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Wnioski na TBSy 
wstrzymane

Kolejne miliony na rewitalizację i modernizację szpitala
19 sierpnia starosta podpisał umowę z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji 
przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja 5 bu-
dynków należących do Centrum Zdrowia Mazow-
sza Zachodniego sp. z o.o.” w kwocie 10,2 mln zł. 
W sumie wsparcie rządowe to ponad 25 mln zł. 

Inwestycją objęto budynki: Zakładu Opiekuńczo 
Leczniczego oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej, 
Oddziału Neurologii, Reumatologii oraz Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej, Przychodni Specjalistycznej, Po-
radni Zdrowia Psychicznego, Archiwum.

- To historyczny dzień dla żyrardowskiego szpitala. Po-
zyskaliśmy ponad 10 mln zł, które już niebawem trafi 
na konto spółki Centrum Zdrowia Mazowsza Zachod-
niego, pozwolą na zrealizowanie termomodernizacji 
w aż pięciu budynkach – mówi starosta powiatu ży-
rardowskiego, Krzysztof Dziwisz. 

Tym samym spółka będzie mogła zrealizować drugi 
etap inwestycji rewitalizacji poprzez termomoderni-
zację, która obecnie (I etap) obejmuje rewitalizację 
budynków A i B (najstarszych i największych części 
szpitala. – To dla nas bardzo ważne, choćby ze wzglę-
du na możliwość oszczędności energii – podkreślił 
Marcin Pluta, prezes Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego. 

- Powiat uzyskał dofinansowanie na termomoderniza-
cję, na oszczędność energetyczną, ale także na pozy-
skiwanie dodatkowych źródeł energii. Co oznacza, że 
jednocześnie szpital będzie mógł przeznaczać większe 
środki na swoją podstawową działalność, działalność 
medyczną – mówi Artur Michalski, wiceprezeses Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

Inwestycja poprawi stan techniczny i estetyczny szpi-
talnej infrastruktury oraz przyczyni się do zmniej-

szenia kosztów energii, co będzie miało wpływ na 
środowisko i oszczędności. Rewitalizacja obejmie 
między innymi wymianę okien, pokrycia dachowe-
go, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę insta-
lacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia 
oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Dla inwestycji 
pozyskane zostały już wszelkie wymagane pozwole-
nia na budowę, a prace budowlane rozpoczną się 
jeszcze w bieżącym roku.

W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli 
m.in.: Pan Artur Michalski - Zastępca Prezesa Za-
rządu NFOŚiGW, Pan Krzysztof Dziwisz – Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego, Pan Klaudiusz Stusiński – 
Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego, Pan 
Stanisław Nalej oraz Pan Krzysztof Rdest – Członko-
wie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, a także Pan 
Marcin Pluta – Prezes Zarządu CZMZ sp. z o.o.

Foto: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego wstrzymało możliwość składania wnio-
sków na mieszkania. Taką informację przekazali 
nam czytelnicy zaniepokojeni faktem, że cieszą-
ce się nieustającą popularnością mieszkania TBS 
przestały być dostępne dla kolejnych potencjal-
nych najemców. 
Po wpłynięciu do naszej redakcji informacji, że Żyrar-
dowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
przestało przyjmować wnioski od kolejnych poten-
cjalnych najemców, postanowiliśmy to sprawdzić 
u Prezesa TBS, Grzegorza Aliszewskiego, który po-
twierdził, że spółka nie przyjmuje już wniosków od 
chętnych na mieszkania w zasobach spółki, z naci-

skiem na lokale w nowym budynku przy ul. Parkingo-
wej. - Termin składania wniosków minął 15 czerwca 
2022 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 177/22 Prezy-
denta Miasta Żyrardowa z dnia 2 czerwca 2022 r. 
po tym terminie wnioski rozpatrywała komisja, która 
ustaliła listę osób uprawnionych do podpisania umo-
wy, a także listę rezerwową – skomentował Grzegorz 
Aliszewski. 
Zainteresowanie mieszkaniami w nowym budynku 
TBS jest tak duże, że spółka nie przewiduje dodat-
kowego naboru. Tym samym 48 lokali zostanie roz-
dysponowanych między rodzinami, które już wnio-
ski złożyły. Ich liczba również jest zatrważająca, bo aż 
124 wnioski wpłynęły we wskazanym terminie. 
Zainteresowanie zasobami TBS nie maleje od kilku-
nastu lat, a obecna sytuacja na rynku nieruchomo-
ści z pewnością służy sięganiu przez żyrardowian 
rozwiązaniom proponowanym przez spółkę. – (…) 
nasza oferta jest bardzo atrakcyjna z uwagi na za-
angażowanie finansowe przyszłych najemców, któ-
rzy wnoszą partycypację w wysokości od 57 000 zł. 
do 77 000 zł. w zależności od wielkości lokalu, otrzy-
mując w zamian w pełni wykończone mieszkanie. 
Brak mieszkań lub poważne ograniczenie dostępu 
do nich z uwagi na bardzo wysokie koszty kredytu, 
lub brak zdolności kredytowej szczególnie młodych 
osób, powoduje, że jest to duży problem – komen-
tuje prezes Żyrardowskiego Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego. 
Jednak problemem dla zainteresowanych mieszka-
niami w zasobach TBS nie jest jedynie niemożność 
składania wniosków na nowe lokale w budowanym 
budynku przy ul. Parkingowej. Obecnie spółka za-
przestała przyjmowania wniosków na lokale w star-

szych budynkach, co wzbudza tym większe obawy 
wśród mieszkańców, którzy od lat mieszkania TBS 
postrzegają jako atrakcyjną formę najmu. - Wnioski 
na nowe lokale w najbliższej przyszłości nie będą 
przyjmowane. Będziemy pewnie przyjmować wnio-
ski na lokale, które zostają opuszczane przez po-
przednich najemców, ale to dopiero w przyszłym 
roku – dodaje Grzegorz Aliszewski. 
124 wnioski, które wpłynęły w tak krótkim czasie 
o możliwość najmu mieszkań w bloku, który nie zo-
stał jeszcze wybudowany, świadczą o niekończącej 
się popularności mieszkań Żyrardowskiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego. Nie może więc 
dziwić fakt, że mieszkańcy czekają na rozwój spółki 
o kolejne budynki, co z jednej strony rozwiązałoby 
sytuację mieszkaniową samych mieszkańców, z dru-
giej strony, w dobie dzisiejszej sytuacji na krajowym 
rynku budownictwa i nieruchomości, nie do końca 
jest już tak opłacalne dla samego Towarzystwa. Jed-
nocześnie prezes TBS podkreśla, że jest otwarty na 
możliwość budowania kolejnych budynków, przy 
jednoczesnym spełnieniu pewnych warunków. - Jeśli 
nadal będą realizowane rządowe programy wspar-
cia budownictwa na wynajem, a także takie będą po-
trzeby wynikające z polityki mieszkaniowej miasta, je-
steśmy gotowi do dalszych realizacji. Chociaż należy 
stwierdzić, że w obecnych zawirowaniach cenowych 
nie jest to proste i zależy od wielu czynników – pod-
sumowuje prezes Żyrardowskiego Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego, Grzegorz Aliszewski. 
Zainteresowanym zasobami TBS nie pozostaje nic 
innego jak czekać na dalsze ruchy spółki i wznowie-
nie możliwości składania wniosków, o czym będzie-
my informować na łamach naszej gazety. 
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Nowy rok szkolny – najważniejsze zmiany

Nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych, 
zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturach, 
„godziny czarnkowe” i zajęcia strzeleckie. To tylko 
niektóre ze zmian czekających uczniów i nauczycieli 
w roku szkolnym 2022/202, który właśnie wystarto-
wał. 

Zmiany w egzaminach ósmoklasisty i matu-
rach

Egzamin ósmoklasisty przesunięto z kwietnia już 
na stałe na maj podobnie jak matury. Będzie się też 
tak jak dotychczas składał z trzech części: egzaminu 
z języka polskiego, egzaminu z matematyki oraz z ję-
zyka obcego. Nie trzeba będzie już zdawać egzami-
nu z przedmiotu do wyboru.

W nowym roku zmiany dotyczą też matur. Wiosną 
2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik ab-
solwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących, któ-
rzy uczyli się według nowej podstawy programowej. 
Będą musieli oni przystąpić do trzech egzaminów 
pisemnych z: języka polskiego, matematyki i języ-
ka obcego oraz do jednego pisemnego egzaminu 
z przedmiotu do wyboru. Obowiązkowe są też dwa 
egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. 
Aby zdać maturę trzeba będzie uzyskać z przedmio-
tów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów.

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego 
zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyj-
nych a nie jak do tej pory jedno zadanie.  Zadania na 
egzamin ustny na nowej maturze będą jawne, po-
dobnie jak w przypadku egzaminu na prawo jazdy. 
Lista zadań obowiązujących wiosną 2023 r. jest już 
dostępna na stronie internetowej CKE.

Nowy przedmiot z kontrowersyjnym podręcz-
nikiem i nauka strzelania

Od nowego roku szkolnego w szkołach ponadpod-
stawowych jest także nowy przedmiot — historia 
i teraźniejszość. Wprowadzono go w klasie I liceum 
ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły 
I stopnia. Nowy przedmiot obejmuje zagadnienia 
z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia 
z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Od dzisiaj weszły też w życie zmiany w podstawie 
programowej przedmiotu edukacja dla bezpie-
czeństwa. Wprowadzone są nowe treści nauczania, 
dotyczące, m.in. reagowania w sytuacji zagrożenia 
działaniami wojennymi, zasad pierwszej pomocy 
w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem bro-
ni konwencjonalnej oraz edukacji obronnej, w tym 
szkolenia strzeleckiego.  W przypadku szkolenia 
strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej bę-
dzie to wyłącznie teoria bezpiecznego obchodze-
nia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodsta-
wowych szkolenie strzeleckie będzie obejmowało 
podstawy strzelania z częścią praktyczną  prowa-
dzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi 

do ćwiczeń strzeleckich takich, jak np. broń kulowa, 
pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej, strzelnice 
wirtualne albo laserowe. W przypadku szkół, które 
nie mają dostępu do strzelnic, realizacja praktycz-
nego szkolenia strzeleckiego ma być obowiązkowa 
od roku szkolnego 2024/2025 a do tego czasu szko-
ły te będą mogły prowadzić zajęcia z tego zakresu 
w „miarę dostępnych możliwości”.

Trudniej o zwolnienie z zajęć wychowania fi-
zycznego

Wg ministra sportu, Kamila Bortniczuka od tego 
roku szkolnego trudniej będzie unikać zajęć spor-
towych w szkołach. Aby dłuższe zwolnienie zostało 
zaakceptowane przez nauczyciela, uczeń lub rodzic 
ucznia  będzie musiał przedstawić zwolnienie wy-
dane przez lekarza specjalistę a nie jak do tej pory 
lekarza rodzinnego. Próżno jednak szukać aktów 
prawnych w tej sprawie. Póki co jest tylko i wyłącznie 
wypowiedź ministra w ogólnopolskim radiu.

Zmiany w awansie zawodowym

Z nowym rokiem szkolnym weszły też w życie zmiany 
dotyczące ich awansu zawodowego. Zlikwidowane 
zostały dwa stopnie: nauczyciel stażysta i kontrakto-
wy. Osoba, która rozpoczyna pracę w zawodzie, nie 
będzie posiadała żadnego stopnia awansu. Będzie 
się o niego ubiegać po 4 latach pracy. W tym czasie 
nauczyciel ma odbywać tzw. przygotowanie do za-
wodu i podlegać obowiązkowej ocenie pracy.

Zwiększona została pensja nauczycieli, ale tylko tych 
rozpoczynających pracę w zawodzie. Poprzednio 
początkujący nauczyciel zarabiał 100 proc. kwoty 
bazowej określonej w ustawie budżetowej, teraz za-
robi 120 procent, czyli wg MEN 4432,15 zł brutto co 
przekłada się mniej więcej na 3200 zł na rękę bez 
PPK.

Pedagog specjalny w każdej szkole

Są też nowe standardy zatrudnienia w szkołach pe-
dagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów 
pedagogicznych. Dodatkowo w placówkach musi 
być zatrudniony pedagog specjalny. Taki nauczyciel 
będzie musiał posiadać specjalne kwalifikacje, ale 
jeśli ich w tej chwili nie posiada, to musi je uzupełnić 
do 31 sierpnia 2026 roku. 

„Godziny czarnkowe”

Nowością w tym roku szkolnym są tzw. godziny 
czarnkowe (od nazwiska ministra edukacji Prze-
mysława Czarnka). Nauczyciele będą musieli prze-
znaczyć dodatkowy czas na obecność w szkole 
i konsultacje z uczniami bądź rodzicami. Dotyczy to 
również pedagogów zatrudnionych na co najmniej 
połowę obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy spę-
dzą w szkole o jedną godzinę tygodniowo więcej, 
natomiast pedagodzy zatrudnieni w mniejszych wy-
miarze czasu przeznaczą na to godzinę, ale raz na 
dwa tygodnie.

Posiłek dla każdego ucznia

Zgodnie z nowymi zasadami od września 2022 
roku  szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniowi 
posiłku, a także stworzenia możliwości spożycia go 
w szkole. Nie zmieni się nic, jeżeli chodzi o opłaty za 
posiłki. Tak jak to ma miejsce teraz ustalać będzie je 
dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Przygotowania w powiecie żyrardowskim

Co roku okres wakacyjny jest czasem wzmożonych 
prac remontowych. Największe zmiany przechodzi 
obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowaw-

czy, który od dwóch lat podlega gruntownej ter-
momodernizacji. W realizacji jest 3. etap inwestycji 
„Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz 
z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska 
wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”. 
W jej ramach wyremontowano i nadbudowano po-
mieszczenia budynku szkoły. Zostały gruntownie 
wyremontowane sale lekcyjne, sanitariaty, kuchnia, 
zaplecze szkoły, gabinety specjalistów, pojawiły się 
prysznice, dostosowano pokoje w internacie do 
obecnych wymogów, szkoła zyskała nową kolorysty-
kę oraz elewację. Pojawił się przyjazny plac zabaw 
oraz siłownia, trwa też budowa przyszkolnego bo-
iska z bieżnią. Planowany termin zakończenia przed-
sięwzięcia to 30 listopada br. W Szkole Podstawo-
wej im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach trwają 
prace odbiorowe przyszkolnego boiska. Wyczekiwa-
na inwestycja została ukończona, a wielofunkcyjne 
boisko uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego. 
W ramach popularyzacji i upowszechniania sportu 
w gminie Radziejowice, boisko będzie udostępnione 
również dla mieszkańców i innych użytkowników.

Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego 
w Guzowie z okazji swojego 100-lecia doczekała się 
nowej tablicy pamiątkowej, a Szkoła Podstawowa 
im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie dalej re-
alizuje projekt rozbudowy szkoły o salę gimnastycz-
ną. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Żyrardowie zyskała nowy plac zabaw, SP3 im. Sta-
nisława Staszica czeka na rozbudowę. 

W Szkole Podstawowej we Wręczy i w Szkole Pod-
stawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczono-
wie wykonywane są obecnie prace remontowe 
w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego 
„Szkoła dostępna dla każdego” w ramach progra-
mu „Dostępna Szkoła”, którego głównym celem 
jest adaptacja placówek oświatowych do potrzeb 
osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
W czterech obszarach funkcjonowania: architekto-
nicznym, technicznym, społecznym i edukacyjnym. 
Na realizację zadań w ramach testowania „Modelu 
dostępnej szkoły” Gmina Mszczonów uzyskała do-
finansowanie w kwocie 1,35 mln zł. W wyniku reali-
zacji przyjętych zadań zlikwidowane zostaną m.in. 
bariery architektoniczne i techniczne, zakupiony 
zostanie specjalistyczny sprzęt i niezbędne pomo-
ce dydaktyczne. Planowany jest też zakup autobu-
su z windą przystosowanego do przewozu osób 
z niepełnosprawnościami.  Dofinansowywane są 
studia oraz kursy i szkolenia dla kadry kierowniczej, 
nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkół 
uczestniczących w projekcie.  Program „Dostępna 
Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz 
Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regional-
nego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania 
„Szkoła bez barier” – programu Dostępność Plus. 
W ramach przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej 
we Wręczy remontowane są m.in. schody zewnętrz-
ne i podjazd dla niepełnosprawnych. W Szkole Pod-
stawowej w Mszczonowie wykonano już remont 
schodów zewnętrznych w budynku G i w budynku 
A oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. 
W budynku A    wyremontowano wewnętrzną klat-
kę schodową.  Prace te mają na celu dostosowanie 
obiektów do wymogów Modelu Dostępnej Szkoły. 

W każdej ze szkół przeprowadzono drobne prace 
remontowe, malowanie ścian, gruntowne porządki, 
prace konserwatorskie. Szkoły zostały wyposażone 
w nowy sprzęt elektroniczny i materiały edukacyjne, 
a także wzbogacono szkolne biblioteki.
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KIEDY WRÓCĄ PORODY DO ŻYRARDOWA?

NAGRODY DLA WYBITNYCH UCZNIÓW Z ŻYRARDOWSKICH SZKÓŁ 

Od 30 sierpnia wstrzymana została działalność oddziału pediatrycznego i neonatologiczne-
go. W związku z tym przyjęcia pacjentów do powyższych oddziałów również zostały wstrzy-
mane - podobnie jak przyjęcia pacjentek do porodu. Sytuacja ta związana jest z przeprowa-
dzaniem prac remontowych w zakresie termomodernizacji budynków. 

Pacjenci Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego już niedługo będą mogli cieszyć się nowym wize-
runkiem szpitala. Niestety w związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi utrudnione jest co-
dzienne działanie szpitala. Z końcem sierpnia zostały wstrzymane przyjęcia na oddziale pediatrycznym 
i neonatologicznym, a w ślad za nimi położnictwo. Praca oddziałów to zestaw naczyń powiązanych, 
dlatego nie tylko mali pacjenci, ale także rodzące będą musieli znaleźć pomoc w innych placówkach 
medycznych np. w Grodzisku Mazowieckim, Sochaczewie, Skierniewicach czy Warszawie.

Powodem tej decyzji jest konieczność wymiany okien, więźby dachowej i samego dachu. Tak daleko 
idące prace wymagają wstrzymania przyjęć pacjentów dla ich bezpieczeństwa i komfortu. Nie podano 
jednak terminu zakończenia prac remontowych i wznowienia działania oddziałów. Wstępnie mówi się 
jednak o półtoramiesięcznej przerwie. 

30 Sierpnia w Żyrardowskiej Re-
sursie o godz. 11:30 miało miejsce 
wyrażenie, podczas którego pod 
przewodnictwem Dyrektora Wy-
działu Oświaty Urszuli Wieczor-
kiewicz- Tkacz nagrodzeni zostali 
najwybitniejsi uczniowie szkół 
naszego miasta. 
Nagrody oraz dyplomy wręczone 
zostały przez Prezydenta Miasta Ży-
rardowa Lucjana Krzysztofa Chrza-
nowskiego oraz jego zastępcy Adama 
Lemiesza grupie siedemdziesięciu 
siedmiu uczniów klas ósmych więcej 
o zaszczycie, który spotkał żyrardow-
skie szkoły mówi Urszula Wieczor-
kiewicz - Tkacz - Dyrektor Wydziału 
Oświaty: 
W tym roku mieliśmy przyjemność 
wręczyć wyróżnienia dla wybitnych 
absolwentów klas ósmych. Wydarze-
nie to ma miejsce dopiero teraz pod 

koniec wakacji ze względu na ter-
min ujawnienia wyników egzaminów 
oraz okres wyjazdowy. Jest to grupa 
najwybitniejszych siedemdziesięciu 
siedmiu uczniów. Tego roku mieliśmy 
głownie poliglotów, trzydzieści jeden 
uczniów z wynikiem egzaminu wyno-
szącym sto procent. Ogromnie się 
cieszymy i liczymy na jeszcze lepsze 
wyniki za rok. - Mówiła Urszula Wie-
czorkiewicz - Tkacz - Dyrektor Wy-
działu Oświaty
Osoby wyróżnione ze szkoły pod-
stawowej nr. 1: 
Antoni Branecki, Julia Gimbut, Bartło-
miej Greguła, Maja Kawiorska, Maja 
Korabiewska, Magdalena  Kosiarek, 
Aleksandra Kowalewska, Alicja Kuciń-
ska, Artur Kuciński, Szymon Kuran, 
Filip Siemiński, Dawid Sobieraj, Eliza 
Sosnowska, Piotr Szlaga, Dominika 
Śliwecka, Maurycy Wasielewski, Szy-

mon Zawada
Osoby wyróżnione ze szkoły pod-
stawowej nr. 2:
Urszula Majewska, Aleksandra Mojsa, 
Oliwia Sadowska, Julia Szparaga, Julia 
Szymańska, 
Osoby wyróżnione ze szkoły pod-
stawowej nr. 3:
Filip Aronowski, Nikodem Biskup, Na-
talia Błaszkiewicz, Magdalena Chała, 
Amelia Fabisiak, Julia Garnys, Mikołaj 
Jasiński, Adam Leśniewski, Nikola Ma-
tysiak, Adrian Mikucki, Piotr Mikucki, 
Oliwia Mówińska, Hanna Płaza, Ad-
rianna Purzycka, Bartosz Regulski, 
Maria Rybicka, Szymon Soska, Wik-
toria Spalińska, Maciej Starus, Ga-
briel Synowiecki, Natalia Wasilewska, 
Mieszko Węgier, Aleksander Wojt-
kowski
Osoby wyróżnione ze szkoły pod-
stawowej nr. 4:

Maja Dymecka, Oliwia Grela, Jan Ko-
cemba, Dominik Lachowicz, Antoni 
Marczak, Konrad Milewski, Maciej 
Mińkowski, Maja Nowak, Gabriela 
Opalińska, Szymon Paciorkowski, 
Hanna Peczot, Lena Sewostianik, Zu-
zanna Szubińska, Patryk Tworkowski, 
Nadia Urbańska, Aleksandra Żakow-
ska
Osoby wyróżnione ze szkoły pod-
stawowej nr. 6:
Krzysztof Dziedzic, Jakub Hałas, Mar-
cel Kabała, Uladzislau Karaliou, Karo-
lina Lechniak, Filip Markuciński Ka-
rolina Ochnicka, Kinga Rześna, Maja 
Szostek, Oliwia Tomaszewsa, Łucja 
Zarębska,
Osoby wyróżnione ze szkoły pod-
stawowej nr. 7:
Rafał Konarski, Marta Kruk, Zuzanna 
Rusinowska, Jakub Szymczak, Kata-
rzyna Zdulska.
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WRĘCZENIE AKTÓW NADANIA STOPNIA AWANSU 
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

W dniach 3-5 sierpnia 2022 r. odbyły się - pod prze-
wodnictwem Pani Urszuli Wieczorkiewicz-Tkacz, 
Dyrektora Wydziału Edukacji - posiedzenia komisji 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 
o stopień nauczyciela mianowanego. Do postępo-
wań egzaminacyjnych przystąpiło 10 nauczycieli 
ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto 
Żyrardów. Nauczyciele, którzy przystąpili do egza-
minu są zatrudnieni w:

•	 Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Fili-
pa de Girarda (2 osoby), 

•	 Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Ko-
nopnickiej (3 osoby),

•	 Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 
(3 osoby), 

•	 Miejskim Przedszkolu Nr 2 (1 osoba),
•	 Miejskim Przedszkolu Nr 8 (1 osoba).
•	 Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na sto-

pień nauczyciela mianowanego.

Dziś, tj. 30 sierpnia br. w Resursie nastąpiło uro-
czyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. Go-
spodarzem wydarzenia był Pan Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski - Prezydent Miasta Żyrardowa. Na 
początku uroczystości nauczyciele złożyli ślubowa-
nie. Mianowanie - to przedostatni stopień awansu 

zawodowego, który potwierdza wysokie kompe-
tencje nauczycieli. Akt nadania stopnia awansu 
zawodowego podwyższa status zawodowy na-
uczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego 
stopnia awansu, tj. nauczyciela dyplomowanego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nowo 
mianowanym nauczycielom! 

Paulina Owczarek SP1, Michał Artur Rogalski SP1, 
Małgorzata Lesiak SP2, Katarzyna Bocianowska - 
Badowska SP2, Edyta Traczyk SP2, Ewa Arciszew-
ska - Moskwa SP3, Lena Anna Kaliniec SP3, Karo-
lina Wojtczak SP3, Paulina Mąka MP2, Ewa Cisek 
MP8.

Tekst. Urząd Miasta Żyrardów
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Żyrardowska Karta MieszkańcaŻyrardowska Karta Mieszkańca

Już blisko 1200 osób korzysta z Ży-
rardowskiej Karty Mieszkańca!
Żyrardowska Karta Mieszkańca to 
program społeczny, mający na celu 
umocnienie poczucia tożsamości 
lokalnej oraz zwiększenie dostępu 
mieszkańców do oferty sportowo-
-rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyj-
nej i handlowo-usługowej, poprzez 
system benefitów proponowanych 
w programie. Każdy mieszkaniec Ży-
rardowa, który rozlicza swój poda-
tek dochodowy w naszym mieście 
i spełnia pozostałe kryteria udziału 
w programie, czyli m.in. nie zalega 
z należnościami publicznymi wo-
bec Miasta, ma możliwość korzy-
stania z atrakcyjnych ulg, zniżek 
i preferencji oferowanych w ramach 
Żyrardowskiej Karty Mieszkańca.

Jak dołączyć do programu Żyrar-
dowska Karta Mieszkańca?

Aby uzyskać Żyrardowską Kartę 
Mieszkańca w formie plastikowej 
karty zbliżeniowej należy osobi-
ście złożyć wniosek o wydanie karty 
w Urzędzie Miasta Żyrardowa, w Wy-
dziale Działalności Gospodarczej (po-
kój nr 12). Wnioski przyjmowane są 
w poniedziałki w godzinach 8.00 do 
12.00, we wtorki i czwartki w godzi-
nach 12.00 do 16.00 oraz w piątki 
w godzinach 12.00 do 16.00. For-
mularz wniosku o wydanie karty 
można otrzymać w Urzędzie Miasta.

Aby uzyskać Żyrardowską Kartę 
Mieszkańca w formie dedykowa-
nej aplikacji mobilnej do pobrania 
na telefon lub inne urządzenie mo-
bilne, należy złożyć wniosek drogą 
elektroniczną, wypełniając formularz 
na stronie www.karta.zyrardow.pl

W przypadku osób, które nie ukończy-
ły 18 roku życia, wniosek o wydanie Ży-
rardowskiej Karty Mieszkańca składa 

rodzic lub opiekun prawny, który wy-
pełnia wniosek, wpisując dane osobo-
we oraz podpisując wniosek. Rodzic 
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej 
może złożyć w jej imieniu wniosek 
o wydanie Karty, który jest podpisa-
ny przez osobę niepełnosprawną.

Wykaz dokumentów, jakie należy do-
łączyć do wniosku o wydanie Żyrar-
dowskiej Karty Mieszkańca znajduje 
się na stronie www.karta.zyrardow.pl

Jak długo czeka się na wydanie 
karty?
- Jeżeli do wniosku prawidłowo dołą-
czone są wszystkie wymagane załącz-
niki, jest on rozpatrywany niezwłocz-
nie – zapewnia Ewelina Wierzbicka, 
Dyrektor Wydziału Działalności Go-
spodarczej. - Jeżeli wniosek nie zawie-
ra wszystkich wymaganych danych 
oraz załączników, pracownicy wydzia-
łu kontaktują się z wnioskodawcami, 
kierując do nich prośbę o uzupełnie-
nie wniosku i wyznaczając dodatko-
wy termin na jego uzupełnienie. Po 
uzupełnieniu wniosku przez wnio-
skodawcę oraz przeprowadzeniu we-
ryfikacji danych pod kątem zalegania 
z należnościami publicznymi wobec 
Gminy Miasto Żyrardów, pracownicy 
Wydziału Działalności Gospodarczej 
wydają kartę, informując wniosko-
dawcę telefonicznie lub elektronicz-
nie o możliwości odebrania karty 
w siedzibie Urzędu Miasta Żyrardowa.

Kto może uczestniczyć w progra-
mie?
Spośród 1774 wniosków o wyda-
nie Żyrardowskiej Karty Mieszkań-
ca, które wpłynęły do urzędu do 
23 sierpnia br., aż 619 spotkało się 
z odmową. Główne powody nega-

tywnej weryfikacji wniosków to brak 
kompletu wymaganych załączników.

- Najczęściej wnioskodawcy mają 
kłopot ze spełnieniem wymagania 
o niezaleganiu z opłatami za odbiór 
odpadów komunalnych oraz dosta-
wę wody i odprowadzanie ścieków – 
przyznaje dyrektor Ewelina Wierzbic-
ka. – Czasem  okazuje się też, że mają 
zadłużenie z tytułu podatku od nieru-
chomości czy zalegają z innymi należ-
nościami publicznymi wobec Miasta, 
a to eliminuje z udziału w programie. 
Bywa również, że wnioskodawcy nie 
chcą przedstawić potwierdzenia, 
że rozliczają się w Urzędzie Skarbo-
wym w Żyrardowie, co jest jednym 
z podstawowych warunków otrzy-
mania Żyrardowskiej Karty Rodziny.

Jakie korzyści daje Żyrardowska 
Karta Mieszkańca?
Jak pokazują statystyki, posiadacze 
Żyrardowskiej Karty Mieszkańca, naj-
chętniej korzystają z możliwości zaku-
pu ze zniżką biletów wstępu na basen 
oraz do kina Len. Dzieci w wieku szkol-
nym bardzo chętnie korzystają także 
z darmowej komunikacji miejskiej.

Od czasu uruchomienia programu 
pracownicy Wydziału Działalności 
Gospodarczej pozyskali blisko 30 
partnerów programu wśród przed-
siębiorców działających na tere-
nie Żyrardowa, którzy zaoferowali 
posiadaczom Żyrardowskiej Karty 
Mieszkańca rabaty na świadczo-
ne przez siebie usługi. To dobry 
sygnał, że ŻKM sprawdza się rów-
nież poza sferą placówek i instytu-
cji miejskich. Pełną listę partnerów 
programu wraz z wysokością ofe-
rowanych rabatów znaleźć można 
na stronie www.karta.zyrardow.pl

Nie ma wątpliwości, że bardzo cieszą nasze oczy ko-
lejne zagospodarowane na nowo skwery i zieleńce, 
odnowione pasy zieleni przyulicznej i nowe nasadze-
nia. Jeszcze większą radością napawa fakt, że są dal-
sze plany odbudowywania zieleni, w której niegdyś 
tonęło nasze miasto.
W środę, 24 sierpnia, Miasto - reprezentowane przez 
Adama Lemiesza, Zastępcę Prezydenta Miasta Ży-
rardowa, podpisało umowę z wykonawcą - firmą 
IR-BUD Ireneusz Goławski, na kolejne zadanie z za-
kresu rewaloryzacji terenów zieleni. Tym razem pra-
cami objęty zostanie teren nad rzeką Pisią-Gągoliną, 
na odcinku od ulicy Kanałowej do jazu przy ulicy Sło-
wiańskiej. 
Realizacja zadania ma na celu udostępnienie miesz-
kańcom terenów wokół Pisi-Gągoliny, poprzez bu-
dowę wzdłuż rzeki trasy, która prowadzić będzie po 
drewnianych podestach wyniesionych ponad teren 
w formie kładki. Umożliwi ona spacerowiczom bez-
pieczne poruszanie się w otoczeniu wody i zieleni. 
W kilku miejscach pojawią się też prostokątne i trój-
kątne tarasy o zmiennej szerokości.
W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do nie-
zbędnych rozbiórek i prac porządkowych. Następnie 
wykonana zostanie kładka oraz zamontowane będą 
nowe elementy małej architektury, takie jak ławki, 
kosze na śmieci, tablice informacyjne, a nawet budki 

lęgowe dla ptaków. 
Ostatnim elementem prac będzie zagospodarowa-
nie terenu zielenią. Zabiegom pielęgnacyjnym pod-
dany zostanie istniejący drzewostan oraz nasadzone 
zostaną nowe drzewa, krzewy, jak również byliny, 
które tworzyć będą wielopiętrowe kompozycje ro-
ślinne oparte o gatunki rodzime.
Prace nad rzeką Pisią Gągoliną potrwają przez dzie-
sięć miesięcy. Wartość zadania to 7 679 770,16 zł.  
To już drugie z trzech zadań zaplanowanych w ra-
mach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców 
poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrar-
dowie – etap II”, mającego na celu rozwój terenów 
zieleni w naszym mieście. Przypomnijmy, że projekt 
realizowany jest przy znaczącym dofinansowaniu 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. W ramach tego samego projektu 
jako odrębne zadanie, przewidziane jest jeszcze za-
gospodarowanie terenu zieleni przy Górnym Stawie, 
na poprzemysłowym obszarze dawnej Centrali Za-
kładów Lniarskich. Planowany termin zakończenia 
całego projektu to czerwiec 2023 r. 
Projekt pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców po-
przez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie 
– II etap” dofinansowany jest w ramach działania 2.5, 
oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014 – 2020. 

Kolejne tereny zieleni poddane będą odnowieniu
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Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy,
że w dniu 27 sierpnia 2022 roku, w Żyrardowie, zmarł w wieku 98 lat

żołnierz Armii Krajowej,
członek Środowiska ŚZŻAK „Żaba-Bażant” w Żyrardowie, nasz Kolega, 

ppor. RYSZARD WIŚNIEWSKI, ps. „Sas”, „Jurgis”

Urodzony w Kozłowicach Starych, w 1924 roku, Ryszard Wi-
śniewski w 1942 roku złożył przysięgę, przyjął pseudonim 
„Sas” i został żołnierzem Ośrodka AK „Żaba” w Żyrardowie. 
Do 19 stycznia 1945 roku służył w VII kompanii, w 47 pluto-
nie. Był łącznikiem, a także kolporterem prasy konspiracyj-
nej. Oddział, w którym służył zrywał przewody telefoniczne 
cywilne i wojskowe, a także malował na murach żyrardow-
skich domów napis „BALD 1918-1944”. We wrześniu 1943 
roku Ryszard Wiśniewski był słuchaczem konspiracyjnej 
Szkoły Podoficerskiej w Żyrardowie i w Milanówku. Ukoń-
czył ją w stopniu starszego strzelca. Później wyznaczony był 
do zabezpieczenia miejsc, w których odbywały się zajęcia.  
Do jego obowiązków należała też ochrona oficerów pro-
wadzących szkolenia. Od 1943 roku działał w Oddziale 

Specjalnym Ośrodka powołanym do zwalczania band napadających na gospodarstwa rolników, 
grasujących w okolicach Żyrardowa. Ryszard Wiśniewski przyjął wówczas pseudonim „Jurgis”. 
W sierpniu 1944 roku brał udział w koncentracji oddziałów żyrardowskiego Ośrodka przeprowa-
dzonej w ramach Akcji „Burza”.
Za swą działalność okupacyjną otrzymał szereg odznaczeń. Od Ministerstwa 
Spraw Wojskowych Rządu Polskiego na uchodźstwie otrzymał Krzyż Armii Kra-
jowej i dwukrotnie Medal Wojska Polskiego. Otrzymał także: Złoty Krzyż Zasłu-
gi (w 1973 roku), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (w 1979 roku), Krzyż AK 
(w 1988 roku), Odznakę Weterana Walk o Niepodległość Polski (1996), Medal Zwycięstwa  
i Wolności, Odznakę pamiątkową Akcji „Burza” oraz Odznakę „Kolumbowie Rocz-
nik 20” (2021). Zgodnie z Patentem z 2001 roku miał prawo do zaszczytnego tytu-
łu Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. W dniu 18 kwietnia 2001 roku 
został mianowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Był członkiem Śro-
dowiska ŚZŻAK „Żaba - Bażant” i jego aktywnym działaczem. Dopóki pozwalało  
Mu zdrowie wchodził w skład Pocztu Sztandarowego, później nadal brał udział w uroczystościach 
państwowych organizowanych w naszym Mieście. Podczas spotkań Członków Środowiska, jak 
również przy innych okazjach, chętnie dzielił się wspomnieniami z lat okupacji niemieckiej.
Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 3 września 2022 roku (sobota) 
o godzinie 10:30 w kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, po czym 
nastąpi przewiezienie do grobu na Cmentarzu Parafialnym w Szymanowie.

Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Żyrardowscy kombatanci Armii Krajowej
oraz członkowie rodzin żołnierzy Ośrodka AK „Żaba”

skupieni w Środowisku ŚZŻAK „Żaba - Bażant” w Żyrardowie.

22 sierpnia zmarł najwybitniejszy polski ko-
larz przełajowy, wielokrotny mistrz kraju, 
medalista mistrzostw świata. Był najwybit-
niejszym zawodnikiem w historii kolarstwa 
przełajowego w Polsce. Grzegorz Jaroszew-
ski (1955-2022) całe życie związany był z Ży-
rardowem.

Grzegorz Jaroszewski zasłynął jako złoty i srebrny 
medal OSM w kolarstwie torowym 1973, dziesię-
ciokrotny mistrz Polski w kolarstwie przełajowym 
1976-1987, brązowy medal MŚ w kolarstwie prze-
łajowym 1980 w Szwajcarii, srebrny medal MŚ 
w kolarstwie przełajowym 1981 w Hiszpanii, VIII 
miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na 
najlepszego Sportowca Polski w roku 1981. 
Jako junior Jaroszewski startował na kolarskim to-
rze. Od roku 1974 poświęcił się jeździe przełajo-
wej osiągając świetne wyniki. W latach 1976-1987 
aż 10 razy zwyciężał w mistrzostwach Polski. Po 25 
r.ż. odnosił największe sukcesy. W roku 1980 wy-
walczył brązowy medal Mistrzostw Świata w wy-
ścigu amatorów. Rok później w mistrzostwach był 
jeszcze wyżej zdobywając srebro. Na 10 m przed 
metą stracił prowadzenie na rzecz Czecha Miloša 
Fišery.
Po zakończeniu kariery sportowej Grzegorz Jaro-
szewski pozostał przy kolarstwie. Był m.in. w 1996 
roku współzałożycielem Żyrardowskiego Towa-
rzystwa Cyklistów. W roku 2016 postawiono mu 
kamień pamiątkowy w Alei Sław Polskiego Kolar-
stwa w Sobótce, m. in. obok takich gwiazd jak Ry-
szard Szurkowski, Stanisław Szozda. Mieczysław 
Nowicki, Tadeusz Mytnik czy Czesław Lang.
Fot: Archiwum pryw. Grzegorza Jaroszewskiego

K O N D O L E N C J E

Zmiana siedziby CUS
W dniach 1 - 2 września Centrum Usług Społecznych będzie 
nieczynne 
Od 5 września Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie za-
prasza do nowej siedziby przy ul.  Piaskowej 21/23 (wejście 
od ul. Moniuszki). W związku z przeprowadzką, w dniach 1 - 2 
września, Centrum będzie nieczynne.
W sprawach pilnych będzie można kontaktować się pod nu-
merami telefonów:

• pracownicy socjalni – tel. 798 784 079,
• pracownicy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjne-

go – tel. 798 784 088;
• pracownicy usług społecznych – tel. 519 441 704.

Za chwilowe utrudnienia przepraszamy!

ODSZEDŁ GRZEGORZ  
JAROSZEWSKI
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Gmina Mszczonów całe wakacje dumnie świę-
tuję obchody 645. rocznicy nadania praw 
miejskich. Z tej okazji Mszczonowski Ośrodek 
Kultury przygotował szeroką ofertę zajęć, warsz-
tatów i atrakcji. Obecnie odbywają się ostatnie 
z zaplanowanych na okres wakacyjny atrakcji. 

19 sierpnia o godz. 19:00 
w Mszczonowskim Amfiteatrze odbyły się za-
jęcia ruchowe pt. „WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO 
- WAKACYJNA ZUMBA PO MSZCZONOWSKU” 

Wydarzenie przyciągnęło licznych miesz-
kańców gminy, zarówno tych młodszych 
jak i starszych. Podczas trwania zająć mo-
gliśmy nauczyć się wielu przydatnych 
ruchów potrzebnych do zatańczenia zumby. 

Wakacyjna Zumba Wakacyjna Zumba 
Po MszczonowskuPo Mszczonowsku

Odnowiona kapliczka z 1903 roku, 
stojąca przy rondzie u zbiegu ulic 
Tarczyńskiej i Warszawskiej, zo-
stała w niedzielę, 28 sierpnia, po-
święcona przez ks. Jana Lewan-
dowskiego. Wcześniej w kościele 
farnym ks. dziekan Tadeusz Przy-
bylski odprawił Mszę dziękczynną 
w intencji osób, które przyczyniły 
się do odrestaurowania zabytku.

Pierwsze czytanie podczas Mszy 
przypadło w udziale Andrzejowi 
Jackowskiemu (przedstawicielowi 
grupy inicjatywnej przeprowadze-
nia renowacji). Drugie czytanie 
powierzono zastępcy przewodni-

czącego Rady Miejskiej Waldema-
rowi Suskiemu (reprezentujące-
mu władze samorządowe, które 
sfinansowały remont). Modlitwę 
wiernych odczytała przewodni-
cząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych RM i reprezentantka 
Mszczonowskiego Stowarzysze-
nia Historycznego Barbara Gry-
glewska. Pani przewodnicząca 
po Eucharystii podziękowała też 
wszystkim osobom, które wsparły 
renowację, a także opowiedzia-
ła historię zabytkowej kapliczki.

Tekst. UM Mszczonow

Rewitalizacja kapliczkiRewitalizacja kapliczki
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Grzybobranie
Rozpoczyna się sezon grzy-
bowy, runo leśne jak co roku 
zaczyna wypełniać się różny-
mi gatunkami grzybów, tymi 
jadalnymi oraz nie. W poszu-
kiwaniu tych cennych darów 
lasu więcej mieszkańców 
udaje się na leśne wycieczki. 
Jaki ma to wpływ na leśny 
ekosystem i jego mieszkań-
ców? Czy wynoszenie grzy-
bów z lasu ma pozytywny 
wpływ na środowisko? Jakie 
zasoby naturalne niszczone 
są przez ludzi przy okazji ta-
kich zbiorów? - Odpowiada 
Agata Nowak – podleśniczy 
leśnictwa Puszcza Mariań-
ska.
Las pełen jest grzybów przez 
cały rok, także tych dla nas ja-
dalnych. Nawet w styczniu moż-
na znaleźć przydatne do spoży-
cia przez ludzi gatunki - czarka 
szkarłatna pojawia się w lesie 
już zimą i można ją spotkać jesz-
cze na początku wiosny, a na-
daje się do marynowania lub 
chrupania na surowo (choć nie 
charakteryzuje się wyrazistym 
smakiem). 
„Sezon wysoki”, podczas które-
go najwięcej osób rusza na grzy-
bobranie, zbiega się ze schył-
kiem lata, a następnie jesienią. 
Amatorzy tzw. kurek zaglądają 
w sprawdzone miejsca nieco 
wcześniej, bo już w lipcu. War-
to pamiętać jednak, że w przy-
padku pierwszych w sezonie 
grzybów prawdziwe jest znane 
wszystkim przysłowie: „pierwsze 
śliwki – robaczywki” –ostudźmy 
zatem emocje.
Zbiór grzybów (czy innych pło-
dów runa leśnego) na własne 
potrzeby przez lokalną ludność, 
o ile odbywa się z zachowaniem 
podstawowych zasad, nie jest 
destrukcyjny dla lasu. Grzyby, 
którymi interesują się ludzie 
stanowią zaledwie niewielki pro-
cent wszystkich występujących 
w lesie. Warto także dodać, że 
zbieramy tylko wybrane owoc-
niki, a z grzybami jest jak z górą 
lodową – duża część tej żywej 
machiny chowa się pod ziemią.
Niestety wspomniane wcze-

śniej przestrzeganie zasad 
jeszcze w naszym społeczeń-
stwie szwankuje. Zaśmiecanie 
jest niezmiennie ogromnym 
problem – po grzybiarzach zo-
stają najczęściej opakowania 
po kanapkach czy innych prze-
kąskach, butelki i puszki. Wjaz-
dy do lasu samochodami czy 
wchodzenie na obszary objęte 
zakazem to także wciąż powta-
rzające się w związku z sezonem 
grzybowym niewłaściwe zacho-
wania. Oczywiście wzmożona 
eksploracja obszarów leśnych 
powoduje niepokój wśród zwie-
rząt, które często przepłaszane 
są z jednego fragmentu lasu 
w następny i kolejny itd. 
Dlatego polecamy zajrzeć kilka 
razy do zasad opisanych w ko-
lejnych pytaniach – dzięki ich 
przestrzeganiu grzybobranie 
będzie bezpieczne dla lasu, jego 
mieszkańców, ale także dla sa-
mych grzybiarzy.

Dary lasu są cenione i zbiera-
ne przez ludzi od zawsze. Jest 
to całkowicie zrozumiałe – każ-
dy kto pił kiedyś sok z leśnych 
malin, jadł jagodzianki czy zupę 
borowikową doskonale wie 
dlaczego tak się dzieje. W Pol-
sce na terenach zarządzanych 
przez PGL LP zbiór owoców  
runa leśnego na potrzeby wła-
sne jest darmowy i dozwolony 
(z drobnymi wyjątkami, o któ-
rych wspomniałam już wyżej). 
Warto to docenić (nie w każ-
dym europejskim kraju tak jest)  
i korzystać z tego prawa w spo-
sób rozsądny i nieszkodzący 
przyrodzie.

Ten rok jest wyjątkowy na pew-
no pod względem popytu na 
drewno opałowe. Wysokie 
ceny innych paliw grzewczych 
spowodowały powrót do tego 
surowca (relatywnie najtańsze-
go) – każdy kto ma możliwość 
wykorzystania drewna jako 
źródła ciepła, chce to zrobić. 
I tak oprócz osób, które kupu-
ją drewno co roku, pojawiła się 
nowa grupa detalistów. To oso-
by, które do tej pory przez lata 
paliły w piecach np.: ekogrosz-
kiem, ale obecnie zaintereso-

wane są przejściem na opalanie 
drewnem. I tu pojawia się pro-
blem – w tej chwili nie jesteśmy  
w stanie zaspokoić potrzeb 
wszystkich zgłaszających się lu-
dzi. Popyt znacznie przewyższa 
podaż. Roczny plan pozyska-
nia drewna (ściśle skorelowany 
z plan 10-letnim zatwierdza-
nym przez ministra właściwe-
go ds. środowiska, a następnie 
podlegający kontrolom) nie jest 
z gumy. Ilość drewna i miejsca, 
z których będzie pozyskane są 
ustalone wcześniej i ograni-
czone  w danym roku. Ponad-
to drewno opalowe jest tylko 
jednym z wielu sortymentów 
powstających w procesie po-
zyskania. Podejmujemy oczy-
wiście określone działania, by  
w ramach obowiązującego 
planu przekazać do sprzeda-
ży detalicznej zwiększoną ilość 
surowca, ale skala popytu jest 
tak duża, że może to być nadal 
zbyt mała wielkość. Warto też 
nadmienić, że aby drewno było 
ekologicznym źródłem ciepła 
musi być przygotowane wcze-
śniej, potrzebuje ono tzw. „prze-
sezonowania”. Jest już nieco za 
późno, aby efektywnie wykorzy-
stać pozyskane obecnie drewno 
w zbliżającym się sezonie zimo-
wym.

Pewne aspekty naszej pracy mu-
szą zostać naszym wewnętrz-
nym „know-how”. Do tego wor-
ka zaliczyć należy zakres wiedzy 
o tym co dzieje się w lesie, gdy 
komuś wydaje się, że nikt nie 
patrzy i związany z tym sposób 
działań m.in.: Straży Leśnej. 
Ludzka kreatywność zdaje się 
nie mieć ograniczeń, ale nie bę-
dziemy zdradzać kradzieżowych 
patentów, z którymi zetknęliśmy 
się do tej pory. - Mówiła Agata 
Nowak – podleśniczy leśnictwa 
Puszcza Mariańska. W Kolejnym 
wydaniu naszej gazety podpo-
wiemy - Gdzie w powiecie ży-
rardowskim można udać się na 
grzyby i w jakich miejscach jest 
to zabronione.

Most w miejscowości w Wale-
riany, który znajduje się w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 719 
wybudowany od kilku miesięcy 
w końcu doczekał się odbiorów 
technicznych. 

Ruch drogowy jest już puszczo-
ny gotowym mostem. W sprawę 
zaangażował się żyrardowski 
radny a zarazem Dyrektor Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich Grzegorz Obłękow-
ski:

„Obecnie ruch odbywa się po 
nowej konstrukcji mostu. Na-
wierzchnia jezdni jest bez war-
stwy ścieralnej -zostanie uło-
żona po rozbiórce objazdu aby 
w trakcie tych prac nie została 
uszkodzona). Zdemontowane 
są bariery betonowe. Wykonaw-
ca prowadzi rozbiórkę objazdu 
tymczasowego, tzw. bypassu. 
Została sfrezowana konstrukcja 
objazdu, porządkowany jest te-
ren przyległy i prowadzona jest 
rozbiórka nasypu pod bypass. 
Wykonywane jest też profilowa-
nie skarp rzeki. Roboty powinny 
trwać nie dłużej niż 10 dni robo-
czych (do 12.09.2022).”

Nowy mostNowy most

fot. Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie
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Coroczne dzielenie się chlebem

Twórczość Fryderyka Chopina 
zawitała do Radziejowic 

Święto Chleba - Takim mianem 
tu w Radziejowicach określane 
jest zakończenie zbiorów.

Jest to piękna tradycja która co 
roku przyciąga lokalnych arty-
stów i koła gospodyń wiejskich, 
a przede wszystkim mieszkań-
ców całej gminy Radziejowice. 
Zebrani goście jak co roku rozpo-
czynają  uroczystości od „dziele-
nia się chlebem” następie wspól-
nie świętują ten wyjątkowy czas. 

W tym roku uroczystość odbyła się 
21 sierpnia. Obchody rozpoczęły 
się od Dziękczynnej Mszy Świętej 
w kościele Kazimierza Królewicza 

w Radziejowicach. Następnie go-
ście powitani zostali w Gminnym 
Centrum Kultury Powozownia 
gdzie na letniej scenie zagościły 
zespoły: Neighbours, Verus, Regio-
nalny Zespół Pieśni i Tańca Boczki 
Chełmońskie, Kuźnia Artystyczna 
CK Wilanów oraz gwiazda wieczoru 
DEFIS! 

Nie zabrakło również klasycznych 
stoisk z rękodziełem i gastronomią 
oraz atrakcji dla dzieci w postaci 
dmuchawców, warsztatów wicia 
wianków oraz malowania na szta-
ludze. Najmłodsi mogli również od-
być przejażdżkę na kucyku.

22 sierpnia odbył się  koncert na zakończe-
nie Międzynarodowego Mistrzowskiego Kur-
su dla młodych pianistów w Radziejowicach

Była to już 9. edycja Mistrzowskiego Kur-
su odbywającego się w Nowym Domu 
Sztuki w Radziejowicach w dniach 15-22 
sierpnia. Zajęcia organizowane były przez Naro-
dowy Instytut Fryderyka Chopina we współpracy 
z Nowym Domem Twórczym. Na zakończenie 
kursu mogliśmy posłuchać twórczości Fryde-
ryka Chopina w wykonaniu jego uczestników.
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28 Sierpnia tradycji stało się  za-
dość. Tegoroczne dożynki Miasta 
i Gminy Wiskitki odbyły się w Gu-
zowie. Utalentowani artyści, wy-
stępy lokalnych kół gospodyń 
wiejskich oraz mnóstwo zabaw 
i atrakcji - To wszystko czekało na 
gości na stadionie Guzovii Guzów.

Obchody dożynek rozpoczeły 
się  od uroczystej, prawie dwu go-
dzinnej Mszy Świętej w kościele 
św. Feliksa de Valois w Guzowie. 
Nabożeństwo poprowadził Ksiądz 
Biskup Diecezji Łowickiej Andrzej 
Franciszek Dziuba wraz z probosz-
czem parafii księdzem Robertem 
Sumińskim. Podczas Mszy poświę-
cone zostały wieńce dożynkowe 
stworzone przez lokalne koła go-
spodyń wiejskich. Następie przy 

dźwiękach orkiestry odbył się prze-
marsz na Guzowski Stadion, gdzie 
zgodnie z tradycją Burmistrz Miasta 
i Gminy Wiskitki Rafał Mitura po 
wygłoszeniu przemówienia przy-
witał zebranych gości chlebem. 

Na wydarzeniu nie zabrakło rów-
nież Zastępcy Prezydenta Miasta 
Żyrardowa Adama Lemiesza, który 
podziękował wszystkim lokalnym 
rolnikom za ciężką pracę. Po uro-
czystych przemówieniach nadszedł 
czas na występy kół gospodyń wiej-
skich a następnie część  koncerto-
wą i podsumowanie konkursów 
„Najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy” oraz „Najpiękniejszy Ogród”.

Około godz. 19:00 pogorszeniu ule-
gła pogoda, nad Guzowem zawi-
tały burze i silny wiatr. Zmusiło to 
gwiazdę  wieczoru „Czerwone Gita-
ry” do odwołania występu. Pozosta-
ła jednak obietnica powrotu za rok. 

Dożynki Miasta  Dożynki Miasta  
i Gminy Wiskitkii Gminy Wiskitki

Rewitalizacja Rewitalizacja 
MłynaMłyna

Największa inwestycja w historii 
Gminy Wiskitki staje się faktem

W poniedziałek (29 sierpnia) Rafał 
Mitura - Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Wiskitki podpisał z konsor-
cjum firm: AMAT Sp. z o. o. oraz 
Zbigniew Hordyj „AMAT” umowę 
na rewitalizację Młyna w Wiskit-
kach. Zgodnie z zapisami zakoń-
czenie realizacji umowy przewi-
dziane jest na koniec 2024 roku

Na tę inwestycję Gmina Wiskit-
ki otrzymała dotację w wysoko-
ści 11 700  000 zł z Rządowego 

Programu Polski Ład. Całkowity 
koszt inwestycji to 13 946 000 
zł a zadanie podzielone jest na 
5 etapów. Ich realizacja będzie 
odbywała się w formule „zapro-
jektuj i wybuduj”, a prace pro-
jektowe ruszą jeszcze w tym 
roku. Poniżej przedstawiamy 
wizualizację Młyna po rewitali-
zacji. Należy zaznaczyć, że ma 
ona jedynie charakter poglądo-
wy, a stateczny kształt budynku 
i przyległych kamienic może ulec 
modyfikacji, trwają bowiem roz-
mowy z konserwatorem zabytków.
Burmistrz składa podzięko-
wanie za wsparcie w jej pozy-
skaniu dla Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Aktywów Pań-
stwowych Macieja Małeckiego.

W tamtym tygodniu otrzymaliśmy in-
formację, że Arkadiusz Sowa jednak 
w ostatniej chwili zrezygnował z po-
sady dyrektora w Zespole Szkół nr 
3 w Wiskitkach, na które miał otrzy-
mać powołanie od Starosty Powiatu 
Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza. 
Na stanowisko dyrektora menedże-
ra, zostanie powołana Anna Smo-
larek, aktualna Dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
w Starostwie Powiatowym w Żyrar-
dowie. Tzw. dyrektor – menedżer 
nie jest nauczycielem, lecz pra-
cownikiem niepedagogicznym. 

Jest on zatrudniany w szkole, którą 
reprezentuje organ prowadzący.
Anna Smolarek kilkanaście lat pra-
cowała na stanowisku kierowni-
ka Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wiskitkach, więc zna lokalne śro-
dowisko. Ma wykształcenie wyższe 
magisterskie na kierunku filologia 
polska. Ukończyła również studia 
podyplomowe z zakresu zarządza-
nia kulturą w strukturach Unii Eu-
ropejskiej w Instytucie Badań Li-
terackich Polskiej Akademii Nauk.

W wyborach samorządowych w 2018 

roku startowała z list Prawa i Spra-
wiedliwości do Rady Powiatu Żyrar-
dowskiego, zdobyła 276 głosów co 
niestety nie przełożyło się na mandat.

W Zespół Szkół w Wiskitkach wcho-
dzi Liceum Ogólnokształcące oraz 
Technikum, obie szkoły im. Ma-
rii Skłodowskiej – Curie. Organem 
prowadzącym jest powiat żyrar-
dowski. Szkoły prowadzą klasę hu-
manistyczną, dziennikarsko-spor-
tową,   grafiki i poligrafii cyfrowej, 
informatyki i hotelarstwa i reklamy.

Zmiana decyzji w sprawie dyrektora w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach.
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Rolnicy mają co roku swoje święto, tzw. Dożynki. 
Jest to przede wszystkim Święto Plonów, podczas 
którego dziękuje się za udane żniwa i wszyst-
kie plony, które udało się zebrać z pola. Trady-
cja obchodzenia dożynek jest niezwykle bogata 
i ciekawa. Ciekawym zwyczajem jest wieniec do-
żynkowy, bowiem dawniej obchody dożynek roz-
poczynały się wiciem wieńca. Wieniec dożynkowy 
powstawał z pozostawionych na polu zbóż, z kiści 
czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów 
i kolorowych wstążek. Na początku uroczystości 
wnoszone są wieńce z kłosów zbóż, owoców, 
warzyw i polnych kwiatów. Następnie Starosta 
i Starościna wręczają bochen chleba upieczone-
go z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów Go-
spodarzowi dożynek. Składane są również sym-
boliczne dary z najnowszych plonów, przetwory 
mięsne, owoce – stanowią one niejako wystawę 
najlepszych zborów lokalnych rolników. Dożynki 
kończą się wspólną zabawą przy muzyce zarów-
no ludowej jak i tanecznej. Zapraszamy na fotore-
portaż z dożynek w Wiskitkach i Radziejowicach.

Powiatowe dożynkiPowiatowe dożynki
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To już druga edycja wydarzenia sporto-
wego organizowanego przez Relax Radzi-
wiłło ́w i firme ̨ EMKA S.A. 27 sierpnia, czyli 
równo 5 miesięcy po pierwszym w historii 
turnieju EMKA CUP odbyła się kolejna edy-
cja wydarzenia mającego na celu propa-
gowanie zdrowego stylu życia wśród naj-
młodszych. 

Drugi turniej piłki nożnej EMKA CUP był okazją 
do pożegnania wakacji. Podobnie, jak podczas 
poprzedniej edycji turnieju jako pierwsi roz-
grywki rozpoczęli najmłodsi zawodnicy, czyli 
rocznik 2012/2013. Do udziału w EMKA CUP 
w tej kategorii wiekowej zgłosiły się tym razem 
cztery zespoły, nikt nie był zatem pewny obec-
ności na podium. Najlepszym zespołem okazał 
się debiutujący na naszej imprezie Tur Jakto-
rów, natomiast występująca po raz drugi Po-
goń Godzianów ponownie znalazła się w czoło-
wej trójce. Najlepszym bramkarzem okazał się 
Wojciech Jankowski, grający na co dzień w Re-
laxie Radziwiłłów, natomiast królem strzelców 
w roczniku 2012/2013 - Dawid Lipiński, grają-
cy w barwach Pogoni Godzianów.  Klasyfikacja 
końcowa zespołów z tego rocznika, biorących 
udział w EMKA CUP prezentuje się następująco: 
1. Tur Jaktorów, 2. Relax Radziwiłłów, 3.Pogoń 
Godzianów, 4. Relax Radziwiłłów 2 

Po rywalizacji najmłodszych przyszła pora na 
sportowe zmagania nieco starszych zawodni-
ków. O miano najlepszych podjęły walkę te dru-
żyny, które złożony były z chłopców z rocznika 
2010/2011. Podobnie, jak z samego rana, nie 

zabrakło sportowych emocji i fascynującego 
widowiska, przy dźwiękach dopingu i braw ze 
strony publiczności. Także w tym przypadku 
cztery drużyny podjęły walkę o miano trium-
fatorów. Najlepszym zespołem okazała się AP 
Żyrardowianka, która w poprzedniej edycji tur-
nieju EMKA CUP zajęła piąte miejsce, a podium 
uzupełnili „gospodarze”, czyli Relax Radziwiłłów 
1 oraz – zajmująca w marcu czwartą lokatę – 
pogoń Godzianów.  Najlepszym bramkarzem 
rocznika 2010/2011 został Kryspin Magdziarz, 
a królem strzelców - Filip Dominiak. Obaj za-
wodnicy reprezentowali, barwy „gospodarzy”, 
czyli klubu Relax Radziwiłłów.  Klasyfikacja koń-
cowa zespołów z tego rocznika, biorących udział 
w EMKA CUP prezentuje się następująco: 1. AP 
Żyrardowianka, 2. Relax Radziwiłłów, 3. Pogoń 
Godzianów, 4. Relax Radziwiłłów 

„Była to już druga edycja turnieju EMKA CUP, 
którą zorganizowaliśmy wspólnie z EMKA S.A.” 
– podkreśla Konrad Miścichowski z GLKS Relax 
Radziwiłłów i Fun clubu Zrelaxowani. – „Myślę, 
że nasz cel propagowania sportu wśród naj-
młodszych udaje się sukcesywnie realizować, 
co widać po twarzach zmęczonych, ale zado-
wolonych uczestników. Cieszę się niezmiernie 
i jestem dumny z tego, że możemy wspólnie re-
alizować ten projekt. Rozwój oraz radość z gry 
w piłkę Naszych dzieciaków nieustannie moty-
wuje nas do działania, choć doskonale wiemy, 
że jeszcze wiele dobrego zostało do zrobienia. 
Dzieci to Nasza przyszłość! Chciałbym jeszcze 
raz podziękować panu Krzysztofowi Rdestowi 
oraz całej ekipie z firmy EMKA S.A. – jesteście 
wspaniali! Nie bez powodu przyświeca nam 
wspólne hasło: Najlepsi grają z najlepszymi!” – 
podsumowuje.

II EDYCJA TRUNIEJU 
EMKA CUP

fot. Gabrysia Jaskółka
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Wspaniała pogoda i rodzina atmosfera, do 
tego artystyczne warsztaty, zabawy, kon-
kursy i wielkoformatowe gry. Tak wyglądał 
sobotni MazoPiknik nad Zalewem Żyrardow-
skim. Mieszkańcy naszego miasta i pobliskich 
miejscowości licznie uczestniczyli w przygo-
towanych atrakcjach.

Szósta i ostatnia edycja MazoPikniku odbyła 
się w sobotę 27 sierpnia nad Zalewem Żyrardow-
skim. Nad kąpieliskiem dumnie wywierała biała 
flaga co dało możliwość schłodzenia się podczas 
tego upalnego dnia. 

Impreza rozpoczęła się o godz. 11:00 od warszta-
tów w klimacie eko, w tym m.in: warsztaty z robie-
nia pięknie pachnących mydełek, szycia torebek 
wielorazowych na warzywa i owoce, malowania 
toreb we wzory ludowe. 

Następnie odbyły się zajęcia z Jogi oraz zumby 
oraz drużynowa, wielkoformatowa gra Monopoly 
Mazowsze podczas której można było wygrać ze-
stawy planszówek i zabrać je do domu. Całemu 
wydarzeniu w godzinach 11:00 - 18:00 towarzyszył 
jarmark wyrobów ludowych i produktów regional-
nych. Organizatorzy zadbali również o właściwe 
nawodnienie gości przy tak dużym upale, w strefie 
jarmarku znalazły się saturatory wodne PGK Żyrar-
dów, dzięki którym mogliśmy bezpłatnie spożywać 
wodę sodową z sokiem. Nie zabrakło także strefy 
dla maluchów, gdzie przewidziane było plecenie 
warkoczyków, malowanie buziek oraz brokatowe 
tatuaże. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tak-
że strefa zdrowia, gdzie można było zmierzyć po-
ziom cukru we krwi, zbadać kręgosłup oraz zrobić 
spirometrię. 

O godz. 18:00 odbyła się międzypokoleniowa po-
tańcówka na dechach podczas której za mikserem 
zagościła osiemdziesięcioma czteroletnia Dj Wika. 

Na zakończenie MazoPikniku odbyło się SILENT DI-

SCO czyli potańcówka bez głośnej muzyki. Uczest-
nicy otrzymali słuchawki i mogli przełączać muzykę 
między trzema kanałami. Jest to zupełnie nowe po-
dejście do organizacji koncertów i dyskotek, które 
ostatnimi czasy cieszy się ogromną popularnością. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu koncerty mogą odby-
wać się do późnych godzin nocnych nie zakłóca-
jąc ciszy nocnej. Teraz mieszkańcy naszego miasta 
mogli bezpłatnie przetestować te formę spędzania 
wolnego czasu. 

Więcej o akcji MazoPiknik organizowanej przez 
Samorząd Mazowsza mówiła Izabela Stelmańska 
- Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Pro-
mocji i Turystki Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie: 

Dziś nad Zalewem Żyrardowskim zamykamy cały 
cykl MazoPikników. Przez całe wakacje jeździliśmy 
po terenie całego województwa Mazowieckiego. 
Naszym najważniejszym celem było to abyśmy 
wszyscy się przede wszystkim poznali, aby połu-
dnie poznało północ Mazowsza, wschód zachód 
i odwrotnie. Chcieliśmy również zaprezentować lo-
kalnym mieszkańcom co niesie ze sobą wojewódz-
two Mazowieckie oraz zadbać o ich zdrowie po-
przez konsultacje z różnymi specjalistami łącząc to 
z zabawą i rekreacją - mówiła Izabela Stelmańska. 

O zaszczycie jaki spotkał Miasto Żyrardów, do któ-
rego zagościło wydarzenie jakim jest MazoPiknik 
opowiadał również Zastępca Prezydenta Miasta 
Żyrardowa - Adam Lemiesz.

Chciałbym wyrazić swój zaszczyt i dumę, iż ostatni 
z cyklów tej imprezy odbywa się właśnie w Żyrardo-
wie. To dla nas olbrzymie wyróżnienie, odbieramy 
to jako efekt doskonałej współpracy z Zarządem 
Województwa Mazowieckiego. Dzięki zorganizo-
waniu MazoPikniku pokazujemy walory turystycz-
ne nie tylko Żyrardowskiego Zalewu, ale również 
całego miasta osobą licznie przybywającym tu spo-
za naszego powiatu. W imieniu Prezydenta Miasta 
Żyrardowa Luciana Krzysztofa Chrzanowskiego 
wyrażam ogromną wdzięczność, że taką impre-
zę mogliśmy przeprowadzić w naszym mieście. 

MazoPiknik zawitał MazoPiknik zawitał 
do Żyrardowa do Żyrardowa 
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KOSMETYKI DO ZJEDZENIA…
Nasza skóra też lubi zdrowo „zjeść”. To co 
spożywamy do wewnątrz, jest często dosko-
nałym pożywieniem na zewnątrz, dla skóry. 
Jeśli do owocowych i kulinarnych wariacji 
kosmetycznych dodamy jeszcze zioła, które 
nadal możemy znaleźć na łąkach i w ogro-
dach to otrzymujemy kosmetyczne Super 
Foods. Na koniec lata zapraszam Was na 
smakowitą podróż dla ciała i ducha. 

ŚLIWKOWA MASECZKA DO TWARZY
   Śliwki są doskonałym źródłem witaminy C, wita-
miny A, a także magnezu, potasu, żelaza i wapnia. 
Warto dostarczyć tych składników także skórze. 
Białko jajka użyte w przepisie delikatnie napina, 
ujędrnia skórę i wygładza, zmniejsza obrzęki i wor-
ki pod oczami, oczyszcza także skórę. Zawiera 
w sobie mnóstwo witamin i minerałów, jak wapń 
czy magnez. Białko jaja kurzego zawiera również 
kolagen. Znajdziesz w jego składzie cysteinę, któ-
ra zwęża pory, oczyszcza skórę oraz bierze udział 
w produkcji kolagenu w skórze. 
 Składniki:

•	 2 dojrzałe śliwki
•	 białko jaja kurzego

Śliwki zmiksować blenderem, a białko ubić na pu-
szystą pianę. Oba składniki połączyć i nałożyć na 
twarz, omijając okolice oczu. Pozostawić na oko-
ło 15 minut, a następnie zmyć letnią wodą. Skóra 
będzie ujędrniona, nawilżona i wygładzona.
ŚLIWKOWY PEELING I MASECZKA W JEDNYM
Tym razem wzbogacimy śliwki o kolejne składniki 
z kuchennej szafki. Miód prócz cukrów prostych 
i wody, w swoim składzie zawiera również wita-
miny i minerały (odpowiedzialne za odżywienie 
i nawilżenie skóry), a także składniki o działaniu 
przeciwzapalnym, odkażającym, antyoksydacyj-
nym (spowalniające proces starzenia) i uszczel-
niającym naczynia krwionośne.  Jogurt naturalny 
w maseczce do twarzy ma właściwości nawilżają-
ce, regenerujące i odżywcze. Zawdzięcza to obec-
ności w swoim składzie witaminy B2 i B12, wapnia, 
cynku i fosforu. Białka mleczne natomiast zmięk-
czają naskórek i go wygładzają, a naturalny kwas 
mlekowy w jogurcie odpowiada za jego właściwo-
ści nawilżające. 
Składniki:

•	 3 dojrzałe śliwki
•	 1 łyżka płatków owsianych
•	 1 łyżka jogurtu naturalnego 
•	 1 łyżeczka miodu 

Śliwki rozgnieć lub zblendować. Płatki owsiane 
zmielić delikatnie, tak by pozostały również więk-
sze kawałki. Wszystkie składniki dokładnie wy-
mieszać. Nałożyć na twarz, omijając okolice oczu. 
Masować twarz okrężnymi ruchami, by pobudzić 
mikrokrążenie poprzez peeling płatkami owsiany-
mi. Dzięki temu składniki odżywcze będę się le-
piej wchłaniać. Pozostawić na twarzy na 15 minut 
i zmyć letnią wodą. 

 ZIOŁOWE ŻELKI POD OCZY
 Nieprzespana noc czy gorszy dzień to często po-
wód podpuchniętych oczu. Świetnym sposobem 
na nie są żelki pod oczy, wyjęte prosto z zamrażal-
nika i przechowywane tam na sytuacje awaryjne 
codzienności. Jeśli dodać, że żelki wspaniale na-
wilżą, wygładzą i odżywią skórę to mamy produkt 
pożądany przez wielu. 
Żelki powstają poprzez zżelowanie mocnego na-
paru ziołowego i przechowywanie go w zamra-
żalniku, z którego wyjmujemy na 20 minut przed 
użyciem. Najlepsze zioła jakie możecie użyć do 
żelek pod oczy: rumianek, świetlik, arnika górska, 
lipa, chaber, kwiaty ślazu, nagietek. Proponuje wy-
brać kilka z proponowanych i przygotowywać na-
par z ich mieszaniny. 
Składniki:

•	 2 łyżki mieszaniny wybranych ziół (ilość 
dla ziół suszonych, jeśli stosujesz świe-
że, musisz ich użyć dwa razy więcej)

•	 350- 400 ml wrzącej wody
•	 1,5 łyżeczki agar agar

Zioła zalej wrząca wodą i odstaw do zaparzenia 
na 20 minut. Przecedź przez sitko lub gazę, tak 
by uzyskać około 250 ml płynu. Przelać do ron-
delka, dodć agar agar i cały czas mieszając dopro-
wadzić do wrzenia. Agar agar pęczniej w letniej 
wodzie, ale dopiero powyżej 90 ͦC się rozpuszcza. 
Uzyskany płyn nalej do foremek silikonowych, by 
uzyskać grubość plastrów około 0,5-1 cm. Mogą 
to być foremki do muffinek lub lizaków. Poczekaj 
aż zastygną. Wyjmij je z form. Przełóż do szczel-
nego opakowania, układaj jeden na drugi, prze-
kładając kawałkami papieru do pieczenia. Wstaw 
do zamrażalnika. W razie potrzeby wyjmij 2 sztuki 
z zamrażalnika, poczekaj chwilę aż chwilę odtają 
i nakładaj na oczy lub pod oczy. 

SASZETKA DO KĄPIELI KLEOPATRY
Kąpiele w mleku kojarzone są z Kleopatrą i jej 
rytuałem pielęgnacji ciała. Zachęcam do przygo-
towania saszetki kąpielowej pełnej kojących i od-
żywczych składników, które znajdziesz w swojej 
z kuchni.  

Składniki:
•	 2 łyżki płatków owsianych
•	 2 łyżki rumianku
•	 2 łyżeczki mleka w proszku
•	 1 łyżeczka oliwy lub oleju ze słodkich 

migdałów
Przygotuj kawałek gazy potrójnie złożonej o wy-
miarach 20x20 cm. Składniki sypkie nasyp po-
środku gazy i skrop oliwą/olejem ze słodkich mi-
gdałów. Zbierz rogi gazy i delikatnie zwiąż gazę, 
formując woreczek. Gotową saszetkę zawieść 
na kranie, by przepływała przez niego woda lub 
wrzuć bezpośrednio do kąpieli. Płatki owsiane ła-
godzą podrażnienia i zmniejszają swędzenie skó-
ry, rumianek ukoi i zmniejszy stany zapalne. Do-
datek oliwy/oleju nawilży skórę. Mleko w proszku 
ją wygładzi. 
Zachęcam gorąco do eksperymentowania z pro-
duktami spożywczymi w formie odżywczych dla 
skóry kosmetyków naturalnych. Owoce i warzy-
wa zawierają mnóstwo witamin i minerałów, tak 
samo płatki owsiane, białko jaja kurzego, jogurt 
naturalny czy miód wspaniale odżywią i nawilżą 
skórę. 
Za miesiąc w kolejnym artykule skupimy się na 
naturalnych metodach wzmacniania odporno-
ści. W końcu nadchodzi jesień i czas przeziębień. 
Będzie historia szajki złodziei podczas pandemii 
dżumy i ich wyjątkowego specyfiku, przepisy na 
syropy na górne drogi oddechowe oraz mazidło 
na bazie składników naszych babć. Zapraszam 
serdecznie. 

Autor: Aleksandra Skowron-Pałka, NaLi Natural

• 1 września 
ul. Okrzei 16

• 2 września 
Al. Partyzantów 11/13

• 3 września
ul. POW 2D lok. 11

• 4 września
ul. POW 20 – 24

• 5 września
ul. M. C.-Skłodowskiej 14

• 6 września
ul. Okrzei 16

• 7 września
ul. F. de Girarda 5

• 8 września
ul. F. de Girarda 17

• 9 września
ul. Okrzei 16

• 10 września  
ul. POW 2D lok. 11

• 11 września
ul. Maja 40

• 12 września
ul. 1 Maja 43

• 13 września
ul. Okrzei 16

• 14 września
ul. 1 Maja 50

DYŻURY APTEK:

Apteka ESKULAP
ul. Filipa de Girarda 17

96-300 Żyrardów,

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 22:00
Sobota   08:00 – 20:00
Niedziela   10:00 – 18:00

R E K L A M A

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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Zanzibar - atrakcje 
turystyczne wyspy

Złowiony  
i wypuszczony

Stowarzyszenie Nasza Narew 
złowiła rekordowego ponad stu-
kilowego suma, więcej o tym 
sukcesie mówi Stanisław Wasi-
lewski- Prezes Stowarzyszenia.

9 sierpnia padł rekord suma złowio-
nego przez wędkarzy ze Stowarzy-
szenia Nasza Narew na wysokości 
wsi Strzyże w gminie Pokrzywnica.   
2m 42 cm waga 109kg 80dkg. Walka 
z Wąsalem trwała ponad 2 godziny 
na odcinku Narwi 3 km raz w górę 

raz w dół rzeki. Sum olbrzym skusił 
się na pęk tłuściutkich dżdżownic 
zwanych rosówkami. Metoda łowie-
nia z gruntu.  Do zdjęcia pozowałem 
osobiście przy moim wzroście 187 
cm - mówił Stanisław Wasilewski- 
Prezes Stowarzyszenia Nasza Na-
rew. 

Zanzibar  to przepiękna  tanzańska  wyspa 
ulokowana na Oceanie Indyjskim, która 
kojarzy się z błękitem, egzotyką oraz niesa-
mowitym klimatem. Turyści przyciągani są 
tutaj przez czyste wybrzeże, miękkie złote 
plaże, wspaniałą pogodę i niezapomniane 
widoki. Zanzibar to nazwa zarówno dla poje-
dynczej wyspy, jak i określająca archipelag 
trzech wysp, w skład którego wchodzi Mafia, 
Pemba i wiele malutkich wysepek. To miej-
sce idealne na wymarzone i nietuzinkowe 
wakacje, zwłaszcza dla miłośników nurko-
wania oraz rajskich krajobrazów, jak z pocz-
tówek. 
Co warto zobaczyć i przeżyć na Zanzibarze?
Zanzibar to wspaniały kierunek na wczasy dla 
osób, które szukają błogiego leniuchowania w raj-
skich okolicznościach. Temperatura morza sięga 
tutaj aż 28 stopni Celsjusza, a plaże wyglądają 
tak jakby się miały nigdy nie kończyć. Jednakże 
Zanzibar to nie tylko możliwość relaksu i kąpieli 
- zarówno słonecznych, jak i wodnych - lecz rów-
nież mnóstwo atrakcji, a także miejsc do odkrycia. 
Jedną z nich są niewątpliwie  farmy przypraw. To 
plantacje pełne egzotycznych i pachnących roślin, 
które można zobaczyć, poczuć i naprawdę świet-
nie się tutaj bawić bez względu na wiek.
Wśród wielu dostępnych farm dobrą renomą cie-
szy się plantacja Tangawizi, która ma sympatycz-
nych pracowników i jest pełna przeróżnych skar-
bów. Można tutaj zobaczyć chociażby czerwone 
banany, mango na drzewach, czy takie rośliny 
jak wanilia, kurkuma, gałka muszkatołowa oraz 
pieprz. W miejscu tym uda się też podpatrzeć, 
jak rośnie kawa oraz zakupić dla siebie coś na pa-
miątkę.
Będąc na wakacjach na Zanzibarze koniecznie 
trzeba też odwiedzić  Park Narodowy Jozani. To 
przepiękne miejsce będące pod ochroną, które 
zachwyca zarówno fauną, jak i florą. Na odwie-
dzających czeka tutaj las tropikalny, endemiczne 
gatunki małp i zapierający dech w piersiach las 
namorzynowy. Jest on przede wszystkim dziki 

i ma w sobie aurę tajemniczości, a jednocześnie 
idealnie nadaje się dla turysty w każdym wieku, 
bowiem można tutaj przechodzić po stabilnym 
pomoście i omijać prześliczne korzenie drzew, 
które są tutaj prawdziwą atrakcją.
Wspaniała jest także  Wyspa Żółwi, czyli Prison 
Island. Miejsce to znajduje się nieopodal stolicy 
i można się tutaj dostać dzięki półgodzinnemu 
rejsowi, który rozpoczyna się właśnie w stolicy. 
Prison Island zachwyca ogromną ilością żółwi, 
z których najstarszy ma już 190 lat! Można je 
głaskać i karmić, a także po prostu błogo leniu-
chować obserwując te niesamowite zwierzęta. 
Ponadto na wyspie panują świetne warunki do 
uprawiania snorkelingu, zażywania kąpieli sło-
necznych na pięknej plaży, czy też moczenia ciało 
w ciepłym morzu. To frajda zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych.  
Stolica Zanzibaru, czyli Stone Town jest równie cie-
kawa, zwłaszcza dla osób, które chcą trochę bliżej 
poznać codzienne życie tego zakątka na świecie. 
Miasto to posiada urokliwy port, warto też zajrzeć 
na nocny market. Poza tym Stone Town urzeka 
atrakcjami starego miasta. Stolica Zanzibaru ma 
dość burzliwą, bolesną historię. Niegdyś był tutaj 
ośrodek handlu niewolnikami. Obecnie zaś moż-
na tu wieczorem bez końca spacerować wśród 
wielu mniejszych i większych straganów pełnych 
smaków i zapachów, a także odpoczywać gubiąc 
się wśród tutejszych ulic, by później ponownie się 
odnajdywać.
Raj dla miłośników nurkowania
Zanzibar jest też niewątpliwie rajem dla miłośni-
ków nurkowania. Piękne miejsce do tej aktywno-
ści znajduje się w okolicach wyspy Mnemby, gdzie 
można doświadczyć tak bardzo turkusowej wody, 
że aż trudno w to uwierzyć. Jednocześnie ma się 
też szansę na zobaczenie delfinów oraz oczywi-
ście niezwykłego, podwodnego krajobrazu. To 
jednak zaledwie początek.
Równie pięknym i jednym z najlepszych zakątków 
do nurkowania jest także Leven Bank. Można je 
odnaleźć w północnej części wyspy na otwartym 
ocenie. Miejsce to ma w sobie wiele magii, którą 
skrywają podwodne krainy. Można tutaj zobaczyć 
ogromną różnorodność życia, górskie krajobrazy, 
ale też warto wiedzieć, że występują tu dość sil-
ne prądy, co sprawia, że nadaje się ono jednak 

dla bardziej zaawansowanych miłośników nurko-
wania. Jeśli chodzi o morskie stworzenia to bar-
dzo prawdopodobne, że uda się tutaj spotkać się 
płaszczki, rekiny rafowe białopłetwe, mureny, czy 
też delfiny.
Inne wspaniałe miejsca na Zanzibarze, które na-
dają się idealnie do podwodnych wojaży to ta-
kie perełki jak Nankivell, Hunga Reef oraz Boribu 
Reef. Dwa pierwsze znajdują się niedaleko siebie 
i odnajdą się tutaj wszyscy nurkowanie bez wzglę-
du na doświadczenie. Zakątki te zachwycają swoją 
barwnością. Będąc tutaj ma się wrażenie przeby-
wania w tajemniczych, kolorowych ogrodach. Bo-
ribu Reef natomiast znajduje się u południowych 
wybrzeży wyspy i kusi ogromem gatunków gąbek. 
Jego głębokość sięga około 30 metrów. 
Kiedy warto wybrać się na Zanzibar?
Na Zanzibarze panuje klimat podzwrotnikowy su-
chy, oznacza to, że na wybrzeżu i wyspach moż-
na się spodziewać wysokiej temperatury prawie 
przez cały rok (pomiędzy 25, a nawet 35 stopni!). 
W centrum kraju zaś można liczyć na bardziej 
umiarkowane ciepło - między 16, a 25 stopni Cel-
sjusza.   Największe upały na Zanzibarze panują 
w okresie od grudnia aż do marca, wtedy to moż-
na się spodziewać temperatur nawet do około 40 
stopni. Woda zaś sięga tu 30 stopni Celsjusza, co 
zachęca do kąpieli i cieszenia się nią jak najdłużej.
Na wakacje można spokojnie wybrać sobie mie-
siąc na odwiedziny, który najbardziej odpowiada 
upodobaniom do większego lub mniejszego go-
rąca. Co ciekawe w okresie wakacyjnym występu-
ją tu monsuny - to oznacza, że to idealny moment, 
by uprawiać na Zanzibarze różnorakie sporty 
wodne.

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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Spacer po 
Żyrardowie
W słoneczną niedziele 21.08 od 
godz. 11:00 dorośli jak i dzieci, spa-
cerowali po Żyrardowie dowiadując 
się nowych rzeczy o swoim mieście. 
Przewodnik- Barbara Rzeczycka 
opowiadała historię zabytkowych 
budynków i wydarzeń jak i cieka-

wostki związane z naszym miastem. 
Skupiała się na tym by słuchacze do-
strzegli w Żyrardowie coś na co nie 
zwracają  uwagi na co dzień. Było 
to wydarzenie bezpłatne dla każdej 
grupy wiekowej. 
Następnie od godz. 16:00 zaczęła 
się potańcówka w Parku Dittricha. 
Bawiliśmy się z Orkiestrą Gedeon 
Richter Polska pod dyrekcją Jerzego 
Wysockiego i solistki Hanny Chmie-
lewskiej (sopran). Następnie zagrał 
nam zespół ESOX. 

fot. Gabrysia Jaskółka

Rozśpiewani seniorzy
W środę 24.08 o godz. 14:00 odbyły 
się warsztaty ze śpiewu dla naszych 
seniorów. Prowadzone były przez 
Dyrektora- Roberta Siniarskiego 
w Centrum Kultury w Żyrardowie. 

Na pierwszym takim spotkaniu, któ-
re miało miejsce 18.08, seniorzy na-
uczyli się m.in. oddychać przeponą. 

 Warsztaty Rozśpiewani Seniorzy, 
możliwe były do zrealizowania, dzię-
ki projektowi Kulturalni Seniorzy, 
który jest realizowany ze środków 
Urzędu Miasta Żyrardowa- Cen-
trum Usług Społecznych na działal-
ność na rzecz osób w wieku eme-
rytalnym- usługi mobilne- usługi 
animacji społeczno-kulturalnej. 
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Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 

Dla 5 pierwszych osób mamy gadżety Życia Powiatu Żyrardowskiego.

Rozwiązanie:
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Pionowo
1. niedobór barwnika w skó-

rze
2. biały lub żółty
3. duży wybór czegoś
4. stołek bez poręczy i bez 

oparcia
5. inaczej samochód
6. to co się komuś ofiarowuje
7. zimą ociepla szyję
8. historyczna Karina na 

wschodnim wybrzeżu 
Adriatyku

9. drzewo kwitnące na biało
10. Marek Tulliusz... - pisarz, 

mówca, polityk
12. podawana w celu regula-

cji glukozy we krwi
16. opala się nago na plaży
18. jednostka monetarna 

danego państwa
19. pot. słowne zaatakowa-

nie kogoś
20. pięcioczęściowa powieść 

Wiktora Hugo
21. umowa o pracę
23. przedmiot pozostawiony 

do wyboru
24. np. wino, piwo
26. duży sklep sprzedający 

towary po obniżonych 
cenach

27. oddział zbrojny towarzy-
szący komuś w drodze

28. usuwanie np. zęba
29. pierwszy miesiąc roku
32. mała beczułka na piwo
34. sceniczny dramat mu-

zyczny
36. mieszkańcy Afganistanu 
38. polityka zagraniczna 

państwa polegająca na 
podbojach kolonia

41. kobieta wykształcona, 
pracująca umysłowo

42. kleszcze chirurgiczne
43. uformowana bryła chleba
45. poczucie piękna

46. but zimowy z wysoką 
cholewką

48. wyrażenie wewnętrznie 
sprzeczne

49. ostre zapalenie gardła
54. mała Jadwiga
55. zespół współpracujących 

ze sobą urządzeń
56. Jarosław ... - polski pro-

zaik, poeta napisał opo-
wiadanie „Ikar”

57. może się rozładować 
w aucie

60. potoczna nazwa ścięgna 
w łydce

61. kilkusetosobowy samolot 
pasażerski

63. kwestionariusz zawiera-
jący pytania na określony 
temat

64. trójtlenek arsenu
67. latem bywa bezchmurne 
68. oddziale pola uprawne 
70. scena filmowa stanowią-

ca pewną całość
74. ziemia nieuprawiana 

przez dłuższy czas 
Poziomo

1. istota człowiekopodobna 
żyjąca ponad 3 mln lat 
temu 

7. człowiek czerpiący przy-
jemność z krzywdzenia 
innych

10. mała cebula
11. siatkowe rajstopy
13. niewykształcenie się ja-

kiegoś narządu
14. kolosalność, wielkość
15. brązowa przyprawa 

dodawana do słodkich 
potraw

17. zabezpieczenie przed 
skutkami ryzykownych 
działań

20. ta, która oszukuje 
22. syn Dedala
23. ten, który dostał się do 

finału
25. opaska na głowie ze złota 

lub srebra
27. kobieta elegancka, dbają-

ca o wygląd
29. kotlet z mięsa wołowego
30. zasłużona kobieta, któ-

rej imię nadawane jest 
szkole

31. coś bezsensownego
32. beztalencie
33. przynależność do jakiejś 

organizacji
35. statek powietrzny bez 

napędu
37. osoba chora umysłowo
39. nieszczęście dotykające 

kogoś
40. owoc o zielonym miąższu
44. pracuje w aptece
47. mięso pochodzące 

z grzbietowej części wie-
przowej

50. szczerze, wprost

51. niewielkie pomieszczenie 
w samolocie

52. tendencja do krytykowa-
nia otoczenia

53. najgłębsze jezioro na 
świecie

58. roślina podobna do bu-
raka

59. osoba rozmiłowana 
w czymś

62. przepływ informacji mię-
dzy urządzeniami

65. białe płatki spadające 
z nieba

66. górna część grzbietu 
69. ograniczony ścianami 

i dachem
71. np. w bawełnę
72. urządzenie pozwalające 

połączyć ze sobą dwa 
urządzenia

73. gatunek ryby z rodziny 
karpiowatych

75. mężczyzna o jasnych 
włosach

76. duże, wysokie naczynie 
o szerokim dnie

77. miejscowość we Francji 
odbywa się tam festiwal 
filmów

78. teren przystosowany do 
gry w piłkę nożną

79. ciastko z okruchów róż-
nych ciastek 

80. 9 miesiąc roku
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CORNING URUCHAMIA KOLEJNE 
LINIE PRODUKCYJNE I ZATRUDNIA 

NOWYCH PRACOWNIKÓW

Fabryka Corning w Mszczono-
wie to jedna z większych tego 
typu inwestycji w Europie, a to 
dopiero początek, ponieważ za-
potrzebowanie na światłowo-
dy rośnie. Po pierwszej grupie 
zatrudnionych, ruszyła kolejna 
rekrutacja. Teraz szansę na pra-
cę mają również osoby bez do-
świadczenia. 

Corning jest od lat liderem na ryn-
ku światłowodów – to właśnie inży-
nierowie tej firmy dokonali przeło-
mowych odkryć w latach 70., które 
przyczyniły się do rozwoju teleko-
munikacji światłowodowej. Do dzi-
siaj ponad połowa używanych na 
całym świecie światłowodów, po-
wstaje w fabrykach Corning, od 
tego roku również w Mszczonowie. 
Amerykańska firma dostarcza też 
optyczne, innowacyjne rozwiązania 
m.in. dla NASA. Ostatnie zdjęcia ko-
smosu zostały zrobione przez te-
leskop Jamesa Webba, do którego 
Corning dostarczył komponenty.

Praca również dla osób bez do-
świadczenia na produkcji

Obecność międzynarodowej firmy 
w Mszczonowie to duża szansa dla 
regionu i przede wszystkim nowe 
miejsca pracy. Jak można przeczy-
tać na stronie firmy, na zatrudnienie 
mogą liczyć zarówno doświadczeni 

pracownicy produkcyjni, jak i oso-
by, które dopiero stawiają pierwsze 
kroki na rynku pracy. Ze względu na 
otwieranie kolejnych linii produkcyj-
nych, Corning cały czas zatrudnia 
kolejnych pracowników – przede 
wszystkim operatorów, operator-
ki i osoby z technicznymi umie-
jętnościami. Dzięki przeszkolonej 
już kadrze i rozbudowanemu syste-
mowi szkoleń, firma jest też otwarta 
na osoby bez doświadczenia w po-
dobnym obszarze i świeżych absol-
wentów szkół. Wszyscy pracownicy 
mają zapewnione (od pierwszego 
dnia) stabilne zatrudnienie na umo-
wę o pracę, konkurencyjne wyna-
grodzenie oraz liczne benefity, ta-
kie jak: dofinansowanie posiłków, 
wczasy pod gruszą czy wyprawki dla 
dzieci. Nowy zakład w Mszczonowie 
to przede wszystkim również nowo-
czesny park maszynowy z wysokimi 
standardami bezpieczeństwa.

Corning zapewnia też bezpłatny do-
jazd do pracy z okolicznych miejsco-
wości. Aktualnie są to: Sochaczew, 
Wiskitki i Żyrardów, a kolejne trasy 
są w przygotowaniu. Aby uzyskać 
więcej informacji, wystarczy wejść 
na stronę: https://corningpraca.pl/
mszczonow/ lub zadzwonić: 515 14 
15 16. 

Materiał sponsorowany
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W dniu 22.08.2022 r., dyżurny SM wy-
słał patrol na ul. Towarową w związku 
ze zwisającym z drzewa złamanym ko-
narem. Była to powtórna interwencja, 
ponieważ po pierwszej konar nie został 
usunięty. Patrol wygrodził taśmą bia-
ło-czerwoną, ww.  miejsce i zobligował 
osobę odpowiedzialną do pilnego usu-
nięcia zagrożenia.   Tym razem konar 
został usunięty.

W dniu 22.08.2022 r., do dyżurnego 
SM wpłynęło zgłoszenie od mieszkan-
ki, dotyczące bezdomnego mężczy-
zny, który często przebywa w rejonie 
pergoli na ul. Jana Skrowaczewskiego 
29. Funkcjonariusze SM potwierdzili 

zgłoszenie. Po przeprowadzeniu roz-
mowy z mężczyzną, udzielono mu po-
mocy w dowieziono do Centrum Usług 
Społecznych, w celu udzielenia dalszej 
pomocy. W dniach 22-26.08.2022 r., 
strażnicy miejscy przeprowadzali kon-
trolę umów i wywozów nieczystości 
z prowadzonej działalności gospodar-
czej na ul. Jaktorowskiej, ul. Krótkiej,  
ul. Dolnośląskiej, ul. Dolnej, ul. Dekerta 
i ul. Dąbrowskiego. W trakcie kontroli 
nałożono jeden mandat karny oraz wy-
stawiono dwa wezwania. W pozosta-
łych przypadkach kontrolowanych firm, 

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

W dniu 23.08.2022 r., zostało przyjęte 
zgłoszenie przez dyżurnego SM, o nie-
prawidłowo zaparkowanym pojeździe 
na ul. Spółdzielczej 32.   Patrol SM na 
miejscu wystawił wezwanie dla kierują-
cego pojazdem marki Volkswagen, któ-
rego kierujący zaparkował w miejscu 
obowiązywania znaku B-35 ,,zakaz po-
stoju”. Na wezwanie stawił się Dariusz 
K., któremu udzielono pouczenia.

W dniu 23.08.2022 r., partol SM po 
zdarzeniu drogowym, jakie miało miej-
sce na ul. gen. Władysława Sikorskiego 
28, usunął leżący na jezdni złamany 

słupek i tarczę znaku drogowego, stwa-
rzające zagrożenie dla jadących pojaz-
dów. Uszkodzenie znaku zostało prze-
kazane do Wydziału Dróg i Transportu 
Drogowego w Urzędzie Miasta.

W dniu 24.08.2022 r. dyżurny SM przy-
jął zgłoszenie o kobiecie, która zakłó-
cająca spokój i porządek kupujących 
w Galerii Handlowej przy ul. 1 Maja. 
Funkcjonariusze SM potwierdzili zgło-
szenie. Za popełnione wykroczenie Mi-
rosława W. została ukarana mandatem 
karnym, po czym opuściła teren galerii.

W dniu 24.08.2022 r., funkcjonariusze 
SM podjęli czynności na skrzyżowaniu 
ul. Stefana Okrzei z Al. Partyzantów, 
w związku z przejściem kobiety przez 
jezdnię przy zapalonym czerwonym 
świetle sygnalizatora, co spowodowało 

duże zagrożenie dla innych uczestni-
ków ruchu. Za popełnione wykroczenie 
na Monikę Ł. został nałożony mandat 
karny.

W dniu 25.08.2022 r., zaniepo-
kojony mieszkaniec zgłosił dyżur-
nemu Straży Miejskiej, że przy  
ul. Limanowskiego 51, w korycie rzeki 
siedzi mężczyzna, który samodzielnie 
nie może z niego wyjść, a zgłaszający 
wraz z inną osobą pomagają mu się 
wydostać. Patrol SM na miejscu zastał 
mężczyznę, który nie był w stanie sa-
modzielnie poruszać się z powodu wy-
cieńczenia i wychłodzenia. Z mężczyzną 
trudno było nawiązać logiczną rozmo-
wę. Na miejsce został wezwany zespół 
Ratownictwa Medycznego, który zdecy-
dował zabrać Marka M., w celu hospita-
lizacji. 

STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ POŻARNA POLICJA
Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Żyrardowie 
informuje od dnia 22.08.2022 r. 
do dnia 29.08.2022 r. Stanowisko 
Kierowania Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ży-
rardowie odnotowało 26 zdarzeń, 
w tym:

•	Pożary – 5 zdarzeń;
•	Miejscowe Zagrożenia – 19 zda-

rzeń;
•	Alarmy fałszywe – 2 zdarzenia.
We piątek 26 sierpnia ok godz. 
01:44 strażacy zostali wezwani do Ra-
dziejowic na ul.  Ossolińskich. Samo-
chód osobowy wypadł z jezdni i prze-
wrócił się na bok. Osoby podróżujące 
samochodem oddaliły się z miejsca 
zdarzenia. Strażacy zabezpieczyli po-
jazd i przeszukali teren wokół miejsca 
zdarzenia, ale nie udało się ustalić 
osób, które podróżowały pojazdem. 
Okoliczności zdarzenia ustala Policja. 
W akcji ratowniczej brały udział zastępy 
z JRG Żyrardów, JRG Grodzisk oraz OSP 
Międzyborów.
Również w piątek 26 sierpnia ok 
godziny 9:22 strażacy z JRG Żyrardów 
oraz OSP Radziejowice interweniowali 
w miejscowości Kuranów, gdzie na dro-
dze serwisowej przy trasie S8 doszło 
do wypadku z udziałem samochodu 

ciężarowego i osobowego. Samochód 
osobowy na prostym odcinku drogi 
uderzył w bok samochodu ciężaro-
wego uszkadzając mu zbiornik paliwa 
i dwie opony.  Kobieta i mężczyzna z sa-
mochodu osobowego a także kierow-
ca samochodu ciężarowego opuścili 
pojazdy przed przybyciem Straży Po-
żarnej o własnych siłach i nie wymagali 
pomocy medycznej. Z samochodu cię-
żarowego według relacji kierowcy wy-
ciekło na jezdnię około 600 -700 litrów 
oleju napędowego. Akcja ratownicza 
polegała na zebraniu rozlanego paliwa 
z jezdni oraz przepompowania pali-
wa, które pozostało w uszkodzonym 
samochodzie.  Ruch na drodze został 
wstrzymany na ok 4 godziny. 
Pozostałe zdarzenia

•	Pomoc innym służbom – 4 zdarzenia;
•	Pożar śmieci – 3 zdarzenia;
•	Pożar trawy – 2 zdarzenia;
•	Usuwanie gniazda owadów – 4 zda-

rzenia;
•	Alarm fałszywy – 2 zdarzenia;
•	Kot uwięziony w ogrodzeniu – 1 zda-

rzenie;
•	Złamane konary drzew na drodze, 

uszkodzone dachy – 7 zdarzeń;
Informację sporządził:

Oficer Prasowy Komendanta Powiato-
wego

st. kpt. Jarosław Belina

Uwaga !
Otrzymaliśmy zgłoszenie, że po terenie miasta Mszczonów poruszają się osoby 
podszywające się pod pracowników Centrum Usług Społecznych i w zamian za 
opłatę deklarują pomoc przy wypełnianiu wniosków o dotację.
W przypadku napotkania takich osób prosimy niezwłocznie powiadomić Policję 
oraz zachować szczególną ostrożność .

Mężczyzna 19 lipca 2022 roku wła-
mał się do domu jednorodzinnego 
w Skierniewicach. Jeśli ktoś rozpo-
znaje osobę widoczną na zdjęciach 

prosimy o kontakt.
Z informacjami można zgłaszać się 
osobiście do Komendy Miejskiej Po-
licji w Skierniewicach przy ulicy So-
bieskiego 69, telefonicznie pod nu-
merem 47 843 11 88, 47 843 11 48 
lub pod numerem alarmowym 112. 

POSZUKIWANY
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SOLIDNY 
PRACODAWCA
Fabryka Mondi Warszawa w Mszczonowie, to jedna 
z 6 fabryk grupy Mondi, produkujących opakowa-
nia z tektury falistej. Zakład powstał w 1999 roku, 
a 5 lat później został włączony do Mondi Corruga-
ted Solutions. W Mszczonowie produkowane są 
opakowania tekturowe dla wielu branż, między in-
nymi spożywczej, e-commerce – czyli opakowania 
wysyłkowe do pakowania zakupów internetowych, 
dla producentów warzyw i owoców, kosmetycznej 
i chemii gospodarczej, dla najbardziej rozpoznawal-
nych marek na rynku.

W zakładzie duży nacisk kładziemy na wykorzysty-
wanie nowoczesnych technologii produkcji i pro-
jektowania opakowań. Przestrzeń fabryki jest sta-
le modernizowana i powiększana, wiele funduszy 
przeznaczamy na inwestycje w innowacyjne rozwią-
zania. Istotny rozwój firmy w ostatnich latach spra-

wił, że zdecydowaliśmy o ponad dwukrotnej rozbu-
dowie hali produkcyjnej (z 20 do 49 tysięcy metrów 
kwadratowych). Inwestycja ta jest aktualnie realizo-
wana i poza znaczącym zwiększeniem powierzchni, 
zakłada rozbudowę parku technologicznego i insta-
lację nowych maszyn produkcyjnych. Pod koniec 
2023 roku, kiedy zakończą się prace budowlane, 
moc produkcyjna osiągnie 320 milionów metrów 
kwadratowych rocznie. Podczas całego czasu trwa-
nia rozbudowy, fabryka nie zaprzestanie swojej 
działalności.

W związku z powiększeniem możliwości produkcyj-
nych, zwiększy się z pewnością liczba zatrudnionych 
w fabryce osób. Obecnie Mondi Warszawa zatrud-
nia ich około 200, nieustannie poszukując nowych 
rozwiązań i wdrażając innowacje do codziennej 
pracy – błyskotliwe pomysły naszych pracowników 
na różnorakie usprawnienia są nagradzane i reali-
zowane z sukcesami. Praca przy procesie produkcji 
nie mogłaby istnieć bez współpracy zespołowej oraz 
wzajemnego zaufania – nasi pracownicy polegają 
na sobie wzajemnie, a dzięki dobrej atmosferze lu-
bią ze sobą pracować. Zapewniamy rozwój naszych 
pracowników: osoby zatrudnione w Mondi mają 

możliwość brania udziału w różnorodnych szkole-
niach, by stale rozwijać swoje umiejętności i kom-
petencje. Dbamy o to, by nasi pracownicy realizo-
wali ciekawe i interesujące wyzwania zawodowe 
oraz mieli stały kontakt z ekspertami w dziedzinie 
produkcji opakowań, co pozwala im na tworzenie 
innowacyjnych i nowoczesnych projektów. Bardzo 
istotną kwestią w codziennej pracy są dla nas za-
sady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dzięki temu 
możemy być pewni, że osoby pracujące w naszym 
zakładzie nie tylko dobrze wykonują swoje obo-
wiązki, ale przede wszystkim są w niej bezpieczni. 
Pracownicy mają okazję nawiązywać relacje nie tyl-
ko podczas codziennej pracy, ale również podczas 
organizowanych przez firmę pikników i spotkań dla 
ich rodzin. Prowadzimy także różnorodne konkur-
sy dla ich pociech, na przykład Konkurs Plastyczny 
z okazji Dnia Dziecka.

Mondi Warszawa to zakład, który często angażuje się 
w wielorakie akcje społeczne. Rozumiemy potrzeby 
lokalnych instytucji, jesteśmy na nie otwarci i chce-
my je wspierać. Z Zespołem Szkół w Mszczonowie 
podpisaliśmy Umowę Patronacką, która zakłada 
ofertę praktyk w naszej fabryce, realizację szkoleń 
doskonalących oraz rozwijających ich umiejętności 
oraz ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych 
uczniów. Finansowo wspieramy także Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, w Dniu Rodzicielstwa 
wzięliśmy udział w Pikniku Rodzin Zastępczych. 
Współpracowaliśmy także z Miejskim Przedszkolem 
nr 1 w Mszczonowie, które finansowo wsparliśmy 
przy organizacji Dnia Dziecka. Już 22 września od-
będzie się akcja „Sprzątanie świata”. Pracownicy 
Mondi wraz z uczniami Zespołu Szkół w Mszczono-
wie będą sprzątali teren wokół pobliskiego zbior-
nika Św. Anny. Relacje z lokalną społecznością są 
dla nas i naszych pracowników bardzo ważne, po-
zwalają nam cieszyć się wizerunkiem firmy solidnej 
i rodzinnej oraz takiej, która widocznie dba o swoich 
pracowników.

Materiał sponsorowany
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SQUASH ROZRYWKA, KTÓRA POMOŻE ZGUBIĆ ZBĘDNE KILOGRAMY
Sport stanowi nieodłącznym elemen-
tem naszego życia. Codziennie chodzi-
my na treningi, biegamy, staramy się 
być lepszymi w swojej ulubionej dyscy-
plinie. Niekiedy trenujemy ją zawodo-
wo, zazwyczaj jednak – z czysto hobby-
stycznych pobudek. Często dodatkową 
motywacją do podjęcia sportowego 
wyzwania jest chęć zgubienia zbęd-
nych kilogramów. Idealną propozycją 
w takim przypadku mogą być sporty 
rakietowe, a wśród nich – squash.
Ćwierć wieku squasha w Polsce
Choć dziś squash znany jest na całym 
świecie, początki tej dyscypliny spor-
towej związane są z Anglią. To praw-
dopodobnie tam, jeszcze w XIX wieku 
więźniowie, nie mogący grać w tenisa, 
rozpoczęli praktykę odbijania piłki od 
ściany, dając podwaliny squashowi, 
którego znamy dziś. Rzecz jasna na 
przestrzeni lat zasady gry stopniowo 
ewoluowały, a sama dyscyplina spor-
towa rozprzestrzeniała się poza gra-
nice Wielkiej Brytanii. Obecnie szacuje 
się, że squash uprawiany jest w ponad 
150 państwach świata, w tym w Polsce, 
do której zawędrował około 1997 roku 
– czyli zaledwie 25 lat temu! W rankin-
gu czołowych zawodników nie brakuje 
Brytyjczyków, co nie powinno dziwić, co 
jednak ciekawe – dyscyplina ta cieszy 
się równie ogromnym zainteresowa-
niem w krajach arabskich i to z tego za-
kątku świata pochodzi wielu utalento-
wanych i utytułowanych zawodników.
Czym i jak grać w squasha? 
Aby rozpocząć przygodę z tą dyscypli-
ną sportową, musimy zaopatrzyć się 
w specjalną piłkę i rakietę, a następ-
nie udać się na kort do gry w squasha. 
Wbrew pozorom i powszechnie panu-
jącemu przeświadczeniu, piłki i rakiety 
tenisowe – podobnie, jak sam kort – 
nie nadają się do gry w squasha, mimo 
że w obu przypadkach mamy do czy-
nienia z odbijaniem piłki. Jeśli kiedykol-

wiek graliśmy w tenisa, sama technika 
uderzeń czy też sposób zachowania 
zawodnika na boisku są niezwykle zbli-
żone, będzie nam zatem łatwiej zaada-
ptować się do nowych warunków. Na 
czym polegają zatem różnice? Rakieta 
potrzebna do gry w squasha jest nie-
co mniejsza niż ta przeznaczona do 
tenisa, zupełnie inaczej wygląda także 
piłeczka. Co więcej, piłeczka squasho-
wa wykazuje zupełnie inne właściwo-
ści, gdy jest chłodna oraz w sytuacji, 
gdy ją rozgrzejemy! To właśnie dlatego 
konieczne jest przygotowanie piłeczki 
przed meczem i nadanie jej odpowied-

niej temperatury, na przykład rolując ją 
dynamicznie pod butem lub intensyw-
nie odbijając od ściany kortu, na któ-
rym się znajdujemy. 
Podstawowe zasady gry
Nie ulega wątpliwości, że – podobnie, 
jak w przypadku innych gier – potrzeb-
ne jest nam boisko, czy też ściślej: kort. 
Do gry w squasha konieczny jest plac 
gry o konkretnych wymiarach: 9,75 na 
6,4 metra, otoczony ścianami. Na jed-

nej z nich należy wydzielić pole, w które 
zawodnicy będą celować piłką – po-
winno ono mieć wymiary 6,4 m sze-
rokości i 1,35 m wysokości. Zadaniem 
zawodników jest zagrywanie piłki w taki 
sposób, by trafiała w wyznaczony ob-
szar, a zarazem by przeciwnik nie był 
w stanie wykonać po nas prawidło-
wego uderzenia. Tym samym należy 
odbić piłeczkę tak, aby rywal zmuszo-
ny był odbić ją po 2 lub więcej kozłach 
o podłoże, bądź nie był w stanie tra-
fić nią w wyznaczone na ścianie pole. 
Serwis przekazywany jest drugiemu 
zawodnikowi w sytuacji, gdy serwujący 

przegrywa wymianę, natomiast każdy 
kolejny set rozpoczyna ta osoba, która 
zwyciężyła poprzednią partię. Podob-
nie, jak w przypadku tenisa stołowego, 
poszczególne sety rozgrywa się do 11 
punktów oraz 2 punktów przewagi nad 
przeciwnikiem. 
Granie i spalanie kalorii naraz? 
Czemu nie!
Dobrze jest, jeśli sport to nie tylko roz-
rywka – najlepiej, gdy idzie w parze 

z treningiem, a co za tym idzie: kształto-
waniem sylwetki, utratą wagi, poprawą 
kondycji lub siły, W przypadku squasha 
właśnie tak jest – walor rozrywkowy 
i zdrowotny uzupełniają się wzajemnie. 
Jak wynika z badań, zaledwie półgo-
dzinna rozgrywka w squasha wpływa 
już pozytywnie na pracę płuc i serca. Co 
więcej, dzięki regularnym treningom 
możliwe jest zwiększenie gibkości ciała, 
wzrost naszej wytrzymałości, a zarazem 
budowa mięśni ramion, pleców oraz 
brzucha. Dodatkowym atutem squ-
asha jest fakt wkładania dużego wysiłku 
przez zawodników, co przekłada się nie 
tylko na poprawę rzeźby ciała, ale i spa-
lanie tłuszczu. Szacuje się bowiem, że 
zawodnik o wadze około 70-80 kilogra-
mów podczas godzinnej rozgrywki jest 
w stanie spalić nawet do 1000 kalorii! 
Co istotne, w squashu rozwijamy nie 
tylko ciało, ale także umysł – musimy 
planować nasze ruchy oraz umiejętnie 
przewidywać zagrania rywala. Ponadto 
pozwala on na skuteczne odcięcie się 
od trosk życia codziennego lub trapią-
cych nas kłopotów, co przekłada się na 
poprawę naszego stanu psychicznego. 
Gdzie rozpocząć przygodę ze squ-
ashem? 
Skoro wiemy już, czym jest squash, 
na czym polega i jakie są jego zale-
ty, pojawia się zasadnicze pytanie: 
gdzie można go trenować? Bez trudu 
w większych miastach powinniśmy zlo-
kalizować kluby do gry w squasha – naj-
częściej posiadają one po kilka kortów, 
dzięki czemu łatwiej jest zawodnikom 
rezerwować je na określoną godzinę. 
Wkrótce także na terenie naszego po-
wiatu pojawią się korty do gry w squ-
asha w klubie Silver Squash przy ulicy 
Lniarskiej 13 w Żyrardowie. Może war-
to zatem pomyśleć o zmianie swojego 
stylu życia, by spróbować swoich sił 
w tej niecodziennej dyscyplinie sporto-
wej? Co więcej, w połowie września wy-
startuje również szkółka dla dzieci. Za-
jęcia będą odbywać się będą we wtorki 
i w czwartki. 

W niedziele 22 sierpnia na terenie 
term mszczonowskich odbył się fina-
łowy etap siatkówki plażowej drugiego 
już cyklu Turnieju Miast na Mazowszu. 
Do turnieju organizowanego przez 
Projekt Siatkówka Plażowa Żyrardów 
oraz Olimpijczyka Mszczonów przy-

stąpiło 16 najlepiej punktujących par. 
Żyrardów reprezentowali Marcin Ko-
łodziejski i Bartłomiej Jankowski oraz 
Michal Kiełbasa i Igor Ciniewski, któ-
rzy zajęli odpowiednio 2 i 3 miejsce. 
W niedziele 28 sierpnia odbył się 
pierwszy turniej z cyklu Grand Prix 
Giżycka, do którego przystąpiło 16 
par, wśród nich Marcin Kołodziej-
ski i Łukasz Leszczyński (Ełk), którzy 
pierwszy raz zagrali z sobą w parze. 
Mimo lejącego się żaru z nieba za-
wodnicy rozegrali 11 setów, ulegając 
w ćwierćfinale parze z Suwałk. Mimo 
tego potknięcia   dochodzą do finału 
z prawej strony rewanżując się prze-
ciwnikom z przegranego ćwierćfinału 
2:0 w setach i sięgają pełną pule pkt. 
w klasyfikacji generalnej. Kolejny turniej 
tego cyklu odbędzie   się 3 września.                                        

Tekst: Projekt Siatkowka  
Plażowa Żyrardów

Sierpniowe zmagania siatkarzy plażowych

ZAPISY NA ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ELEMENTAMI SQUASHA
WTORKI I CZWARTKI O 17:00 - 18:00 ORAZ 18:00 - 19:00

Zadzwoń pod numer: 662 260 003  lub napisz kontakt@silversquash.pl
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Silver Gym: Trening ogól-
norozwojowy z Tomkiem 
Srebrnikiem

4. Ostanie ćwiczenie polega na uginaniu przedramion w po-
zycji stojącej. Jest to ćwiczenie na bi- cepsy, gdzie pracuje 
mięsień dwugłowy. Jest to uzupełnienie do całego treningu.

1. Maszyna z której skorzystamy jest to platforma na nogi. 
Ćwiczenie będzie angażować całe mięśnie naszych nóg, 
a w szczególności mięsień czworogłowy uda i pośladki. 
Bardzo ważne jest aby podczas wykonywania ćwiczenia nie 
prostować stawu kolanowego do samego końca aby ciężar 
nie pozostawał na stawach.

2. Kolejne ćwiczenie na mięśnie klatki piersiowej będzie 
skupiało się na wyciskaniu na maszynie typu hamer. Przy 
wykonywaniu ćwiczenia pracuję cała nasza klatka piersio-
wa oraz obręcz barko- wa, a także w mniejszym stopniu tył 
naszego ramienia. Ważne jest aby mocno ściągnąć łopatki 
i wypchnąć się do przodu, tak aby wyizolować pracę bar-
kami. Warto również zwrócić uwagę aby nadgarstki były 
wyprostowane.

3. Trzecie ćwiczenie wpływa na środek naszych pleców 
i mięśnie czworoboczne. Ruch składa się z przyciągania 
uchwytów do dolnej części klatki piersiowej. Zwracamy 
uwagę aby nasze plecy były maksymalnie wyprostowane 
a klatka wypchnię- ta. Pracujemy na zasadzie ruchu łopatki 
przyciągając łokieć blisko do sylwetki.

Piękna pogoda i poznawanie wa-
lorów przyrodniczych gmin Pusz-
cza Mariańska oraz Wiskitki - Tak 
wyglądał sobotni rajd rowerowy 
zorganizowany w ramach projek-
tu „Eko-edukacja i rozwój ścieżki 
przyrodniczej w gminie Puszcza 
Mariańska”, dofinansowanego 
ze środków z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 
27 sierpnia piękna pogoda przycią-
gnęła pod siedzibę  stowarzyszenia 
MRIES około 50 uczestników rodzin-
nego rajdu w śród których znalazły 
się zarówno dzieci jak i osoby starsze. 
O godz. 10:15 pod przewodnictwem 
Beaty Łukasik zebrani mieszkańcy 
wyruszyli na rowerową  przejażdż-
kę mającą na celu poznanie walorów 
przyrodniczych okolic gminy Puszcza 
Mariańska w tym. Bolimowskiego 

Parku Krajobrazowego. 
Pierwszym przystankiem było od-
wiedzenie Parku Wiejskiego w Anto-
niewie im. Benedykta Dybowskiego, 
gdzie mili właściciele pokazali uczest-
nikom rajdu różnorodne i niespoty-
kane w okolicy gatunki drzew i roślin. 
Najmłodsi zachwycali się królikami 
i mogli nakarmić kolorowe rybki. 
Kolejna miejscowość gdzie wyciecz-
kowicze zrobili przystanek było to So-
kule bogate w ciekawe historie oraz 
piękną  przyrodę. Podczas przerwy 
w sokulskim lesie odbyło się ognisko, 
które udało się zorganizować dzięki 
współpracy z KGiGW „Sokulanka" 
Następnie trasa rajdu została zmo-
dyfikowana, uczestnicy udali się  to 
ważnego dla mieszkańców Sokola 
miejsca z którym wiąże się historia 
z 1907r. To właśnie tu odnaleziono 
w zbożu skradziony z miedniewickie-
go sanktuarium obraz Świętej Rodzi-
ny. Rajd finalnie zakończył się po 32 
kilometrach w Puszczy Mariańskiej.

Rodzinny rajd Rodzinny rajd 
rowerowyrowerowy


