiadomo, jakiej wysokości będą do-
datki. Do ostatniej chwili, czyli praw-
dopodobnie do dzisiejszego poran-
ka, mają trwać jeszcze analizy, ale
na pewno nie będzie to więcej niż 3
tysiące zł, które rząd obiecał osobom
korzystającym z węgla do ogrzania
gospodarstwa domowego.
Dodatki energetyczne mają być 
zróżnicowane. Będą w innej wysoko-
ści dla osób korzystających z gazu - 
prawdopodobnie te będą najwyższe 
- inne dla opalających dom pelletem,
a inne w przypadku oleju opałowe-
go. Inne były bowiem wzrosty cen
tych surowców i inna musi być po-
moc - mówił już wczoraj premier Ma-
teusz Morawiecki.
Co ważne - nowe rozwiązania znaj-
dą się w zupełnie nowej ustawie. 
Nie będzie to nowelizacja do ustawy 
o dodatku węglowym, która w jutro
prawdopodobnie zostanie ostatecz-
nie uchwalona. Nowa ustawa może
zostać uchwalona przez Sejm naj-
szybciej dopiero w połowie września.
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ŻEGNAMY JANA IWANKA

II SESJA RADY SENIORÓW MIASTA ŻYRARDOWA.
W środę 20 lipca w Resursie, odbyła się II Sesja Rady Seniorów Mia-
sta Żyrardowa.

W programie obrad znalazły się m.in. rozpatrzenie projektu uchwały w spra-
wie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Seniorów, przedstawienie informacji 
o działaniach Rady Seniorów w okresie marzec – czerwiec 2022 r., przedsta-
wienie planu działań na kolejne miesiące, wystąpienie przedstawiciela Cen-
trum Usług Społecznych w Żyrardowie na temat aktualnych i planowanych
działań adresowanych do żyrardowskich seniorów oraz wystąpienie przed-
stawiciela Stowarzyszenia Seniorów ,,Żyrardowianka” na temat prowadzo-
nych działań na  rzecz seniorów.   Obrady krótkim wystąpieniem otworzył
prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski:

- Dziękuję wszystkim Państwu Radnym Seniorom za zaangażowanie i czas, któ-
ry przeznaczacie na społeczne działania. Dziękuję i  za merytorykę, i  za serce,
które wkładacie w pracę na rzecz mieszkańców. Jesteście głosem, którego chce-
my słuchać w każdym pokoleniu.

Fot. Miasto Żyrardów

W wieku 87 lat odszedł od nas Jan Iwanek, długoletni nauczyciel, pedagog 
i wychowawca  kilku pokoleń żyrardowian. Propagator kultury i miłości do 
języka ojczystego. Społecznik. Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa  
(1990-1994) w pierwszej kadencji po wolnych wyborach, a wcześniej Prze-
wodniczący Komitetu Obywatelskiego  „Solidarność”. 

Żegnamy wspaniałego, mądrego Człowieka, który przez całe życie pozostał 
wierny  ideom wolności, równości i demokracji. 

W tych trudnych, wypełnionych żalem rozstania chwilach, łączymy się z po-
grążoną w żałobie rodziną, przekazując wyrazy szczerego współczucia.
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WERONIKA KUJAWA MISS JUBILERA SCHUBERTA 2022

Weronika Kujawa to młoda, utalentowana kobie-
ta pochodząca z Raciąża. Na co dzień mieszka 
w Warszawie gdzie studiuje prawo na uniwersy-
tecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dużą 
część życia poświęciła tańcu wielokrotnie zdoby-
wając medale, puchary i wyróżnienia. Weronika 
posiada najwyższą klasę taneczną w Polsce w tań-
cach latynoamerykańskich. W przyszłości ma plan 
założyć własną szkołę tańca, którą ma nadzieję 
będzie prowadzić wraz z najlepszymi trenerami 
w Polsce. Dużą przyjemność sprawia jej także 
pomaganie innym, dlatego zdecydowała się na 
wolontariat i angażuje się w wielu akcjach chary-
tatywnych. Jej kolejnym celem jest podróżowanie 

- chciałaby w pierwszej kolejności odwiedzić Kubę.
Weronika ma także doświadczenie przed kamerą.
Wystąpiła w kilku teledyskach różnych gatunków
muzycznych, zdobyła rolę w paru serialach a za
sobą ma na nawet debiut w filmie. Rok  temu We-
ronika została Miss Ziemi Żyrardowskiej a następ-
nie doszła do finału konkursu Miss Polski.

- Emocje nadal są we mnie, jestem pozytywnie za-
skoczona ile osób mnie wspiera. Mam mnóstwo
bardzo miłych wiadomości na portalach społeczno-
ściowych, za które jestem bardzo wdzięczna i chcia-
łabym wszystkim bardzo podziękować za wsparcie
oraz za te miłe komentarze, które dostaję – powie-
działa Weronika Kujawa.
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INICJATYWY LOKALNE RADA SENIORÓW Z DOFINANSOWANIEM OD 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOW naszym mieście z powodzeniem 

realizowane są zadania inwesty-
cyjne zgłoszone w ramach progra-
mu ,,Inicjatywa lokalna”. Program 
został stworzony z myślą o mies-
zkańcach, którzy chcą zmienić 
bezpośrednie otoczenie swoje-
go miejsca zamieszkania, mają 
pomysł i są gotowi zaangażować 
się w jego realizację. W pierwszej 
połowie tego roku wykonanych 
zostało 5 inicjatyw, a w trakcie re-
alizacji są 4 zadania. Kolejny nabór 
wniosków trwa do 10 września br.

•	 wietlenia w ul. Konwaliowej,
•	 Remont chodnika przy ul. Wit-

tengerga 4,
•	 Mobilne miasteczko ruchu

drogowego.

Łączny planowany udział finansowy 
Miasta Żyrardowa w realizacji powyżs-
zych zadań, na  podstawie złożonych 
wniosków o realizację inicjatywy lokal-
nej, wyniesie około 100 tysięcy złotych.

W naborze wniosków o realizację inic-
jatywy w terminie do 10 lipca bieżącego 

roku został złożony jeden wniosek, do-
tyczący realizacji zadania pn. „Budowa 
oświetlenia ulicznego w  ul.  Pszenicz-
nej”. Określone we  wniosku dofinan-
sowanie 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 pr-
zedsięwzięcia mające charakter celu 
publicznego oraz zaplanowane w be-
zpośrednim sąsiedztwie miejsca za-
mieszkania inicjatora. Każda zatwier-
dzona 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  zakła-
dce  ,,Inicjatywa lokalna”  oraz  w  Wy-
dziale Inwestycji Urzędu Miasta 
pod nr tel. 46 858 15 93.

Zachęcamy do składania wniosków!

Tekst i foto UM Żyrardów

Miasto Żyrardów otrzymało dofi-
nansowanie z Samorządu Wojewó-
dztwa Mazowieckiego w ramach 
Instrumentu Wsparcia Rad Senio-
rów 2022. Wniosek, opracowany 
z udziałem Rady Seniorów Miasta 
Żyrardowa, uzyskał bardzo wysoką 
ocenę i maksymalną dotację w wy-
sokości 20 tys. zł. Oznacza to, że 
w Żyrardowie wkrótce odbędą się 
Żyrardowskie Dni Seniora.

- To wielka satysfakcja, że Rada Senio-
rów, która powstała z mojej inicjatywy jest
tak aktywna – mówi Prezydent Miasta
Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski – pozyskane dofinansowanie
jest kolejnym dowodem, że to była do-
bra decyzja. Dzięki uzyskanym środkom
zorganizujmy wspólnie z Radą Seniorów
atrakcyjne wydarzenie, na które zapro-
simy wszystkie osoby starsze z Żyrardowa,
aby pokazywać im w jaki sposób mogą

aktywnie spędzić wolny czas. Jest to niez-
miernie ważne, aby osoby starsze były 
aktywne, ponieważ to pozytywnie wpływa 
na zachowanie jak najdłużej sprawności 
fizycznej i psychicznej.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Rad 
Seniorów został po raz pierwszy ogłos-
zony przez Województwo Mazowieckie. 
W ramach naboru wniosków każdy 
samorząd mógł wnioskować o kwotę 
maksymalnie 20 tys. zł.  W dniu 22 lipca 
2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Cen-
trum Polityki Społecznej w Warszawie 
Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa 
Adam Lemiesz, w imieniu Prezydenta 
Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego 
oraz Skarbnik Miasta Anna Krupa po-
dpisali umowę o dofinansowanie. 

Zadanie pn. „Żyrardowskie Dni Seniora” 
współfinansowane ze środków Samor-
ządu Województwa Mazowieckiego.

DAWNE PODWÓRKA ROBOTNICZE PRZECHODZĄ 
GRUNTOWNĄ REWITALIZACJĘ 

Na terenie zabytkowej osady fabrycznej rozpoczęły się prace polega-
jące na odnowie i zagospodarowaniu dawnych kwartałów robotni-
czych położonych przy ul. Limanowskiego i Mireckiego.   
Zagospodarowanie kwartałów obejmie m.in.:

• wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów komunikacyjnych,
chodników, miejsc parkingowych, utwardzeń wokół istniejących ko-
mórek i fundamentów oraz zjazdów publicznych;

• budowę systemu monitoringu wizyjnego;
• wykonanie oświetlenia;
• budowę i montaż elementów małej architektury;
• remont zabytkowych budynków gospodarczych tzw. komórek

Prace powinny zakończyć się do 30 listopada br. Wykonawcą jest firma Ba-
obab Brandys Sp. z o.o. z Warszawy.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych, w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX w. Osady Fa-
brycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kul-
turowego”.
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ŻYRARDÓW DOBRYM PRZYKŁADEM 
DLA INNYCH MIAST

ROZPOCZYNA SIĘ PRZEBUDOWA ULIC I BUDOWA 
PARKINGÓW W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO

TRWA BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WOKÓŁ 
ZALEWU ŻYRARDOWSKIEGO

W dniu 1 sierpnia br. rozpoczynają się roboty drogowe w ul. Dekerta. 
Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy i budowę parkingów „Parkuj 
i jedź”. Po zakończeniu robót w ul. Dekerta, rozpocznie się przebudowa 
ul. Mielczarskiego. Wykonawcą jest firma GRANAR Sp. z o.o. z Warszawy.

Zakres prac w obu ulicach obejmuje budowę parkingów, przebudowę jezdni, 
chodników oraz remont istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych, wyko-
nanie odwodnienia jezdni i chodników poprzez budowę kanału deszczowego, 
wpustów ulicznych i przykanalików. Ponadto wybudowane zostanie energoos-
zczędne oświetlenie, system monitoringu wizyjnego, kanalizacja teletechniczna. 
Na parkingu zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Dekerta powstanie 17 miejsc 
postojowych dla samochodów i 20 miejsc parkingowych dla rowerów. Na parkin-
gu w ul. Mielczarskiego oraz na działkach w sąsiedztwie drogi, wybudowanych 
zostanie łącznie 35 miejsc postojowych dla samochodów i 20 miejsc parkingowy-
ch dla rowerów. Na każdym parkingu zamontowana zostanie wiata na rowery.  

Początek robót oznacza utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy kierowców 
o stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu. Umowny ter-
min zakończenia prac to 30 listopada br. 

Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskanym przez Miasto środkom zewnętr-
znym w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF popr-
zez budowę parkingów „Parkuj i jedź” współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie na poziomie 
80% stanowią środki Unii Europejskiej i w 9 % z budżetu państwa.

Od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej powstaje ponadkilometrowa 
ścieżka rowerowa oraz kładka pieszo-rowerowa z tarasem wi-
dokowym dla rowerzystów. Nowo powstała ścieżka stworzy wraz 
z istniejącą w ul. Ziołowej pętlę wokół Zalewu Żyrardowskiego 
o łącznej długości ok. 2360 m, a jednocześnie dodatkowo skomuni-
kuje miasto z gminami Radziejowice i Mszczonów. Rowerem będ-
ziemy mogli dojechać też do parku wodnego Suntago.

Ścieżka rowerowa wybudowana zostanie z betonu asfaltowego. Będzie 
miała dokładnie 1103,74 m długości i 2 m szerokości. Ponadto wykona-
ne zostaną przejścia dla pieszych, oświetlenie wzdłuż ścieżki oraz przejś-
cia dla płazów. Z pewnością dużą atrakcją będzie kładka pieszo-rowerowa 
z tarasem widokowym. Kładka przebiegać będzie nad rzeką Pisią, w części 
południowo - wschodniej zalewu. Będzie ona jednoprzęsłowa, o konstrukcji 
stalowo - drewnianej, o szerokości 6 m, z wydzieloną przestrzenią do komu-
nikacji rowerowej, połączoną ze ścieżką rowerową. Pozostałą część kładki 
zajmie taras widokowy z miejscami do siedzenia.

Wykonawcą zadania jest firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z Milanówka. 
Prace powinny zakończyć się do końca tego roku. 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. ,,Redukcja emisji za-
nieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego 
Systemu Tras Rowerowych – Etap III”, dofinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

To pierwsza inwestycja wpisująca się w plan działań Żyrardowskiego Obs-
zaru Funkcjonalnego, choć realizowana jeszcze w ramach Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, z dofinansowaniem ze środków unijnych na po-
ziomie 80 proc. 

Działania społeczne podejmowa-
ne przez Miasto Żyrardów we ws-
półpracy z organizacjami pozar-
ządowymi zostają coraz częściej 
zauważone przez inne samorządy. 

21 lipca, w żyrardowskiej Resursie, 
odbyło się spotkanie w ramach 
wizyty studyjnej przedstawicieli 
samorządów i sektora społeczne-
go z Powiatu Wyszkowskiego 

i Makowskiego. Uczestników spo-
tkania powitał Prezydent Miasta 
Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chr-
zanowski. Swoje działania zapre-
zentowali Federacja „DZIAŁAJ.
MY”, Centrum Usług Społecznych 
oraz Wydział Rewitalizacji i Ro-
zwoju Urzędu Miasta Żyrardowa.

Prezydent Żyrardowa witając goś-
ci podkreślił rolę Centrum Usług 
Społecznych i organizacji pozar-
ządowych w zmianie, jaka zacho-
dzi w Żyrardowie w zakresie usług 
społecznych dla mieszkańców. 

– Zdecydowanie rekomenduję Państwu
postawienie na szeroką współpracę
z lokalnymi społecznikami – zachęcał
Prezydent Chrzanowski – To osoby,
które z pasją i zaangażowaniem działa-
ją na rzecz mieszkańców naszego mias-
ta. Dzięki tej współpracy nasz samorząd
może zrobić dużo więcej. Bez zaan-
gażowania organizacji bardzo trudno
byłoby przeprowadzić naszą „rewolucję”
społeczną.

Podczas spotkania praktyczną wied-
zą i doświadczeniem z gośćmi z Wys-

zkowa i Makowa podzielili się Paulina 
Drozd i Katarzyna Niewczas z Federa-
cji „DZIAŁAJ.MY”, w zakresie tworzenia 
lokalnej federacji organizacji pozarzą-
dowych oraz budowania partnerskiej 
współpracy z Miastem Żyrardowem. 
Jakub Kamiński z Centrum Usług 
Społecznych w Żyrardowie mówił 
o nowych usługach społecznych, któ-
re świadczone są dla mieszkańców
z udziałem lokalnych stowarzyszeń
i fundacji. Jacek Grzonkowski, Dyrek-
tor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju
Urzędu Miasta Żyrardowa przedstawił
doświadczenia z prowadzenia działań
rewitalizacyjnych, podkreślając rolę
jaką odgrywają w tym procesie pod-
mioty społeczne.

Nowe podejście do spraw społeczny-
ch i prowadzone działania w zakresie 
rewitalizacji miasta są przedmiotem 
zainteresowania innych samorządów. 
Oprócz wizyty reprezentacji społecz-
ności Wyszkowa i Makowa, niedawno 
Żyrardów gościł m.in. przedstawicie-
li Mazowieckiego Urzędu Mars-
załkowskiego i Gminy Wieniawa.
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Weekend w amfiteatrze

Ostatni lipcowy „Weekend w amfite-
atrze” ponownie w większej części od-
był się w… MOKu. Niestety pogoda nie 
rozpieszcza tej imprezy. Powracające 
deszcze sprawiają, że cotygodniowa, 
wakacyjna propozycja Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury wciąż musi 
zmieniać lokalizację. Organizatorzy 
nie dają jednak za wygraną i nieprze-
rwanie wierzą, że uda im się w końcu 
odczarować aurę. Dyrektor Ośrodka 
Grażyna Pływaczewska, uśmiechając 
się zapewnia, że już następnym ra-
zem na pewno nastąpi meteorolo-
giczna poprawa, a skoro uśmiech ten 
jest słoneczny, to nie pozostaje nic in-
nego jak wierzyć w jego moc. 

Ten weekend rozpoczął się piątkowy-
mi pokazami zumby oraz nocnym ki-
nem pod chmurką. Trzeba przyznać, 
że panie, biorące udział w zajęciach, 
zatytułowanych „Wyginam śmiało 
ciało – wakacyjna zumba po mszczo-
nowsku” gorącymi, południowymi ryt-
mami skutecznie odganiają złą pogo-
dę. Jednak już w sobotę nad miastem 
zawisły chmury pełne deszczu. Z ich 
powodu sobotnią, tradycyjną potań-
cówkę przeniesiono do sali klubowej 
MOKu. Mszczonowianom do tańca 

grał zespół „Sami swoi”. Atmosfera 
zabawy była odwrotnie proporcjo-
nalna do temperatury panującej na 
zewnątrz. 

Pierwsza z niedzielnych atrakcji przy-
gotowana została dla najmłodszych. 
Teatr w Ruchu wystawił przedstawie-
nie, zatytułowane „Cyrk w ogrodzie”. 
Wszyscy, którzy zdobyli się na „odwa-
gę” i opuścili swe domy z parasolem 
w dłoni nie zawiedli się również pozio-
mem drugiej propozycji artystycznej 
„Weekendu…”. Koncert Ryszarda Wa-
gnera, znanego z programu „The Vo-
ice Senior” okazał się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę. Artysta wystąpił 
wraz ze swą małżonką - Małgorzatą. 
Znane przeboje, profesjonalne wyko-
nanie i wspaniała atmosfera stworzo-
na przez rozśpiewany duet dały mu-
rowany efekt. Publika zgromadzona 
w sali kinowej bawiła się wyśmienicie. 
Brawa dla artystów ze wszech miar 
zasłużone. Oczywiście męska cześć 
widowni głośniej klaskała po utworach 
wykonywanych przez panią Małgorza-
tę Wagner.

MM

Fot. Merkuriusz Mszczonowski
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Kreatywne wakacje dla 
najmłodszych z MRIES
Dzięki działalności organizacji MRIES 
- Mariański Ruch Inicjatyw Społecz-
nych w tym roku najmłodsi miesz-
kańcy Puszczy Mariańskiej i okolic
mogą liczyć na niezapomniane za-
jęcia edukacyjno-rekreacyjne w tym
m.in. filcowanie, lepienie z gliny, two-
rzenie biżuterii oraz inne wszelkiego
rodzaju zajęcia plastyczne.
„Kreatywne Wakacje” odbywają 
się  trzy razy w tygodniu: ponie-
działek, środa i piątek, najczęściej 
w Miejskim Domu Kultury. Co ważne 
zajęcia są bezpłatne i rodzice nie po-
noszą żadnych kosztów.
Miejsca na terminy zostały wyczer-
pane po 30 minutach od ogłosze-

nia inicjatywy. Lista rezerwowa jest 
bardzo długa. W każdych zajęciach 
uczestniczy około 20 dzieci a warsz-
taty będą trwać do końca wakacji. 
Zajęcia nie mogłaby odbyć się bez 
ogromnego wsparcia wolontariuszy. 
W akcję „Kreatywne Wakacje” włą-
czyły się Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna, OSP Michałowice czy Poste-
runek Policji w Puszczy Mariańskiej, 
który pomógł zorganizować plene-
rową grę wielkoformatową. Podczas 
zabawy dzieciaki poznawały zasady 
ruchu drogowego oraz uzyskiwały 
cenne informacje na temat bezpie-
czeństwa. Szczególne zainteresowa-
nie wzbudziły elementy wyposaże-
nia mundurowych oraz radiowozów.

Jakub Nowakowski
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Dni Adamowa

Cyfrowa Gmina

Wybory uzupełniające w Radziejowicach
Pod koniec tego lata w gminie Radziejowice odbędą się wybory uzupełniające na 
radnego oraz sołtysa. W obecnej kadencji już 5 radnych złożyło swoje mandaty, 
wszyscy z powodów losowych lub prywatnych.  Na przełomie 2019/2020 swój 
mandat złożył przewodniczący rady Jacek Krawczyński oraz Paweł Majchrzak. Na 
miejsca radnych w wyborach uzupełniających powołani zostali Paweł Dymecki 
oraz Urszula Matusiak. Pod koniec 2021 zmarł natomiast radny i sołtys z Kory-
towa Zdzisław Madejczyk. W wyborach zarówno samorządowych jak i sołeckich 
obydwa mandaty powierzone zostały Paulinie Partyka. W tym roku swój mandat 
złożył również Jakub Borowiec oraz Marcin Mrówczyński, który był również sołty-
sem miejscowości Tartak Brzózki. Wybory uzupełniające na te mandaty odbędą 
się niebawem.

W sobotę 30 lipca na placu sołeckim 
w Adamowie, mimo deszczu odbył się 
,,Dzień Adamowa z historią w tle”, a dzie-
ci, młodzież jak i dorośli świetnie bawili 
się uczestnicząc w konkursie z wiedzy 
o Adamowie czy turnieju szachowym
o Puchar Jana Siwica. 

Turniej szachowy został rozegrany 
w dwóch kategoriach wiekowych, do lat 
18 i 18+.Pierwszą kategorię wygrał Mi-
chał, zaś drugą pan Andrzej. 

Nie obyło się również bez lekcji nauki 
szachów. Za całość odpowiedzialny był 
p. Rafał Daniszewski z UKS Szachowa
Dwójka.

W konkursie ze znajomości historii Ada-
mowa, w kategorii dzieci bezkonkuren-
cyjny był Tymon, z którym nikt nie miał 
szans. Wśród młodzieży zwycięzcą zo-
stał Szymon, drugie miejsce zajęła Ania, 
trzecie Kuba. Zwycięzców można było 
nagrodzić dzięki Gminie Radziejowice, 
która ufundowała okazjonalne puchary 
oraz statuetkę. Wręczyła je obecna na 
wydarzeniu Wójt Urszula Ciężka. Pani 
Wójt w krótkim przemówieniu powie-
działa, że ma nadzieję iż inne wsie pójdą 
śladem Adamowa i w taki sam ciekawy 
sposób przekażą młodszemu pokoleniu 
historię swoich okolic.

Autorka: Gabriela Jaskółka

Gmina Radziejowice pozyskała w bie-
żącym roku grant w ramach Projek-
tu  „Cyfrowa Gmina”  współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Program Ope-
racyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 
2014-2020, pakiet REACT-UE (reakcja 
UE na pandemię COVID-19).

Okres pandemii przez który przecho-
dziliśmy uwidocznił, że sprawne wy-
korzystywanie technologii cyfrowych 
przez samorządy może mieć kluczowe 
znaczenie dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców.

Szybki rozwój technologii informatycz-
nych, wzrost kompetencji cyfrowych 
mieszkańców oraz rosnący popyt na 
usługi świadczone elektronicznie sta-
wia przed jednostkami samorządowy-
mi nowe wyzwania.

Z jednej strony jest to przede wszyst-
kim konieczność poszerzania oferty 
usług cyfrowych dostępnych dla miesz-
kańców i klientów zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, z drugiej zapew-
nienie utrzymania ciągłości działania 
urzędu oraz podnoszenie poziomu 
bezpieczeństwa danych przetwarza-
nych w sposób cyfrowy. Szczególnie 
to drugie staje się dla gmina zadaniem 
coraz trudniejszym - przede wszyst-
kim ze względu na koszty finansowe 
związane z wdrożeniem i późniejszym 
utrzymaniem nowych systemów.

Wychodząc naprzeciw właśnie tym 
potrzebom został uruchomiony pro-
gram „Cyfrowa Gmina” pozwalający 
jednostkom samorządowym ubiegać 
się o grant finansowy przeznaczony 
na realizację zadań z zakresu podnie-
sienia poziomu cyberbezpieczeństwa 
w urzędach gmin oraz innych jednost-
kach podległych.

W ramach dofinansowania Gmi-
na Radziejowice uzyskała wsparcie 
w wysokości 99.993,00 zł, które ma 
zamiar przeznaczyć (zgodnie z celami 
projektu) na zakup systemów infor-
matycznych oraz oprogramowania 
podnoszącego bezpieczeństwo in-
formatyczne, a także na podniesienie 
kompetencji pracowników w zakresie 
bezpiecznego korzystania z udostęp-
nionych rozwiązań informatycznych 
oraz świadomości występujących te-
raz i w przyszłości zagrożeń wynika-
jących z rozwoju technologii informa-
tycznych.

Ze względu na dużą ilość korespon-
dencji elektronicznej trafiającej co-
dziennie do urzędu, Gmina Radzie-
jowice chce zakupić m.in. system 
ochrony poczty e-mail zapewniający 
zapobieganie, wykrywanie i automa-
tyczną reakcję na zagrożenia związane 
z pocztą e-mail kierowaną do Urzędu 
Gminy. Głównym zadaniem systemu 
będzie ochrona antyspamowa, ochro-

na przed phishingiem, złośliwym opro-
gramowaniem, ochrona przed zagro-
żeniami tzw. dnia zerowego, ochrona 
przed podszywaniem się oraz atakom 
typu Business Email Compromise 
(BEC).

Kolejnym rozwiązaniem informatycz-
nym, na które gmina zamierza prze-
znaczyć środki z uzyskanego grantu 
jest zintegrowany i centralnie zarzą-
dzany system umożliwiający wykony-
wanie kopii zapasowych i odzysk da-
nych z wszystkich stacji roboczych, baz 
danych, skrzynek pocztowych, a także 
serwerów fizycznych i wirtualnych.

Część środków zostanie przeznaczona 
na rozszerzenie funkcjonalności uży-
wanych w chwili obecnej systemów. 
Chodzi m.in. o możliwość logowania 
i tzw. uwierzytelniania dwuetapowego 
z wykorzystaniem losowo generowa-
nych tokenów, co wymagało będzie 
dokupienia dodatkowych licencji do 
już posiadanego oprogramowania.

Ponieważ na dzień składania wnio-
sku gmina dysponowała już własnymi 
zasobami informatycznymi (sprzęt 
i oprogramowanie zakupione i wdro-
żone w latach minionych), z dostęp-
nych na rynku ofert gmina będzie się 
starała wybrać takie, które pozwolą na 
bezproblemową integrację z już posia-
danymi systemami.

Dodatkowym czynnikiem wpływają-
cym na pilną potrzebę doposażenia 
gminy w sprzęt informatyczny - zwłasz-
cza mobilny – okazała się wspomniana 
na wstępie, trwająca kilkanaście mie-
sięcy pandemia COVID-19 oraz obawy 
przed jej powrotem w nadchodzącym 
okresie jesienno-zimowym.

Na ponad 30 stanowisk pracy związa-
nych z realizacją zadań na rzecz klien-
tów gminy, urząd dysponuje jedynie 
sześcioma komputerami mobilnymi 
umożliwiającymi pracę zdalną, co 
potencjalnie przekłada się na zwięk-
szenie poziomu ryzyka związanego 
z możliwością rozprzestrzenienia się 
zakażeń wirusem SARS-CoV-2, dlate-
go też w projekcie znalazły się również 
środki przeznaczone na zakup dodat-
kowych komputerów przenośnych.

Ostatnim zadaniem, które zrealizo-
wane zostanie dzięki przyznanym 
środkom finansowym jest objęcie 
pracowników szkoleniami w zakresie 
cyberbezpieczeństwa w tym: bez-
piecznego korzystania z nowocze-
snych technologii informatycznych 
oraz zagrożeń związanych z rosnącą 
liczbą usług świadczonych drogą elek-
troniczną.

Szkolenia będą skierowane zarówno 
do pracowników bezpośrednio korzy-
stających z systemów informatycznych 
jak i do kadry kierowniczej oraz osób 
zaangażowanych w administrowanie 
i zarządzanie systemami informatycz-
nymi.
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Dofinansowanie na zakup książek

Nowe targowisko

WISKITKIWISKITKI

Od samego początku istnienia Wi-
skitek słynęły one z tego, że były 
miastem handlowym. Po długim 
wyczekiwaniu, miasto te dostało 
szansę na budowę nowego Targo-
wiska Miejskiego.

W roku 2020 pozyskano blisko 800 
tysięcy złotych to ponad 60-pro-
centowe dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. Cały projekt działał 
w systemie: 

„Zaprojektuj i wybuduj”. Środki na 
to przeznaczyła Unia Europejska.

Gmina Wiskitki w 2019 roku 
przygotowała wniosek do Pro-
gramu Obszarów Wiejskich 
Województwa Mazowieckiego: 
„Przebudowa istniejącego tar-

gowiska na Mój Rynek w miej-
scowości Wiskitki”. Według cał-
kowitego planu przedsięwzięcia, 
całkowity koszt miał wynieść 
niespełna 1,5 miliona złotych, 
dofinansowanie mogło wynieść 
do 63,33 procent.

Latem 2020 po ogłoszeniu wy-
ników programu, okazało się 
jednak, że Gmina Wiskitki na 
nowe targowisko otrzymała do-
finansowanie o wysokości 774 
359 złotych. Niedługo później 
podpisano umowę w tej spra-
wie w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego 
pomiędzy Adamem Struzikiem 
i burmistrzem Rafałem Miturą.

Burmistrz Rafał Mitura w ubie-
głym roku podkreślał, że ważne 

dla miasta jest również upo-
rządkowanie terenu w centrum 
Wiskitek, które dopiero po 150 
latach odzyskało prawa miej-
skie.

,,Mój Rynek” jest już po wszyst-
kich kontrolach, które jak mówi 
Agnieszka Żeromska z Urzędu 
Miasta Wiskitek - przebiegły po-
zytywnie i obiekt jest gotowy do 
użytku. Czekamy tylko na pozwo-
lenie ze strony organów na wyda-
nie decyzji o użytkowanie. Miesz-
kańcy miasta Wiskitek nie mogą 
doczekać się zrobienia zakupów 
na nowym targowisku w bez-
piecznych warunkach. 

tekst: Gabriela Jaskółka 

Biblioteka w Wiskitkach zaprasza czytelników do wspólnego tworzenia księ-
gozbioru.

To wszystko za sprawą otrzymanego dofinansowania na zakup książek 
w 2022 r. Dzięki udziałowi w konkursie Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 
udało się pozyskać 846,00 złotych na poszerzenie zbiorów. Dodatkowo bi-
blioteka otrzyma zdalny dostęp do nowości wydawniczych na lata 2021-
2025 organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Bibliotekę Narodową. 

Propozycje tytułów na zakup książek można zgłaszać przez messengera lub 
na adres: bibliotekawiskitki@o2.pl 

Autor: Jakub Nowakowski 



12 ŻPŻ • CZWARTEK • 4 SIERPNIA 2022WYWIAD
ALICJA SIĘ NIE NUDZI

Kiedy spotykamy się z panią Alicją Kuran 
w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” 
wita nas uśmiechem i ciepłą herbatą. Oglą-
damy jej obrazy, bo pani Alicja to krawcowa, 
pracownik gospodarczy i zapalona malarka, 
a przy tym spełniona żona i matka piątki dzie-
ci. Czasem prowadzi też warsztaty z rękodzie-
ła. Ta Alicja z pewnością się nie nudzi.

Kiedy zaczęła się pani przygoda z malarstwem?

Alicja:2 lata temu w sierpniu. Cholernie dziwna 
rzecz. Zawsze chciałam, zawsze marzyłam o malo-
waniu. Niestety życie ułożyło się zupełnie inaczej. 
Jestem tu (przyp. red. w Gminnym Centrum Kultury 
„Powozownia”), pracuje jako pracownik gospodar-
czy, a prościej doglądam i pomagam we wszystkim, 
co trzeba. Także jestem od wszystkiego. Najmniej to 
już 10 lat. Długo…

Jest pani krawcową. Pracowała pani w swoim 
zawodzie?

Pracowałam w swoim zawodzie, no ale później za-
częły się pojawiać dzieci. Mam ich piątkę, więc było 
z nimi sporo zabawy. Trzeba było poświęcić czas, 
więc moje doświadczenia zawodowe są sprzed wie-
lu lat.  To była walka o przetrwanie, kierowana do-
brem dzieci. 

Porzucenie pracy zawodowej na rzecz wycho-
wania dzieci to duże poświęcenie. Wiele lat, 
które zatrzymały panią w domu. 

Właśnie dzięki temu, że jestem krawcową, usiłowa-
łam łączyć pracę zawodową  z wychowaniem dzieci. 
Nie miałam stałej pracy, usiłowałam zarobić na tak 
zwanym chałupnictwie. Robiłam wszystko, co możli-
we począwszy od strojów kąpielowych, a kończąc na 
habitach dla zakonnic. Naprawdę robiłam wszystko, 
co pozwalało, żeby zarobić pieniądze. Kiedy mogłam 
tylko wrócić do pracy, a najmłodsza córka poszła 
do „zerówki” to zahaczyłam się o pracę stałą jako 
krawcowa, takie poprawki krawieckie. To trwało 3 
lata. Później zaproponowano mi pracę tutaj (w „Po-
wozowni” przyp. red.). Każda praca jest dobra, a ja 
mam w dodatku bardzo blisko do domu, bo tylko 
kilometr. Wcale nie żałuję tej decyzji. Tu naprawdę 
jest fajnie. 

Wracając jednak do malarstwa. Mówiła pani, 
że zaczęła 2 lata temu. Od czego?

Pamiętam ten dzień i chyba nigdy nie zapomnę. 
Wróciłam do domu z pracy, miałam nerwy, taki 
dziwny stres. Paradoksalnie pomyślałam o kawie, że 
może ona pomoże mi na skołatane nerwy. I nagle 
coś we mnie drgnęło. Pomyślałam, że przecież mam 
już odchowane dzieci, męża, który z racji choroby 
przejął część obowiązków domowych, żebym ja mo-
gła pracować. Pomyślałam, że po tych latach wycho-
wania dzieci, opieki nad domem i pracą zawodową, 
w końcu przyszedł ten czas, kiedy mogę zrobić coś 
dla siebie. Poszłam do pokoju córki. Sięgnęłam far-
by, które córka miała jeszcze z czasów szkoły. Po-
czułam, że ja muszę coś namalować i powiedziałam 
o tym mężowi. Nie było słowa sprzeciwu. Wiedział,
że chciałam malować przez całe życie, a nigdy nie
było czasu, możliwości. No i tak usiadłam i namalo-
wałam pierwszy raz w życiu obraz. Powiesiłam go
na ścianie. I tak na poprawki przyjechała jedna pani.
Spodobał jej się ten obraz i go kupiła. Od tamtego
czasu wszystko potoczyło się samo. Nie mogłam
się wprost doczekać wolnej chwili, a ta najczęściej
znajdowała się w momencie, kiedy miałam jakiś pro-
blem. Siadałam czasem na chwilę, na godzinę. Zda-
rzało się, że poświęcałam na to całe dnie. I tak dalej

to trwa od 2 lat. 

A co było na tym pierwszym rysunku na tym 
pierwszym obrazie?

Maki w oknie na tle ramy okna. Taka… natura. 

Na profilu na portalu społecznościowym moż-
na panią znaleźć jako „Alicja się nie nudzi”. 
Skąd pomysł na tę nazwę?

Sama przyszła. Córka założyła tę stronę. Powiedzia-
ła: „Najwyższy czas, żebyś zaczęła pokazywać swoje 
prace”. 

Na czym się pani skupia w swojej twórczości? 
Co to są za obrazy? Co panią inspiruje? 

Przede wszystkim uwielbiam naturę. A można malo-
wać wszystko, wszystko, co nas otacza. I uważam, że 
takie rzeczy można zrobić zawsze, bo odpowiedni 
kadr w malarstwie sami możemy sobie zrobić. Po-
stawimy kubek, położymy owoce, to można zawsze 
skomponować, a natura przemija. Nigdy nie ma ta-
kiego samego widoku, nigdy takiego samego zdjęcia. 
Zdjęcia… zdjęcia przesyłają mi znajomi, gdy gdzieś 
jadą. Niestety nie podróżuję jeszcze w swoje wyma-
rzone miejsca, ale wierzę, że nastąpi to na kolejnym 
etapie realizacji marzeń. Mam wspaniałą drogę do 
mojej mamy, bo moja mama mieszka w środku lasu. 
Bardzo często tam chodzę, a żeby coś zapamiętać, 
robię zdjęcia, by wrócić do nich przy płótnie. Na pew-
no nauczyłam się, żeby nie patrzeć, nie tylko widzieć. 
Nawet moja mama mi mówiła: „ważne, żeby widzieć, 
jak się patrzy”. Zrozumienie tego przyszło z czasem. 
A jest to trochę tak jak z „słuchać, ale nie słyszeć”.

Z czym pani siada do sztalugi? Od razu wie 
pani, co będzie malować, czy pędzel sam pa-
nią prowadzi?

Jak siadam do malowania, to jest przeważnie tak, że 
mam jakiś problem. Muszę sobie coś przemyśleć 
w spokoju. Kiedyś moje dzieci się śmiały, że im wię-
cej problemów, tym więcej obrazów, czyli widać, kie-
dy mama ma kłopot. Jakoś tak samoistnie wychodzi. 
A problemy mam jak każdy zresztą. Nieważne, czy 
są dzieci małe czy duże. Teraz są już też wnuczki, 
więc dla mnie to obowiązek rozpieszczania. Tylko 
kochać i rozpieszczać. 

Obrazy i praca w „Powozowni” to jedno, ale 
pani też ciągle szyje…

Tak, obecnie moje stroje można zobaczyć na ogól-
nopolskich konkursach tanecznych. Nie raz zdoby-
wają wraz z tancerzami pierwsze miejsca. Jestem 
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z tego dumna. Ze szkołą tańca współpracuję już chy-
ba 15 lat, więc tych dzieci, które występowały po raz 
pierwszy w moich strojach jest już cała masa, a wielu 
z nich jest dziś instruktorami. 

Robi to pani z zamiłowania czy dla pieniędzy?

Na pewno z zamiłowania, ale wiadomo, że pienią-
dze też są ważne. Jestem dumna ze swojej pracy, 
ale dumą rodziny też nie wykarmię. Dlatego działam 
w różnych dziedzinach. Czasem też jakiś obraz się 
sprzeda, co bardzo mnie cieszy. Nie spodziewałam 
się też, że tak to się rozwinie. Podobnie jak te stroje. 
Obecnie to już taka działalność bardziej artystyczna. 
Muszę pojechać na zajęcia, poznać układ, zobaczyć, 
jak dzieci się ruszają, poznać też ich pomysły. A jak 
przychodzi zima, to wszystko pływa w cekinach. 
Czasem mam już dość tych cekinów, zwłaszcza, gdy 
znajduję je w jedzeniu (śmiech). I brokat… z broka-
tem jest tak samo. 

Jednak ani malarstwo, ani krawiectwo arty-
styczne nie jest szczytem pani możliwości, bo 
interesuje panią również rękodzieło i nie tylko 
dla samej siebie, ale organizuje pani również 
warsztaty. 

Pierwsze warsztaty odbyły się z okazji wakacji. Dy-
rektor Daria Doleżyczek poprosiła, żebym popro-
wadziła takie zajęcia. Byłam zaskoczona, bo nigdy 
w życiu tego nie robiłam. Strasznie przeżywałam, że 
nie dam rady. Myślę, że wyszło fajnie, choć dzieci nie 
są przekonane do takich rzeczy. Dzieci w tej chwili 
interesuje tylko elektronika. Tak, tak… komputer gry 
i tym podobne, ale dobrze jest wrócić do takich sta-
rych rzeczy jak szydełkowanie, wyszywanie czy zwy-
czajne przyszywanie guzików. Niby prosta sprawa, 
prawda? A dzisiaj dzieci często nie potrafią guzika 
przyszyć. Choć jak już do tego przysiądą, robią to 
świetnie. 

Mówiła pani, że zamiłowanie do pracy arty-
stycznej pojawiło się znikąd…

Tak mi się wydaje. Choć czasem śmiejemy się 
w domu, że to chyba jednak geny. Ani moi rodzi-
ce, ani dziadkowie nikt nie zajmował się sztuką. Ale 
moja córka usiłowała odtworzyć drzewo genealo-
giczne naszej rodziny i wyszło na to, że moim dale-
kim wujkiem był Jacek Malczewski. I dlatego czasem 
się śmiejemy, że może mam namiastkę jego arty-
zmu. Poza tym moje córki też są bardzo uzdolnione. 

Jedna maluje, trzy śpiewają. 

Chyba ma pani spore wsparcie w rodzinie?

Tak, to dla mnie bardzo ważne. Mój mąż zachorował 
4 lata temu i przeszedł na rentę. Czekamy na drugą 
operację kręgosłupa. Od tamtej pory bardzo mnie 
wspiera, bym ja mogła być aktywna zawodowo. Za-
mieniliśmy się nieco rolami. Do tej pory to ja byłam 
w domu, zajmowałam się domem i dziećmi. On po 
powrocie z pracy jadł z nami obiad, odpoczywał chwi-
lę i włączał się w życie rodziny. Teraz jest odwrotnie. 
Może nie ma już dzieci do opieki, ale to on zajmuje 
się w znacznej mierze domem, a ja cieszę się, że po 
powrocie do domu mogę zjeść ciepły obiad. Chcę 
jednak podkreślić, że u nas w domu nigdy nie był po-
działu na zadanie kobiece i męskie. Mimo iż to mąż 
pracował przez większość życia, nigdy nie odmówił 
kąpania dzieci czy włączenia się w obowiązki życia 
rodzinnego. Teraz po prostu w domu robi jeszcze 
więcej. Choć nie ma już dzieci do opieki, nie ma pie-
luch, nie ma tych zupek, kaszek i stłuczonych kolan, 
ale gotować trzeba (śmiech). W domu jest z nami 
jeszcze jednak córka, którą musimy zawieźć i ode-
brać ze szkoły. To nasze wspólne życie to dla mnie 
duży komfort. Ale jesteśmy już razem przez 35 lat… 

Z jakimi reakcjami spotyka się pani, gdy ktoś 
widzi pani obrazy?

Zaskoczenie. Przede wszystkim jest zaskoczenie. No 
ale jak to? Przecież to trzeba się uczyć. Jest też bar-
dzo dużo pozytywnych opinii. Właściwie każdemu 
się to podoba. Cieszę się, że pani Hania (instruktor 
z GCK „Powozownia” przyp. red.) też coś czasem 
podpowie. Ja oczywiście przyjmuję każdą krytykę 
i podpowiedzi. Oczywiście pierwszymi moimi kryty-
kami są dzieci, rodzina, mąż. To oni najpierw ogląda-
ją i wyrażają swoje zdanie. Oczywiście też już mnó-
stwo tych obrazów mi pozabierali. 

A liczyła pani ile tych obrazów już powstało?

Trudno mi to zliczyć. Czasem nie zdążę obrazu do-
brze skończyć, a już się sprzedał lub został zabra-
ny przez dzieci lub znajomych. Na wystawie w „Po-
wozowni” była cała sala. Jeszcze przed wernisażem 
sześć z nich się sprzedało. 

Długo pracuje pani nad swoimi obrazami?

To różnie bywa. Czasem namaluję obraz w ciągu 
jednej nocy, Inne maluję przez kilka dni. Wszystko 
zależy od tego, ile mam pracy, ile czasu. Zdarza się, 
że czas na malowanie mam dopiero w nocy, więc po 
pracy, zrobię dodatkowe zlecenia krawieckie i do-
piero wtedy mogę usiąść malować. Ale za każdym 
razem na to czekam. To mnie odprężą. Jak mi jakiś 
widok, obraz siedzi w głowie, to staram się usiąść do 
niego jak najszybciej, żeby mi nie uciekł. Ja też sku-
piam się na obrazach małego formatu, więc nie sie-
dzę nad nimi tygodniami. 

Można by stwierdzić, że ma pani plan działa-
nia ustalony na całą dobę…

Jeszcze czytam książki. Uwielbiam książki. A mogę 
nawet powiedzieć, że po prostu bez książki nie za-
snę. 

Jakie jest pani największe marzenie?

Chciałabym pojechać do Szkocji i zrobić sobie tatu-
aż. 

Ma pani już jakiś konkretny wzór upatrzony?

Nie, jeszcze nie. Na pewno byłby to mały tatuaż, taki 
niewidoczny. Tylko dla mnie. Nawet nie wiem, skąd 
takie marzenie. Ale… po prostu bym chciała.
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ŚWIĘTO POLICJI 
24 lipca odbyła się 103. rocznica powstania Policji 
Państwowej. Uroczyste spotkanie na placu Jana 
Pawła II było okazją do podziękowania funkcjo-
nariuszom za ich ciężką, wytrwałą i rzetelną pra-
cę oraz za codzienny ciężar, który na nich spada. 
Dzięki ich zaangażowaniu mieszkańcy powiatu ży-
rardowskiego mogą czuć się bezpiecznie. 

O 10.00 w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia 
w Żyrardowie odbyła się Msza Święta, podczas 
której uczczono święto. Wyjątkowy charakter uro-
czystości, po mszy nadała przemowa Prezydenta 
Żyrardowa, Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, 
na którą przybyli Józef Grzegorz Kurka – Bur-
mistrz Mszczonowa, Michał Staniak – Wójt Gminy 
Puszczy Mariańskiej, Urszula Ciężka – Wójt Gminy 
Radziejowice, Starszy brygadier Mariusz Tymo-
szewicz – Komendant Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Żyrardowie, Młodszy inspektor 
Dariusz Brzezicki – Przewodniczący Wojewódz-
kiego Zarządu Niezależnego Samorządu Związku 
Zawodowego Policjantów Województwa Mazo-
wieckiego, Starszy aspirant Rafał Sałbut – Prze-
wodniczący Zarządu Trenerowego Niezależnego 
Samorządu Związku Zawodowego Policjantów 
Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych służb, instytucji i orga-
nizacji współpracujących z Komendą Powiatową 
Policji w Żyrardowie, emerytowani Komendanci 
Powiatowej Policji w Żyrardowie, grupa rekon-
strukcji historycznej: SZEWRON z Żyrardowa, poli-
cjantki, policjanci oraz pracownicy Policji wraz z ro-
dzinami oraz wszyscy chętni mieszkańcy powiatu 
żyrardowskiego.

Święto Policji to czas podsumowania wszystkich 
akcji prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa na-
szego powiatu, ale i miast poszczególnych gmin 
z powiatu żyrardowskiego, jednakże to też taki 
moment, w którym należy podsumować i podzię-
kować przedstawicielom policji za to, że dzięki nim 
możemy czuć się bezpiecznie w naszych miastach, 
gminach, w naszym powiecie. Ich ciężka praca po-
zwala nam to poczucie wewnętrzne mieć, jest to 
niezbędna potrzeba każdego człowieka w miejscu, 
w którym mieszkamy, móc swobodnie wychodzić 
z domu, móc realizować swoje działania z takim 
wewnętrznym poczuciem, że nic nam nie zagra-

ża – mówił Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Pan 
Krzysztof Dziwisz.

Święto Policji jest to święto tych, który na co 
dzień bronią naszego bezpieczeństwa. Chciałbym 
w imieniu wszystkich samorządowców i wszyst-
kich mieszkańców z powiatu żyrardowskiego ser-
decznie podziękować za tę postawę, którą poli-
cjanci Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie 
codziennie sobą prezentują. – wygłosił w swojej 
wypowiedzi Pan Lucjan Krzysztof Chrzanowski, 
prezydent Żyrardowa, podkreślając skuteczność 
policjantów.

Podczas święta odbyła się ceremonia wręczenia 
aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. 
Wyższe stopnie służbowe uzyskali Komendant 
Edyta Marczewska, która tego dnia została mia-
nowanana stopień inspektora Policji, I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie 
nadkomisarz Rafał Adamek oraz Komendant Ko-
misariatu Policji w Mszczonowie podinspektor 
Krzysztof Puszcz. Ponad to wyższy stopnie policyj-
ne otrzymali:

Na stopień komisarza Policji:

• dwóch funkcjonariuszy: podkom. Starczewski
Arkadiusz, podkom. Gajewska Anna

Na stopień aspiranta sztabowego Policji:

• jeden funkcjonariusz: st.asp. Tomasz Węgier

Na stopień starszego aspiranta Policji:

• jeden funkcjonariusza: asp. Hein Anna

Na stopień młodszego aspiranta Policji:

• dwóch funkcjonariuszy: sierż.szt. Kieszek Patry-
cja, sierż.szt. Federowicz Piotr

Na stopień sierżanta sztabowego Policji:

• czterech funkcjonariuszy: st.sierż. Kiedrowska
Marzena, st.sierż. Michalski Krzysztof, st.sierż.
Sakowska Katarzyna, st.sierż. Seta Przemysław

Na stopień starszego sierżanta Policji:

• czternastu funkcjonariuszy: sierż. Flisińska Pau-
lina, sierż. Gembala Łukasz, sierż. Gniaź Domi-
nik, sierż. Grzejszczyk Ewelina, sierż. Grzywiński
Michał, sierż. Jagieła Martyna, sierż. Łempicki
Wojciech, sierż. Mroczek Mateusz, sierż. Rynkie-
wicz Katarzyna, sierż. Sobieraj Katarzyna, sierż.
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Sochacka Parycja, sierż. Stegienko Damian, 
sierż. Żurek Monika, sierż. Żurek Łukasz

Na stopień sierżanta Policji:

• trzynastu funkcjonariuszy: st.post. Biernat Justy-
na, st.post. Dziarnik Stanisława, st.post. Jaworski
Seweryn, st.post. Kornacka Aleksandra, st.post.
Marjański Tomasz, st.post. Radzikowski Damian,
st.post. Sekuła Michał, st.post. Szczygielska Julia,
st.post. Szymański Jarosław, st.post. Trych Celi-
na, st.post. Turalski Patryk, st.post. Wasiński Ad-
rian, st.post. Wojcieszek Tomasz

Na stopień starszego posterunkowego Policji:

• piętnastu funkcjonariuszy: post. Barszcz Ceza-
ry, post. Ćwian Rafał, post. Gacparski Łukasz,
post. Gwiazda Damian, post. Kaluga Katarzyna,
post. Kantorek Sebastian, post. Koźbiał Jakub,
post. Łysiak Patryk, post. Marszałek Bartłomiej,
post. Niedziałkowski Michał, post. Niewiarowski
Paweł, post. Świątek Sebastian, post. Woźniak
Konrad, post. Zając Bartłomiej, post. Ziółek Alek-
sander

Oprócz wręczonych dzisiaj aktów mianowa-
nia na wyższe stopnie policyjne z okazji Świę-
ta Policji przyznane zostały odznaczenia, któ-
re zostaną wręczone w najbliższym czasie na 
uroczystościach rangi wojewódzkiej:

• Medalem złotym za długoletnią służbę
wyróżniono: Pana Grzegorza Sekułę
Inspektora Wydziału Kryminalnego

• Medalem Srebrnym za długoletnią służbę
starszy aspirant Paweł Olszak – Zastępca
Naczelnika Wydziału Kryminalnego

• Medalem brązowym za długoletnią służbę

nadkomisarz Rafał Adamek I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Żyrardowie

• Brązową odznaką „Zasłużony Policjant”
uhonorowany został podinsp. Dariusz
Małecki Naczelnik Wydziału Prewencji
komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie

Jest to 103 rocznica powołania Policji Państwowej 
i bardzo cieszymy się, że w tym roku możemy nor-
malnie świętować, bez maseczek. Jeden z dwóch 
medali, które widać na mojej piersi to oznaczenie 
związkowe. Ten złoty medal otrzymałam dzisiaj 
od zarządu polityckiego od przedstawiciela Za-
rządu Wojewódzkiego Związków Policyjnych. Jest 
to oznaczenie, które świadczy o tym, że pomiędzy 
kierownictwem policji a przedstawicielami związku 
układa się dobra współprac. Natomiast oznacze-
nie nieco niżej to oznaczenie już państwowe, któ-
re otrzymałam kilka lat temu. Życzyć nam trzeba 
przede wszystkim policyjnego szczęścia, policyjne-
go nosa i dużo zdrowia, dlatego, że wszystkie te 
elementy, które wymieniłam składają się w jedną 
całość i powodują, że policjant pełniący służbę jest 
policjantem zdrowym, spokojnym i skutecznym. 
– podkreślała rolę w funkcjonowaniu policji Edyta
Marczewska, Inspektor Policji.

Po oficjalnym apelu, mieszkańcy powiatu żyrar-
dowskiego mogli wziąć udział w zabawie. Na placu 
znajdowały się atrakcje takie jak mini strzelnica, 
wozy służb ratunkowych i miejskich, malowanie 
twarzy i obrazków dla dzieci, nauka pierwszej po-
mocy i wiele więcej. 

Autor: Gabriela Kletav
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Tego roku w naszym pięknym mieście wakacje - jak 
zawsze nie zawodzą. To wszystko dzięki projektowi 
,,Lato w mieście”, do którego zaprasza nas Prezy-
dent miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski.

Na żadne z wydarzeń nie potrzebne są bilety. 

Wydarzenia, które się już odbyły:

• 23.07 godz.17:00- Potańcówka w Parku Seniora,
na której zagrał dla nas zespół ,,Cztery Kiery”

• 1.08 godz. 17:00- Obchody Rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, który odbył się na
skwerze Armii Krajowej oraz o godz 19:30 w Cen-
trum Kultury koncert zagrał Włodek Pawlik pt.
„Baczyński 100”

Wydarzenia, które odbędą się w najbliższym czasie:

• 7.08 godz. 17:00- Potańcówka w Parku Seniora,
na której towarzyszyć nam będzie zespół ,,Senior
Band”

• 13.08 godz. 17:00- „Bielnik po robocie”, czyli
ogród społeczny w Muzeum Lniarstwa. Odbywają
się tam plenerowe wydarzenia, strefa wypoczyn-
ku, grille a także strefa warsztatowa.

• 27.08 godz. 11:00 - 22:00- na MAZOpiknik zapra-
sza nas Samorząd Województwa Mazowieckiego
- nad Zalew w Żyrardowie

• 03.09 godz 16:00 - Rodzinny Rajd Rowerowy,
start- Tor Kolarski/ meta- AQUA Żyrardów oraz
o godz. 20:00 zakończenie LATA, również odby-

wające się na terenie AQUA

Warto wspomnieć też o Kinie Plenerowym, które 
odbywa się w Amfiteatrze Parku Dittricha:

• 15.07 (piątek), godz. 21:30 – „Na bank się uda”

• 29.07 (piątek), godz. 21:30 – „Cwaniaki z Holly-
wood”

• 12.08 (piątek), godz. 21:00 – „Jak wywołałem
byłą żonę”

• 26.08 (piątek), godz. 21:00 – „Zupa nic”

• 9.09 (piątek), godz. 21:00 – „Coś się kończy coś
zaczyna”

Dzieci świetnie bawią się na zajęciach świetlicowych 
w Osiedlowy Dom Kultury, które odbywają się w ra-
mach ,,Lata w mieście”. W programie są: zabawy 
integracyjne, zajęcia ruchowe i gimnastyczne, które 
rozwijają ich sprawność ruchową. Zabawy, gry, mu-
zyka a także zajęcia plastyczne czy kulinarne. Nasze 
pociechy poprawią sobie również dykcje- łamańca-
mi językowymi oraz ćwiczeniami teatralnymi.

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie organizuje 
akcję wakacyjną „LATO w mieście 2022” w formie 
zajęć otwartych dla dzieci od lat 7 od poniedziałku 
do piątku w godz. 11:00-12:30. Pierwsze zajęcia za-
czynają się w poniedziałek 11 lipca. Spotkania będą 
się odbywały w placówce. Plan przewiduje: karaoke, 
tańce, gry, zajęcia plastyczne, nauka jęz. angielskie-
go na wesoło, zajęcia teatralne, zabawy z bańkami 
i wiele więcej. Harmonogram dostępny jest na stro-
nie internetowej www.mlodek.pl.

LATO W MIEŚCIE 
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R E K L A M A

PRZETARG

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o. z siedzibą w Żyrardowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków na nim posadowionych. Są to nieruchomości – działki 
będące własnością Gminy Miasta Żyrardów, których użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków na nich posadowionych jest Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o. o., zgodnie z poniższym wykazem.

Lp. Adres/nr ewid. działki Pow. działki, m2 Nr KW Przeznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza 
nieruchomości Wadium

1

ul. Konarskiego 2 b, c, d 

1848/15  

1852/4

1848/14

1024

608

1834

Razem: 3466 m2

PL1Z/00055098/5

Zgodnie z MPZP Miasta Żyrardo-
wa,  zatwierdzonym Uchwałą nr 
XLIII/357/10 Rady Miasta  Żyrardowa 
z dnia 25.02.2010. Przedmiotowa nie-
ruchomość położona jest na terenach 
przeznaczonych do obsługi zabudowy 
technicznej -  symbol planu UI.

4 000 000 zł 400 000 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie spółki PEC 
„Żyrardów” przy ul. Konarskiego 2d w  Żyrar-
dowie, pokój nr 2 w biurze Spółki w dniu 24 
sierpnia 2022 r. o godz. 10:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 
miejsca przeprowadzenia przetargu.

Dodatkowe uwarunkowania:

- PEC „Żyrardów” zastrzega sobie prawo nie-
odpłatnego korzystania z nieruchomości po jej 
sprzedaży do 31.05.2023 r. Wydanie nierucho-
mości nastąpi w dniu 1 czerwca 2023 roku

Powyższą nieruchomość można oglądać w dniach 
8 – 12 sierpnia 2022 r. w godzinach od 09:00 do 
12:00.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

- wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej określo-
nej wysokości, nie później niż do godziny   12:00
dnia 22 sierpnia 2022 r,

- złożenie w terminie do godziny  12:00 dnia 22
sierpnia 2022 r,.. Zgłoszenia udziału w prze-
targu ustnym nieograniczonym wraz  z za-
łącznikami według wzoru stanowiącego załącznik
do Ogłoszenia znajdującego się na BIP i stronie
internetowej www.pec-zyrardow.pl w zakładce
przetargi ogłoszenia – inne.

- stawienie się do siedziby spółki PEC „Żyrardów”
przy ul. Konarskiego 2d w Żyrardowie, pokój nr
2 w biurze Spółki w dniu 24 sierpnia 2022 r.
o godz. 10:00 wraz z wymaganymi dokumentami
o których mowa w Regulaminie Przetargu.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jedno-

znacznie, kto wpłacił wadium i tym samym upraw-
niony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną 
nieruchomość, oraz wskazywać nieruchomość, 
której wpłata dotyczy.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień 
wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

Wadium należy wnieść na rachunek bankowy: 

Bank PKO BP  nr konta 40 1440 1299 0000 0000 
0187 8824

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warun-
kach przetargu wraz z Ogłoszeniem i  Regulami-
nem przetargu oraz formularzem Zgłoszenia 
udziału w przetargu ustnym nieograniczo-
nym dostępne są na stronie internetowej Spółki 
www.pec-zyrardow.pl i BIP. 
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Potańcówka w parku seniora 

Włodek Pawlik - „Baczyński 100”

Pierwsza potańcówka w Parku Seniora, odbyła się w niedzielę 24 lipca 
o godz. 17. Uczestnicy świetnie bawili się, słuchając piosenek w wykonaniu
zespołu z Żyrardowa ,,Cztery Kiery”.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Miasto Żyrardów. Imprezę rozpo-
czął pan Adam Lemiesz - I Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa, który 
powitał przybyłych żyrardowian w imieniu Prezydenta Miasta - Pana Lucja-
na Krzysztofa Chrzanowskiego. 

„Nagrodą dla nas jest widok dobrze bawiących się mieszkańców. Impreza ta 
miała się odbyć w sobotę, ale niestety pogoda nie sprzyjała. Przełożyliśmy więc 
potańcówkę o jeden dzień. W ramach rekompensaty Prezydent Miasta Żyrardo-
wa - Lucjan Krzysztof Chrzanowski ufundował dodatkową godzinę rozrywki i za-
bawy. Z tego co widzimy i słyszymy za moimi plecami ta zabawa może potrwać 
do późnych godzin wieczornych” - powiedział 

Również uczestnicy są zadowoleni z odbywającego się wydarzenia. Jak do-
daje p. Adam Lemiesz: „to pierwsza potańcówka w te wakacje w Parku Senio-
ra, ale nie ostatnia bowiem takich przed nami jeszcze trzy.”

Organizatorzy zapowiadają, że kolejne wydarzenia odbędzie się już niedłu-
go.

1 Sierpnia w Centrum Kultury w Żyrardowie odbył się koncert pod tytułem 
„Baczyński 100”, który był kontynuacją obchodów 78 rocznicy Powstania 
Warszawskiego w naszym mieście.
Podczas wydarzenia mogliśmy posłuchać wierszy Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego - wybitnego polskiego poety, który w wieku 23 lat oddał życie walcząc 
w Powstaniu Warszawskim. 
Twórczość Baczyńskiego została wyśpiewana w jazzowym wykonaniu przez 
cenionych polskich wokalistów - Natalię Wilk, Marka Bałaty oraz zespołu 
Włodka Pawlika,. Wiersze były recytowane przez docenianych aktorów: Gra-
żynę Barszczewską oraz Jerzego Schejbal.
Zespół Włodka Pawlika posiada na swoim koncie 43 autorskie płyty, w tym 
album „Baczyński 100” wydany w marcu tego roku z okazji setnej rocznicy 
urodzin poety. Album Włodek Pawlik zadedykował walczącej Ukrainie. 
Krzysztof Baczyński - polski poeta i podchorąży Armii Krajowej. Pierwsze 
wiersze pisać zaczął jako uczeń warszawskiego gimnazjum im. Stefana 
Batorego. Nie był on wybitnym uczniem, na świadectwie przeważały trój-
ki. W 1939 ukończył szkołę, w maju zdał maturę, następnie we wrześniu 
wybuchła wojna. Na początku okupacji poeta związany był z socjalistycz-
ną grupą „Płomienie”, pisał także dla lewicowego miesięcznika literackiego 
„Droga”. Po ukończeniu podziemnej Szkoły Podchorążych Rezerwy „Agrico-
la” Baczyński uczestniczył w kilku akcjach sabotażowych m.in. w wysadze-
niu niemieckiego pociągu. Chętnie rwał się do udziału w akcjach zbrojnych, 
mimo sprzeciwu dowódców, którzy nie chcieli ryzykować życia cenionego 
poety. Od 1943 Baczyński należał do II Plutonu „Alek” Batalionu Zośka AK 
jako starszy strzelec, z którego został zwolniony 1 lipca 1944 z rozkazu pod-
chorążego Andrzeja Romockiego, który na celu miał odsunięcie poety od 
walk. Mimo to nie poddał się i kilka dni później przystąpił do harcerskiego 
batalionu „Parasol”, u boku którego przystąpił do obrony ojczyzny w Po-
wstaniu Warszawskim. Zginął 4 sierpnia mając zaledwie 23 lata w Pałacu 
Blanka, zastrzelony przez niemieckiego snajpera. 
Swoimi emocjami po koncercie podzielił się z nami Włodek Pawlik: 
Absolutnie jestem bardzo szczęśliwy. Jest to muzyka z energią oraz interakcją 
z publicznością, w szczególności kiedy widzowie reagują na występ jak dziś w Ży-
rardowie. Wszystko to składa się  na ten fenomen muzyki, która potrafi góry 
przenosić. Dziękuję  wspaniałej publiczności - mówił Włodek Pawlik po pod-
pisaniu płyt i zrobieniu pamiątkowych fotografii z mieszkańcami naszego 
miasta. 

Jakub Nowakowski



19ŻPŻ • CZWARTEK • 4 SIERPNIA 2022 ROZRYWKA

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
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Pionowo
1. rosyjski odpowiednik imie-

nia Jan
2. dział nauki zajmujący się 

badaniem fal dźwiękowych
3. Honore de ... - powieściopi-

sarz francuski 
4. współwięzień Jezusa 
5. szereg połączonych ze sobą 

ogniw
6. duża słodkowodna ryba 
7. insygnia królewskie
8. tajny funkcjonariusz policji
9. jadalna mała bulwa 
10. bezcielesna zjawa
11. mocna tkanina, z której 

zrobione są np. spodnie
13. ojciec
14. jednostka powierzchni 

gruntu równa 100 arom
17. znany utwór Krzysztofa 

Krawczyka
22. gotowość do wypełnienia 

obowiązków 
23. Wojciech Modest ... - re-

staurator
26. fińskie przedsiębiorstwo 

zajmujące się technologia-
mi telekomunikacyjnymi

27. mieszkaniec Laponii
28. inaczej Romowie
29. ogólne określenie wielu 

różnych pojęć analizy ma-
tematycznej

30. pot. zwierzę pokryte gę-
stym futrem

32. mężczyzna mający święce-
nia diakonatu

34. Nowy ... - miasto w Lu-
izjanie

35. roślina o mieczowatych, 
zaostrzonych liściach

37. przedstawienie czegoś 
zgodnie ze stanem fak-
tycznym

42. „... z pieca spadło”

44. stoją w porcie 
46. biadać, lamentować
49. przesuwanie po czymś 

delikatnie ręką
52. człowiek przedkładający 

własny interes nad dobro 
innych

54. maksyma, sentencja
55. opowiadania o treści fan-

tastycznej
57. żeńska forma imienia 

Eugeniusz
59. radiostacja nadawcza 

wysyłająca sygnał radiowy 
dla radionawigacji

63. inaczej włókno pokarmo-
we

66. ktoś kto samowolnie opu-
ścił lekcje w szkole

67. zbiornik wodny w Krako-
wie

68. opiekunka do dziecka
70. biała dla Panny Młodej
72. mieszkanka Chile 

75. chorobliwe, długotrwałe 
przygnębienie

78. głos wydawany przez żaby
79. stolica Tajlandii 
80. lokalna wspólnota kościo-

łów protestanckich 
87. sztuczny paznokieć 
90. Jan ... - czeski dziennikarz, 

prozaik i dramaturg 
92. tafla lodu 

Poziomo
2. ... Saudyjska - kraj położony 

w zachodniej Azji
4. budowany ze śniegu przez 

dzieci
9. tatuaż na całym ręku 
10. kraina historyczna w Chor-

wacji, Bośni i Hercegowinie 
oraz Czarnogórze

12. w aucie, może się rozła-
dować

15. agent 007
16. kobieta, która wyznaje 

chrześcijaństwo
18. Kristen ... - aktorka, zagrała 

w „Zmierzchu”
19. niewielka łódź turystyczna 

lub sportowa
20. zwolennik anarchizmu 
21. łóżko na statku
24. w starożytnym Rzymie: 

jednostka wojskowa
25. element językowy zaczerp-

nięty z języka angielskiego
29. kolor sygnalizujący stop
31. niejadek
33. dopłacenie do czegoś
36. wielbiciel
38. przebój zespołu Wilki 
39. wynik dzielenia
40. wrogość wobec Żydów
41. dziewczyna należąca do 

harcerstwa
43. mityczny wojownik o sła-

bym punkcie 
45. imitacja jakiegoś przed-

miotu
47. cmentarz żydowski
48. mieszkaniec Belgii
50. imię pochodzenia hiszpań-

skiego odpowiada polskiej 
formie imienia Agnieszka

51. wartość czego wyrażona 
w pieniądzach

53. syn Dedala
55. osoba skłonna do płaczu
56. wybór między dwoma tak 

samo ważnymi racjami
58. ciastko z okruchów róż-

nych ciast 
60. przykrości sprawiane 

innym
61. działanie lekarskie mające 

zaradzić czemuś
62. w saniach: jedna z dwóch 

długich listew
64. z nitkami
65. daw. duże, wysokie naczy-

nie o szerokim dnie
67. gra zbliżona do tenisa
69. Sojusz Północnoatlantycki
71. ... Campbell - modelka 
73. podłużna bułka zapleciona 

w warkocz
74. ptak z rozkładanym czu-

bem na głowie
76. wyraz utworzony przez 

przestawienie liter innego 
wyrazu

77. wypowiedź stwierdzająca 
coś

79. wystająca tkanka tłuszczo-
wa na biodrach

81. klawisz zatwierdzający coś
82. inne określenie Księżyca - 

Srebrny...
83. mała Alicja 
84. lekkie dreszcze
85. wkładany do wiecznych 

piór
86. miasto w pobliżu Chałup
88. mała Jadwiga
89. jeden z dwóch wyrostków 

kostnych na kości czołowej 
niektórych zwierząt

91. zdjęcie przedstawiające 
scenę z filmu

93. akt uznania czyjegoś dziec-
ka za swoje

94. przeciwblokujący układ 
hamulcowy

95. „Mniej niż ...” utwór Lady 
Pank

96. boczna, okrężna droga
97. trujący gaz powstający ze 

spalania węgla



20 ŻPŻ • CZWARTEK • 4 SIERPNIA 2022ZDROWIE
WROTYCZ – MOCARZ ŁĄK

Gdyby wyrzucić do kosza kalendarz, to żółte 
kolory na łące wrotyczu i nawłoci dałyby znak, 
że połowa wakacji za nami i rozpoczął się sier-
pień. Wrotycz, roślina wszędobylska, którą 
każdy zna, a przynajmniej widział nie raz. Z tą 
różnicą, że jeden nazwie ją chwastem, a drugi 
przygotuje z niej remedium na cały szereg do-
legliwości. 

 „Dawka czyni truciznę” – Paracelsus (XVI-wieczny 
szwajcarski lekarz)

Każda substancja chemiczna, w tym także woda, 
w odpowiedniej ilości jest toksyczna dla naszego or-
ganizmu. Wydawałoby się, że dawka śmiertelna dla 
wody, cukru, soli czy kawy brzmi jak słaby żart. Prze-
cież są to nasze podstawowe produkty spożywcze. 
Wypicie 7 litrów wody lub 113 filiżanek kawy na raz, 
zjedzenie 2,5 kg cukru czy 250 g soli raczej nie jest 
wykonalne dla człowieka. Jednak ilości te uznawane 
są za dawki śmiertelne dla dorosłego człowieka. 

Tak samo rzecz się ma z ziołami. Wiele osób woli 
iść do apteki po leki syntetyczne niż stosować zioła. 
Wynika to z niewiedzy, gdyż to dawka czyni truciznę, 
ale czyni też lekarstwo. Mamy tutaj też pewnego ro-
dzaju paradoks, bo z jednej strony wiele osób leki 
syntetyczne uważa za skuteczniejsze, a z drugiej boi 
się stosowania ziół z uwagi na ich moc działania. 

Wrotycz stosowali nas przodkowie, kładąc go na 
oknach (zabezpieczali dom przed owadami), wie-
szali jego bukiety po strzechą, stosowali do oczysz-
czania organizmu zarówno w sferze fizycznej (pa-
sożyty), jak i duchowej (okadzając dom, wypędzając 
złe duchy i złą energię). Później ziołolecznictwo na 
pewien czas odeszło w zapomnienie, by obecnie 
przeżywać swój renesans.

Wrotycz (Tanaceum vulgare) jest ziołem owianym złą 
sławą i uważanym za trujący z uwagi na zawartość 
w swoim składzie tujonu. Proszę mi wierzyć, że nie 
znam ani jednej osoby, która zatruła się wrotyczem, 
a znam mnóstwo zielarzy i pasjonatów ziół. Kwestia 
wiedzy i dawki stosowania. Za to znam mnóstwo 
przypadków, w których wrotycz okazał się nieza-
stąpiony. Przyjmijmy jednak pewna dawkę, która 

jest uznawana za bezpieczną. Jak pisze dr Różański: 
„Nie zaobserowałem objawów zatrucia przy przyj-
mowaniu dawki 200-220 ml naparu i odwaru 4 razy 
dziennie (3 łyżki suszonego ziela na 2 szklanki wrzą-
cej wody).

Zapach wrotyczu jest bardzo charakterystyczny, 
nieco kamforowy. Nie lubią go komary, kleszcze, 
mrówki, mole i wszy. Wszystko przez zawartą w olej-
ku eterycznym wrotyczu , tanacytynę. Jeśli wybierasz 
się na łąkę lub do lasu, zerwij kilka świeżych kwiatów 
wrotyczu, rozetrzyj i rozsmaruj na sobie w kilka miej-
scach. 

Działanie wrotyczu jest bardzo szerokie. Cytując 
za dr Różańskim: „Wrotycz zawiera bardzo dużo 
substancji przeciwzapalnych, silnie odkażających 
(przeciwroztoczowych, przeciwrobaczych, przeciw-
bakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybi-
czych), przeciwalergicznych (przeciwwysiękowych, 
przeciwhistaminowych), przeciwbólowych (inhibito-
ry synetetazy prostaglandyn), uspokajających, prze-
ciwderpesyjnych, rozkurczowych, żółciopędnych, 
żółciotwórczych, regulujących przemianę materii, 
odtruwających.” 

Wrotycz doskonale sprawdzi się w leczeniu łuszczy-
cy(maście z wrotyczem, octy wrotyczowe), jak i trą-
dziku (wyciągi alkoholowe). Okłady z rozcieńczone-
go octu wrotyczowego cofają stłuczenia, obrzęki po 
kontuzjach, obrzęki kończyn, wybroczyny i siniaki. Co 
ciekawe wyciągi z wrotyczem zwiększają ukrwienie 
narzadów płciowych i nasilają odczuwanie wrażeń 
seksualnych. Przedłużają efekt doznań płciowych. 
Tu by raczej brała pod uwagę wyciągi wodne, bo za-
pach octu w tym przypadku, może mieć  przynieść 
skutki odwrotne do zamierzonych. Wrotycz jako 
zioło polecany jest również na bóle głowy, pasożyty, 
bóle miesiączkowe, alergie, a nawet przy przeziębie-
niu. 

Poniżej kilka przepisów wg. dr Różańskiego, wybit-
nego specjalisty w dziedzinie badań na ziołami i ich 
leczniczymi właściwościami:

Napar wrotyczowy - Infusum Tanaceti: 3 łyżki 
świeżego lub suchego rozdrobnionego ziela, albo 
kwiatów zalać 2 szklankami wrzącej wody. Odstawić 
na 30 minut pod przykryciem. Przecedzić. Pić 2-4 
razy dziennie po 1 szklance. Przy zakażeniu paso-
żytami wypić na czczo. Warto skojarzyć z lewatywą.

Nalewka wrotyczowa - Tinctura Tanaceti: do 1 
szklanki świeżego lub suchego i zmielonego ziela 
wlać 250-300 ml alkoholu 40-70%; macerować 7 dni 
w szczelnie zamkniętym słoju i w ciemnym miejscu. 
Przefiltrować. Zażywać 2-3 razy dziennie po 10 ml 
w 100 ml wody. Ponadto do płukania (1 łyżka na-
lewki na pół szklanki wody), okładów, przemywania 
skóry i pędzlowania skórnych zmian chorobowych 
(nierozcieńczona).  Nalewka sporządzona na 70% 
alkoholu działa rozgrzewająco, przeciwbólowo 
i przeciwreumatycznie. Nierozcieńczoną nalewkę 
można wcierać w obolałe kończyny dolne i w stawy. 

Nalewka będzie również doskonała na punktowe le-
czenie zmian trądzikowych.

Ocet wrotyczowy - Acetum Tanaceti: pół szklanki 
świeżego ziela (liści i kwiatów lub samych liści) zalać 
250 ml octu 10%, odstawic w zamkniętym słoju na 
7 dni, przefiltrować. Stosować do płukania, okładów, 
przemywania, pędzlowania w stanie rozcieńczonym 
(1 łyżka octu na 150-200 ml wody) lub nierozcień-
czonym (pędzlowanie). Ponadto do płukania wło-
sów. Przy wszawicy wcierać starannie ocet we włosy 
na 3 godziny, przykryć folią. Potem umyć szampo-
nem i wypłukać w wodzie z dodatkiem octu lub na-
lewki wrotyczowej. Powtórzyć co 3 dni (3-4-krotnie).

Olej wrotyczowy - Oleum Tanaceti: 1 szklankę 
świeżych zmielonych kwiatów lub świeżego zmielo-
nego ziela wrotyczu skropić obficie alkoholem 40% 
i pozostawić w zamkniętym słiku na pół godziny. Na-
stępnie zalać 400 ml ciepłego (nie gorącego) oleju 
(ze słodkich migdałów/winogronowego). Macero-
wać 7 dni; przefiltrować. Stosować do smarowania 
skóry trądzikowej i łuszczycowej zamiast balsamu 
(smarować całe ciało cienką warstwą).

Jak dowiedzieliście się Państwo na początku artykułu 
wszystko jest kwestią dawki by służyło, a nie szkodzi-
ło. Stąd należy bezwzględnie wspomnieć o objawach 
przedawkowania wrotyczu i przeciwwskazaniach. 
Przedawkowanie objawia się nudnościami, wymio-
tami, odbijaniem, biegunką, zaczerwieniem twarzy, 
kichaniem, zawrotami głowy, wzdęciami, poceniem 
się (lejący się pot), częstomoczem i charakterystycz-
nym biciem serca. Po godzinie od spożycia nad-
miernej dawki wodnego wyciągu i po 20 minutach 
od spożycia alkoholowego wyciągu rozwijają się 
halucynacje (omamy). W moczu pojawia sie białko 
i krew. Objawem jest też częstomocz. Osoby wrażli-
we zapadają w śpiączkę z objawami drgawek. Zabu-
rzenia akcji serca mogą być niebezpieczne.

Nalewka wrotyczowa może spowodować uzależnie-
nie. Mleko, potrawy tłuste i olej rycynowy przyśpie-
szają wchłanianie składników terpenowych wroty-
czu. Nie podawać kobietom ciężarnym i kobietom 
karmiącym (laktacja). Wrotycz powoduje poronienie. 
Składniki czynne wrotyczu przechodzą do mleka.

Przed rozpoczęciem przyjmowania preparatów 
z wrotyczem zapytaj swojego lekarza czy leki, które 
przyjmujesz na co dzień nie wchodzą z nimi w inte-
rakcję.

Przypominam: Zioła zbieramy w słoneczne dni, z da-
leka od dróg, z czystych terenów. Zbieramy tylko tyle 
ile jest potrzebne i nigdy do końca z danego miej-
sca. Pozwólmy ziołom wzrastać w kolejnym roku. 

Niech moc ziół będzie z Wami!!!

Autor i partner publikacji: 

Aleksandra Skowron-Pałka, NaLi Natural

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

STRAŻ MIEJSKA

W dniu 25.07.2022 r., dyżurny SM 
otrzymał zgłoszenie o zajęciu pasa 
drogowego bez zezwolenia na ul. 
P.O.W. 10, poprzez wysypanie piachu 
na chodnik i prowadzeniu prac bu-
dowlanych. Patrol SM na miejscu po-
twierdził zgłoszenie, przeprowadzo-
na rozmowa dyscyplinująca z osobą 
dokonującą remontu, w celu uprząt-
nięcia piachu z chodnika. 

W dniu 25.07.2022 r., mieszkaniec 
zgłosił do dyżurnego SM, że po po-
dwórku przy ul. Tadeusza Kościuszki 
36 biega, bez nadzoru,  duży, agre-
sywny pies. Patrol SM wezwał na 

miejsce osobę odławiającą zwierzęta 
z terenu miasta Żyrardowa i asysto-
wał przy złapaniu psa. Zwierzak sta-
nowiący zagrożenie dla mieszkańców 
został bezpiecznie przewieziony do 
Schroniska przy ul. Czystej.

W dniu 26.07.2022 r., wpłynęło zgło-
szenie dotyczące gołębia, który za-
plątał się w żyłkę znajdującą się na 
drzewie przy ul. Izy Zielińskiej 22. 
Zgłoszenie zostało przekazane do 
dyżurnego PSP i osoby odławiającej 
zwierzęta na terenie miasta Żyrardo-
wa. Gołąb został uwolniony i zabrany 
do lekarza weterynarii. 

W dniu 26.07.2022 r., za pomocą 
systemu monitoringu miejskiego 
zauważono grupę młodzieży na ul. 
Izy Zielińskiej, wśród której jedna 
z dziewczynek ma pościerane ko-
lana i omdlewa, mając trudności 
z utrzymaniem równowagi. Zdarze-
nie zostało przekazane do Pogotowia 
Ratunkowego, w celu udzielenia po-
mocy dziewczynce. 

W dniu 27.07.2022 r., patrol SM za-
uważył kierującego przy pojeździe na 
ul. Stefana Okrzei, którego nie mógł 
uruchomić pojazdu. Przy pomocy 
urządzenia Booster funkcjonariusze 

udzielili pomocy mężczyźnie w jego 
uruchomieniu. 

W dniu 29.07.2022 r., mieszkanka 
zwróciła się z prośbą o pomoc do dy-
żurnego SM, ponieważ na jej wycie-
raczce przed drzwiami wejściowymi 
do lokalu przy ul. Tadeusza Kościusz-
ki 31, leży nietrzeźwy mężczyzna 
uniemożliwiając jej wyjście z miesz-
kania. Ponieważ mężczyzna posiadał 
liczne otarcia głowy, w celu oceny 
stanu jego zdrowia patrol SM wezwał 
na miejsce ratowników medycznych. 
Po zbadaniu mężczyzny i brakiem 
przeciwwskazań zdrowotnych, został 
on umieszczony w Pomieszczeniu 
dla Osób zatrzymanych do wytrzeź-
wienia. Za popełnione wykroczenie 
Robert S. został ukarany mandatem 
karnym. W dniu 30.07.2022 r., wpły-
nęło zgłoszenie do dyżurnego SM, 
dotyczące znalezionego małego kot-
ka, który jest poraniony. Po uzgod-
nieniu z osobą zgłaszającą, kot został 
dostarczony do siedziby SM, a na-
stępnie zabrany pod opiekę przez 
osobę odławiającą zwierzęta z terenu 
miasta Żyrardowa.

W dniu 30.07.2022 r., dyżurny SM 
przyjął zgłoszenie, dotyczące obawy 
zaprószenia ognia przez osobę bez-
domną, która przebywa na strychu 
w budynku przy ul. Bolesława Lima-
nowskiego 24. Patrol SM na miejscu 
zgłoszenia stwierdził konieczność 
uprzątnięcia strychu, ze względu na 
jego bardzo duże zanieczyszczenie. 
W godzinach wieczornych strażnicy 
miejscy zastali na strychu wskazaną 
osobę, której nakazano opuścić miej-
sce. Ww. odmówił udzielenia mu ja-
kiejkolwiek pomocy. Funkcjonariusze 
SM przy asyście pracownika PGM 
w dniu 01.08.2022 r., ustalili termin 
uprzątnięcia strychu. 

Podczas pełnionych służb dokona-
no 14 legitymowań prewencyjnych 
w miejscach najczęstszego zakłócania 
porządku publicznego oraz występo-
wania innych zjawisk patologicznych. 
Wykorzystując system monitoringu 
miejskiego w sumie ujawniono 30 
przypadków niestosowania się do 
przepisów prawa, z czego 15 doty-
czyło zdarzeń drogowych, 3 spożywa-
nia alkoholu w miejscu publicznym, 
12 dotyczyło m.in.: odklejających się 
afiszy ze słupa ogłoszeniowego; roz-
lewiska wody tworzącego się na jezd-
ni po opadach deszczu; przekręconej 
tarczy znaku drogowego; zanieczysz-
czonych miejsc publicznych poprzez 
dużą ilość składowanych nieczystości 
poza kontenerami; niesprawnej latar-
ni oświetlenia ulicznego.

We wtorek 26 lipca ok godz. 01:15 
w miejscowości Guzów strażacy ga-
sili pożar nieużytkowanej chlewni. 
W budynku nie było zwierząt. Gasze-
nie pożaru trwało niemal trzy godziny, 
a akcję utrudniały gruz i zarośla, które 
otaczają budynek. Pożar zniszczył ok 
¼ opuszczonej chlewni. W akcji ratow-
niczej brali udział strażacy z JRG Żyrar-
dów, OSP Guzów oraz OSP Wiskitki.
W środę 28  lipca ok godz. 10:40 
strażacy z JRG Żyrardów zostatali we-
zwani do Żyrardowa na ul. Środkową, 
gdzie doszło do pożaru w piwnicy bu-
dynku wielorodzinnego. Pożar spowo-
dował zadymienie w piwnicy oraz na 
klatce schodowej. Strażacy dotarli do 

zadymionego pomieszczenia i ugasili 
palące się śmieci i przewietrzyli cały 
budynek. 
W sobotę 30 lipca ok godz. 17:08 
w Mszczonowie na drodze S8 doszło 
do wypadku z udziałem samochodu 
osobowego. Pojazd wpadł do rowu 
i przewrócił się na dach.  Podróżują-
ce nim osoby samodzielnie wydostały 
się na zewnątrz, a pierwszej pomocy 
udzielił im zespół ratownictwa me-
dycznego. Strażacy zabezpieczyli po-
jazd i zamknęli dopływ gazu ze zbior-
nika LPG. Ruch na drodze odbywał 
się płynnie pomimo wypadku. W akcji 
ratowniczej brali udział strażacy z JRG 
Żyrardów oraz OSP Mszczonów.
W niedzielę 31 lipca ok godziny 
7:56 w miejscowości Gurba doszło 
do wypadku z udziałem samochodu 
osobowego. Pojazd opuścił pas ru-
chu, zjechał do rowu i przewrócił się 
na bok. Kierujący pojazdem nie do-
znał żadnych obrażeń i samodzielnie 
wydostał się z kabiny jeszcze przed 
przyjazd zastępu straży. Ruch na dro-
dze został czasowo zatrzymany, do 
czasu usunięcia przez strażaków ziemi 
wyrzuconej na jezdnię. W akcji ratow-
niczej brali udział strażacy z JRG Żyrar-
dów oraz OSP Mszczonów.

W dniu 02.08.2022 na drodze krajo-
wej nr.50 w okolicach godziny 16:00 
doszło do śmiertelnego wypadku 
który sparaliżował cały ruch drogo-
wy w Żyrardowie.
Na wąskiej obwodnicy Żyrardowa 
bez pobocza, awarii uległ samochód 
ciężarowy którego kierowca doko-
nywał wymiany uszkodzonego koła. 
Na naprawiany pojazd najechał inny 
samochód ciężarowy w którym po 
zderzeniu wybuchł pożar. Kierowca 
naprawianej ciężarówki zdążył uciec 
i nie odniósł żadnych obrażeń, nato-
miast poparzonego kierowcę uwol-

nionego z płonącego samochodu 
zabrało Lotnicze Pogotowie Ratun-
kowe. Finalnie niestety nie przeżył 
wypadku. 
Obwodnica Żyrardowa zablokowa-
na była w obydwu kierunkach a ruch 
samochodów ciężarowych odbywał 
się przez centrum Żyrardowa co 
doprowadziło do jego paraliżu. Ko-
rek samochodów ciągnął się przez 
10km  aż  od Korytowa po zjazd na 
autostradę A2 w Wiskitkach. Zdarze-
nie to pokazuje jak ważną dla Żyrar-
dowa rolę odgrywa jego obwodnica 
(DK50)

Jakub Nowakowski
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CO ZA DEBIUT!
W październikowej odsłonie Literackiego ŻY-
RANDOLA dyskutować będziemy o pierwszej 
powieści Wiktorii Bieżuńskiej „Przechodząc 
przez próg, zagwiżdżę”. Dawno nie czytałam 
tak dobrego debiutu. Jestem poruszona opo-
wieścią o uważnej dziewczynce, która otoczo-
na dorosłymi „widzi więcej”, a każdy opisa-
ny przez nią szczegół zatrzymuje czytelnika 
w przerażeniu i zachwycie. 
Wielokrotnie podkreślałam, że Wydawnictwo Cyran-

ka ma „nosa do debiutów”. Zapytałam więc wydawcę 
i redaktora Konrada Nowackiego, czym kieruje się 
przy wyborze tekstu i co sprawia, że akurat ten tytuł 
chce pokazać światu.  
KLAUDIA APPEL: Michel Houellebecq pisał: 
„Można robić notatki, próbować składać zda-
nia, lecz aby zabrać się do pisania powieści, 
trzeba poczekać, aż wszystko stanie się zwarte 
i niezbite, aż pojawi się autentyczna koniecz-
ność. (...) książka jest jak blok cementu, który 
zaczyna tężeć, a możliwości działania autora 
ograniczają się do bycia na miejscu i czekania 
w rozpaczliwej bezczynności, aż proces po-
wstawania książki sam z siebie się rozpocznie”. 
Załóżmy, że pojawiła się we mnie „autentyczna 
konieczność” i zaczęłam pisać. Czy na tym po-
czątkowym etapie można podesłać do wydaw-
nictwa fragment tekstu i sprawdzić, czy warto 
„odpalać betoniarkę”? 
KONRAD NOWACKI: Lepiej dokończyć pracę, a po-
tem raz jeszcze krytycznie spojrzeć na całość. Chyba 
że autorka lub autor ma już jakieś osiągnięcia pisar-
skie, które mogą posłużyć za przykład - teksty, które 
dadzą wyobrażenie, czego należy się spodziewać. 
Przede wszystkim jednak warto krytycznie spojrzeć 
na ową „autentyczną konieczność”. Houellebecq wy-
głasza tę opinię z perspektywy wyjątkowo utalento-
wanego twórcy. I odnosi się do tworzywa, które po-
siada wartość, czego jest świadom, i w sprawie czego 
się nie myli, do swoich zapisków, notatek, pomysłów. 
Chcę powiedzieć: Dla wydawcy nie jest istotne, czy 
twórca, który wysyła propozycję czuł autentyczną 
potrzebę pisania. Liczy się jakość tekstu i pomysł. Je-
śli czuł ową potrzebę i o tym mówi, to może nawet 
gorzej. Z moich doświadczeń wynika, że najlepsi au-
torzy wcale nie są pewni, czy musieli napisać to, co 
napisali. Wątpliwości są zazwyczaj dobrym sygnałem.

Ile wiadomości z tekstami „debiutantów” do-
staje Wydawnictwo Cyranka? 
Nie klasyfikujemy propozycji w ten sposób. Więk-
szość odrzuconych tekstów to chyba niedoszłe de-
biuty. Ale czy wszystkie? 
Na co zwraca Pan uwagę w pierwszej kolejno-
ści? Czy działa magia pierwszego zdania? 
Świetnie, jeśli pierwsze akapity są intrygujące, ale to 
nie jest i nie powinien być warunek dalszej lektury. 
Żadnej magii w tych początkach nie ma. To niepraw-
da, że redaktor oczekuje oczarowania pierwszymi 
zdaniami, a jeśli to oczarowanie nie przychodzi mar-
kotnieje i pochopnie ODRZUCA. Najważniejszy jest 
język i pomysł. Nie zaś pierwsze zdanie. A zatem: Nie 
przekombinujcie! 
Na którym etapie jest Pan ciekaw autora? 
Jeśli ciekawi mnie tekst, sprawdzam, kto napisał. 
Wcześ niej raczej nie. Chyba że ktoś wysłał intrygują-
cą wiadomość. Albo wyjątkowo durną, co się zdarza, 
wtedy też, przyznaję, zdarza mi się zerknąć, kto się 
tak ładnie wygłupia. 
Czy dobry tekst sam się broni? 
Jasne, że nie. Jest mnóstwo dobrych a nawet świet-
nych książek, które przepadły i mnóstwo złych, które 
świetnie się sprzedają. 
Za co autor dostaje „dodatkowe punkty”? Czy 
osobowość ma znaczenie?
Osoby, które piszą udaną prozę mają zazwyczaj cie-
kawą osobowość. Dobre konkursy literackie to jest 
sygnał, by rzucić okiem w pierwszej kolejności. 
Co dyskwalifikuje autora? 
Poza brakiem talentu? Istnieje cały szereg poglądów, 
z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Chyba nie 
ma sensu ich tu wymieniać. Ale wszystkim, którzy 
teraz sobie pomyśleli, że cierpi na tym sztuka, która 
z zasady nie powinna być oceniania przez pryzmat 
preferencji politycznych autora, uspokajam. Wszel-
kiego rodzaju kryptofaszyści, „myślący samodzielnie”, 
mizoginii i religijni fanatycy, którzy coś przysyłają, za-
wsze, tak się składa, okazują się najgorszymi grafo-
manami. Żaden wczesny Malaparte się nie objawił, 
proszę sobie wyobrazić. Więc, hej, zamartwiający się 
o „apolityczną” sztukę, śpijcie spokojnie. 
Jakie błędy najczęściej popełniają debiutanci, 
wysyłając książkę do wydawcy? 
Wielu autorów z góry zakłada, że ich teksty zostaną 
przyjęte. Proszę zaproponować stawkę do piątku, pi-
szą. To bardzo ciekawe zjawisko, którego przyczyny 
wydają mi się tajemnicze. 
Czy wysyłając ukończoną książkę, dołączać opi-
nie innych osób, krytyków, profesorów? 
Takie opinie często okazują się bezwartościowe. Albo 
piszą je znajomi, albo akademicy, którym głupio od-
mówić - zresztą zdarza się, że napuszone, nobliwe 
opinie profesorów potwierdzają nie tyle wartość tek-
stu, co literacką głuchotę ich samych. Odradzam. Na-
tomiast jeśli jakiś krytyk, tłumacz lub pisarz z własnej 
inicjatywy zwraca się do Cyranki z rekomendacją, 
wówczas warto przyjrzeć się propozycji. 
Gdzie i kiedy Pan czyta? 
Wszędzie. Lubię czytać na ławce w parku. Zawsze 
mam przy sobie czytnik. Chyba, że gdzieś zapodzieję 
ładowarkę. 
Na jaką książkę Pan czeka? 
Chyba na żadną nie czekam, bo jest tyle wspania-
łych książek do czytania, że nie ma sensu zaprzątać 
sobie głowy zapowiedziami. Może czekam na nowy 
przekład Volmmana (to się chyba nie wydarzy). I na 
trzeci tom Scuratiego. Albo na nową powieść Breta 
Eastona Ellisa. Tu mnie ciekawi, czy będzie to kata-
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strofa, jak wielu przewiduje, czy jakiś niespodziewany 
powrót do formy. 
To dobry czas na debiut? 
Dobry. Nie wiem, skąd się wzięło to przekonanie, że 
wydawcy nie lubią debiutów. Mnie się wydaje, że jest 
wprost przeciwnie. To jest szansa. Może jest tak: Bar-
dzo wiele osób w Polsce próbuje pisać, a niepowo-
dzenia najłatwiej wytłumaczyć niechęcią wydawców 
do publikacji debiutu. Może stąd się bierze to prze-
konanie? 
Jakich rad udzieliłby Pan debiutantom? 
Nie mam dla was kochani żadnych rad, nic was nie 
ocali. 
Z których debiutów jest Pan dumny? 
Nie wiem. Ze wszystkich? Ale to jest nudna odpo-
wiedź. Więc może powiem, że z tego, który ukaże się 
w 2023 roku. Będzie to hit o kryptowaluciarzach. 
Co zadecydowało, że akurat Wiktorii Bieżuń-
skiej dał Pan „zielone światło”? 
No proszę: ona naprawdę umie pisać, pomyślałem. 
To nie jest udawanie. To bezlitosna autofikcja, a ja lu-
bię autofikcję. Przeczytałem do końca, nabazgrałem 
coś w notatniku, żeby pogadać z autorką. Powiedzia-
łem, że to niszowa piękna proza, która zgarnie ważne 
nominacje, jeśli tylko krytycy nie nabiorą się, że „o tym 
to już było” i dadzą jej szansę. No i jest książka. 
Po pierwszej lekturze wysłałam Wiktorii Bieżuńskiej 
prywatną wiadomość: „Co za język! Jestem pod wra-
żeniem. Gratuluję!”. A potem zaciekawiły mnie „po-
czątki” autorki. 
KLAUDIA APPEL: Kiedy pojawiła się u Pani „au-
tentyczna konieczność” napisania książki?
WIKTORIA BIEŻUŃSKA: Kiedy uznałam, że wyczerpa-
łam pomysły na to, co mogę robić w życiu. Nic nie 
przynosiło mi prawdziwego zadowolenia. Pisanie zo-

stało na końcu, jako coś, co zawsze chciałam robić, 
ale się bałam, uważałam, że brak mi talentu itd. Po-
stanowiłam spróbować, gdy zderzyłam się z frustra-
cją, z pustką. To był 2018 rok. Konieczność napisania 
książki była więc dla mnie koniecznością robienia 
czegoś ze swoim życiem. 
Jaki był pierwszy krok? 
Zaczęłam pisać we wrześniu 2018, od pierwszej sce-
ny zamieszczonej w „Przechodząc…”, którą w kółko 
zmieniałam i przepisywałam na nowo. W czerwcu 
2019 roku pojechałam na Czarne Warsztaty Pisania 
Prozą. Raczej przysłuchiwałam się temu, co mówili 
inni uczestnicy i prowadzący, niż ćwiczyłam pisanie. 
Teksty, które tam napisałam uważam za kiepskie. Po 
powrocie po prostu kontynuowałam pracę, może 
z większą pewnością i wiarą, że to ma sens.
Dlaczego akurat Wydawnictwo Cyranka? 
Wysłałam całość do kilku wydawnictw. Wybrałam 
raczej te mniejsze, uważałam, że tam są największe 
szanse, że ktoś to przeczyta i da mi znać, co sądzi. 
Cyrankę wybrałam, bo podobały mi się rzeczy, które 
wydają i uznałam, że ze swoją prozą mogłabym tam 
pasować. Konrad Nowacki odezwał się jako pierwszy, 
po kilku dniach. 
Co według Pani spowodowało, że książka zo-
stała wydana? 
Wydaje mi się, że raczej język, sposób opisywania 
rzeczywistości. Z pomysłem na tę książkę nosiłam się 
od lat. To był jednak mglisty zarys. To, o czym to jest, 
wyklarowało się w trakcie pisania. Nie jest tak, że sta-
wiam przed sobą jakiś konkretny temat. Zaczynając 
pisać nie do końca wiem, dlaczego to piszę, z czym to 
się będzie łączyć, jaki będzie tego ostateczny wyraz. 
Jak wyglądały kolejne etapy powstawania 
książki? 
Po przyjęciu tekstu przez wydawnictwo jako pierw-

szy pochylił się nad nim Konrad Nowacki. Miał parę 
sugestii, większość wzięłam pod uwagę. Później była 
redakcja, bardzo nieinwazyjna. Podobno rzadko się 
to zdarza. Tekst wyszedł drukiem bez znaczących po-
prawek. 
W jakim czasie napisała Pani powieść? 
Zaczęłam we wrześniu 2018, skończyłam w marcu 
2021, a więc długo. Musiałam godzić pisanie z pra-
cą zawodową. Poza tym był to bardzo żmudny pro-
ces, myślałam nad każdym zdaniem, większość scen 
przepisywałam na nowo po kilka razy. Głównie pisa-
łam w domu, ale też w bibliotece czy w kawiarni. Lu-
bię czasem zmienić otoczenie.
Pamięta Pani pierwsze napisane zdanie?
Pierwsza scena książki była pierwszą, nad którą za-
częłam pracować, więc być może było to: „Babcia Na-
talia napoczyna chleb”.
Co Pani czyta prywatnie?
Głównie współczesną prozę, częściej zagraniczną niż 
polską. Są to lektury od Sasa do Lasa. Miewam różne 
fazy, jakiś czas temu czytałam bardzo dużo Thomasa 
Bernharda i Herty Müller, a później wszystko, co wy-
szło po polsku Denisa Johnsona. Z ostatnich rzeczy 
- szczególnie podobało mi się „Najbardziej niebieskie 
oko” Toni Morrison i „Internat” Serhija Żadana.
Jak się Pani czuje, widząc wspaniałe reakcje 
krytyków, recenzentów, a przede wszystkim 
czytelników?
Czuję się bardzo dobrze. Mam poczucie dobrze wy-
konanej pracy. Cieszę się, że ta historia porusza lu-
dzi, że w nich zostaje jeszcze po ukończeniu lektury. 
Uznanie czytelników to chyba największa nagroda 
dla pisarki.
Będzie kolejna książka?  
Tak, ale nie czuję się jeszcze na tyle pewnie, żeby 
o tym mówić.
Zachęcam do przeczytania powieści Wiktorii Bieżuń-
skiej, która pięknie „wyszlifowała” wszystkie zdania 
i nawet opisując pozornie zwyczajne czynność, ser-
wuje skarby: „Podnosi pierwszy talerz. Na przedra-
mionach ma obłoczki z piany. Babcia zaczyna od 
środka. Powoli, po okręgu sunie gąbką ku krawędzi. 
To samo z drugiej strony. Potem nabiera na talerz 
trochę świeżej wody i płucze go, przechylając raz na 
jedną, raz na drugą stronę, jakby wypłukiwała złoto 
nad rwącym potokiem”. APPELuję: Dajcie się porwać 
tej książce. 
AUTOR: KLAUDIA APPEL - dziennikarka, promotor-
ka czytelnictwa, inicjatorka i prowadząca Literacki ŻY-
RANDOL w Żyrardowie.

Autor: Klaudia Appel
polonistka, dziennikarka, pomysłodawczyni 

i prowadząca Koło Literackie ŻYRANDOL 
w Żyrardowie.



24 ŻPŻ • CZWARTEK • 4 SIERPNIA 2022

DATA KOLEJNEGO WYDANIA:
19 SIERPNIA

SPORT

  Zespół redakcyjny
Wydawca, Redaktor naczelny: Wojciech Wesołowski
Redaktor: Weronika Lipka, Jakub Nowakowski
Redaktor serwisu on-line: Sylwia Buczek
Skład i grafika: Bartosz Łysikowski
Marketing i reklama: Aneta Dajek
Współpraca: Klaudia Appel, Maciej Klociński, Gabrysia Jaskółka

Nasza gazeta jest dystrybuowana w ponad 80 punktach całego powiatu żyrardowskiego.  
Jeśli chcą Państwo do nich dołączyć zapraszamy do kontaktu. 

Sprawdź mapę punktów na: www.zycie-powiatu.pl/mapa

Tel.: +48 515 789 700
Strona: www.zycie-powiatu.pl

E-mail: redakcja@zycie-powiatu.pl
Adres: ul. Ossowskiego 1, 96-300 Żyrardów

DATA KOLEJNEGO WYDANIA:
18 SIERPNIA

Turniej Rowerowej 
Stolicy Polski

Kolejny udany maraton siatkarzy 
"Projektu Siatkówka Plażowa  

Żyrardów".
Akcja odbyła się w czerwcu tego 
roku, udział w niej wzięło łącznie 
48 tys. osób z 56 miast. Końcowy 
wynik to 8,4 miliona przejechanych 
kilometrów. Turniej zachęca do ru-
chu na świeżym powietrzu, mobi-
lizując do jazdy na rowerze oraz 
do wspólnego wysiłku. Organiza-
torem ogólnopolskim jest Miasto 
Bydgoszcz, zaś lokalnym jest Mia-
sto Żyrardów, partnerem lokalnym 
jest Stowarzyszenie Żyrafa Żyrar-
dów. Koordynatorem wydarzenia 
jest Jacek Mitrowski. 

Miasto Żyrardów pierwszy raz 
wzięło udział w tej rywalizacji, zaj-
mując 23 miejsce w klasyfikacji 
generalnej z wynikiem niemal 50 
tysięcy przejechanych kilometrów, 
7 miejsce w kategorii miast poni-
żej 50 tysięcy mieszkańców oraz 
2 miejsce wśród miast debiutują-
cych, wyprzedziła ich jedynie Zielo-
na Góra. Choć udział wzięło około 
300 osób z naszego miasta, wynik 
wyniósł 50 tys. kilometrów.

Podział startujących w Żyrardowie:

W kategorii męskiej: 

1. Robert Stawicki – 2252 km
2. Zbigniew Biegański – 2050 km
3. Tadeusz Guzenda – 1941 km
W kategorii damskiej:
1. Dorota Biegańska - 1716 km
2. Wioletta Tyrakowska - 1307 km
3. Patrycja Grochowska - 1093 km

Zwycięzcy podziału wiekowego 
w Żyrardowie:

0-15 lat – Lena Wiśniewska
16-17 – Natalia Malinowska
18-24 – Dawid Stachlewski
25-34 – Patrycja Grochowska
35-44 – Katarzyna Wasylik-Komen-
duła
45-54 lata – Robert Stawicki
55-64 – Jarosław Bartoszewski
65+ – Tadeusz Guzenda

,,Jest to dla mnie, takie osobiste 
potwierdzenie, że te wszystkie 
inwestycje dedykowane właśnie 
rowerzystom np. budowa dróg 
rowerowych, mają po prostu sens, 
bo tak dużym zainteresowaniem 

cieszy się najzdrowszy środek lo-
komocji, jakim jest rower.” – powie-
dział Pan Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski, prezydent Żyrardowa. 

,,(…) Część kilometrów zaczęliśmy 
będąc na wybrzeżu. Była to cu-
downa wyprawa, przejechaliśmy 
razem prawie 820 kilometrów 
przez 8 dni w pogodzie różnej 
akurat w tym roku, bo w zeszłym 
roku mieliśmy lepszą pogodę, 
choć krótszy odcinek (…). Czerwiec 
był bardzo aktywny, nie powiem, 
że nie był wyczerpujący, ale warto 
było. Wcześniej były takie wycieczki 
okazjonalne, gdzie po 20 kilome-
trach nie miałam już siły i było to dla 
mnie wyzwanie, a teraz przejechać 
te 70-80 kilometrów nie jest już dla 
mnie takim wyzwaniem. Przez te 2 
lata bardzo się rozwinęłam i myślę, 
że mój mąż to potwierdzi i jest ze 
mnie bardzo dumny, jest on moim 
motywatorem do jazdy (…).” – po-
wiedziała Dorota Biegańska.

,,Przez ten czerwiec obliczyłem, że 
dziennie przejeżdżałem koło 70 
kilometrów (…). Ten konkurs też 
nas pozytywnie nakręcał, dużo jeź-
dziliśmy, trochę dołożyliśmy tych 
kilometrów. Jest to też fajna okazja, 
możliwość poznania okolic Żyrar-
dowa. Mieliśmy wcześniej swoje 
trasy po czym zaczęliśmy je roz-
szerzać (…).” – powiedział Zbigniew 
Biegański.

,,Do zawodowstwa mi bardzo da-
leko, jestem czystym amatorem. 
Kolarstwo szosowe uprawiam od 
2 lat, ale faktycznie bardzo to lu-
bię, sprawia mi to ogromną przy-
jemność i spędzam każdą moż-
liwą chwilę na rowerze, niestety 
nie zawsze mam na to czas. Mam 
małą motywację w domu, bo mój 

synek też zaczął jeździć na rowe-
rze, więc mam nadzieję, że będę 
miała wreszcie towarzystwo. Jeżeli 
chodzi o mój wynik to było to nie-
całe 1100 kilometrów (…). Trasy 
były od 30 do 80-130 kilometrów, 
wszystko zależało od dnia, pogody, 
czasu.” – powiedziała Pani Patrycja 
Grochowska.

,,Mój wynik jest wynikiem kon-
sekwencji, regularności , zapału, 
przede wszystkim chęci żeby to 
robić i odrobiny wprawy. (…) Do-
jeżdżam do pracy na rowerze bez 
względu na porę roku i jeżdżę na 
wycieczki rowerowe organizowa-
ne w naszej grupie rowerowej, 
Żyrafa Żyrardów (…). Ze względu 
na mój wiek już nie kuszę się na 
jakieś długie dystanse, ale kwestia 
220-250 kilometrów jest jak naj-
bardziej w zasięgu i staramy się 
takie wycieczki organizować przy 
sobocie bądź przy niedzieli. Ostat-
nio byliśmy w Wilkowyjach 210 ki-
lometrów, jakiś czas temu Walewi-
ce, Łowicz, piątek-sobota. Bardziej 
preferujemy taką formę wycieczek, 
żeby można było podjechać, coś 
zobaczyć, ewentualnie zwiedzić, 
gdzieś usiąść na jakiejś kawce, na 
jakimś ciastku, spędzić miło czas 
w takim gronie zapalonych rowe-
rzystów na poziomie typowo ama-
torskim. U nas nie ma presji jest to 
po prostu wycieczka w gronie 4-5 
osobowym tak żeby było w miarę 
bezpiecznie, żeby jeden drugiemu 
mógł pomóc. W następnym roku 
zamierzam wziąć udział w akcji 
i będę starał się tą poprzeczkę tro-
chę podnieść, ale będę obserwo-
wał rywali, żeby sobie też krzywdy 
jakiejś nie zrobić.” – powiedział Ro-
bert Stawicki.
Autor: Gabriela Kleta

Para w składzie Marcin Kołodziejski i Rafał Pa-
łuba, wyruszyli do województwa łódzkiego. 
Nasi siatkarze zawitali do Piotrkowa Trybunal-
skiego, w którym do rywalizacji o ‚’Puchar Dy-
rektora OSiR Leszka Heinzla’’ przystąpiło 14 par. 
Nasz zespół wywalczył na tym turnieju 5 miej-
sce, przegrywając w tym z faworytami turnieju 
plażowymi z Łasku oraz w drugim ćwierćfina-
le z parą z Łodzi, która zrewanżowała się na-
szym za przegraną w pierwszej fazie turnieju.  
Po turnieju wyruszyli do Pabianic na nocny „Tur-
niej Piłki Siatkowej Plażowej Swojaki” Pogoda  była 
im niestraszna, na turnieju stawiło się 16 par. 
W pierwszym meczu chłopaki zagrali ponownie 
- ze zwycięzcami z Piotrkowa (Łukasz Szremski/
Kamil Grzanka), w którym przegrali co skompliko-
wało bardzo sytuacje. To tylko bardziej zmotywo-
wało ich i doprowadziło do 4 kolejnych zwycięstw. 
Niestety po zameldowaniu się w półfinale nasi 
zawodnicy zaczęli odczuwać ilość spotkań w po-
staci skurczy. Mecz w końcówce wymknął się spod 
kontroli i zostało im walczyć o trzecią lokatę. Los 
znów postawił na swojej drodze naszą parę z Ła-
sku. Po bardzo zaciętym pojedynku i rewelacyjnej 
postawie Rafała, udało się wyszarpać zwycięstwo 
zdobywając 3 miejsce i prawo startu w finałach 
tych rozgrywek. Turniej trwał 6 godzin i przez cały 
okres turnieju zawodnicy grali w deszczu. Są to 
ekstremalne warunki jak na tą dyscyplinę sportu.

tekst: Gabriela Jaskółka
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