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Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia w naszym mieście odbyły się uroczystości związane ze Świętem 
Wojska Polskiego oraz 102. rocznicą Bitwy Warszawskiej.
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Wycinka drzew?
W związku z budową parkingów "Parkuj i Jedź" przy ul. Dekerta w Żyrardowie, 
trwa dyskusja o wycince drzew rosnących wzdłuż ulicy.
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Wakacje pod żaglem
Zbiórki zawieszone, choć harcerskie ognisko wciąż płonie w lesie. Wakacje to 
czas reorganizacji działań drużyn i hufca. Rozmowa z Karolem Skonecznym..
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MAZOWSZE 
ZDAŁO  

EGZAMIN 
To był trudny rok – pandemia, 
rosnąca inflacja i duży wzrost 
cen. Mimo to samorząd Ma-
zowsza zrealizował większość 
zaplanowanych na 2021 rok in-
westycji i pomógł lokalnym sa-
morządom. Na czerwcowym sej-
miku radni ocenili pracę zarządu 
województwa mazowieckiego. 

Ten rok nie jest łatwy, wojna na 
Ukrainie, niesłabnąca inflacja 
i drożyzna w sklepach. Poprzed-
ni nie był jednak łatwiejszy. Jak 
wyglądał on w Pana ocenie? 

ADAM STRUZIK Przede wszystkim 

dziękuję radnym za  okazane nam 
zaufanie. To  był trudny rok, który 
upłynął pod znakiem walki z pande-
mią, rosnącej inflacji i  galopujących 
cen. Te  trzy czynniki uderzają nie 
tylko w  samorząd, ale też każdego 
Mazowszanina. Udało nam się jed-
nak zrealizować większość zaplano-
wanych inwestycji, a  także pomóc 
lokalnym samorządom, na  których 
wsparcie przekazaliśmy ponad 260 
mln zł.

Ubiegły rok to też batalia o środ-
ki unijne w  ramach Krajowe-
go Planu Odbudowy. Plan zo-
stał zaakceptowany, Mazowsze 
jest przygotowane na  przyjęcie 
środków, a pieniędzy nie ma i… 
do końca nie wiadomo, czy i kie-
dy będą.

WIESŁAW RABOSZUK Ma-
zowsze jest gotowe do  wydat-
kowania środków w  ramach 

nowej perspektywy. Projekt pro-
gramu regionalnego został prze-
kazany do  Komisji Europejskiej.  
W  latach 2021–2027 województwo 
mazowieckie może liczyć na  2  mld 
euro w  ramach programu opera-
cyjnego Fundusze Europejskie dla 
Mazowsza oraz 400 mln euro w ra-
mach programu Polska Wschodnia. 
Niestety, sytuacja jest trudna. Brak 
porozumienia pomiędzy rządem 
a  Komisją Europejską powoduje 
opóźnienia w przekazaniu środków, 
na które czekają nie tylko samorzą-
dy, ale także przedsiębiorcy, uczel-
nie czy organizacje pozarządowe.

ADAM STRUZIK To skandaliczna 
sytuacja. Środki z  UE  już powinny 
uzupełniać nasze budżety, bo  pie-
niądze z  perspektywy 2014–2020 
zostały już zagospodarowane. Bar-
dzo potrzebujemy funduszy z  pro-
gramu odbudowy i z nowego budże-
tu. Przypomnę, że mówimy o 23 mld 

euro z  programu odbudowy w  for-
mie dotacji i 33 mld euro w  formie 
korzystnych długoterminowych kre-
dytów! Tych pieniędzy nie ma, a po-
winny już pracować.

Choć 2021 r. był trudny finanso-
wo, w  samorządzie Mazowsza 
zamknął się nadwyżką budże-
tową. Tymczasem zeszłoroczna 
inflacja była tylko „przygrywką” 
do tego, z czym musimy się mie-
rzyć w tym roku.

ADAM STRUZIK Sytuacja była bar-
dzo trudna, ale mimo szalejącej in-
flacji kontynuowaliśmy wszystkie 
inwestycje. Nadwyżkę, którą zakoń-
czyliśmy rok, zadysponowaliśmy już 
na  nowe zadania. Wiele samorzą-
dów zwracało się też do nas z proś-
bą o wsparcie, bo przy tak galopują-
cych cenach często nie były w stanie 
zapewnić finansowania realizacji 
niezbędnych inwestycji.

RAFAŁ RAJKOWSKI W sejmiku 
Mazowsza zasiada 51  radnych. Po-
chodzą oni z różnych regionów Ma-
zowsza i  różne elementy działania 
samorządu są  dla nich prioryteto-
we. Dla jednych jest to dbałość o te-
reny wiejskie, dla innych inwestycje 
drogowe, dla jeszcze innych kwestie 
zdrowotne. Zarząd Województwa 
Mazowieckiego dokłada wszelkich 
starań, by we wszystkich tych obsza-
rach dbać o  jakość życia mieszkań-
ców.

JANINA EWA ORZEŁOWSKA To 
prawda. Niejednokrotnie podejmo-
waliśmy decyzje o  zwiększeniu puli 
dostępnych środków tak, aby jak 
największa liczba gmin, miast i  po-
wiatów mogła skorzystać z naszego 
wsparcia.

RAFAŁ RAJKOWSKI I dzięki takiej 
proaktywnej postawie naszą pra-
cę widać na całym Mazowszu. Kilka 
inwestycji warto wymienić.  W  mi-

nionym roku do  subregionu ra-
domskiego i  powiatu grójeckiego 
na drogi przekazaliśmy 18,7 mln zł! 
Mieszkańcy Płońska mogą korzystać 
z nowej obwodnicy. Dla wielu miesz-
kańców podstawowym środkiem 
lokomocji jest kolej, dlatego angażu-
jemy się w  partnerstwa, by  zdobyć 
dofinansowanie z programu Kolej+. 
Dzięki temu poprawi się sytuacja 
chociażby mieszkańców Zegrza 
i  Przasnysza, Kozienic czy Sokoło-
wa i Siedlec. Wspomnieć też trzeba 
o budowie Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego w Mazowieckim Szpitalu 
Specjalistycznym w Radomiu, podpi-
saniu umowy na przebudowę szkoły 
leśnej w Garbatce-Letnisku, setkach 
milionów przekazanych w  progra-
mach wsparcia czy 480 mln zł prze-
kazanych szpitalom na przygotowa-
nie do  walki  z  COVID-19. Te  dane 
mówią same za siebie.

W lutym okazało się, że  nagle 

świat może wyglądać zupełnie 
inaczej. Co się zmieniło w widze-
niu świata i mazowieckiej wspól-
noty?

JANINA EWA ORZEŁOWSKA 
Świat doświadczył tego, czego nie 
widział od  zakończenia drugiej 
wojny światowej. Agresywne 
i  mocarstwowe zapędy Rosji 
naruszyły suwerenność 
i  niepodległość naszych przyjaciół 
z Ukrainy. Wielu z nas nie wierzyło, 
że coś takiego może się powtórzyć, 
a jednak ambicja jednego człowieka 
sprawiła, że także w naszych sercach 
pojawił się strach: o  nasz kraj, 
o  naszą przyszłość, o  przyszłość 
Ukrainy i Europy.

ELŻBIETA LANC Pojawił się strach, 
ale też zaczęliśmy poważniej myśleć 
o  bezpieczeństwie naszych wspól-
not. Każdego poruszyły dramatycz-
ne zdjęcia z miejscowości pod Kijo-
wem. Napływ uchodźców pokazał 
również, jak ważne są  usługi pu-
bliczne świadczone na wysokim po-
ziomie – przecież są to ludzie, którzy 
tak samo jak my potrzebują eduka-
cji i  opieki zdrowotnej. Staramy się 
na  bieżąco odpowiadać na  te po-
trzeby poprzez dofinansowywanie 
naszych placówek.

Wojna w  Ukrainie to  ogromna 
katastrofa humanitarna i  ol-
brzymia fala uchodźców, z  któ-
rych najwięcej trafiło właśnie 
na Mazowsze. Jak województwo 
zdało egzamin z  humanitary-
zmu?

RAFAŁ RAJKOWSKI Wszyscy, którzy 
nie wierzyli w  siłę jedności, solidar-
ności i wspólnoty, teraz nie mają już 
żadnych wątpliwości, że tylko dzięki 
tym wartościom możemy odnosić 
sukcesy i  mieć szanse na  zwycię-
stwo. Byłem poruszony tym, jak lu-
dzie, którzy na  co dzień nie są  za-
angażowani w  działanie organizacji 
pomocowych, zaczynali pełnić dyżu-
ry na dworcach, przygotowywać po-
siłki, a nawet udostępniać potrzebu-
jącym własne domy.

ELŻBIETA LANC Przyjmując uchodź-
ców, podejmujemy też m.in. działa-
nia, które mają zintegrować uczniów 
z  Ukrainy z  polskimi. Funkcjonują 
Mazowieckie Kluby Integracyjne or-
ganizowane przez Mazowieckie Sa-
morządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, uchodźcom udzielana 
jest bezpłatna opieka psychologicz-
na, a we współpracy z Mazowieckim 
Centrum Polityki Społecznej prze-
znaczamy milion złotych na  orga-
nizację letnich półkolonii dla dzieci 
z Ukrainy.

Ukraina jest nazywana spichle-
rzem świata, a  wojna wywoła 
ogromny kryzys żywnościowy. 
Jakie to  ma znaczenie dla Ma-
zowsza?
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ADAM STRUZIK Sektor rolno-spo-
żywczy to ważna część mazowieckiej 
gospodarki. Nasz region zajmuje 
czołową pozycję w rankingu krajowej 
produkcji owoców i  warzyw. War-
tość eksportu owoców i przetworów 
owocowych z Polski w 2020 r. wynio-
sła aż 1,44 mld euro, a mazowieccy 
sadownicy i  przedsiębiorcy mają 
w tym swój duży udział. Staramy się 
wspierać ich działalność, m.in. ak-
tywnie włączamy się w  poszukiwa-
nie nowych rynków zbytu, co  w  sy-
tuacji zamknięcia rynku rosyjskiego 
i  białoruskiego okazało się ogrom-
nie ważne. Już wcześniej zaczęliśmy 
prowadzić działania w sektorze rol-
no-spożywczym z partnerami w Chi-
nach, podjęliśmy również rozmowy 
odnośnie możliwości eksportu owo-
ców do Japonii.

JANINA EWA ORZEŁOWSKA Nie-
stety, jesteśmy świadkami rosną-
cych w  zastraszającym tempie cen. 
Wzrost cen paliwa przekłada się 
na wzrost cen produktów, co zosta-
wia ślad w portfelach Polaków. Ma-
zowieccy producenci robią co mogą, 
by w tych trudnych czasach zapew-
nić nam produkty najwyższej jako-
ści. Ich koszty produkcji także wzro-
sły, na co nie mamy wpływu. Wierzę, 
że  mimo problemów uda nam się 
wspólnymi siłami przejść ten trudny 
okres.

Wiele wskazuje na  to, że  lato 
2022 to  krajobraz nie tyle 
po pandemii, co pomiędzy jej fa-
lami. Czy jesteśmy lepiej przygo-
towani do kolejnej?

ELŻBIETA LANC Województwo ma-
zowieckie, jako pierwszy samorząd 
w  Polsce, wystąpiło o  środki unijne 
na  doposażanie szpitali i  przygoto-
wanie ich do walki z pandemią. War-
tość projektu to 480 mln zł. W jego 
ramach dofinansowujemy nie tylko 
szpitale wojewódzkie, ale także miej-
skie i  powiatowe. Zakupy obejmują 
m.in. respiratory, tomografy kompu-

terowe, urządzenia do  rezonansu 
magnetycznego oraz karetki. Sprzęt 
ten będzie służył długie lata.

A jak w kontekście pandemii po-
radziło sobie szkolnictwo?

ELŻBIETA LANC Staraliśmy się ro-
bić wszystko, żeby ograniczać nega-
tywny wpływ pandemii na edukację. 
Uruchomiliśmy mazowiecki pro-
gram przygotowania szkół, nauczy-
cieli i uczniów do nauczania zdalne-
go. Skorzystało z  niego ponad 300 
szkół, a wartość programu to 55 mln 
zł. Z  tych środków zakupiliśmy lap-
topy, kamery, głośniki, rzutniki oraz 
tablice interaktywne, które pomogły 
usprawnić nauczanie zdalne. Nie 
zapominamy również o  kulturze fi-
zycznej – po pandemii młodzież po-
trzebuje ruchu. Dlatego beneficjen-
tami Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
są  przede wszystkim szkoły, któ-
re modernizują swoje boiska i  sale 
sportowe. Na  ten cel w  tym roku 
przeznaczymy 41 mln zł.

WIESŁAW RABOSZUK Nasze szkoły 
najpierw mierzyły się z  kolejną falą 
pandemii, potem –  otworzyły się 
na falę dzieci uchodźców z Ukrainy. 
Nie jesteśmy w  stanie przewidzieć, 
jak będzie wyglądał kolejny rok 
szkolny –  czy będzie nauka zdalna, 
jak rozwinie się sytuacja w Ukrainie. 
Dlatego chcemy, aby szkoły na Ma-
zowszu były przygotowane na każdą 
sytuację.

ADAM STRUZIK Nie tylko rozwija-
my istniejące szkoły, ale też powo-
łujemy kolejne. Jednym z  naszych 
większych projektów jest budowa 
Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych 
w Garbatce-Letnisku. Będzie to uni-
kalne technikum, w którym chcemy 
rozwijać kształcenie w  unikalnych 
zawodach związanych z  drewnem: 
rewitalizacją zabytków czy sztuką 
użytkową. Myślę, że  budujemy naj-
nowocześniejszą placówkę w całym 
kraju. Chcemy ponadto zbudować 

szkołę medyczną w Wołominie.

Wakacje to nadzieja na podźwi-
gnięcie z  pandemicznej zapaści 
mazowieckiej turystyki i  insty-
tucji kultury. Jak wykorzystuje-
my tę szansę?

JANINA EWA ORZEŁOWSKA Ma-
zowszanie są  spragnieni wakacji, 
urlopów i wypoczynku. W tym roku 
ponownie zachęcamy wszystkich 
mieszkańców, aby urlopy spędzali 
właśnie na Mazowszu. Mamy rozbu-
dowaną siatkę ścieżek rowerowych, 
wiele zamków i muzeów zachęcają-
cych do odwiedzin, wiele plaż, kąpie-
lisk i akwenów, gdzie możemy wypo-
cząć w słońcu czy popływać kajakami 
bądź rowerami wodnymi. Mazowsze 
jest piękne i często jeszcze nieodkry-
te. Zachęcam do udziału w MazoPik-
nikach i  MazoPodróżach, w  trakcie 
których przybliżamy mieszkańcom 
regionu sposoby na spędzanie wol-
nego czasu właśnie u nas.

ADAM STRUZIK Niestabilna sytu-
acja międzynarodowa nie sprzyja 
spokojnemu wypoczynkowi. Wie-
lu z  nas zdecyduje się na  wakacje 
w  kraju. Dlaczego więc nie wybrać 
Mazowsza? Jest blisko, klimatycznie 
i smacznie. Mamy wspaniałe zabytki, 
urokliwe kościółki, dwory i stare par-
ki. Do  tego piękna przyroda, rzeki, 
lasy, pojezierza.

RAFAŁ RAJKOWSKI Tak, Mazow-
sze może być świetnym kierunkiem 
wakacyjnym –  zwłaszcza w  do-
bie kryzysu za  wschodnią granicą 
i  wciąż utrzymującego się widma 
COVID-19. Odpoczywając, chce-
my przede wszystkim czuć się bez-
piecznie. Warto więc w  te  wakacje 
zajrzeć do przewodnika po naszym 
regionie. Na  mapach Mazowsza 
znajdziemy wiele wciąż nieodkry-
tych perełek: i  to zarówno przyrod-
niczych, jak i kulturalnych. Nowością 
jest pomysł udostępnienia kultury 
dla młodzieży za  symboliczną zło-
tówkę. Przeznaczamy na  ten cel 

z  budżetu województwa aż  6  mln 
zł. Promocyjna cena biletów umoż-
liwi dostęp do  kultury odbiorcom, 
którzy –  często z powodu barier fi-
nansowych –  nie chodzą do  muze-
ów, teatrów czy opery. W programie 
bierze udział 28  instytucji kultury, 
które są pod opieką samorządu wo-
jewództwa.

Coraz głośniej ostatnio o  pro-
testach społecznych w  związku 
z  Centralnym Portem Komuni-
kacyjnym. Czy jego realizacja 
jest szansą, czy zagrożeniem dla 
Mazowsza –  zwłaszcza w  kon-
tekście lotniska w Modlinie?

ADAM STRUZIK Osobiście budowę 
CPK uważam za fantasmagorię, któ-
rej realizacja nie ma żadnego racjo-
nalnego uzasadnienia, tym bardziej, 
że  w  związku z  epidemią zmieniły 
się uwarunkowania międzynarodo-
we. Uruchomiono w  międzyczasie 
ogromne porty w  Berlinie i  Turcji, 
ruch lotniczy przeżywa też kryzys 
związany z pandemią. Powstaje więc 
pytanie, czy zamiast zwozić pasaże-
rów z całej Polski do Baranowa, nie 
postawić raczej na porty regionalne, 
zlokalizowane bliżej ich miejsca za-
mieszkania?

WIESŁAW RABOSZUK Mam na-
dzieję, że  w  planach CPK zosta-
nie uwzględnione chociażby to, 
że  w gminie Baranów są  gleby naj-
wyższej jakości, a  sama realizacja 
inwestycji wiąże się z wysiedleniem 
mieszkańców, natomiast w Modlinie 
mamy miejsce niewywołujące kon-
trowersji, bo  to są  grunty Skarbu 
Państwa. Nie mamy też problemów 
środowiskowych, a  połączenia dro-
gowe również nie są złe: modernizo-
wana jest droga nr 7, która zostanie 
połączona w ring z „ósemką” i z ob-
wodnicą Warszawy.

Informacja prasowa: Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckie-
go w Warszawie
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PREZYDENT O KANTORZE

DRZEWA NA UL. DEKERTA 
NIE ZOSTANĄ WYCIĘTE!

W związku z rozpoczęciem inwestycji budowy parkingów „Parkuj 
i Jedź” przy ul. Dekerta w Żyrardowie, trwają aktualnie dyskusje 
o prawdopodobnej konieczności wycinki drzew rosnących wzdłuż 
ulicy. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach pro-
gramu „4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”. 

Gdy pojawiła się informacja o remoncie ulicy Dekerta, dotarliśmy do projek-
tu przebudowy. Okazało się, że jezdnia ma zostać poszerzona, aby wyzna-
czyć nowe miejsca postojowe, lecz przy tym pod topór miało pójść osiem 
zdrowych lip. To są okazałe drzewa, które rosną tu ponad 50 lat. To ab-
surd, żeby je wycinać, przecież ta inwestycja jest finansowana z pieniędzy 
na walkę z zanieczyszczeniem powietrza! Drzewa są naturalnymi filtrato-
rami powietrza, a te dojrzałe, o dużej powierzchni liści, spełniają tę funkcję 
najlepiej. Aby sprzeciwić się wycince, mieszkańcy ulicy Dekerta przygotowali 
najpierw tradycyjną petycję do Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanow-
skiego. Chciałem jednak dotrzeć do innych mieszkańców miasta, więc za-
łożyłem petycję internetową. Podpisało się pod nią do tej pory ponad 200 
osób – to dobry wynik jak na kilka dni. Mam nadzieję, że uda się zachować 
wszystkie drzewa z pożytkiem dla żyrardowskiego powietrza, jednocześnie 
nie rezygnując z remontu.  - Mówił Jan Baran - założyciel petycji sprzeciwia-
jącej się wycince lip drobnolistnych z ul. Dekerta w Żyrardowie. 

Jak deklaruje Prezydent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrzanowski: 
Nigdy nie byłem zwolennikiem wycinania drzew, dlatego z tego miejsca pra-
gnę oświadczyć, że nikt z mojej strony nie otrzyma zgody na wycinkę tych 
kilkudziesięcioletnich drzew. Inwestycja zostanie przeprowadzona, a drze-
wa pozostaną na swoim miejscu.

Na sesji Rady Miasta Żyrardów, Prezydent naszego miasta- Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski, wypowiedział się na temat środków finan-
sowych pozyskanych na wyposażenie kantoru. 

Jest to potężna dotacja, którą wykorzystamy na zakup wyposażenia obiek-
tu, jakim jest kantor, którego renowacja już się zakończyła. To miejsce ma 
służyć dobrze mieszkańcom Żyrardowa, w związku z tym powinno być do-
brze wyposażone. Zachowując styl XIX w.- nawiązując do historii, ale i jedno-
cześnie wyposażenie to powinno być nowoczesne i funkcjonalne, tak żeby 
rzeczywiście ten budynek tworzył prawdziwe centrum usługi mieszkańca. 
Dzisiaj dziękuję Państwu Radnym, dzięki tej decyzji o uzupełnieniu udziału 
własnego w tym projekcie, będę mógł u imieniu miasta- reprezentując sa-
morząd, podpisać umowę z p. Marszałkiem Struzikiem na 2 mln. dofinan-
sowania na wyposażenie kantoru. Dla mnie obiekt ten godny jest otwarcia, 
które mogę nazwać świętowaniem. Myślę, że wiosna przyszłego roku staje 
się bardzo realna na to by udostępnić mieszkańcom ten obiekt. - mówi Pre-
zydent Miasta Żyrardów- Lucjan Krzysztof Chrzsanowski. 
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MŁODEK BĘDZIE 
MIEĆ NOWEGO 

DYREKTORA

CUS ZMIENIA SIEDZIBĘ!

ODPOCZNIJ NA MAZOWSZU
W sobotę 27 sierpnia Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 
oraz miasto Żyrardów zaprasza-
ją na MAZOpiknik. Odbędzie się 
on nad Zalewem Żyrardowskim 
od godz. 11:00 do 22:00. Każdy 
Mazowszanin znajdzie tam coś dla 
siebie – zarówno najmłodsi jak i se-
niorzy, ludzie kochający ekologię, rę-
kodzieło, sport czy kulinaria. Akcja 
MAZOpiknik, odbyła się już w 5 mia-
stach, ostatnim z nich jest właśnie 
nasze miasto Żyrardów. To ostatnia 
okazja by uczestniczyć w tym wyda-
rzeniu. Część piknikowa zaplanowa-
na jest do godz. 18:00, następnie 
będzie miała miejsce międzypoko-
leniowa potańcówka na dechach, 
a zaraz po niej – od godz. 20:00 – 
silent disco. Wstęp na te wydarzenie 
jest bezpłatne.
Atrakcjami na pikniku są:

•	WARSZTATY eko i zero waste 
m.in.: warsztaty z szycia worecz-
ków na warzywa i owoce z wyko-
rzystaniem firan oraz warsztaty 
z robienia woskowijek,

•	wielkoformatowe gry,
•	 strefa Funduszy Europejskich na 

Mazowszu,

•	 jarmark wyrobów ludowych pro-
duktów regionalnych,

•	 joga na trawie i nauka tańca, 
•	 gry, zabawy i konkursy z nagroda-

mi, 
•	malowanie buziek i plecenie war-

koczyków,
•	 konsultacje ekspertów,
•	 strefa dla „Maluszków”
TURYSTYKA:

•	wirtualne spacery po muzeach na 
Mazowszu,

•	 turystyka zrównoważona i ekolo-
giczna (ścieżki przyrodnicze, obiek-
ty edukacyjne)

•	 lokalne przysmaki
ZDROWIE:

•	 konsultacje dietetyczne,
•	 pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

EKG,
•	 oznaczenia poziomu cukru, chole-

sterolu,
•	 pomiar tlenku węgla w wydycha-

nym powietrzu,
•	 badania skóry głowy,
•	 nauka pierwszej pomocy,
•	 pokaz ambulansów

Decyzją Zarządu Powiatu Żyrardow-
skiego z dnia 9 sierpnia 2022, od 1 
września na stanowisku dyrektora 
placówki Młodzieżowy Dom Kultury 
w Żyrardowie zasiądzie Sławomir 
Nalej.

Nowy dyrektor zastąpi obecną  do-
tychczas na tym stanowisku Boże-
nę Liszewską. 
Podczas tego samego posiedze-
nia Zarząd Powiatu wybrał również 
dyrektora Zespołu Szkół w Mszczo-
nowie, którym ponownie została 
dotychczasowa pani dyrektor - Do-
rota Powązka. Obydwa stanowiska 
zostały powierzone na okres od 
01.09.2022 - 31.08.2027, czyli na 
czas pięciu lat. 

1 i 2 września siedziba Centrum 
Usług Społecznych będzie za-
mknięta! Powodem jest zmiana 
siedziby CUS. Zmiana ta wpłynie 
na komfort mieszkańców i pra-
cowników placówki. 

Od 5 września Centrum Usług Spo-
łecznych zaprasza do nowej siedzi-
by: Żyrardów, ul. Piaskowa 21/23 
(wejście od ul. Moniuszki). Z powo-
du przeprowadzki Centrum Usług 
Społecznych będzie nieczynne 1 i 2 

września. 

Pracownicy CUS będą dostępni 
w sprawach pilnych pod numerami 
telefonów:

• pracownicy socjalni – tel. 798 
784 079

• pracownicy świadczeń rodzin-
nych i funduszu alimentacyjnego 
– tel. 798 784 088

• pracownicy usług społecznych – 
tel. 519 441 704
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TRWA BUDOWA ŚCIEŻKI 

ROWEROWEJ PRZY ZALEWIE

ZAPRASZAMY NA 4. ŻYRARDOWSKI 
RAJD ROWEROWY

„DOBRY START” DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

KONIECZNE JEST ZWIĘKSZENIE 
BUDŻETU U WOJEWODY

Przypominamy, że trwa składanie 
wniosków w programie „Dobry 
Start”. Świadczenie w wysokości 
300 zł to forma jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich uczniów 
rozpoczynających we wrześniu rok 
szkolny. Przysługuje bez względu 
na wysokość dochodu uzyskiwa-
nego przez rodzinę. Wnioski drogą 
online można składać do 30 listo-
pada.

Świadczenie „Dobry Start” przysługu-
je raz w roku na dziecko uczące się 
w szkole, aż do ukończenia przez nie 
20. roku życia. Na dziecko niepełno-
sprawne, uczące się w szkole, świad-
czenie przysługuje do ukończenia 
przez nie 24. roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzie-
ci uczęszczające do przedszkola oraz 
dzieci realizujące roczne przygoto-
wanie przedszkolne w tzw. zerówce 
w przedszkolu lub szkole. Nie obejmu-

je również studentów.

Przyjmowaniem wniosków, ich rozpa-
trywaniem oraz przyznawaniem i wy-
płatą świadczenia zajmuje się Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski 
można składać do ZUS tylko drogą 
elektroniczną, a wypłata przyznane-
go świadczenia odbywa się wyłącznie 
w formie bezgotówkowej, na wskaza-
ne konto bankowe.

Wnioski drogą online można składać 
do 30 listopada przez Portal informa-
cyjno-usługowy Emp@tia na stronie 
https://empatia.mpips.gov.pl/, przez 
bankowość elektroniczną lub portal 
PUE ZUS.

Złożenie wniosku w sierpniu gwaran-
tuje wypłatę świadczenie nie później 
niż do 30 września. Gdy wniosek zo-
stanie złożony w kolejnych miesią-
cach, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 
dwóch miesięcy.

Do 24 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia udziału w kolejnej edycji 
Żyrardowskiego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Miasto 
Żyrardów. Nie będzie to wyścig, lecz przejazd w miłej atmosferze, 
w towarzystwie innych fanów jednośladów!

Tegoroczna trasa wynosi ok. 16 kilometrów. Ruszamy 3 września o godz. 
16:00 z toru kolarskiego (ul. Żeromskiego 13). Jechać będziemy przez Dział-
ki, Wiskitki, Nowy Drzewicz, Feliksów, Nowe Kozłowice z metą na AQUA Ży-
rardów, gdzie odbędzie się piknik rodzinny ze wspólnym grillowaniem.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rajdu dostępne są na stronie www.
zyrardow.pl oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta. Zgłoszenia można 
przesyłać w formie skanu na adres rajd@zyrardow.pl lub doręczać osobi-
ście do Wydziału Kultury i Promocji Miasta. 

Partnerem strategicznym tegorocznej edycji rajdu są: Carrefour Market, ul. 
1 Maja 43 oraz ELMAS Mrówka - PSB Mrówka Żyrardów.

Serdecznie zapraszamy!

Są opóźnienia w  wypłatach re-
kompensat dla mieszkańców, 
którzy zapewniają schronienie 
uchodźcom z Ukrainy. Pieniądze, 
40 zł na osobę za dzień pobytu, 
są wsparciem dla tych, którzy po-
dejmują się utrzymania uciekają-
cych przed wojną, toczącą się za 
naszą wschodnią granicą.

Do 29 lipca Urząd Miasta Żyrardowa 
zrealizował 506 wniosków o wypłatę 
rekompensaty, na łączną kwotę 2 504 
160,00 zł. Z danych na dzień 11 sierp-
nia br. wynika, że na realizację czeka 
180 wniosków. 

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wo-
jewódzki, który przekazuje gminom 
środki na wypłatę świadczeń, liczba 
wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 
przeszła najśmielsze prognozy i to za-
równo w skali Mazowsza, jak i całego 
kraju. W tej sytuacji niezbędne jest 
zwiększenie budżetu przeznaczone-
go na ten cel. To z kolei powoduje 
opóźnienia w przekazaniu środków 
do gmin, a tym samym opóźnia wy-
płaty dla wnioskodawców. 

Od 16 do 31 lipca Urząd Miasta Ży-
rardowa złożył do MUW-u zapotrze-

bowanie na kwotę 500 000,00 zł. Za-
potrzebowanie na okres od 1 do 15 
sierpnia, w związku z rosnącą liczbą 
składanych wniosków, wyniosło już 
660 440,00 zł.

Komu przysługuje rekompensa-
ta?

O świadczenie w wysokości 40 zł za 
dzień mogą się starać osoby, które 
zapewniły na własny koszt zakwatero-
wanie i wyżywienie obywatelom Ukra-
iny. Wniosek należy składać we wła-
ściwej gminie. Powinien on zawierać 
m.in.: dane osoby składającej, adres 
miejsca pobytu, okres i liczbę zakwa-
terowanych osób, ich numery PESEL 
i stosowne oświadczenia. Świadczenie 
może być wypłacone za okres do 120 
dni od momentu przybycia obywatela 
Ukrainy na terytorium Polski. Ten czas 
może być wydłużony w przypadku 
osób mogących mieć problem ze zna-
lezieniem pracy: niepełnosprawnych, 
kobiet po 60. i mężczyzn po 65. roku 
życia, kobiet w ciąży, osób wychowu-
jących dziecko do 12. miesiąca życia 
lub sprawujących samotnie opiekę 
nad co najmniej trojgiem dzieci oraz 
małoletnich, którzy do Polski przybyli 
bez opiekuna.

Trwa budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Sło-
wiańskiej, wzdłuż brzegu Zalewu Żyrardowskiego. Nawierzchnia ścież-
ki wykonana będzie z betonu asfaltowego, materiału najbardziej przy-
jaznego miłośnikom jednośladów.
Zakres robót rozszerzony został o wykonanie chodnika, aby z nowej trasy bez-
piecznie mogli korzystać również piesi. Plan zakłada również budowę kładki 
pieszo-rowerowej przez rzekę oraz oświetlenia. Wzdłuż trasy rowerowej wybu-
dowany będzie drenaż, który odprowadzi wody opadowe z nawierzchni utwar-
dzonej, a także przejścia dla płazów. Przy okazji realizacji zadania umocniony 
zostanie również wschodni brzeg zalewu.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z Mila-
nówka. Realizacja powinna zakończyć się do 30 listopada br.

Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach projektu „Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszaw-
skiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu 
Tras Rowerowych - Etap III”.

W ramach tego samego projektu wybudowana została również trasa rowerowa 
od ul. Kpt. Pałaca przez ul. Parkingową i ul. Nietrzebki do ul. Skrowaczewskiego.

- Bardzo się cieszę, że sukcesywnie przybywa nam w mieście dróg dla rowe-
rów – podkreśla prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Mam nadzieję, że 
rozbudowa systemu tras rowerowych przyczyni się do jeszcze większej popu-
laryzacji jednośladów.
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ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH MIASTA

W ramach bezpłatnych usług społecznych, organizowanych przez 
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, mieszkańcy korzystają 
z szerokiej oferty ukierunkowanej na rozwiązywanie wielu życio-
wych problemów. Nie musisz być beneficjentem świadczeń spo-
łecznych, aby otrzymać bezpłatnie wsparcie specjalistów. Przypo-
minamy i przybliżamy Państwu usługi, z których aktualnie można 
skorzystać. 

Taxi dla Seniora

,,Taxi dla seniora” to usługa adresowana do mieszkańców Żyrardowa w wie-
ku 60+, osób samotnych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością. 

Usługa polega na przewozie osób na terenie Miasta Żyrardowa celem zała-
twienia spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem. Przejazd może 
być zrealizowany np. do lekarza, na zakupy, do urzędu, do kina lub biblio-
teki. Osoby uprawnione mogą skorzystać z usługi maksymalnie cztery razy 
w miesiącu.

Wykonawcą usługi ,,Taxi dla seniora” jest P.H.U. „Mar-Bod” Mariusz Bodych. 

Złota rączka

Z pomocy tzw. “złotej rączki” mogą korzystać osoby starsze (powyżej 60. 
roku życia), niepełnosprawne, niesamodzielne. Wykonawcą mobilnych usług 
technicznych jest pan Przemysław Łukasik. 

Usługa obejmuje wykonywanie drobnych napraw domowych takich, jak: wy-
miana/naprawa kranów w kuchni i łazience, udrażnianie zatkanych odpły-
wów, naprawa nieszczelnych rur, - naprawa spłuczki, montaż/wymiana deski 
sedesowej, podłączenie pralki/zmywarki, wymiana żarówki, naprawa/wymia-
na gniazdka elektrycznego, regulacja/uszczelnienie drzwi i okien, naprawa 
klamek/zamków w drzwiach i oknach, naprawa listew przypodłogowych, 

montaż gniazdka, kontaktu, lampy, karniszy, obrazów, luster, uchwytów, pół-
ek itp., inne drobne czynności naprawcze i montażowe.

Materiały niezbędne do wykonania prac zapewnia osoba, której udzielana 
jest pomoc. 

Mobilne usługi wspierające i doradcze dla osób niesamodzielnych

Są to usługi świadczone indywidualnie, ukierunkowane na wsparcie 
osób starszych (w wieku 60+) i niesamodzielnych, w ich środowisku 
zamieszkania. 

Usługi obejmują:

•	 wspieranie osoby niesamodzielnej w codziennym funkcjonowaniu,
•	 pomoc w wyjściu na zakupy, 
•	 pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, 
•	 pomoc w korzystaniu z usług zdrowotnych czy kulturalnych, 
•	 wsparcie psychologiczne, prawne, 
•	 utrzymanie kontaktów społecznych. 

Za realizację tego zakresu usług odpowiedzialna jest Fundacja „Idylla”. 

Konsultacje psychologiczne

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne jest usługą skierowaną do osób, któ-
re znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, mają możliwość skorzystania 
z pomocy psychologa. 

Usługa polega na wstępnej konsultacji, postawieniu diagnozy i zdefiniowa-
niu problemu oraz określeniu możliwych rozwiązań. W ramach usługi pro-
wadzone są konsultacje, poradnictwo, warsztaty, spotkania grup edukacyj-
nych i grup wsparcia.

Poradnictwa i wsparcia psychologicznego udziela psycholog Mirosława Sta-
szewska.

Żyrardowskie Biuro Interwencyjne

W Żyrardowskim Biurze Interwencyjnym pomoc znajdzie każdy mieszkaniec 
Żyrardowa, który nagle znalazł się w trudnej sytuacji i potrzebuje szybkiej, 
doraźnej pomocy. Usługa polega na uzyskaniu doraźnej pomocy w nagłych 
i trudnych sytuacjach życia codziennego. Mogą one dotyczyć np. trudności 
w wychowaniu dzieci, doświadczenia śmierci lub choroby bliskiej osoby, nie-
przewidzianych trudności prawnych. Specjaliści udzielają wsparcia i porady 
oraz wskazują kierunki dla uzyskania długotrwałej pomocy, jeśli będzie ona 
potrzebna.

Żyrardowskie Biuro Interwencyjne prowadzi Stowarzyszenie 
,,Świetlik” a działa ono w budynku przy ul. Kościuszki 29, w biurze do-
radztwa prawnego Ann-Lex. Można tu uzyskać poradę psychologa, peda-
goga, prawnika. Do specjalistów kieruje konsultant. W sierpniu konsultant 
dyżurować będzie w każdy czwartek, w godz. 16.00 – 20.00 i w piątki, w godz. 
8.00 – 10.00. 

Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

To kolejne innowacyjne przedsięwzięcie, które odpowiada na ważny pro-
blem społeczny, związany ze znalezieniem dla siebie właściwego miejsca na 
rynku pracy. Są to miejsca wspierające osoby, które poszukują pracy. W Ży-
rardowie powstały trzy takie kluby: jeden dedykowany młodym mamom, 
które chcą wrócić do pracy; drugi młodzieży – jest to klub o profilu stolar-
skim; trzeci dedykowany jest osobom bezrobotnym. 

Kluby Aktywizacji Społeczno-Zawodowej prowadzą – Stowarzyszenie „Żyrar-
dów Nosi”, Oratorium św. Jana Bosko, Fundacja Stałego Rozwoju.

***

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług zapraszamy do kon-
taktu z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, nr tel.: 46 855 31 
26 w. 12, kom. 519 441 704, e-mail: uslugispoleczne@cus-zyrardow.
pl, lub osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 
8.00 – 16.00. Liczba odbiorców usług społecznych jest ograniczona. 

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokal-
nym.
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 Mszczonowscy harcerze 
spotkali się po latach.

Teatr Młodego Widza
W Mszczonowskim Amfiteatrze dnia 
7 sierpnia od godz. 17:00 odbył się 
Teatr Młodego Widza. Spektakl nosił 
nazwę „Franek Włóczęga i Legend 
Księga”.  Artyści Teatru W Ruchu 
zrobiły niesamowite wrażenie na 
najmłodszych, nie tylko samym wi-
dowiskiem, ale również zabawami 
z bańkami czy balonami.

Dla nieco starszej widowni także było 

coś ciekawego-bohaterowie z serialu 
„Ranczo” zaszczycili nas obecnością 
jeszcze tego samego dnia. Kabaret 
pt. „Ławeczka” sprawił, że widzowie 
nie nudzili się nawet przez chwilę.

Wydarzenia tego dnia były dalszym 
ciągiem obchodów 645 rocznicy na-
dania praw miejskich miastu Mszczo-
nów.

Autorka: Gabrysia Jaskółka

12 sierpnia w Centrum Rekreacyjnym w hotelu Panorama 
w Zbiroży odbyło się międzypokoleniowe spotkanie harcerzy 
Hufca ZHP Mszczonów pt. „Braterski Krąg Pokoleń” 
Podczas wydarzenia starsi instruktorzy i druhowie dzielili się 
z młodymi harcerzami  swoimi przeżyciami związanymi z ich 
służbą harcerską. Nie zabrakło również poczęstunku w posta-
ci grillowanych kiełbasek i napoi oraz ogniska, w kręgu którego 
rozbrzmiały piosenki harcerskie.
Impreza rozpoczęła się o godz. 18:00 od wspólnego obejrzenia 
starych fotografii i była kontynuowana przy ognisku do późnych 
godzin wieczornych. 
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III Sektorze! Daj się poznać!
Rozpoczyna się badanie organiza-
cji pozarządowych (stowarzyszeń, 
fundacji, NGO, kół gospodyń wiej-
skich, OSP…) działających w woje-
wództwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fun-
dację  Optimum Pareto  na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie.
Celem badania jest poznanie sytu-
acji organizacji pozarządowych, wa-
runków w jakich działają, ich potrzeb 
i doświadczeń ze współpracy z insty-
tucjami publicznymi oraz przygoto-
wanie rekomendacji do wieloletniego 
programu współpracy Województwa 

Mazowieckiego z organizacjami poza-
rządowymi.
Ankieta dostępna jest w Internecie do 
5 września br. Pod adresem  https://
form.typeform.com/to/RfrwhFTz
Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to 
pierwszy etap szeroko zakrojonego 
badania, dzięki któremu głos orga-
nizacji pozarządowych działających 
w województwie mazowieckim zosta-
nie wysłuchany i wzięty pod uwagę 
przez instytucje województwa pod-
czas planowania dalszej współpracy.
Informacja prasowa: UG w Puszczy 
Mariańskiej

O G Ł O S Z E N I A



10 ŻPŻ • CZWARTEK • 18 SIERPNIA 2022RADZIEJOWICE
ODBIÓR NOWEJ SPORTOWEJ INWESTYCJI

Odbiór upragnionej, sportowej  inwestycji zbliża się wielkimi krokami. To ele-
ment szkolnej infrastruktury,  którego wszyscy wyglądają z wielkim utęsknieniem 
i z ogromną nadzieją. Cieszymy się bardzo, że Radni Rady Gminy Radziejowice, 
Pani Wójt uznali wagę potrzeby budowy naszego boiska, naszego, bo jest to in-
westycja, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom.  Cieszymy się bardzo, że 
tak jak my, są to osoby, które uważają, ze dzieci i ich rozwój są naszą przyszłością.  
Z całego serca dziękujemy. Jeszcze troszkę formalności i zza budynku naszej szko-
ły będą dobiegać najpiękniejsze odgłosy: śmiechu, dopingu i zdrowej sportowej 
rywalizacji. Jeszcze moment, jeszcze chwila. Tu było ściernisko, a jest dziś piękne 
boisko. Radości naszej nie ma szans zmierzyć żadną skalą. - Żaneta Wesołowska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach
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Mural na powitanie w Wiskitkach

Dodatek węglowy

NOWY DYREKTOR  
W ZS3 

WISKITKIWISKITKI

Arkadiusz Sowa został powołany 
na stanowisko dyrektora w Ze-
spole Szkół nr 3 w Wiskitkach.
Arkadiusz sowa to nauczyciel historii. 

Ma wykształcenie wyższe historycz-
ne i politologiczne. Jest absolwen-
tem Uniwersytetu Warszawskiego 
i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej. W obecnej kadencji samorzą-
dowej jest Radnym Rady Miasta 
Żyrardowa z ramienia list Komitetu 
Wyborczego Prawa i Sprawiedliwo-
ści oraz wiceprzewodniczącym tej 
Rady. Arkadiusz Sowa szczególnie 
aktywnie angażuje się w sprawy 
związane z historią i patriotyzmem.  

W Zespół Szkół w Wiskitkach wcho-
dzi Liceum Ogólnokształcące oraz 
Technikum, obie szkoły im. Marii 
Skłodowskiej – Curie. Organem pro-
wadzącym jest powiat żyrardowski.

Szkoły prowadzą klasę humanistycz-
ną, dziennikarsko-sportową,  grafiki 
i poligrafii cyfrowej, informatyki i ho-
telarstwa i reklamy.

Rafał Mitura - Burmistrz Miasta 
i Gminy Wiskitki informuje, że 
dnia 11 sierpnia 2022r. zosta-
ła ogłoszona ustawa z dnia 05 
sierpnia 2022r. o dodatku węglo-
wym (Dz. U. z 2022r. poz. 692).

Za realizację zadania i wypłatę 
dodatku węglowego odpowie-
dzialny będzie Miejsko – Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wiskitkach, Plac Wolności 34.

Druki wniosków o wypłatę dodat-
ku węglowego dostępne są w Miej-
sko–Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wiskitkach, na stro-
nie internetowej Ośrodka http://
gops-wiskitki.pl/, jak również stronie 
urzędu https://wiskitki.pl/dodatek-
-weglowy/ 

Wnioski będą przyjmowane od 1 
września 2022r.
Informacja prasowa: UMiG Wiskitki

Wiskitki pięknieją w oczach. W ostatnim czasie wszyscy przejeżdża-
jący przez Wiskitki mieli okazję zapoznać się z nową twórczością, 
która nawiązuje do historii, tradycji i symboli Wiskitek. Wiskicki tur 
zagościł na ścianie jednej z kamienic za sprawą Pawła Świderskiego 
z DRILL-art. 

Trudno przeoczyć nową dekorację Wiskitek, która wyszła spod pędzla Paw-
ła Świderskiego. To prawdziwa burza pozytywnych barw i energii, która nie 
tylko przykuwa uwagę, ale nawet przejezdnym pozwala na zapoznanie się 
z namiastką historii i tradycji Miasta. Pozytywny odbiór mieszkańców i gości 
gminy wyrażany był na kanałach w social mediach. 

W związku z pojawieniem się muralu gmina zorganizowała również kon-
kurs. W muralu ukryto słowo, które stało się tematem do odgadnięcia. Ale 
to nie koniec atrakcji. Wszystkich, którym przypadła do gustu twórczość 
Pawła Świderskiego, zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji Naszpi-
kowani, gdzie grafiki Pawła można znaleźć na autorskich koszulkach, przy 
okazji dokładając swoją cegiełkę do walki z białaczką.
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WAKACJE POD ŻAGLEM 

Zbiórki zawieszone, choć harcerskie ognisko 
wciąż płonie w lesie. Wakacje to czas reorga-
nizacji działań drużyn i całego hufca. I choć 
obecnie drużyny nie spotykają się regularnie, 
obozy i akcja letnia to podsumowanie cało-
rocznej nauki harcerskiej braci. Co robią har-
cerze w tym czasie? Zapytaliśmy o to Karola 
Skonecznego - Komendanta Hufca ZHP Żyrar-
dów im. Harcerzy Młodego Lasu oraz Drużyno-
wego 9. Wodnej Drużyny Harcerskiej
Panie Karolu jakie działania w czasie letnim 
podejmowane są przez Hufiec ZHP 
Karol Skoneczny: Okres wakacji to przerwa dla 
harcerzy od prowadzenia zbiórek, natomiast pro-
wadzimy harcerską akcję letnią, która jest podsumo-
waniem całorocznej pracy. Najlepszym przykładem 
jest obóz harcerski, do którego zwykle przygotowu-
jemy się właśnie cały rok. Tego lata udało się nam 
zorganizować dwa takie obozy, a dodatkowo „Rejs 
Wędrowny” oraz stacjonarne półkolonie żeglar-
skie  nad Zalewem Żyrardowskim. Pierwszy obóz 
rozpoczął się  30 czerwca, w ramach którego gru-

pa pięćdziesięciorga dzieci z Żyrardowa wyjechała 
do miejscowości Łąkie nad jezioro Wiejskie na Ka-
szubach. Będą wypoczywać w Stanicy Harcerskiej 
Hufca ZHP Sochaczew. Akcja letnia została zorgani-
zowana w ramach programu „Pogodne Lato” Cho-
rągwi Mazowieckiej ZHP przy wsparciu finansowym 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nabór 
prowadzony był przy współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Żyrardowie. 
Drugi obóz rozpoczął się 4 sierpnia, na który również 
pięćdziesięcioro dzieci wyjechało do Cyranki - Har-
cerskiej Bazy Obozowej Hufca ZHP Otwock w Prze-
rwankach. Podczas obozu dzieci uczyły się tereno-
znawstwa, samarytanki oraz jak rozstawić obóz. Był 
również czas na zabawy i rekreacje. 
Kolejną formą spędzania czasu podczas wakacji był 
wspomniany „Rejs Wędrowny” 9. Wodnej Drużyny 
Harcerskiej, której jestem drużynowym. Obóz od-
bywał się na jachtach żaglowych, razem z trzydzie-
stoma śmiałkami żeglowaliśmy pięcioma jachta-
mi. Udało się nam przepłynąć całe Mazury wzdłuż 
i wszerz. Zaczynaliśmy w miejscowości Popielno, 

z którego dopłynęliśmy do Rucianego Nida, a na-
stępnie do Mikołajek, Giżycka i na północ Mazur do 
Węgorzewa. Codziennie żeglowaliśmy, uczyliśmy się 
wszelkiego rodzaju zwrotów i manewrów oraz za-
chowania na wodzie. Nie zabrakło również atrakcji: 
zwiedzaliśmy między innymi Twierdzę Boyen w Gi-
życku, byliśmy w aquaparku w hotelu Gołębiewski 
w Mikołajkach. Organizowaliśmy różne zabawy obo-
zowe - ogniska, śluby kolonijne.
W jakiej formie odbywają się półkolonie sta-
cjonarne i dla jakiej grupy wiekowej są prze-
widziane?
Tak samo jak w ubiegłych latach przygotowaliśmy 
półkolonie żeglarskie składające się z trzech turnu-
sów, przewidziane dla dzieci od 6 do 14 roku życia. 
Maksymalny wiek dziecka zależy tak naprawdę od 
jego wzrostu, ponieważ posiadamy specjalistyczny 
sprzęt - łódki klasy optymist. Są to malutkie żaglów-
ki wyglądające jak wanna, natomiast są świetne do 
nauki żeglugi. Można też ścigać się nimi w mistrzo-
stwach Polski. Dzięki naszej współpracy z miastem 
posiadamy 9 takich jachtów.
Jak wygląda nauka żeglowania dzieci w tak 
młodym wieku? Czy dzieciom łatwo przycho-
dzi nauka zasad obowiązujących na wodzie? 
Dzięki tak specjalistycznym sprzętom jak optymistki 
moglibyśmy tak naprawdę pokusić się o naukę dziec-
ka już w wieku 5 lat. Wszystko zależy tak naprawdę 
od zdolności manualnych i sprawności fizycznej. My 
zaczynamy oczywiście od takiego ABC żeglowania, 
czyli od podstaw. Pierwszego dnia obozu zaczyna-
my od nauki wiosłowania, drugiego dnia przychodzi 
czas na podstawy sterowania jachtem. Na optymist-
kach dzieci muszą ze sobą współpracować, podczas 
gdy jedno wiosłuje, drugie musi sterować. Z czasem 
dokładamy kolejne elementy żeglarstwa,czyli prace 
z żaglem, balansowanie, przechylanie się, skręcanie, 
zwroty. 
Czy dziecko przychodzące na taki obóz chęt-
nie wsiada na żaglówkę? Czy może podchodzi 
z większym dystansem do żywiołu, jakim jest 
woda?
Jest bardzo różnie, choć zazwyczaj dzieci zgłaszające 
się na taki obóz nie boją się wody, więc wchodzą na 
żaglówki bardzo chętnie. Mamy tu taką samą sytu-
ację jak w innych dyscyplinach sportów, gdzie dzieci 
nie przewidują wszystkich zagrożeń, więc nie boją 
się. Jest to pewnego rodzaju zaleta, ponieważ dzięki 

temu takie dzieci łatwiej nauczyć żeglugi. Dzieci nie 
czują tej odpowiedzialności, której właśnie żeglar-
stwo uczy przy wykonywaniu różnych manewrów. 
Zazwyczaj uczestnicy takich półkolonii pływają na 
dwóch bojkach, muszą się mijać burtami i uważać 
na siebie. Dodatkowo uczą się odpowiedzialności za 
drugą osobę, która pływa razem z nimi. 
Pogoda bywa kapryśna. Czy to ma znaczenie 
w przypadku półkolonii na wodzie? 
Jak to mawiają od deszczu jeszcze nikt się nie roz-
puścił. Na wodzie sam deszcz nie jest dla nas żad-
nym zagrożeniem. Posiadając odpowiednie ubranie 
w deszczu można normalnie żeglować. Inaczej jest 
podczas burzy, kiedy występuje zagrożenie dla życia 
i zdrowia. 
Na takie sytuacje również jesteśmy przygotowani. 
Mamy świetlicę,  na której prowadzone są zajęcia 
teoretyczne, podczas których dzieci uczą się np. 
wiązania węzłów żeglarskich, kierunków wiatrów, 
uzbrajania łódek i dbania o sprzęt.
Jak ocenia Pan warunki do nauki dzieci panu-
jące nad Zalewem Żyrardowskim?
Dzięki władzom  samorządowym, które zainwe-
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stowały tu niemałe pieniądze, ten akwen znacznie 
zwiększył swoją wartość nie tylko dla mieszkańców, 
ale również dla żeglarzy. Osobiście aktywnie brałem 
udział w rozmowach, kiedy były przygotowywane wi-
zualizacje tego zalewu. Nalegałem, aby powstała tu-
taj keja dla żeglarzy, do której można w bezpieczny 
sposób podejść i zacumować jacht i która zwiększy 
właśnie atrakcyjność żeglarską tego akwenu.
Zalew Żyrardowski jest stosunkowo nieduży, lecz do 
nauki żeglowania i innych aktywności sportowych 
jest wystarczający. 
Na początku tego lata dowiedzieliśmy się, że 
Zalew Żyrardowski trafił na listę „Czarnych 
Punktów Wodnych”. Czy przełożyło się to na 
zainteresowanie takimi półkoloniami?
Zupełnie nie. Podczas takiego obozu nie pływamy 
wpław, na łódkach dzieci zawsze muszą być w ka-
pokach, co zawsze dokładnie kontrolujemy i spraw-
dzamy. Zawsze ktoś  z kadry jest na wodzie i ase-
kuruje dzieci. Minimalizujemy wszelkie zagrożenia.  
W dniach, w których woda jest zielona i może stwa-
rzać poczucie zagrożenia, rezygnujemy z pływania, 
mimo iż dzięki kei dzieci tak naprawdę mogą wejść 
i zejść z łódki suchą stopą. 
Czy po takich półkoloniach dzieci mogą udać 
się  na kurs i egzamin żeglarza jachtowego 
oraz ile lat muszą mieć ukończone?
W tym momencie warunkiem podejścia do egzami-
nu na żeglarza jachtowego jest ukończenie 14 roku 
życia. Nie istnieją  żadne wytyczne mówiące o ko-
nieczności ukończenia jakiegokolwiek kursu. Nasze 
półkolonie nie mają nic wspólnego z możliwością 
podejścia do takiego egzaminu, jednakże zależy 
nam, aby zarazić dzieciaki pasją do tej formy sportu 
i aby w przyszłości poszły właśnie o krok dalej i takie 
uprawnienia zrobiły. 
Wracając do tematu harcerzy Hufca ZHP Ży-
rardów czy harcerstwo i taka forma spędzania 
czasu na świeżym powietrzu w dobie dzisiej-
szej technologii dalej jest tak popularna jak 
kiedyś? 
Oczywiście że tak! Obecnie jest ogromne zapotrze-
bowanie na harcerstwo. Niestety w przypadku na-
szego hufca mamy duże problemy z kadrą. Mamy 
więcej chętnych do gromad i drużyn harcerskich niż 
możemy przyjąć. 20 lat temu rzeczywiście w każdej 
jednej szkole było więcej harcerzy niż dziś jest w ca-
łym mieście. Można powiedzieć, że tak naprawdę 
każda klasa była od razu drużyną harcerską. W tam-
tych czasach nie było tak dużej różnorodności zajęć 
dodatkowych, nie było tylu komputerów, tabletów, 
telefonów i innych urządzeń elektronicznych które 
przyciągają uwagę dzieci. Obecnie wszyscy pochło-
nięci są  spędzaniem tego wolnego czasu właśnie 
w internecie. Kiedy sam zaczynałem swoją przygo-
dę z żeglarstwem, właśnie 20 lat temu przy stawie 
św. Jana ustawiała się kolejka do żeglowania.Teraz, 
gdy mamy mnóstwo sprzętu za niemałe pieniądze, 
nie ustawia się już żadna kolejka. Dzieci wolą sie-
dzieć  w domu przy urządzeniach elektronicznych. 
Z moich obserwacji wynika, że coraz więcej rodzi-
ców staje się coraz bardziej świadomymi tego pro-
blemu i szuka dla swoich pociech zajęć i integracji 
z rówieśnikami na świeżym powietrzu, w tym właśnie 
w drużynach harcerskich. Dziś jako komendant huf-
ca spotykam się z bardzo dziwnymi stwierdzeniami, 
część osób żyje w przekonaniu, że harcerstwo już 
wcale nie istnieje. Takie sytuacje zawsze staram się 
diagnozować i na nie reagować.
Niestety brakuje nam osób, które chciałyby aktywnie 
uczestniczyć w życiu naszego Hufca i tworzyć kadrę, 
której tak bardzo nam brakuje. Potrzebujemy osób 
w wieku 17-18 lat, które podejmą się niełatwego wy-
zwania, jakim jest prowadzenie gromady, a później 

drużyny harcerskiej.
Harcerstwo jest i zawsze było społeczne i wolonta-
riackie. Nie mamy funduszy na wynagrodzenia dla 
kadry, przez co stajemy się mało atrakcyjni dla osób 
dorosłych, które chcą bądź muszą pracować w spo-
sób komercyjny. Dawniej harcerstwo było opłaca-
ne przez państwo, teraz musimy walczyć o granty 
z miasta, co nie jest już takie proste i przyjemne jak 
kiedyś. 
Jakimi wartościami powinien się kiero-
wać współczesny harcerz? 
Obowiązuje nas kodeks harcerski, czyli takie nasze 
prawo, które zawiera 10 punktów, na których się 
opieramy. Kodeks powtarzany jest na zbiórkach, 
organizowane są wydarzenia z nim związane. Znaj-
dziemy w nim wszystkie podstawowe i najważniej-
sze w życiu wartości, czyli wzajemny szacunek, tole-
rancja, dbanie o swoich bliskich, troska o przyrodę, 
walka z nałogami. Jest to bardzo obszerny zbiór wie-
lu pozytywnych wartości.
Dodatkowo nieustannie dbamy o wszelkiego ro-
dzaju postawy patriotyczne, uczestniczymy w wielu 
świętach i uroczystościach zarówno miejskich jak 

i państwowych z tym związanych.
Jakie wydarzenia związane z patriotyczną po-
stawą harcerzy organizowane są przez Hufiec 
ZHP Żyrardów?
Robimy capstrzyki, wieczorne świeczowiska oraz 
spotkania ze starszymi instruktorami, którzy opo-
wiadają  o tych wartościach. Duży wpływ na dzieci 
ma sama postawa nas instruktorów, zależy nam, 
aby być dobrym przykładem dla dzieci i młodzieży. 
W jaki sposób można przystąpić do naszego 
żyrardowskiego hufca, gdzie szukać informa-
cji o naborze? 
Jak wspominałem, rok harcerski trwa podobnie jak 
szkolny od września do stycznia oraz od styczna do 
wakacji. Drużyny prowadzą nabory zazwyczaj na po-
czątku września lub stycznia. Harcerze w tym czasie 
chodzą  po szkołach, pokazują  filmiki i rozwiesza-
ją plakaty. Obecnie w dobie internetu my jako hufiec 
również bardzo aktywnie w nim działamy, aby pro-
mować nasze drużyny. Internet to kolejne miejsce, 
gdzie możemy informacji o takich naborach. Warto 
śledzić strony poszczególnych drużyn, które są bli-
skie zainteresowaniom naszym lub naszych dzieci. 
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13 sierpnia o godz. 17:00 na Żyrar-
dowskim Bielniku odbyło się wy-
darzenie pt. „Bielnik po robocie” 
z cyklu „W sobotę po wypłacie”. 
Wydarzenie zorganizowane zo-
stało w klimacie rozrywki jakiej 
doświadczyć mogli dawni pra-
cownicy zakładów - w sobotę po 
wypłacie. W związku z nieko-
rzystnymi prognozami warun-
ków meteorologicznych impreza 
tym razem odbyła się wewnątrz 
Muzeum Lniarstwa. 
Podczas wydarzenia prowadzone 
były animacje dla dzieci oraz mo-
gliśmy skosztować przysmaków XIX 
wiecznej fabryki. Mieszkańcy naszego 
powiatu mogli również wziąć udział 
w konkursie wiedzy o Żyrardowie, 
w którym odpowiadając poprawnie 
na trzy pytania można było wygrać 
nagrodę książkową.

O godz. 18:00 nastąpiło uroczyste 
otwarcie wystawy fotograficznej 
„Z pamiętnika żyrardowskiego robot-
nika” o której przygotowaniu opowia-
dał Jacek Czubak: 

Wystawa ta poświęcona jest pra-
cownikom Żyrardowskich Zakła-
dów Lniarskich, tym osobom, które 
wzięły udział w projekcie publikacji 
dwóch tomów książki „Z pamiętnika 
żyrardowskiego robotnika”. Niektó-
re zebrane tu osoby aktywnie brały 
udział  w jego tworzeniu, przekazu-

jąc nam swoje najlepsze i najgorsze 
wspomnienia z czasów funkcjonowa-
nia Żyrardowskich Zakładów Lniar-
skich. Przygotowanie całej publikacji 
oraz zbioru fotografii nie było łatwe, 
projekt okazał się  czymś nowym, 
wiele osób nie chciało mówić o swo-
ich przeżyciach. Dopiero publikacja 
pierwszego z tomów książki rozwia-
ła wątpliwości wielu byłych pracow-
ników i pokazała, dlaczego warto 
przekazywać i utrwalać wiedzę o Za-
kładach Lniarskich. Dzięki temu przy 
zbieraniu materiałów do drugiego 
tomu z przyjemnością zgłosiło się do 
nas  wiele osób, które początkowo 
odmówiło rozmowy. - Mówił Jacek 
Czubak - Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Żyrardowa ds. Organizacji 
Muzeum Lniarstwa. Wystawa przed-
stawia fotografie zrobione w daw-
nych budynkach pofabrycznych które 
z upływem czasu wielokrotnie zmie-
niały swoje przeznaczenie. Wystawę 
w dalszym ciągu można bezpłatnie 
oglądać w żyrardowskim Muzeum 
lniarstwa. Będzie ona dostępna do 
końca listopada.

Po obejrzeniu wystawy przez zgro-
madzonych mieszkańców Żyrardowa 
rozpoczęły się  koncerty oraz potań-
cówki w tym zespoły Mieszko Brass 
Band oraz Justine Berg. Zabawa ide-
alnie wpisywała się w rozrywkowy kli-
mat XIX wieku. 

BIELNIK PO ROBOCIE,  
W SOBOTĘ PO WYPŁACIE.
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15 sierpnia w naszym mieście odbyły się uroczystości związane ze 
Świętem Wojska Polskiego oraz 102. rocznicą Bitwy Warszawskiej.

Dzień Wojska Polskiego to święto nie tylko żołnierzy, ale również wszystkich 
Polaków, narodu mogącego żyć w bezpiecznych granicach, posiadającego 
bezpieczną pozycję międzynarodową oraz będącego członkiem najpotęż-
niejszego sojuszu obronnego na świcie, czyli NATO - Mówił Przemysław 
Kopiec Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa podczas uroczystości na 
cmentarzu parafialnym, przy grobie Nieznanego Żołnierza.

Podczas obchodów delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Głos zabrał 
również Starosta Żyrardowski - Krzysztof Dziwisz, który podkreślił jak ważne 
jest propagowanie postaw patriotycznych wśród młodych pokoleń. 

Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu autokar firmy Emka S.A zabrał 
zebranych gości na mszę Św. w intencji Ojczyzny w kościele Matki Bożej 
Pocieszenia. 

Zwieńczeniem uroczystości był koncert patriotyczny pt. „Kochana Polska” 
w wykonaniu Bogdana Szymańczaka oraz Jacka Golberta, który z powodów 
meteorologicznych odbył się w Resursie. Po koncercie przewidziana była 
również część rekreacyjna - potańcówka, podczas której zagrał zespół Esox. 
Wydarzenie przyciągnęło wyjątkowo dużą grupę mieszkańców naszego po-
wiatu, którzy z dumą celebrowali to ważne dla nas Polaków święto. 

ŻYRARDOWIANIE ODDALI HOŁD 
ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO
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Żeby kózka…
Jak mówi stare polskie przysłowie: 
„Żeby kózka nie skakała, toby nóż-
ki nie złamała”. Prawda to…. Choć 
na uszkodzenia kończyn dolnych, 
a w szczególności urazu stawów, 
w tym również kolanowego wpły-
wa wiele czynników. Kolano jest 
nazwą stosowaną potocznie dla 
stawu kolanowego, czyli najwięk-
szego stawu ciała człowieka, a jego 
ból to dosyć często występująca 
dolegliwość. Do jej powstania przy-
czynić się mogą urazy takie jak 
stłuczenia, naciągnięcia mięśni wo-
kół kolana czy zerwanie więzadeł. 
Często przypadłością jest również 
choroba zwyrodnieniowa i kolano 
biegacza. 
Dlaczego kolano boli? O tym mówi lek. 
med. Marcin Łabędzki, lekarz w Oddzia-
le Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie, 
były lekarz Reprezentacji Polski U-20 
w Piłce Nożnej oraz grającej w II Lidze 
Pogoni Grodzisk Mazowiecki w sezo-
nie 2021/2022. Już za miesiąc swoich 
pacjentów przyjmie w nowym punkcie 
na medycznej mapie Żyrardowa - Cen-
trum Medycznym Mimedica, przy ul. 
Dekerta 3 (nowy budynek LOK).
Jak aktywność fizyczna naszych 
dzieci wpływa na kondycję ich sta-
wów kolanowych? Czy możemy 
dbać o nie od najmłodszych lat? Jak 
uniknąć urazów podczas uprawia-
nia sportu?
W trakcie rozwoju fizycznego dzie-
ci mają naturalne zapotrzebowanie 
na aktywność fizyczną. Ważne jest, 
aby dzieciom poświęcać czas, uwagę 
i uczyć je spędzać aktywnie czas wolny. 
To pozwoli na prawidłowy rozwój ukła-
du ruchu dziecka, w tym jego stawów 
i mięśni. Trzeba zdać sobie sprawę, że 
aktywność fizyczna u dzieci spełnia róż-
ne funkcje:
• stymuluje wzrost dziecka poprzez 

generowanie nacisku na chrząstki 
nasadowe i w tym mechanizmie po-
woduje wzrost kości 

• wpływa na rozwój sprawności fizycz-
nej, w tym harmonijny wzrost siły 
mięśniowej i umiejętność kontroli 
własnych ruchów

• pozwala kontrolować swoje emocje 
i nawiązywać relacje z innymi dziećmi

• poznawać otaczający świat
Nie wolno się skupiać u zdrowo roz-
wijającego się dziecka na ćwiczeniach 
rozwijających poszczególne partie ciała. 
Dzieci potrzebują zabaw i aktywności 
ogólnorozwojowych. Nie powinno się 
im fundować dodatkowych obciążeń, tj. 
ciężkie przedmioty czy ciężki sprzęt do 
ćwiczeń, ponieważ może to wyhamo-
wać ich wzrost. Podobnie działa nad-
waga czy otyłość.
Gdy rodzice lub dziadkowie mają wąt-
pliwości co do prawidłowości rozwoju 
narządu ruchu swoich pociech lub wy-
stępowania ewentualnych dolegliwości 
bólowych, powinni się zgłosić do leka-
rza: ortopedy dziecięcego lub pediatry. 
U dzieci ważne jest, by jak najwcześniej 
zdiagnozować ewentualny problem 
i zacząć go leczyć.
Dziś zmagamy się z epidemią otyło-
ści. Czy zbyt wysoka waga naszego 
ciała może wpłynąć na stan sta-
wów kolanowych? Jakich konse-
kwencji możemy się spodziewać?
Nie da się ukryć, że nadmierna masa 
ciała ma negatywny wpływ na nasze 
wszystkie duże stawy. Im większa jest 
masa ciała, tym większe siły działają 
na staw kolanowy, a tym samym łatwo 
mogą zostać uszkodzone struktury go 
tworzące takie jak: więzadła, chrząstka 
i łąkotki. Do ich uszkodzeń może dojść 
nawet podczas codziennych czynności. 
Trzeba pamiętać, że nadwaga i otyłość 
w sposób bardzo skuteczny powodują 
szybsze postępowanie zmian zwyrod-
nieniowych. Na co dzień nie zdajemy 
sobie sprawy z faktu, iż staw rzepko-
wo-udowy wchodzący w skład stawu 
kolanowego w trakcie schodzenia po 
schodach przenosi nawet 5-krotność 
masy naszego ciała, trucht 7-krotność, 
a głęboki przysiad nawet 20-krotność 
masy naszego ciała! Łatwo sobie zatem 
wyobrazić jak nadprogramowe kilogra-
my wpływają na nasze stawy podczas 
wykonywania prostych codziennych 
czynności. Redukcja masy ciała jest 
pierwszym zaleceniem jakie pacjent 
z nadmierną masą ciała powinien otrzy-
mać od lekarza ortopedy. Redukcja 
wagi bardzo często powoduje wycofa-
nie się dolegliwości bólowych, z jakimi 
pacjent się mierzył do tej pory. Według 
najnowszych danych NFZ i Głównego 
Urzędu Statystycznego, co druga oso-
ba w Polsce (powyżej 15 rż.) ma o kilka 
kilogramów za dużo. Troje z pięciorga 
z nas cierpi nadwagę, a jedna osoba 
z czterech badanych jest otyła. Niepo-
kojące jest to, że odsetek ten ma ro-
snąć w najbliższych latach.
Co ze stawami kolanowymi na-
szych seniorów> Kiedy senior po-
winien zwrócić się do ortopedy?
Pacjenci powyżej 65 rż. zgłaszają się 
najczęściej z chorobą zwyrodnieniową. 
Objawy, które najczęściej są wymienia-
ne przez seniorów, to przewlekłe do-
legliwości bólowe w spoczynku, a tak-
że w nocy, ograniczona ruchomość, 
sztywność i nawracające obrzękami 
zauważane zwłaszcza po pieszych wy-
cieczkach. W chorobie zwyrodnienio-

wej (której nie można mylić z chorobą 
na tle reumatycznym, bo to zupełnie 
inna i rzadsza grupa chorób) zawsze 
trzeba zacząć leczenie od doustnych le-
ków przeciwzapalnych (jeśli pacjent nie 
ma przeciwskazań), zmiany stylu życia, 
w tym wspomnianą powyżej redukcję 
masy ciała, wdrożenia dostosowanej 
aktywności fizycznej i rehabilitacji. Moż-
na podjąć próbę leczenia iniekcjami do-
stawowymi, czyli zastrzykami do stawu 
kolanowego - mam tu na myśli terapię 
kwasem hialuronowym, sterydami (na-
zywane przez pacjentów blokadami), 
ale również ostatnio bardzo popu-
larnym osoczem bogatopłytkowym. 
Ostatnim, co możemy mu zapropono-
wać, to wymiana stawu kolanowego 
na endoprotezę, czyli zabieg endopro-
tezoplastyki. Przede wszystkim trzeba 
wysłuchać i zbadać pacjenta, bo często 
okazuje się, iż przyczyna dolegliwości 
ukryta jest już w tym, co pacjent mówi 
i jakie objawy prezentuje w badaniu. 
Dopełnieniem do postawienia diagno-
zy w ortopedii są zawsze badania obra-
zowe i nierzadko badania laboratoryjne 
z krwi lub płynu stawowego. 
Mimo wielu zagrożeń cywilizacyjnych, 
ale też tych związanych z wiekiem, mo-
żemy dbać o nasze stawy każdego dnia. 
Należy znać tylko kilka sposobów, które 
na pewno zaprocentują dobrym samo-
poczuciem i sprawnością na długie lata.
1. Aktywność fizyczna
Regularne uprawianie sportu to nie-
ocenione wsparcie dla stawów i kręgo-
słupa. 
Dzięki ruchowi stawy stają się spraw-
niejsze, poprawia się ich ukrwienie 
i dotlenienie. Liczne badania pacjentów 
skarżących się na dolegliwości stawów 
potwierdzają, iż uprawianie sportu 
i ruch skracają ataki bólu, które są na-
stępstwem stanów zapalnych stawów. 
Forma ruchu, która jest dostępna i bez-
pieczna dla osób w każdej grupie wie-
kowej to np.:
-aqua-aerobic
• nordic walking
• jazda na rowerze
• joga
2. Odpowiednia dieta
Dla zachowania sprawnych kości należy 
stosować dietę bogatą w składniki od-
żywcze. Dieta na odbudowę chrząstki 
stawowej powinna być bogata w skład-
niki mineralne takie jak wapń, fosfor 
i białko, które znajdziemy w nabiale 
(najlepiej o smaku naturalnym). Warto 
sięgać też po chude mięsa oraz ryby. 
Bardzo ważnym składnikiem do odbu-
dowy i dobrej sprawności stawów jest 
kolagen.
3. Utrzymanie właściwej wagi ciała
Badania chorych, u których zdiagnozo-
wano dolegliwości stawów wskazują na 
wyraźną zależność pomiędzy masą cia-
ła, a ich kondycją. Właściwa waga ciała 
powoduje, że z jednej strony kości nie 
są nadmiernie obciążone i narażone 
na urazy stawów, zaś z drugiej strony 
zachowanie właściwej wagi ułatwia wy-
konywanie wyżej opisanej aktywności 
fizycznej, bardzo ważnej dla zachowa-

nia dobrej kondycji stawów.
4. Zmniejszenie poziomu stresu
Stres wywołuje wiele chorób autoim-
munologicznych, ale także długotrwa-
łe napięcie mięśni, które w rezultacie 
wpływa na usztywnienie powięzi i ścię-
gien, przez co bardzo często dochodzi 
do zmian w układzie kostno-stawo-
wym. Duże napięcie mięśni spowodo-
wane częstym i długo utrzymującym się 
wysokim poziomem stresu, prowadzi 
do przeciążenia stawów.
5. Poprawne wykonywanie co-
dziennych czynności
Podczas wykonywania domowych czyn-
ności takich jak sprzątanie, mycie okien, 
czy odkurzanie, nie myślimy nad tym, 
czy przyjęta pozycja nie będzie miała 
negatywnego wpływu na kondycję sta-
wów. Noszenie ciężkich zakupów w jed-
nej torbie, zgarbiona postawa w czasie 
oglądania TV, noszenie ciężkich tore-
bek na jednym ramieniu to tylko kilka 
wymienionych nawyków, które pogar-
szają kondycję naszych stawów.  Wiele 
dolegliwości bólowych, które ujawniają 
się w starszym wieku jest następstwem 
niewłaściwych nawyków stosowanych 
we wcześniejszych latach.
Pamiętajmy, że zastosowanie się do 
kilku powyższych wskazówek może sta-
nowić zarówno skuteczną profilaktykę 
jak i realną regenerację zdiagnozowa-
nych schorzeń stawów. 
Nigdy nie jest za późno na dobre zmia-
ny, a jeśli te zmiany mogą być inwesty-
cją w lepsze jutro to zacznijmy inwesto-
wać już dziś!
W razie długotrwałego i nieustępliwego 
bólu stawu kolanowego należy udać 
się do lekarza ortopedy.  Diagnostyka 
tej przypadłości nie jest łatwa ze wzglę-
du na brak jednoznacznych objawów, 
skąd wynika częsta konieczność za-
stosowania technik obrazowych, które 
pomogą ustalić przyczynę powstania 
dolegliwości. Do badań takich należą 
rentgen (RTG), ultrasonografia (USG), 
a także nowoczesne metody obrazo-
we, takie jak rezonans magnetyczny czy 
tomografia komputerowa. Dzięki RTG 
możemy wykluczyć ewentualne złama-
nia w obrębie stawu, rozpoznać zmiany 
zwyrodnieniowe oraz zmiany nowo-
tworowe tkanki kostnej wymagające 
dalszej diagnostyki. USG oraz Rezonans 
Magnetyczny pozwalają zdiagnozować 
przez lekarza skalę urazu oraz ocenić 
stan innych struktur w kolanie
Gdzie udać się do ortopedy? Już niedłu-
go w Żyrardowie w okolicach stacji PKP 
(przy ul. Dekerta 3) powstanie kolejna 
przychodnia wielospecjalistyczna Mi-
medica, gdzie w ramach uslug komer-
cyjnych oraz umów z towarzystwami 
ubezpieczeniowymi będziecie mogli 
Państwo korzystać ze świadczeń me-
dycznych udzielanych przez wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, ko-
rzystających z nowoczesnego sprzętu 
medycznego, o czym będziecie mogli 
się dowiedzieć z kolejnych numerów 
gazety oraz za pośrednictwem narzędzi 
internetowych.

Autor: Anna Tkacz
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W dobie dzisiejszej technologii 
coraz mniej dzieci spędza czas 
na łonie natury.
Rodzice zapominają  o korzy-
ściach płynących z aktywnych 
form zabawy na świeżym po-
wietrzu, zarówno pod kątem 
zdrowia jak i rozwoju ich po-
ciech. Na pytanie, dlaczego war-
to propagować życie w zgodzie 
z przyrodą od najmłodszych lat, 
odpowiada nam Daria Doleży-
czek - Założycielka stowarzysze-
nia “Bliżej Natury, Bliżej Siebie”, 
Animatorka, a przede wszyst-
kim mama Dominika i Tymona. 

Daria Doleżyczek: Naturalnym 
środowiskiem zabawy dla dzieci od 
zawsze było podwórko. Podwór-
ko, czyli przydomowy kawałek zie-
lonego miejsca, które dzieci mogą 
eksplorować, co dzień poznawać 
je z innej strony, wykorzystywać 
wszystkie znajdujące się tam rzeczy 
do zabawy. Mają tam przestrzeń 
do kreatywności, poszerzania wy-
obraźni, nawiązywania i pogłębiania 
relacji. Budują też odporność, zapo-
biegają otyłości i polepszają nastrój. 
Staram się WOŁAĆ dzieciaki 
i młodzież, przekonywać je, że bycie 
w naturze daje możliwość przeżycia 
fajnych przygód i odczucia ich na 
własnej skórze, w realu, a nie np. 
w grze. Tylko ważny jest w tej sytu-
acji moderator, tutor, który wskaże 
określony kierunek działania. 
Dzieci dziś niejednokrotnie bywa-
ją zagubione, gdy zachęci się je do 
spędzania czasu na dworze. Nie 
mają pomysłów, co można by było 
porobić. Przynajmniej takie jest 
moje doświadczenie. Mówię tutaj 
raczej o tych starszych, bo młod-
szym wiadomo, wiele do szczęścia 
nie potrzeba.
Ale kiedy da się im jakieś zadanie 
do wykonania będąc jednocześnie 
aktywnym uczestnikiem procesu 
twórczego, zaczynają się angażo-
wać, a potem już się dzieje magia....
Uwielbiam obserwować, jak dzie-
ciaki otwierają się na to przeżywa-
nie, wykazują inicjatywę, a przede 
wszystkim budują relacje. Jest to 

o wiele łatwiejsze na łonie natury 
niż w czterech ścianach, które ich 
blokują, spinają. 
WOŁAM dzieciaki do natury, bo nie 
wiedzą co tracą siedząc przed te-
lefonami. Szukają atrakcji, przeżyć 
i emocji w grach, a tak naprawdę 
wszystko to mają na zewnątrz. Po-
trzeba tylko łącznika. Pedagoga 
outdorowego, który zna mnóstwo 
ciekawych zajęć do zrealizowania 
w plenerze. Bądź zaangażowanego 
rodzica, który porzuca na ten czas 
telefon i planuje super wypad za 
miasto. 
Staram się być takim łącznikiem 
jako pedagog i jako rodzic. 
Zabawy, którymi możemy zająć 
dzieci na łonie natury wykorzy-
stując jej naturalne zasoby, to?
Warto pobawić się z dzieciakami 
w różnego rodzaju challange. Np. 
Kto pierwszy znajdzie coś szorst-
kiego, mokrego, ostrego, inten-
sywnie pachnącego. Albo zakryjcie 
oczy dziecku i zaprowadźcie go do 
jakiegoś charakterystycznego miej-
sca. Niech zbada go wszystkimi 
zmysłami oprócz wzroku. Następ-
nie doprowadźcie na miejsce startu 
i zwiążcie mu oczy. Niech spróbuje 
trafić w miejsce, do którego go do-
prowadziliscie. 
Potem zamiana- dajcie się popro-
wadzić dziecku i zobaczcie jakie to 
cudownie inne doświadczenie.
 Albo np. patyki. Można je układać 
od najmniejszego do największe-
go, można z nich budować szałas, 
można je ozdobić, powiesić na nich 

koraliki i wykorzystać jako ozdobę 
pokoju. Spróbujcie nimi pisać lub 
ułożyć napis z kilku, albo mogą przy-
dać się do zabawy w podchody.
Zapytajcie też wasze dzieci, jaki 
mają pomysł na wykorzystanie paty-
ków - zróbcie konkurs, kto wymyśli 
3 zabawy, wygrywa batonika. Potem 
głosujcie na najlepszy pomysł i wy-
korzystajcie go.
Możecie również wybrać się razem 
na mini safari.
Połóżcie się na ziemi i wpatrujcie 
w nią, zauważcie, co żyje pod waszy-
mi nogami z bliska. 
Takie zabawy nie tylko wymagają 
uważności i koncentracji, ale też 
pogłębiają nasz kontakt z przyrodą. 
A to, jak pokazują badania nauko-
we, jest bardzo ważne dla naszego, 
zrównoważonego rozwoju.  
Od zawsze marzyłam, żeby moje 
dzieci miały przestrzeń do prawidło-
wego rozwoju poza naszym miesz-
kaniem w bloku.
Zaczęliśmy z mężem od budowania 
szałasu wspólnie z dziećmi, kuchni 
błotnej, potem miejsc do wspina-
nia. Potem kolejny szałas, zabawa 
w survival, off-road i reszta, która 
przybliża nas do natury. Kupiliśmy 
łuki, noże do robienia dzid. Pozwala-
my dzieciom rozpalać ogień, bardzo 
często jemy potrawy na nim przy-
gotowane. Obecnie rozpoczęliśmy 
nową przygodę w podróżowaniu 
przyczepą kempingową. Polecam 
każdemu, kto szuka spokoju, odpo-
czynku, dystansu i sposobów pogłę-
bienia relacji ze swoimi bliskimi.

 Las, łąka i świeże powietrze zamiast komputera

Złość piękności szkodzi zwy-
kli mówić niektórzy rodzice do 
swoich pociech, aby te zacho-
wywały spokój, czy słusznie? 
Okazuje się, że nie. Złość jest 
emocją i jak to bywa z każdą 
inną emocję, aby ją wyciszyć, 
trzeba ją najpierw zaakcepto-
wać, wsłuchać się w nią i ją wy-
razić. W przeciwnym razie przy-
bierze na sile a ujście znajdzie 
w mniej lub bardziej destruk-
tywnym zachowaniu.  Warto 
również pamiętać o 3 zasadach 
dotyczących emocji: są naszymi 
sprzymierzeńcami, są przejścio-
we i potrzebują, by je wyrazić. 
Po prostu warto mówić o tym 
co nam doskwiera. Głównym 
problemem jest to jak wyraża-
my naszą złość, gdy dziecko nie 
otrzyma odpowiednich narzędzi 
czy wzorców, robi to w sposób 
destruktywny, łamiąc przy tym 
obowiązujące normy społeczne.  
Stąd pomysł niektórych rodzi-
ców, aby całkowicie zdusić złość 
w dziecku.

Należy pamiętać, że złość moż-
na odczuwać w różnej intensyw-
ności, od delikatnej irytacji, przez 
frustrację, aż do gniewu czy wście-

kłości.  Jest bardzo energetyzują-
cą i motywującą emocją. Jak każda 
emocja, również złość ma swoje 
ważne funkcje: jest naturalną i nor-
malną odpowiedzią na poczucie za-
grożenia, niesprawiedliwości albo 
że dany stan rzeczy jest dla nas nie 
do zaakceptowania.

W tym tekście chciałbym przekazać 
konkretne narzędzia do radzenia 
sobie ze złością, zacznijmy od tego 
jakie są wyzwalacze złości poprzez 
informacje co się dzieje z naszym 
ciałem, gdy się złościmy, a kończąc 
na tym co zdarza nam się mówić lub 
robić w złości.

Wyzwalacze:

•	Frustracja
•	Zranienie 
•	Brak 
•	Niesprawiedliwość
Co się dzieje z naszym ciałem: 

•	Zaciśnięte szczęki 
•	Uczucie gorąca, pocenie się 
•	Szybsze bicie serca
•	Zmarszczone brwi 

Co zdarza nam się mówić lub ro-
bić w złości:

•	Krzyczymy
•	Rzucamy przedmiotami 

•	Uderzamy
•	Przeklinamy 
Dzięki powyższym wskazówkom 
możemy stwierdzić, kiedy mamy do 
czynienia ze złością. Warto wtedy 
zastosować metody, które nie będą 
destruktywne, jak rzucanie przed-
miotami czy przeklinanie. O to kilka 
sprawdzonych narzędzi, które sku-
tecznie pomagają dzieciom radzić 
sobie ze złością. Moim ulubionym 
jest przepychanie ściany, skutecz-
nie rozładowuje napięcie mięśnio-
we (ważne, aby to była dość solidna 
ściana) 

Znamy już wyzwalacze złości, co 
się dzieje z naszym ciałem, kiedy ją 
odczuwamy. Teraz zadaniem rodzi-
ców jest pomóc dzieciom zastąpić 
destruktywne rozwiązania na kon-

struktywne zamieszczone w kole 
wyboru. Jak to zrobić? Najlepiej po-
przez zabawę, wtedy nasz umysł 
jest zrelaksowany a przyswajane 
informacje zostają z nami na dłu-
żej. Warto namówić dziecko, aby 
narysowało konstruktywne sposo-
by radzenia sobie ze złością w pu-
stym kole wyboru zamieszczonym 
poniżej, zadaniem rodzica będzie 
odgadnięcie co jest co. Następnie 
wytestowanie tych metod na sucho 
i dodanie dwóch własnych sposo-
bów. 

Drodzy Rodzice dzięki temu ćwicze-
niu rozmawiacie z dzieckiem o emo-
cjach, dajecie konstruktywne narzę-
dzia do przepracowania złości oraz 
spędzacie razem czas, budując przy 
tym trwalsze relacje. 

Złość co o niej wiemy?
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 W tym roku żyrardowskie Muzeum 
Lniarstwa prężnie rozwija swoje 
działania techniczne z zakresu pro-
dukcji tkanin lnianych. Poszuki-
wane są  dawne wzory żakardowe 
używane w okresie działania Ży-
rardowskich Zakładów Lniarskich. 
O działaniach tych opowiada nam 
Jacek Czubak: 
W Muzeum Lniarstwa bardzo prężnie 
rozwijamy działalność typowo technicz-
ną, wznawiamy produkcję  tkanin lnia-
nych. Tego roku prowadzone były m.in. 
warsztaty pt. „Śladami mistrzów żakar-
dowych” podczas których uczyliśmy 
się ginących już zawodów takich jak ce-
wiacz, tkacz czy brakarz. Wszystkie tego 
typu działania składają  się  na otoczkę 

tego co w Muzeum Lniarstwa najważ-
niejsze, czyli na bicie krosna i zapach 
przędzy lnianej. Dzięki temu pięknemu 
ruchowi na nowo odkrywamy stare wzo-
ry Żyrardowskich Zakładów Lniarskich, 
niektóre z nich mają nawet po 70 lat.
Nawet dla doświadczonej tkaczki gołym 
okiem nie widać  tak naprawdę co jest 
zapisane na karcie. Dopiero kiedy uru-
chomimy krosno i założymy osnowę za-
czyna powstawać ten piękny obraz. Daje 
nam to ogromną satysfakcję, że może-
my uczestniczyć w odtwarzaniu wzorów 
żakardowych które nie były używane od 
końca działalności Zakładów Lniarskich. - 
mówił Jacek Czubak Pełnomocnik Prezy-
denta Miasta Żyrardowa ds. Organizacji 
Muzeum Lniarstwa 

Śladami mistrzów żakardowych ŻURKI obrobiły bar w Rampie

To, że Żyrardowskiego Utalentowany Rękodzielniczki Kulturalne 
mają pomysły nie od parady wiemy już od dawna. Zarówno miesz-
kańcy jak i turyści skupiali swoją uwagę na wyjątkowej ławeczce na 
placu Jana Pawła II. Inni swego czasu mieli okazje przytulać się do 
drzew odzianych w kolorowe kordonki. A teraz z ŻURKiem można 
iść na piwo. Tak, na piwo – do nowej rampy!

Są takie instytucje, ludzie i miejsca, które na stałe wpisują się w kulturę 
miasta. W ostatnim czasie jedno takie miejsce i grupa wspaniałych zwa-
riowanych kobiet weszła we współpracę, by Żyrardów znów zaskoczył. Tak 
odrodziła się Rampa, która zmieniała swoją lokalizację, a zyskała bar tak 
niepowtarzalny, że dla samych wrażeń wizualnych, warto Rampę odwiedzić. 
- Pomysł zrodził się 3 miesiące temu, kiedy dowiedziałam się, że Rampa 
znów się będzie otwierać. Zaproponowałam lekkie zmiany właścicielowi i się 
zgodził – mówi Monika Rosińska, założycielka grupy ŻUREK i rękodzielnicz-
ka. - Dziewczyny na spotkaniach zaczęły robić kwadraciki z resztek włóczek, 
które dostajemy od mieszkańców miasta. Teraz nastąpiła kulminacja tego 
przedsięwzięcia, czyli: „ZAPROŚ ŻURKI DO SIEBIE A OBROBIĄ CI BAR”. Po-
nad 20 żurków i 400 kwadratów zostało zamontowanych w Pub Rampa ku 
uciesze tam przychodzących. Bar i krata tworzą świetne miejsce do selfi 
i innych kolorowych zdjęć – opowiada kreatorka żyrardowskich przestrzeni, 
Monika Rosińska. 

Patrząc na kreatywność Moniki Rosińskiej i kobiet, które wokół niej się gro-
madzą, możemy zastanawiać się tylko, gdzie jeszcze zagości rękodzieło. 
Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie również Centrum kultury zyskało 
nieco świeższe barwy, dzięki sprawnej ręce plastyczki i współpracowników 
z Centrum Kultury pod wodzą dyrektora, Roberta Siniarskiego. Również 
młodzież Monika wyprowadza na ulice, by rozwijać ich horyzonty i pozyski-
wać świetne i świeże spojrzenie na Żyrardów zamknięte na płótnie. 
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Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 

Dla 5 pierwszych osób mamy gadżety Życia Powiatu Żyrardowskiego.

12

19

36

65

69

77

82

13

25

31

55

63

51

1

18

43

22

48

56

2

15

49

74

32

3

23

39

75

80

27

61

4

16

50

53

60

24

34

40

5

41

66

71

28

14

42

57

76

83

64

70

6

20

29

58

26

47

81

7

44

33

37

54

8

21

52

84

45

62

67

72

78

9

38

59

17

79

10

46

68

30

3

6

5

1

2

7

4

11

73

35

Pionowo
1. zamieszkują Grecję
3. rozciąga się na bezchmur-

nym niebie
4. suchy obszar kuli ziemskiej
5. metalowa do przechowywa-

nia pieniędzy
6. gra na weselu
7. znany dom mody
9. dział nauki zajmujący się 

zagadnieniami dotyczącymi 
roślin leczniczych

10. imię pochodzenia biblij-
nego 

11. przyrząd kreślarski 
o kształcie trójkąta

13. jadalny czerwony owoc 
z pestką

14. trójtlenek arsenu
15. dziki pies australijski
21. krótkie opowiadanie
22. podawany przed kolacją
24. darowanie kary
26. na ... - ułożenie na plecach

27. miasto w północnej Polsce
29. miasto w Anglii 
30. paliwo do silników spali-

nowych
31. trwały znak graficzny wy-

konany na skórze
32. pasma skręconych włosów
35. przywódca Tybetu
38. człowiek nieproszony, 

natręt 
39. lub zamknięcie
41. tolerancja, niestosowanie 

przymusu
42. rozwijanie się pączka 

w kwiat
45. buty z lakierowanej skóry
46. białe warzywo, należące 

do rodziny kapustowatych
47. zbiór ksiąg religijnych 

uznawanych przez żydów 
i chrześcijan

49. zwierzę z rodziny żyraf 
51. zbiorowość ludzka za-

mieszkująca określone 
terytorium

54. rozważność, powaga
56. suszona kora, używana 

jako przyprawa
58. różanecznik, azalia - rośli-

na z rodziny wrzosowatych
59. najbardziej przeobrażona 

postać węgla kamiennego
60. powstaje z kwiatu mniszka 

lekarskiego
65. jednostka wagi metali 

szlachetnych
68. uratowanie kogoś
71. chowa głowę w piasek
73. specjalista w dziedzinie 

ekologii 
74. nowela Bolesława Prusa
78. ryba z rodziny karpiowa-

tych 
81. postać fantastyczna du-

szek leśny
Poziomo

2. Zbigniew - aktor teatralny, 
uznawany za najwybitniej-
szego

8. choroba zakaźna, charak-

teryzująca się napadami 
kaszlu

12. ptak z rodziny szpakowa-
tych

16. brak proporcji, równowagi
17. przyprawa korzenna
18. bożonarodzeniowe 

drzewko
19. łańcuch górski w Ameryce 

Południowej
20. postępowanie sprytne, 

przebiegłe
23. pojemnik na tabakę
25. np. piwo, wino
28. nauka o filmie
31. prostacki, ordynarny, nie-

przyzwoity
33. to co zostało podarowane
34. np. mnożenia
36. czerwone, podawane na 

ciepło jako dodatek do 
mięsa i ziemniaków

37. nauka o stylu
40. substancje wywołujące 

alergie 
43. istota pozaziemska płci 

żeńskiej
44. nauka o rozbiorze myśli 

i pojęć
48. kobiecy szal z futra
50. Henryk ... - powieściopi-

sarz, autor powieści „Quo 
vadis”

51. ślad na desce po wrośnię-
ciu gałęzi

52. sukienka z dekoltem 
odsłaniającym ramiona 
i plecy

53. mała Alicja
55. osoba lubiąca opowiadać 

kawały
57. inaczej plecak na przybory 

szkolne
59. mała Joanna
61. greckie naczynie do prze-

chowywania płynów
62. umożliwia wymianę da-

nych między użytkownika-
mi z całego świat

63. rodzaj spotkania towarzy-
skiego dla par

64. drzewo iglaste z rodziny 
sosnowatych

66. nocny motyl
67. wąż z rodziny dusicieli 
69. wieś w Polsce leżąca nad 

Zalewem Zegrzyńskim
70. postać z poematu „Pan 

Tadeusz”
72. stały mieszkaniec jakiegoś 

regionu
75. złapanie kogoś lub czegoś
76. substancja oddająca elek-

trony innym atomom 
77. wywołują powstawanie 

przeciwciał
79. powstaje z cementu, wody 

i piasku
80. północny lub południowy
82. nosimy je na nogach
83. kaczor ... - postać z bajki
84. mechanizm w samolocie 

przejmujący sterowanie

Rozwiązanie:

1 2 3 4 5 6 7

Już 16 września od-
będzie się XI edycja 
proekologicznej akcji 
„Odpad zdasz drzew-
ko masz!”. Zaprasza-
my do siedziby firmy 
EMKA S.A. przy ulicy 
Jaktorowskiej 15A 
wszystkich tych, któ-
rzy zebrali w aplikacji 
EMKA Recomaty 100 
punktów.

„Odpad zdasz, drzewko 
masz” proekologiczna 
akcja tworzona przez 
firmę EMKA S.A. Do 
2019 roku odbyło się 9 
edycji tej akcji – nierzad-
ko w formie wiosennej 
i jesiennej zbiórki od-
padów – i z całą pew-
nością możemy stwier-
dzić, że ta jedna akcja, 
w dziewięciu edycjach, 
rozrosła się do niespo-
dziewanej dla nas na 

początku skali. 

www.ozdm.pl

R E K L A M A
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DZISIAJ TAK MI JAKOŚ 
SMUTNO JEST…

Niech nie będzie smutno! - apeluje do ża-
łobników parodystka Krystyna Jędrzejecka, 
która spontanicznie zabiera głos stojąc nad 
trumną naszego kolegi Zdzisława Słowiń-
skiego, na cmentarzu Powązki Wojskowe, 
12 sierpnia bieżącego roku. Oświadcza nam, 
że miała wystąpić z nim w duecie, że trwa-
ły przygotowania do tego wspólnego wystę-
pu, lecz nie zdążyła. Nagle zaczyna śpiewać 
tak, jak to sobie razem wymyślili. Wojciech 
Dąbrowski podchodzi bliżej i śpiewa Adagio 
g-moll Albinoniego, że swoim tekstem, który 
napisał kiedyś dla swojej mamy. Tradycyj-
nie już od lat dedykuje go wszystkim swoim 
przyjaciołom, którzy odeszli. Oprócz rodziny 

i przyjaciół naszego zmarłego kolegi Zdzi-
sława Słowińskiego przemawiają w imieniu 
ZASP tancerka Ryszarda Gozdowska z Domu 
Artysty Weterana Scen Polskich w Skolimo-
wie i aktorka Marlena Miarczyńska. Wreszcie 
głos zabiera ktoś, komu Zdzisław zawdzięcza 
piękną jesień życia, o jakiej wielu emeryto-
wanych artystów estrady może tylko poma-
rzyć - to niezwykły człowiek i mecenas sztuki, 
prezez MCC MAZURKAS - Andrzej Bartkowski, 
serdeczny przyjaciel zmarłego.
Nikt z nas nie rozpacza, choć jest jakoś tak smut-
no… Ktoś zadaje trudne pytanie - kto teraz będzie 
nas rozśmieszał? Wszyscy żegnamy go nie ze łza-
mi, ale w atmosferze prawie takiej samej radości, 
którą dzielił się z nami, gdy dla nas śpiewał, recyto-
wał, tańczył i gdy nas rozśmieszał. 
 Kiedy przenieśliśmy się po pogrzebie do 
MAZURKAS-a, okazało się, że wszyscy jesteśmy 
wypełnieni anegdotami związanymi z jego życiem, 
wspólnymi wspomnieniami, jego opowieścia-
mi, a także dowcipami, którymi karmił nas przez 
ostatnich ponad 5 lat, kiedy go znałem. To właśnie 
wolny mikrofon i te jego dowcipy sprawiły, że jakoś 

poszło… bez lamentów, bez wzruszenia i zbędne-
go narzekania. Wszystko zdało się wtedy żartem 
- bo czy zarówno życie, jak i wielka sława - to nie je-
den wielki żart? A życie artysty, kiedy dobiega koń-
ca i gasną blaski reflektorów, drewniana laseczka 
stoi na schodach, a kapelusz, w którym tańczył 
charlestona zbiera kurz - czy wiele znaczy? Kto je 
dzisiaj pamięta i się nad nim pochyla?
7 sierpnia 2022 roku odszedł wielki aktor teatralny, 
wodewilista, artysta operetki, piosenkarz, tancerz 
i parodysta, którego vis comica była wyjątkowa, nie 
do podrobienia i jest wieczna - nasz niezapomnia-
ny kolega Zdzisław Słowiński. 
Pana Zdzisława poznałem podczas jakiegoś kon-
certu, w którym brał udział, nie pamiętam, kiedy 
ani gdzie. Zainteresowałem się jego historią. Aktor 
zaprosił mnie do domu, pokazał mi pamiątki i nuty. 
Zauważyłem, że niektóre piosenki obaj mieliśmy 
w swoim repertuarze… pokrywały się. Szybko oka-
zało się także, że mamy wspólnego idola w osobie 
Ludwika Sempolińskiego (z którym Słowiński wy-
stępował, a którego ja znałem jedynie z nagrań). 
Trudno uwierzyć, że chociaż dzieliło nas 63 lata 
różnicy wieku, w rozmowie z nim nie czuło się żad-
nego dystansu ani atmosfery gwiazdy. A gwiazdą 
był… i to jaką! Był nią jednak tylko na scenie, nie 
w życiu. Przyszedłem do niego, żeby bliżej poznać 

jego karierę, jego życie, a on zaczął mi opowiadać 
nie o sobie, ale o innych - o swoich wspaniałych ko-
leżankach i kolegach. Kiedy pokazywał mi nagranie 
telewizyjne programu realizowanego dla upamięt-
nienia twórczości teatrzyków przedwojennej War-
szawy, zwrócił uwagę na aktorsko Lidii Korsaków-
ny i wciąż nim się zachwycał… panie Maćku, niech 
pan zobaczy, jak ona śpiewa tę piosenkę Kwiacia-
reczka z tekstem Tuwima… niech pan zwróci uwa-
gę - warto to zobaczyć! Następnie zaczął wspo-
minać występy Sempolińskiego na Helu, którym 
fascynowało się całe pokolenie jego rówieśników. 
Na te występy chodziło wielu jego kolegów, żeby 
podpatrywać mistrza jak śpiewa piosenki, jak się 
porusza w danwym, już niemodnym stylu, jak ma-
cha laseczką. Nagle ze spotkania zrobiła się próba 
- zaczął prezentować mi teksty, które szykuje na 
kolejny występ do Mazurkasa (ćwiczył je „na mnie”, 
prosił żebym słuchał). W przerwie zaprezentował 
mi swoją dumę - piękne rododendrony, o które 
sam zawsze dbał i za których hodowlę dostał 1. 
miejsce w konkursie na najpiekniejszy ogród Sady-
by. Wszystkie wtedy kwitły!
Zdzisław, czy raczej pan Zdzisław, bo mimo wszyst-
ko nigdy nie przeszliśmy na „ty”, zaczął pojawiać 
się na moich koncertach. Sporadycznie także 
spotykaliśmy się podczas imprez festiwalu Fogga 
Wojtka Dąbrowskiego, w których także występo-
wał; bardzo cenił twórczość satyryczną Dąbrow-
skiego. Pewnego dnia zaproponował mi udział 
w swoim jubileuszu „Szalona 90-tka”, który odbył 
się w Hotelu Mazurkas, w Ożarowie. Tam wzięli-
śmy udział we wspólnym koncercie, w którym nie-
kwestionowaną gwiazdą numer jeden był on - ju-
bilat. Akompaniowali pianiści Andrzej Płonczyński 
i Czesław Majewski, śpiewały gwiazdy sceny Jolan-
ta Kubicka, Adrianna Godlewska, Ewa Śnieżanka, 
Kira Andrea Płonczyńska, Ela Bocianowska, Da-
nuta Stankiewicz, parodyści Krystyna Jędrzejecka, 
Andrzej Bychowski, Andrzej Dyszak, popularni pio-
senkarze i aktorzy Ewa Makomaska, Marek Rav-
ski, Adam Wojdak. Wystąpił duet Ewa i Jerzy Wło-
darek. Na koncert przybyli także artyści weterani 
scen polskich, jak Elżbieta Ryl-Górska czy Wojciech 
Wiliński, którzy byli kolegami Słowińskiego z ope-
retki i teatru. Wszystkich nie sposób wymienić. Ja 

fot. Zdzisław Słowiński  
jako Romeo w Romeo i Julia Szekspira
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zaśpiewałem dla niego piosenkę Dzisiaj tak mi ja-
koś dobrze jest, bo dzięki niemu i atmosferze, któ-
rą tworzył, tak mi właśnie wtedy było, w Mazurka-
sie, wśród tak wspaniałych artystów. Było dobrze 
w Mazurkasie, który był jego domem, jego życiem, 
jego sceną. Dziś też tak mi jest, kiedy po latach 
wracam do tamtych wspomnień. Bez wątpienia 
mam przeczucie, że swoim zaproszeniem na swój 
wielki jubileusz włączył mnie wtedy do grona swo-
ich bliskich przyjaciół. Trwały tak te nasze spotka-
nia - od koncertu do koncertu, od jubileuszu do 
benefisu kolegów i zdawało się nam chyba wtedy, 
że to się nigdy nie skończy, że nie może się skoń-
czyć… a jednak. Zdzisław jeszcze zdążył obchodzić 
swoje 94 urodziny. Tydzień później - odszedł. 
Zdzisław Słowiński urodził się 29 lipca 1928 roku 
w Mąkoszynie (woj. wielkopolskie). Po ukończeniu 
gimnazjum i zdaniu matury we Włocławku w 1950 
roku dostał się do Teatru Małego Widza w Pozna-
niu. Tak jako adept stawiał pierwsze kroki na sce-
nie i uczył się aktorstwa. W 1951 roku zdał egza-
min przed komisją egzaminacyjną ZASP i uzyskał 
„prawo grania”. Zaangażowany został do Teatrów 
Dramatycznych w Poznaniu (Polski, Nowy). Grał na 
tych scenach do 1955 roku. Grał między innymi 
Adolfa w Eugenii Grandet Balzaca w reż. Aleksan-
dra Gąssowskiego i Monsieurle Bleau w Sprytnej 
Wdówce Carlo Goldoniego w reż. Kazimierza Fabi-
siaka. Jeden sezon spędził w Teatrze im. W. Bogu-
sławskiego w Kaliszu. Grał tam wielkie dramatycz-
ne role - Romea w Romeo i Julii Szekspira w reż. 
Jerzego Walenda i Franca w Profesji Pani Warren 
G.B.Shawa oraz Olszewskiego w Pannie Maliczew-
skiej G. Zapolskiej w reż. Mieczysława Winklera. 
Po wielkim sukcesie jako Remeo dostał engage-
ment do Teatru Ludowego w Warszawie. Grał 
w nim w latach 1956-1959. Grał Sylwiusza w Słu-
dze dwóch panów Carlo Goldon, Janka Topolskiego 
w Lekkomyślnej siostrze Włodzimierza Perzyńskie-
go, tytułowego Mariusza w sztuce Marcela Pagno-
la Mariusz, w reż. Maryny Broniewskiej, Jurkiewicza 
w W małym domku, Tadeusza Rittnera w reż. Maria-
na Wyrzykowskiego, Błazna Filuta w sztuce Jerzego 
Broszkiewicza Jonasz i błazen w reż. Józefa Grudy, 
ale przede wszystkim Alfreda Trzywdar Kręckiego 
w Romansie z wodewilu Władysława Krzemińskiego 
w reż. Tadeusza Wesołowskiego. 
Przez kolejnych pięć lat był aktorem Teatru Naro-
dowego w Warszawie. Grał Trzpiotalskiego w Szko-
le obmowy Wojciecha Bogusławskiego w reż. Wła-
dysława Krasnowieckiego, Johna w Ladacznicy 
z zasadami Sartre’a w reż. Ewy Bonackiej, Błazna 
w Wieczorze Trzech Króli Szekspira z Danutą Sza-
flarską i Pisarza w sztuce Bertolda Brechta Mutter 
Courage i jej dzieci z Ireną Eichlerówną, w reż. Zbi-
gniewa Sawana.
Z Teatru Narodowego przeszedł do Operetki War-
szawskiej. Grał Tadeusza w Pannie Wodnej Jerzego 
Lawiny - Świętochowskiego w reż. Beaty Artem-
skiej, grał Camille’a de Rossillon w Wesołej Wdówce 
Franza Lehara. W Dobranoc Bettino występował 
u boku Primadonny Operetki Warszawskiej - Elż-
biety Ryl-Górskiej i popisywał się tańcem akroba-
tycznym.
Później był jeszcze w jego życiu Teatr Syrena. Wy-
stępował w rewiach i komediach, np. w Bliźniaku 
w reż. Adolfa Dymszy oraz w komedii muzycznej 
Lord z walizki na motywach komedii Oscara Wil-
de’a w reż. Zdzisława Tobiasza. W ostatnim etapie 
swojej działalności aktorskiej grał w Teatrze Kome-
dia na Żoliborzu. Występował także jako parody-
sta na statku pasażerskim „Stefan Batory” w czasie 
rejsów do Nowego Jorku Wielokrotnie koncertował 

w krajach byłego Związku Radzieckiego, wyjeżdżał 
na tournee do Moskwy, Stanów Zjednoczonych 
i Kanady, gdzie tańczył m.in. charlestona u boku 
Stanisławy Kowalczyk-Muszyńskiej (Majewskiej). 
Układy taneczne tej pary artystów dawały obraz 
tego jak kiedyś bawiła się Warszawa.
Zdzisław Słowiński nie tylko był aktorem drama-
tycznym, komediowym parodystą i tancerzem. 
Doskonale sprawdzał się jako piosenkarz. Śpie-
wał piosenki z dwudziestolecia międzywojennego, 
z repertuaru Ludwika Sempolińskiego, np. Tomasz 
ach Tomasz. Brał udział w słynnych audycjach 
„Podwieczorek przy mikrofonie”, w których akom-
paniował mu Andrzej Płonczyński. Był częstym 
gościem w studiach Polskiego Radia. Jego specjal-
nością były ponadto monologi - nie tylko te „na 
poważnie”. Najlepiej chyba publiczność przyjmo-

wała wiersze satyryczne, np. Mariana Załuckiego, 
który był jego ulubionym tekściarzem. Wszystkie 
teksty Załuckiego, które mówił Słowiński zdawały 
się rodzić wraz z nim na estradzie; tak jakby to on 
je wymyślał w danej chwili. Publiczność pękała ze 
śmiechu, a ja byłem tego świadkiem. Czasami pan 
Zdzisław nawet nie musiał się odzywać - odwrócił 
się, potargał sobie włosy i założył krzywo okulary 
na nos parodiując stuletniego staruszka. Nie mo-
gliśmy powstrzymać się wtedy od śmiechu. 
Odszedł spokojnie, we śnie, o 2 w nocy, 7 sierp-
nia bieżącego roku. O śmierci wielkiego artysty 
dowiedziałem się od pana Edwarda Piechnika - 
jego Przyjaciela, z którym w 1988 roku otworzył 
sklep z kryształami i szkłem przy ul. Puławskiej 
12 A. Panowie prowadzili działalność wespół jako 
handlowcy do roku 2011. Słowiński później zajął 
się ukochanym ogrodem; na scenie pojawiał się 
sporadycznie. Był wyjątkowym pacjentem uzdro-
wiska Busko-Zdrój, w którym organizował czasem 
swoje koncerty. Stał się artystą zapomnianym, aż 
do momentu jubileuszu Andrzeja Płonczyńskiego 
w Mazurkasie, kiedy na zaproszenie pianisty za-
śpiewał kilka piosenek. Później za sprawą panów 
Andrzeja Płonczyńskiego i Bartkowskiego stał się 
najczęściej zapraszanym wykonawcą Mazurkasa, 
tej oazy Sztuki i miejsca spotkań wspaniałych arty-
stów. Jestem przekonany, że w Mazurkasie czuł się 
najlepiej, pokochał tę scenę, a publiczność poko-
chała jego. Na nowo. 
Był tak wszechstronny, że trudno dziś znaleźć 
podobnego artystę, który jednocześnie potrafi 
wystąpić z czymś poważnym, zupełnie na serio, 
potrafi rozśmieszyć ludzi do łez, ale i prawdziwie 
wzruszyć. dlatego tak bardzo będzie go nam bra-
kować. 

Autor: Maciej Klociński

fot. Zdzisław Słowiński podczas swego jubileuszu 
„Szalona 90-tka” w Hotelu Mazurkas, w Ożarowie Maz.

fot. Zdzisław Słowiński

fot. Stanisława Kowalczyk-Muszyńska (Majewska)  
i Zdzisław Słowiński w charlestonie
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W dniu 01.08.2022 na ul. Fryderyka 
Chopina, strażnicy współpracowali 
z przedstawicielem Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej, w związku 
dużym nieporządkiem jaki panował na 
terenie nieruchomości będącej w za-
rządzie ww. przedsiębiorstwa. W trak-
cie prowadzonych czynności ustalono 
osobę odpowiedzialną za zaistniały 
stan rzeczy, a następnie przeprowa-
dzono rozmowę z najemcą, dyscyplinu-
jąc jednocześnie do uprzątnięcia, po-
wstałego wysypiska z różnego rodzaju 
odpadów, które zgromadził. Mężczy-
zna podczas interwencji nie stosował 
się do wydawanych poleceń, używając 
przy tym słów powszechnie uznanych 
za obraźliwe. Za zanieczyszczenie miej-
sca publicznego oraz używanie słów 
wulgarnych na mężczyznę zostanie 
skierowany wniosek o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Żyrardowie. 

W dniu 1.08.2022 r., strażnicy otrzymali 
zgłoszenie, iż w rejonie osiedla przy ul. 
Bolesława Limanowskiego i ul. Tade-
usza Kościuszki, stoi pojazd, który jest 
długotrwale nieużytkowany. Wysłany 
na miejsce patrol potwierdził zasad-
ność zgłoszenia i podjął dalsze czyn-
ności powiadamiając zarządcę drogi, 
w celu kontynuacji czynności zmierza-
jących do odholowania pojazdu.  

W dniu 02.08.2022 r., funkcjonariusze 
SM realizując zgłoszenie mieszkańca, 
podejmowali czynności na ul. Jaktorow-
skiej w związku z parkowaniem pojaz-
du dostawczego, w rejonie przejścia 
dla pieszych. Kierujący, zaparkował 
swój pojazd w sposób, który ograniczał 
widoczność dla innych uczestników ru-
chu. Wobec kierującego zastosowano 

środki oddziaływania wychowawczego 
w postaci pouczenia. 

W dniu 02.08.2022 r., za pomocą sys-
temu monitoringu miejskiego, pa-
trol podjął interwencję na ul. 1 Maja, 
w związku z pojazdem ciężarowym 
parkującym na chodniku, w sposób 
niezgodny z przepisami ruchu drogo-
wego. Kierujący pojazdem dostawczym 
nie skorzystał z zatoki parkingowej 
w celu rozładunku dostawy zaopatrze-
nia. Wobec kierującego pojazdem pod-
jęto dalsze czynności prawne.

W dniu 02.08.2022 r., strażnicy realizu-
jąc zadania na terenie miasta podjęli 
interwencję w okolicy ul. Borucha Szul-
mana, gdzie ujawnili przepełniony po-
jemnik na odpady stojący na chodniku, 
a wokół niego rozsypane nieczystości. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czysto-
ści i porządku właściciel nieruchomo-
ści zobowiązany jest do utrzymywania 
czystości i porządku na nieruchomości, 
a brak realizacji tego obowiązku za-
grożony jest karą grzywny. Nawiązano 
kontakt z właścicielem, którego zobligo-
wano do uprzątnięcia nieporządku, co 
zostało uczynione.

W dniu 03.08.2022 w związku ze stałym 
zgłoszeniem z krajowej mapy zagro-
żeń, dotyczącym spożywania alkoholu 
przez gromadzącą się młodzież w re-
jonie ul. kpt. Stanisława  Pałaca patrol 
SM zauważył grupę 3 młodych osób, 
które siedziały na ławce i spożywały al-
kohol. Strażnicy miejscy, którzy podjęli 
interwencję ustalili, że osoby są nielet-
nie. Osoby zostały przewiezione do 
jednostki Straży Miejskiej a następnie 
powiadomiono i wezwano rodziców 
dzieci. Nieletni zostali przekazani pod 
opiekę rodziców, a z interwencji spo-
rządzono notatkę, w celu prowadzenia 
dalszych czynności.

W dniu 05.08.2022 r., patrol SM pod-
jął czynności na ul. 1 Maja w związku 
z otrzymanym  zgłoszeniem, dotyczą-
cym leżącej kobiety po użyciu alko-
holu. Funkcjonariusze SM na miejscu 
potwierdzili zgłoszenie i wezwali ra-
towników medycznych w celu oceny 
stanu zdrowia osoby nietrzeźwej. Po 
przeprowadzeniu badań lekarskich 
i potwierdzenia braku przeciwwskazań 
do przebywania w Pomieszczeniu dla 
Osób Zatrzymanych, kobieta została 
osadzona do wytrzeźwienia. Marta W., 
za popełnienie nieobyczajnego wybry-
ku następnego dnia została ukarana 
mandatem karnym.

W dniu 06.08.2022 r., za pomocą syste-
mu monitoringu miejskiego zauważo-
no pojazd marki Seat, którego kierujący 
zaparkował w rejonie skrzyżowania ul. 
Stefana Okrzei z ul. Piotra Wysockiego. 
Funkcjonariusze SM wystawili wezwa-
nie dla kierującego.

W dniu 06.08.2022 r., mieszkaniec zgło-
sił, że na schodach do sklepu przy ul. 
Henryka Sienkiewicza, osoba układa 
się do spania. Patrol SM potwierdził 
zgłoszenie, zastając na miejscu męż-
czyznę po użyciu alkoholu, z którym nie 
można było nawiązać kontaktu słow-
nego.  Wezwano na miejsce załogę po-
gotowia ratunkowego, która wystawiła 
zaświadczenie na przewóz osoby. Po 
przebadaniu w ZOZ i brakiem przeciw-
wskazań zdrowotnych do przebywania 
w PDOZ, Jan D. został osadzony do wy-
trzeźwienia. W dniu 07.08.2022 r. ww. 
poniósł koszty swojego nieobyczajnego 
zachowania.

W dniu 07.08.2022 r., za pomocą sys-
temu monitoringu miejskiego zaob-
serwowano, że na ul. Ludwika Waryń-
skiego zbyt bujnie rozrośnięte drzewo 
zasłania znak drogowy. Nieprawidło-
wość została przekazana do WGK UM. 

W dniu 08-09.08.2022 r., strażnicy 
miejscy podjęli współpracę z przed-
stawicielem Żyrardowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i Centrum 
Usług Społecznych, w związku ze 
zgłoszeniem dotyczącym zbierac-
twa w mieszkaniu na ul. gen. Wła-
dysława Sikorskiego.  Kobiety nie 
zastano w miejscu zamieszkania, 

dalsze czynności będą kontynuowa-
ne przez ww. instytucje. 

W dniu 10.08.2022 r., w związku ze 
zgłoszeniem, patrol SM przepro-
wadził rozmowę z kierownikiem 
obiektu przy ul. 1 Maja, dotyczącą 
zanieczyszczonego terenu i prze-
rastającą zielenią od strony ul. Mały 
Rynek. Funkcjonariusze SM wyzna-
czyli termin na uprzątnięcie terenu. 

W dniu 10.08.2022 r., dyżurny SM 
przyjął zgłoszenie od kobiety, która 
nie mogła wyjechać z parkingu przy 
ul. Legionów Polskich 60, ponieważ 
kierujący, który zaparkował obok nie 
zaciągnął hamulca i auto stoczyło 
się przed pojazd zgłaszającej. Funk-
cjonariusze SM udzielili pomocy ko-
biecie przy wyjeździe z parkingu. Po 
zabezpieczeniu pojazdu marki Peu-
geot przed ponownym stoczeniem, 
zostało wystawione wezwanie dla 
kierującego.

W dniu 10.08.2022 r., za pomocą 
systemu monitoringu miejskiego 
zauważono osobę, która z trudem 
poruszała się przy pomocy wózka 
inwalidzkiego i od dłuższego czasu 
śpi w wiacie przystanku komunikacji 
publicznej przy ul. 1 Maja. Powyższa 
sytuacja została również zauważo-
na przez mieszkańca, który przeka-
zał ją do dyżurnego SM. Patrol SM 
udzielił pomocy kobiecie w dotarciu 
do miejsca zamieszkania i przekaza-
niu jej pod opiekę domownikowi. 

W dniu 14,08.2022 r., patrol S.M. za-
bezpieczał miejsce zdarzenia dro-
gowego do którego doszło na ul. Ra-
dziwiłłowskiej. Kierujący pojazdem 
zapewne poprzez nadmierną pręd-
kość wypadł z drogi i uderzył w słup 
energetyczny, rozbijając przód po-
jazdu oraz uszkadzając słup. 

STRAŻ MIEJSKA
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RUSZYŁA KAMPANIA „STOP 
WŁAMANIOM DO DOMÓW”

ZNAKOWANIE ROWERÓW

Zbliża się czas wakacyjnych urlo-
pów. Warto w tym czasie zasta-
nowić się i zrobić wszystko co jest 
niezbędne, aby zabezpieczyć nasz 
dom lub mieszkanie przed włama-
niem, podczas gdy będziemy na 
wakacyjnym wypoczynku. Wła-
śnie dlatego w dniu 15 czerwca Eu-
ropejski Dzień Zapobiegania Wła-
maniom do Domów. Z okazji tego 
wydarzenia Europejska Sieć Zap 
obiegania Przestępczości (EUCPN) 
wraz z krajami UE rozpoczyna 
kampanię „Stop włamaniom do 
domów”. 
Organizatorem kampanii jest Europej-
ska Sieć Zapobiegania Przestępczości 
(EUCPN) – grupa ekspercka Komisji 
Europejskiej mająca na celu połącze-
nie poziomu lokalnego, krajowego 
i europejskiego oraz propagowanie 
wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie 
zapobiegania przestępczości wśród 
krajów UE. Kradzież z włamaniem to 
przestępstwo, które pociąga za sobą 
straty materialne jak również wiąże 
się z utratą poczucia bezpieczeństwa. 
Celem kampanii jest zachęcenie oby-
wateli do właściwego zabezpieczenia 
swojego mieszkania/domu oraz przy-
pomnienie najważniejszych zasad bez-
pieczeństwa.
Włamywacze nie mają wakacji!
Przed wyjazdem na urlop możemy 
poprosić zaufaną osobę lub sąsiada, 

aby zaopiekowała się naszym miesz-
kaniem/domem m.in odbierała ze 
skrzynki pocztowej korespondencję 
I ulotki. Nie należy pozostawić kluczy 
w ustalonym miejscu np. pod wycie-
raczką lub doniczką.
Pamiętajmy by przy okazji wyjścia 
z domu pozamykać wszystkie drzwi, 
okna (również te dachowe i piwniczne), 
należy włączyć alarm. Przed dłuższym 
pobytem poza domem warto pamię-
tać, żeby zakręcić zawory doprowa-
dzające wodę oraz gaz do domu i po-
mieszczeń mieszkalnych.
Warto rozważyć zdeponowanie w ban-
ku posiadanej gotówki oraz innych 
wartościowych przedmiotów. Tam 
będą bezpieczne.
Nie ma zabezpieczeń nie do poko-
nania, jednak na bezpieczeństwie 
nie warto oszczędzać. Choć zabez-
pieczenie może być kosztowne, zain-
westujmy w rolety antywłamaniowe, 
atestowane zamki, alarm połączony 
z monitoringiem, czujniki ruchu i dobre 
oświetlenie terenu. Przestępca typując 
dom wybierze ten, który ma najmniej 
zabezpieczeń do pokonania.
Miejmy na uwadze, że media społecz-
nościowe mogą być doskonałym źró-
dłem informacji dla złodzieja, dlatego 
też zdjęcia z wakacji zamieszczajmy 
dopiero po powrocie.
Pamiętajmy nie dajmy szans włamywa-
czom!
Biuro Prewencji KGP/sierż.szt. Malwina 
Wlazło

Przypominamy, aby oznakować 
rower wystarczy mieć doku-
ment tożsamości oraz dowód 
zakupu towaru. Znakowanie 
jest bezpłatne. W celu uniknię-
cia ewentualnych wyjaśnień 
w czasie policyjnej kontroli za-
lecamy, by w przypadku sprze-
daży roweru przekazać no-
wemu właścicielowi odcinek 
dotyczący jego oznakowania. 
Właśnie rozpoczął się okres, w któ-
rym większość rowerzystów rozpo-
czyna swoje rowerowe przejażdżki. 
Sezon wiosenno-letni wiąże się nie-
stety także z kradzieżami jednośla-
dów. Cykliści niejednokrotnie pozo-
stawiają rowery bez zabezpieczenia 
przed sklepami, uczelniami, bibliote-
kami miejskimi. Łupem złodziei pa-
dają rowery nie tylko drogie, ale i te 
przedstawiające mniejszą wartość. 
Dlatego też pamiętajmy, aby:

• nie zostawiać rowerów przed blo-
kiem, domem, na klatce schodo-
wej bez uprzedniego zabezpie-
czenia,

• pozostawiając rower najlepiej uży-
wać dobrych zapięć rowerowych 
typu U-lock lub hartowany łań-
cuch, których przecięcie jest trud-
niejsze i bardziej czasochłonne niż 
zwykłych linek; lepsze zapięcia za-
wsze będą tańszy niż nowy rower

• zawsze należy przypinać się za 
ramę do trwałego i mocnego ele-
mentu, na przykład stojaków ro-
werowych typu U

• zostawiając rower warto wybierać 
miejsca objęte systemem monito-
ringu miejskiego lub kamer prze-
mysłowych

• odchodząc od roweru warto zdjąć 
z niego ruchome elementy tj. licz-
nik. Dodatkowe oświetlenie, bido-
ny czy sakwy.

• w miejscach potencjalnie niebez-
piecznych, odludnych, nieoświe-
tlonych lub rzadko uczęszczanych 
przez inne osoby najlepiej jest 
poruszać się w grupie lub wybrać 

inną bezpieczniejszą drogę;
• dobrze jest oznakować rower, aby 

zmniejszyć ryzyko kradzieży.

Aby umówić się na oznakowanie ro-
weru należy skontaktować się z niżej 
wymienionym funkcjonariuszem

• Komenda Powiatowa Policji w Ży-
rardowie sierż. Julia Szczygielska  – 
tel. 47 70 58 244

NA CZYM POLEGA znakowanie:         

Procedura znakowania roweru pole-
ga na wygrawerowaniu specjalnym 
urządzeniem, jakim jest „engrawer”, 
oznaczenia składającego się z liter 
i cyfr, a następnie rejestracji w bazie 
danych prowadzonej przez Policję.

Każdy oznakowany rower zostanie 
opatrzony w miejscu widocznym na-
klejką samoprzylepną informującą 
o dokonaniu oznakowania roweru.

Mikroudarowa technologia „engra-
wera” pozwala na wykonanie pre-
cyzyjnego oznakowania, a ponadto 
powoduje zmiany w strukturze ma-
teriału - wykrywane nawet po po-
wierzchniowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowaniu 
oraz miejsca wykonania oznaczeń:

• rama roweru pod kierownicą,
• ramię przekładni sprzężone 

z przekładnią,
• przedni widelec.

Policjanci wykonuja oznaczenia row-
nież specjalnym flamastrem, które 
są niewidoczne gołym okiem.

Na znakowanie, po uprzednim umó-
wieniu terminu, powinna zgłosić się 
osoba pełnoletnia, z ważnym dowo-
dem osobistym i dowodem zakupu 
roweru, w przypadku jego braku po-
licjanci przyjmą oświadczenie ustne.

Policjanci przypominają i apelują, 
aby przed przybyciem na znakowa-
nie, rower był czysty. Jest to niezbęd-
ne do prawidłowego naniesienia na 
ramę jednośladu, indywidualnego 
oznaczenia.

Autor: st.sierż. Monika Michalczyk

We wtorek dnia 09.08.2022 ok godz. 
10:20 na trasie S8 w miejscowości 
Huta Zawadzka, doszło do kolizji 

dwóch samochodów osobowych. 
Było to miejscowe zagrożenie. Na 
miejsce W akcji ratowniczej brali 
udział strażnicy z JRG Żyrardów oraz 
z OSP Mszczonów.
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II TURNIEJ PIŁKI 
PLAŻOWEJ

SL Salos zaprasza na zajęcia dla dzieci

W sobotę dnia 06.08, reprezentanci Projektu siat-
kówki plażowej Żyrardów- para w składzie Marcin 
Kołodziejski i Mateusz Czerwiński, wzięli udział w II 
TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ im. Sławomira 
Zielińskiego. Zawody odbyły się na plaży miejskiej 
w Zawadach Ełckich, dzięki organizacji turnieju 
przez MOSiR Ełk oraz Biblioteka-Centrum Infor-
macji i Kultury Gminy Stare Juchy. Wzięły w nich 
udział tylko 8 zaproszonych zespołów. Był to tur-
niej zamknięty, a pula nagród finansowana była 
do 2500zł. Możliwe to było tylko dzięki zwycięże-
niu przez Marcina Kołodziejskiego drugiego miej-
sca, podczas pierwszej edycji w 2019 r. 

Mimo złych warunków pogodowych, nasza para 
przeszła początkową fazę turnieju bez większych 
zmagań. Doszli do finału z wynikiem 2:0 w setach. 
W pełnym emocji meczu finałowym, niestety znów 
zajęli drugie miejsce. Wygrała z nimi para z Ełku 
Łukasz Leszczyński i Jakub Ćwiklewski. Mimo 
to chłopaki zrobili dobrą robotę i kibicujemy im 
pierwszego miejsca w następnych turniejach. Na-
grody, puchary, medale na tym wydarzeniu wrę-
czył wójt gminy Krzysztof Wądołowski. 

Silver Gym: Trening na 
wzmocnienie nóg  
z Tomkiem Srebrnikiem

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

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

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

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

Zapraszamy serdecznie na zajęcia sportowe z ele-
mentami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 
gdzie korygujemy zaburzenia statyki ciała i zapobie-
gamy ich pogłębianiu się. Zajęcia pozwalają na roz-
wój motoryczny, a także są okazją na to by dzieci 
aktywnie spędziły czas wolny, jednocześnie dbając 
o swoje ciało. Gwarantujemy uśmiech na twarzy 
każdego dziecka.
Zmiany w budowie ciała dzieci i problem z dzie-
cięcą otyłością to tylko wierzchołek góry lodowej 
w przypadku problemów, z którymi dziś zmagają 
się najmłodsi. Siedzący tryb życia, brak jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej i żywienie w stylu fast food nie 
wpływają pozytywnie na zdrowie dzieci. SL Salos Ży-
rardów wychodzi na przeciw rodzicom, którzy szu-
kają aktywności dla swoich pociech. 
Aby zapisać dziecko na zajęcia należy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy do 31 sierpnia br.
Zajęcia będą prowadzone od września.
W razie pytań możliwy o kontakt mailowy: cezary.
malinowski@salos-zyrardow.pl
Zajęcia są współfinansowane ze środków Minister-
stwa Sportu
Informacja prasowa: SL Salos Żyrardów


