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Rusza budowa stadionu lekkoatletycznego

W dniu 14.09.2022 r. o godz. 11:30 w Zespole 
Szkół nr 1 w yrardowie miało miejsce podpi-
sanie przez Starostę owiatu yrardowskie-
go umowy z wykonawc  inwestycji „ udowa 
zespołu sportowego przy espole Szkół nr 1 
w yrardowie”.
W wydarzeniu uczestniczyli:

• goście honorowi: Senator Marek Martynow-
ski oraz Poseł Maciej Małecki, Sekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Aktywów Pa stwowych,

• Pani Adriana Klat  Prezes ADA-LIGHT sp.
z o.o.,

• arząd Powiatu yrardowskiego w pełnym
składzie osobowym (Starosta Krzysztof Dzi-
wisz, Wicestarosta Krzysztof Maciejczyk,
Stanisław Nalej, Krzysztof Rdest, Andrzej
Koźbiał) oraz Skarbnik Agnieszka Mazurek,

• Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz
Stusi ski i radni Powiatu yrardowskiego,

• dyrektor espołu Szkół nr 1 Barbara Gru-
chal, nauczyciele i uczniowie „ lektryka”.

Wartość kontraktu to 13 577 000,00 zł brutto. 
arząd Powiatu pozyskał dla inwestycji dofinan-

sowanie z Rządowego unduszu Polski ad: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych (11 211 300,00 zł) 
oraz z Rządowego unduszu Inwestycji Lokalnych 
(1 004 735,00 zł).  Planowany termin wykonania 
inwestycji: 14.10.2023 r. 
Przedmiotem inwestycji jest teren sportowy e-
społu Szkół Nr 1 w yrardowie przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4 na którym przewidziana jest budowa 
nowoczesnej infrastruktury sportowej. Obecnie 
na działce znajduje się budynek espołu Szkół 
wraz z halą sportową. Wschodnia część działki 
obecnie nie jest zagospodarowana, dawniej znaj-
dowało się w tym miejscu stare trawiaste boisko 
z szutrową bieżnią. najdują się tu również pozo-
stałości po ziemnej trybunie. 
Projekt przewiduje budowę stadionu sportowego 
składającego się z: 

• bieżni okrężnej, czterotorowej, długości
400 m, z rowem wodnym do biegów z prze-
szkodami,

• bieżni prostej, częściowo pokrywającej się
z bieżnią okrężną, -torowej do biegów na
100  110 m,

• boiska piłkarskiego wewnątrz bieżni okręż-
nej,

• boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna  2
koszykówka) w północnym zakolu bieżni,

• boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, tenis

ziemny, badminton) w północnym zakolu 
bieżni, 

• skoku w dal i trójskoku (z dwiema zeskocz-
niami) w północnym zakolu bieżni,

• skoku o tyczce, z możliwością ustawienia
zeskoczni w dwóch kierunkach, w północ-
nym zakolu bieżni,

• rzutni do pchnięcia kulą w południowym za-
kolu bieżni,

• skoku wzwyż w południowym zakolu bieżni.
Program sportowy uzupełniony będzie o:

• urządzenia do ćwicze  kalistenicznych
(streetworkout),

• trybunę, systemową, zadaszoną,
• budynek zapleczowy, parterowy, w którym

znajdą się szatnie, toalety oraz pomieszcze-
nia magazynowe i techniczne wraz z pod-
stawowym wyposażeniem,

• sprzęt sportowy, niezbędny do ćwicze .
Oprócz budowy w w obiektu sportowego przewi-
dziano wykonanie: 

• nowych chodników na pozostałym terenie
szkoły,

• montażu elementów małej architektury na
pozostałym terenie szkoły,

• montażu sprzętu nagłaśniającego (wraz
z okablowaniem),

• wymiany ogrodzenia wokół całej działki,
• parkingów dla łącznie 30 samochodów oso-

bowych (w tym dla osób niepełnospraw-
nych).

• 28 stojaków na rowery,
• kompletu przyłączy.
Obsługę komunikacyjną zapewnia istniejący zjazd 
na ul. Bohaterów Warszawy. Nowoczesny przysz-
kolny zespół sportowo-lekkoatletyczny pozwoli 
na poprawę i zwiększenie możliwości organizacji 
imprez sportowych dla mieszka ców począwszy 
od dzieci i młodzieży, a na klubach sportowych 
ko cząc, a jego podstawową funkcją będzie sport, 
nauka i edukacja. Będzie to największy i najnowo-
cześniejszy lekkoatletyczny w pełni wyposażony 
obiekt sportowy w Powiecie yrardowskim. 

 ziękujemy serdecznie przedstawicielom rządu 
Prawa i prawiedliwości oraz przedstawicielom e-
natu za ogromne wsparcie. dyby nie to wsparcie 
nie udałoby się tego marzenia zrealizować. zięku-
jemy, że pan Minister i enator są z nami zawsze, 
gdy ich potrzebujemy  powiedział rzyszto  ziwisz 
tarosta Powiatu yrardowskiego.
 Myślę, że mieszkańcy powinni być zadowoleni z ta-

kiej inwestycji, mimo iż jeszcze nie ukończonej to dzi-
siejsze podpisanie umowy zobowiązuje wykonawcę do 
zakończenia realizacji w przeciągu  miesięcy. Myślę, 
że za trochę ponad rok wszyscy wspólnie będziemy po-
dziwiać ten wspaniały stadion lekkoatletyczny.  powie-
dział enator Marek Martynowski 
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5 KOLEJNYCH BUDYNKÓW SZPITALA 
DOCZEKAŁO SIĘ REMONTÓW

2,5MLN ZŁOTYCH NA MODERNIZACJE DWÓCH 
KOTŁÓW DLA PEC "ŻYRARDÓW" SPÓŁKA Z O.O.

,5 mln zł na termomodernizację Cen-
trum drowia Mazowsza achodnie-
go. Owocne przeprowadzenie prze-
targu na II etap rewitalizacji budynków 
szpitala pozwoli na szybkie rozpoczę-
cie remontów.

1  sierpnia starosta podpisał umowę 
z Narodowym unduszem Ochrony 

rodowiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie realizacji przedsię-
wzięcia pt.: „Termomodernizacja 5 bu-
dynków należących do Centrum Zdro-
wia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.
w kwocie 10,2 mln zł, a już  września 
otwarto oferty przetargowe na reali-
zację tego zadania. Termomoderniza-
cję 5 kolejnych budynków wykona fir-
ma AMAT, której oferta zakłada koszty 
w wysokości ,5 mln zł. 

- Całe środowisko szpitalne i my jako
arząd jesteśmy bardzo zadowoleni

z takiego wyniku przetargu  mówi sta-
rosta powiatu żyrardowskiego, Krzysz-

tof Dziwisz.  Oprócz termomoderni-
zacji chcielibyśmy przeznaczyć środki 
na remont wnętrza szpitala. Musimy 
to oczywiście robić ostrożnie, bo nie 
chcemy sparaliżować pracy szpitala, 
a przestoje na niektórych oddziałach 
i tak już się zdarzają w związku z trwa-
jącym remontem. Dlatego nie chcąc 
wyłączyć dużej części szpitala z funk-
cjonowania, wspólnie z prezesem, 
Marcinem Plutą, omawiamy, jak po-
winien wyglądać plan remontów. Na 
pewno teraz po owocnych wynikach 
przetargu, usiądziemy z prezesem po-
nownie do rozmów, jak odpowiednio 
rozdysponować pozostałe środki i jak 
rozplanować harmonogram prac  
dodaje starosta. 

irma ta ma już doświadczenie we 
współpracy z Centrum drowia Ma-
zowsza achodniego, bo to ona od-
powiedzialna jest za rewitalizację 
poprzez termomodernizację dwóch 
najstarszych budynków. 

II etap inwestycji zakłada rewitaliza-
cję budynków: akładu Opieku czo 
Leczniczego oraz Oddziału Medycyny 
Paliatywnej, Oddziału Neurologii, Reu-
matologii oraz Rehabilitacji Ogólno-
ustrojowej, Przychodni Specjalistycz-
nej, Poradni drowia Psychicznego, 
Archiwum.

Inwestycja poprawi stan techniczny 
i estetyczny szpitalnej infrastruktu-
ry oraz przyczyni się do zmniejsze-

nia kosztów energii, co będzie miało 
wpływ na środowisko i oszczędności. 
Rewitalizacja obejmie między innymi 
wymianę okien, pokrycia dachowego, 
ocieplenie ścian zewnętrznych, wy-
mianę instalacji centralnego ogrzewa-
nia, wymianę oświetlenia oraz montaż 
instalacji fotowoltaicznej. Dla inwe-
stycji pozyskane zostały już wszelkie 
wymagane pozwolenia na budowę, 
a prace budowlane rozpoczną się 
jeszcze w bieżącym roku.

 rodzy uczniowie, każda szkoła w Polsce zasługuję na 
dogodne warunki do nauczania zarówno w sali lekcyj-
nej jak i podczas sportowych zajęć wychowania zycz-
nego. ak się okazało, tu w yrardowie, mieście o pięk-
nych tradycjach sportowych przy Zespole zkół nr  
takich warunków brakowało. Cierpicie na tym zarówno 
wy, jak i wasi poprzedni rówieśnicy uczęszczający do 
żyrardowskiego lektryka. estem niezwykle zadowolo-
ny, że udało się tu w tym miejscu zebrać dwie potężne 
siły rządu Prawa i prawiedliwości oraz przedstawicieli 
amorządu Powiatu yrardowskiego.  powiedział Mi-

nister Maciej Małecki, który dodatkowo podkreślał, iż 
stadion będzie dostępny nie tylko dla uczniów lektry-
ka, ale również dla wszystkich mieszkańców yrardo-
wa.  zanowni Państwo, to niesamowite, że historia dzieje 

się na naszych oczach i to jaka historia. zięki tej in-
westycji mamy szansę na to, aby duch sportu znowu 
zagościł na terenie naszego kochanego lektryka . To 
jest szkoła z ogromnymi tradycjami, z tych murów wy-
chodzili wielcy polscy naukowcy, ludzie o potężnych za-
sobach wiedzy i kompetencjach do działania we współ-
czesnym świecie a ta inwestycja da nam szansę na to, 
aby duch sportu na nowo zagościł w tych murach i być 
może dochowamy się nowych Mistrzów limpijskich, 
Mistrzów Polski, którzy godnie będą reprezentowali 

lektryczniak  i to miejsce. rodzy Państwo ta inwesty-
cja będzie nie tylko służyła uczniom i wychowankom, 
ale także wszystkim mieszkańcom powiatu. ie ukry-
wam, że z tym miejscem łączą mnie również osobiste 

wspomnienia, ponieważ drodzy Państwo,  lat temu 
tutaj był już stadion. czywiście nie był tak wspaniały, 
z taką rozbudowaną in rastrukturą jak ten, ale na tym 
stadionie będąc młodym człowiekiem rozgrywałem 
czwórbój lekkoatletyczny i niejednokrotnie biegałem na 
tej bieżni, skakałem w dal, rzucałem kulą i oszczepem. 
To miejsce dostanie swoją drugą szansę i za to nie-
zmiernie jestem wdzięczny wszystkim członkom ady 
Powiatu yrardowskiego, którzy przychylnie przyjęli ini-
cjatywę naszego starosty i oczywiście bardzo serdecz-
nie dziękuję członkom Zarządu Powiatu, ponieważ bez 
starania szczególnie starostów ta inwestycja nie miała-
by szans na realizację.  powiedział Krzysztof Rdest 
Członek arządu Powiatu yrardowskiego.

1  września w żyrardowskim Włókienniku w obecności ministra 
Macieja Małeckiego, odbyło się podpisanie umów z Wojewódzkim 

unduszem chrony rodowiska i ospodarki Wodnej w Warsza-
wie.
2 437 400 zł dofinansowania w formie pożyczki otrzymał P C „ yrardów” 
Spółka z o.o. z Wojewódzkiego unduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na modernizację instalacji odpylania dla kotłów nr. 3 
i 4 w ciepłowni miejskiej. 
Obecna także na wydarzeniu wójt gminy Radziejowice złożyła swój podpis 
na umówię o dotację w wysokości ponad 4 000 zł dla gminy na usuwanie 
azbestu z jej terenów. 
Spotkanie obejmowało również temat umorzenia części pożyczek na mo-
dernizację oświetlenia w espole Szkół nr 2 w yrardowie, umowa została 
podpisana przez Dyrektor Włókiennika Jolantę Walczak
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R E K L A M A

Obchody rocznicy 
wybuchu II Wojny 

Światowej
o roku 1 września w yrardowie odbywaj  

się obchody rocznicy wybuchu  Wojny wia
towej. W tym roku przypada 83. rocznica tych 
wydarze . W czwartek przy omniku oł
nierzy Września na cmentarzu para  alnym 
w yrardowie w asyście honorowej 38. Socha
czewskiego ywizjonu abezpieczenia brony 

owietrznej spotkali się samorz dowcy i za
proszeni goście, by uczcić pamięć poległych.

1 września to ważna data w historii Polski. 83 lata 
temu rozpoczęła się II Wojna wiatowa, najkrwaw-
szy kon  ikt zapisany na kartach historii świata. Trze-
ba o tym pamiętać. Manifestujemy tym samym nasz 
patriotyzm, oddajemy hołd obro com naszej ojczy-
zny. Odegrało się wiele dramatów, gdy nasi rodacy 
sprzeciwiali się hitlerowskim oprawcom. 

Modlitwę w intencji poległych poprowadził Pro-
boszcz Parafi i pw. Matki Bożej Pocieszenia, ks. dzie-
kan Adam Bednarczyk. ebrane delegacje złożyły 
kwiaty pod pomnikiem w asyście honorowej 38. So-
chaczewskiego Dywizjonu abezpieczenia Obrony 
Powietrznej.

Po uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem, 
odprawiono naboże stwo rocznicowe. Msza św. 
w intencji ojczyzny odbyła się w kościele pw. Matki 
Bożej Pocieszenia w yrardowie.
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ŻYRARDOWSKI ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ ODSZEDŁ PEŁNIĆ WIECZNĄ WARTĘ

W dniu 3 września br. po-
żegnaliśmy ołnierza Ar-
mii Krajowej, wieloletniego 
Komendanta Hufców HP 
w yrardowie i w Grodzisku 
Mazowieckim, Członka rodo-
wiska AK „ aba-Bażant”, 
Honorowego Członka Towa-
rzystwa Przyjaciół Miasta yrar-
dowa, naszego Kolegę ppor. 
R S R  W WS -
GO.

Ryszard Wiśniewski urodził się 
15 kwietnia 1 24 roku w Ko-
złowicach Starych jako syn Le-
ona i Bronisławy. W wieku 14 
lat został harcerzem 77 Ma-
zowieckiej Drużyny Harcer-
skiej w yrardowie. W czerwcu 
1 3  roku uko czył 7 klasową 
szkołę podstawową w elikso-
wie i rozpoczął pracę w gospo-
darstwie rolno-ogrodniczym 
Piotra ledzia, przed którym, 
w dniu 10 września 1 42 roku, 
złożył Akowską przysięgę. o-
stał żołnierzem Armii Krajowej, 
przyjął pseudonim „Sas”. Był 
łącznikiem „Orysza”, dowódcy 
plutonu, z podległymi mu dru-
żynami, a także kolporterem 
prasy konspiracyjnej „Walka”, 
„Biuletyn informacyjny” itp. Do 
wstąpienia w szeregi AK namó-
wił kilku znanych mu od 1 38 
roku harcerzy. W 47 plutonie 

II kompanii żyrardowskiego 
Ośrodka AK „ aba” służył do 
1  stycznia 1 45 roku. W 1 43 
roku działał w Oddziale Spe-
cjalnym powołanym przez Sta-
nisława Lipca „Lota”, dowódcę 

II kompanii, do zwalczania 
band napadających na gospo-
darstwa okolicznych rolników, 
grasujących w okolicach y-
rardowa. Rabusie otrzymywali 
kary na mocy wydawanych wy-
roków i zwykle były to chłosty. 
„Sas” uczestniczył także w ka-
raniu chłostą lub ostrzeganiu 
przed taką karą Polaków re-
negatów i olksdeutschów wy-
sługujących się niemieckiemu 
okupantowi. Oddział, w którym 
służył zrywał przewody tele-
foniczne cywilne i wojskowe, 

a także malował na murach 
żyrardowskich domów napis 
„BALD 1 18-1 44”. Ryszard 
Wiśniewski brał czynny udział 
w wielu akcjach wymagających 
odwagi i opanowania. We wrze-
śniu 1 43 roku „Sas” był słu-
chaczem konspiracyjnej Szkoły 
Podoficerskiej w yrardowie 
i w Milanówku. Po jej uko cze-
niu i otrzymaniu stopnia star-
szego strzelca był wyznaczo-
ny do zabezpieczenia miejsc, 
w których odbywały się kolejne 
zajęcia. Do jego obowiązków 
należała również ochrona ofi-
cerów prowadzących szkole-
nia. W sierpniu 1 44 roku brał 
udział w koncentracji oddzia-
łów żyrardowskiego Ośrodka 
AK „ aba” przeprowadzonej 
w ramach Akcji „Burza”.

Po zako czeniu II wojny świato-
wej, w maju 1 45 roku, Ryszard 
Wiśniewski został zatrudniony 
jako tkacz w yrardowskich a-
kładach Przemysłu Lniarskie-
go, w których, w przędzalni lnu, 
wielokroć awansując, pracował 
do 30 marca 1 82 roku, tj. do 
przejścia na wcześniejszą eme-
ryturę. 

Kontynuował działalność w har-
cerstwie. Od 1 45 roku praco-
wał jako instruktor HP w y-
rardowie, w latach 1 45-1 4  
był drużynowym 77 Mazowiec-
kiej Drużyny Harcerskiej, którą 
reaktywował, a następnie do 
ko ca 1 50 roku Komendan-
tem Hufca HP w Grodzisku 
Mazowieckim. Podległym dru-
żynom harcerskim organizo-
wał obozy i brał w nich udział. 
Od 1 4  roku miał stopie  in-
struktorski podharcmistrza.

W 1 47 roku Ryszard Wiśniew-
ski został aresztowany przez 
funkcjonariuszy P BP, a po 
uwolnieniu co kilka dni wzywa-
ny na rozmowy. Szykany B 
zako czyły się, gdy za namową 
przyjaciół, w 1 52 roku, został 
członkiem P PR. W miesiącach 
lipiec  wrzesie  1 57 roku i li-
piec  sierpie  1 3 roku odbył 
ćwiczenia wojskowe. W latach 

0-ych  wieku uko czył tech-
nikum wieczorowe w espole 
Szkół awodowych w yrardo-
wie i otrzymał maturę.

Był ławnikiem w Wydziale Kar-
nym Sądu Wojewódzkiego 
w Skierniewicach. 

Ryszard Wiśniewski należał do 
Koła BoWiD-u w yrardowie. 
Działając w Komisji Odznacze-
niowej i Komisji Historycznej 
uczestniczył w pracach związa-
nych z upamiętnieniem miejsc 
egzekucji Polaków podczas 
II wojny światowej. Wspól-
nie z Czesławem Kalisiakiem 
„Ostrowskim”, również żołnie-
rzem Ośrodka AK „ aba”, opra-
cował album „Pomniki pamięci 
narodowej w yrardowie i oko-
licy 1 3   1 45”.

a swą działalność otrzymał 
szereg odznacze . Od Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych 
Rządu Polskiego na uchodź-
stwie otrzymał Krzyż Armii Kra-
jowej i dwukrotnie Medal Woj-
ska Polskiego. Otrzymał także: 

łoty Krzyż asługi (w 1 73 
roku), Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski (w 1 7  
roku), łoty Medal Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej 
(1 82), Krzyż AK (w 1 88 roku), 
Srebrny Krzyż asługi dla HP 
z Mieczami (1 5), Odznakę 
Weterana Walk o Niepodle-
głość Polski (1 ), Medal wy-
cięstwa i Wolności, Odznakę 
pamiątkową Akcji „Burza” oraz 
Odznakę „Kolumbowie Rocz-
nik 20” (2021). godnie z Pa-
tentem Nr 1505 z 2001 roku 
uzyskał prawo do zaszczytne-
go tytułu Weteran Walk o Wol-
ność i Niepodległość Ojczyzny. 

W dniu 18 kwietnia 2001 roku 
został mianowany na stopie  
podporucznika Wojska Pol-
skiego. 

Był wieloletnim członkiem To-
warzystwa Przyjaciół Miasta y-
rardowa, a od 2021 roku Człon-
kiem Honorowym. Ryszard Wi-
śniewski był też członkiem ro-
dowiska AK „ aba  Bażant” 
i jego aktywnym działaczem. 
Dopóki pozwalało Mu zdro-
wie wchodził w skład Pocztu 

Sztandarowego, później nadal 
brał udział w uroczystościach 
pa stwowych organizowanych 
w naszym Mieście. Podczas 
spotka  Członków rodowiska 
oraz spotka  z młodzieżą, jak 
również przy innych okazjach, 
chętnie dzielił się wspomnie-
niami z lat okupacji niemieckiej. 
Chętnie brał udział w progra-
mach różnych instytucji upa-
miętniających wspomnienia 
dotyczące II wojny światowej, 
m.in.: Instytutu Pileckiego 
„ wiadkowie poki” (201  rok), 
żyrardowskiego espołu Szkół 
nr 1  zatytułowanego „Po-
stacie kombatantów Ośrodka 
AK „ aba” w obiektywie Olgi 
Gadomskiej” (2021 rok). Na 
stronie - https: pl-pl.facebook.
com Telewizja yrardowska i-
deos 73 1757 8 4  do-
stępny jest wywiad udzielony 
przez Ryszarda Wiśniewskiego 
Telewizji yrardowskiej w 201  
roku. W 2021 roku przekazał 
swoje odznaczenia do Izby Pa-
mięci Ośrodka AK „ aba” w y-
rardowie prowadzonej przez 
rodowisko.

Podporucznik Ryszard Wi-
śniewski „Sas” zmarł w dniu 27 
sierpnia 2022 roku, w yrardo-
wie.

Msza święta żałobna w intencji 
ś.p. ppor. Ryszarda Wiśniew-
skiego „Sasa” została odpra-
wiona w dniu 3 września 2022 
roku w kościele p.w. Matki Bo-
żej Pocieszenia w yrardowie. 
Wśród wielu uczestników mszy 
byli m.in. przedstawiciele władz 
miasta, w tym Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski, Prezydent 
Miasta yrardowa i Ryszard 
Mirgos, Przewodniczący Rady 
Miasta, którzy wygłosili mowy 
pożegnalne. Honorową asystę 
wojskową wystawił 37. Socha-
czewski Dywizjon Rakietowy 
Obrony Powietrznej. Obecne 
były Poczty Sztandarowe: ro-
dowiska AK „ aba  Bażant” 
i Straży Miejskiej w yrardowie 
oraz Jego ukochanej 77. Mazo-
wieckiej Drużyny Harcerskiej 
im. awiszy Czarnego z yrar-
dowa, której harcerze, podczas 
wynoszenia trumny z kościoła, 
utworzyli pożegnalny szpaler.

Ryszard Wiśniewski spoczął 
w grobie na Cmentarzu Para-
fialnym w Szymanowie.

ześć ego pamięci!

Kombatanci Armii Krajowej, 
członkowie rodowiska Z  

aba  Bażant  w yrardowie.
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Miasto yrardów oraz Miejska i o-
wiatowa iblioteka ubliczna im. 

awła Hulki askowskiego w y-
rardowie zapraszaj  na spotkanie 
poświęcone projektowi konserwa-
cji zespołu pałacowo  parkowego 
w uzowie i mauzoleum na cmen-
tarzu w Wiskitkach. 
Gośćmi spotkania będą Michał Soba -
ski  właściciel guzowskiej rezydencji, 
prezes undacji im. eliksa hr. Soba -
skiego oraz Marcin Brzezi ski  autor 
albumu o wiskickiej kaplicy. Spotkanie 

odbędzie się w siedzibie Biblioteki przy 
ul Mostowej 1. Wstęp wolny.
Po spotkaniu planowane jest zwie-
dzanie pałacu w Guzowie oraz mau-
zoleum na cmentarzu w Wiskitkach. 
Dla pierwszych 45 osób, które zgłoszą 
chęć udziału w zwiedzaniu na adres 
promocja zyrardow.pl organizatorzy 
zapewniają bezpłatny przejazd auto-
karem.
Partnerem wydarzenia jest firma 

MKA S.A.
Wydarzenie organizowane jest w ra-
mach tegorocznej 30. edycji uropej-
skich Dni Dziedzictwa pod hasłem ,,Po-
łączeni dziedzictwem”.  

n ormacja prasowa  M w yrardowa

W tym roku mija 30 lat od organiza-
cji pierwszego festiwalu „ szesło”. 

 tej okazji ucjan rzysztof hrza-
nowski  rezydent Miasta yrardo-
wa oraz Stowarzyszenie ktorów 
i rzyjaciół eatru 36 zł zapraszaj  
w dniach 1  i 18 września na ju-
bileuszowy „ estiwal szesło 30” 
 wydarzenie nawi zuj ce do or-

ganizowanego niegdyś w yrardo-
wie ogólnopolskiego przegl du te-
atrów alternatywnych.
estiwal narodził się na kanwie liceal-

nego przeglądu teatralnego. Na szer-
sze wody artystyczne wyprowadził 
go Mirosław Wasiewicza, nauczyciel 
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefa-
na eromskiego, a zarazem założyciel 
uczniowskiego Teatru 3  zł, dziś rów-
nież reżyser, scenarzysta, aktor i ani-
mator kultury.
Jubileusz to doskonała okazja, by od-
świeżyć wspomnienia i powrócić do 
teatralnych tradycji yrardowa. Wśród 
wydarze  typowo „wspomnieniowych”, 
w programie znajdą się pokazy archi-
walnych filmów kronikarskich, doku-
mentujących minione edycje „Kszesła”, 
a także „ otogala z Kszesełkami”, pod-

czas której uhonorowane zostaną oso-
by związane z ruchem teatralnym w y-
rardowie.
Dopełnieniem części „wspomnienio-
wej” będzie spektakl „ a-Tem  Oce-
anem” wg „Trans-Atlantyku” W. Gom-
browicza w wykonaniu Mirosława 
Wasiewicza oraz orum Teatralne, 
poświęcone dyskusji o „teatralnym” 

yrardowie sprzed lat. Dzie  zako czy 
koncert zespołu ANKH. 
W programie dwudniowego wydarze-
nia najważniejszym elementem, nawią-
zującym wprost do tradycji „Kszesła”, 
będzie przegląd konkursowy spektakli 
amatorskiego ruchu teatralnego. 
Poza konkursem wystąpi Teatr Wojtka 
Kowalskiego ze spektaklem „Hrabalu 
ty mój”, a także Teatr Biuro Podróży 
z plenerowym spektaklem „Carmen 
unebre”, a z finałowym koncertem, po 

ogłoszeniu wyników przeglądu konkur-
sowego, grupa arben Lehre. 
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. Wejściówki na poszczególne 
wydarzenia można odbierać w Cen-
trum Kultury w yrardowie.
estiwal do nansowany jest przez 

Miasto Żyrardów oraz Samorz d 
Województwa Mazowieckiego. 

artnerem organizacyjnym jest 
entrum ultury w yrardowie, 

które przed laty było gospodarzem 
kolejnych edycji festiwalu.

n ormacja prasowa  M w yrardowie

Festiwal 
Kszesło ’30

Spotkanie 
w bibliotece
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rezydent Miasta yrardowa
przedstawia ofertę realizacji zada-
nia publicznego składanego w try-
bie art. 1  a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie.
Dnia 5 września 2022 r. w rzędzie 
Miasta yrardowa została złożona ofer-
ta na realizację zadania publicznego 
pn. „ ielony Księżyc  opera dla dzieci 
i młodzieży” przez undację Gwiazd.

godnie z art. 1  a ww. ustawy każdy, 
w terminie 7 dni od dnia opublikowa-
nia oferty w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Miasta yrardowa, tj. do 1  
września 0  r., może zgłosić uwagi 

dotyczące oferty. 
wagi należy kierować poprzez wypeł-

nienie formularza i wysłanie go za po-
średnictwem poczty elektronicznej na 
adres: wydzial.zps zyrardow.pl (skan 
z podpisem) lub złożenie w formie pi-
semnej w Biurze Obsługi rzędu Mia-
sta yrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 
w godzinach pracy rzędu.
Oferta oraz formularz uwag znajdu-
ją się na stronie www.bip.zyrardow.
pl w zakładce Tablica ogłosze  2022  
Nabory i oferty w trybie art 1 a usta-
wy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie.

n ormacja prasowa  M w yrardowie

W poniedziałek, 1  września, 
 „ yrardów” podpisał umo-

wę z Wojewódzkim unduszem 
chrony rodowiska i ospodarki 

Wodnej w Warszawie na do nan-
sowanie, w formie preferencyjnej 
pożyczki w wysokości 3 00 
zł, zadania pt. „Modernizacja in-
stalacji odpylania kotłów WR10 
w iepłowni Miejskiej w yrardo-
wie”. 

Kwota pożyczki pokryje 5  kwalifi-

kowanych kosztów inwestycji. akres 
inwestycji obejmuje modernizację in-
stalacji odpylania dla kotłów nr 3 i 4, 
polegającą na zabudowie trzystop-
niowego układu odpylania wyposa-
żonego w dwa stopnie w technologii 
mechanicznej i jeden stopie  w tech-
nologii tkaninowej. 

Głównym Wykonawcą zadania jest 
forma komega z siedzibą w odzi. 
Planowane zako czenie inwestycji to 
grudzie  2022 r. Spłata pożyczki na-
stąpi przez okres 10 lat i zako czy się 
w roku 2033. Poręczycielem pożyczki 
jest Gmina Miasto yrardów. 

n ormacja prasowa  M w yrardowie

rezydent Miasta yrardowa
w 0  roku przeznaczył 1  tys.
zł na konkurs ofert w zakresie
rewitalizacji dla organizacji poza-
rz dowych. W ramach konkursu 6
projektów otrzymało do nanso-
wanie z budżetu Miasta. ierwsze
działania zaplanowane w projek-
tach rozpoczęły się już na przeło-
mie sierpnia i września. 

Miasto yrardów po raz czwarty zor-
ganizowało konkurs ofert na zadanie 
publiczne w obszarze rewitalizacji dla 
NGO. dział mogła wziąć każda or-
ganizacja pozarządowa. Przy ocenie 
zwracano uwagę na cykliczność za-
proponowanych działa . Promowano 
w szczególności projekty wspierające 
potencjał lokalnych rzemieślników 
i ukierunkowane na szerszą współ-
pracę z lokalną społecznością obsza-
ru rewitalizacji. 

Projekty, które uzyskały dotację mają 
zróżnicowaną tematykę i są kierowa-
ne do różnych grup wiekowych i spo-
łecznych m.in. rodziców, młodzieży 
szkolnej, czy rzemieślników. Część 
z działa  odnosi się do estetyzacji 
przestrzeni z udziałem mieszka ców 
lub przedsiębiorców. Inne koncen-

trują się na integracji społecznej, przy 
jednoczesnym rozwijaniu talentów 
muzycznych czy plastycznych.

Lista projektów, które otrzymały 
wsparcie Miasta yrardowa: 

Stowarzyszenie Nasze Imaginarium 
- yrardowscy rzemieślnicy i rzemieśl-
niczki.

Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Kulturalne Krzywy Kadr - „Podwórko-
we sny” - Aktywizacja i animacja lokal-
na mieszka ców obszaru rewitalizacji 
miasta yrardowa. 

Stowarzyszenie Lokalne Salezja -
skiej Organizacji Sportowej „SL Salos” 
- Aktywizacja społeczności rodziny
salezja skiej pn. „Poznaj Twój yrar-
dów”.

Stowarzyszenie „ wietlik” w yrardo-
wie - „Mój yrardów”.

undacja Gwiazd - Piosenki naszego 
podwórka.

Stowarzyszenie Sport Life - Rewita-
lizacja mieszka ców. Wzmocnienie 
Rodziny  społeczna animacja i inte-
gracja. 

achęcamy do śledzenia podejmo-
wanych przez organizacje działa ! Na 
bieżącą będziemy je relacjonować na 
stronie www.rewitalizacja.zyrardow.
pl. 

n ormacja prasowa  M w yrardowie

rezydent Miasta yrardowa u-
cjan rzysztof hrzanowski oraz
Rada Seniorów Miasta yrardowa
serdecznie zapraszaj  do udziału
w konkursie pn. „Miejsce przy-
jazne seniorom”. a zgłoszenia
chętnych podmiotów czekamy do
16 września. onkurs jest realizo-
wany w ramach zadania „ yrar-
dowskie ni Seniora” współ nan-
sowanego ze środków Samorz du
Województwa Mazowieckiego.
- erdecznie zapraszam do udziału
w konkursie Miejsce przyjazne senio-
rom . onkurs ma na celu wyszukać
i promować te rmy i instytucje, które
szczególnie dbają o najstarszych miesz-
kańców naszego miasta.   mówi Lucjan
Krzysztof Chrzanowski, Prezydent Mia-
sta yrardowa - Zgłosić może się każdy
podmiot, który w jakiś szczególny sposób
podchodzi do potrzeb seniorów. Może to
być kawiarnia, sklep, apteka, rma usłu-
gowa, organizacja pozarządową lub in-
stytucja publiczna. Zapraszam do zapo-
znania się z regulaminem konkursu i do
zgłoszenia. azem zadbajmy o naszych
seniorów.
Podmiot, który otrzyma certyfikat
„Miejsce przyjazne seniorom” będzie

mógł się nim posługiwać w działa-
niach promocyjnych. ostanie również 
umieszczony na stronie internetowej 
Miasta yrardowa oraz w lokalnych 
mediach.
Konkurs jest elementem realizacji za-
dania pn. „ yrardowskie Dni Seniora”, 
na które Miasto yrardów otrzymało 
dotację z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. arządzenie Prezy-
denta w sprawie ogłoszenia konkursu, 
regulamin oraz formularz zgłoszenio-
wy dostępne są na stronach  www.
zyrardow.pl oraz www.cus-zyrardow.
pl. W celu zgłoszenia chęci udziału 
w konkursie, należy wypełnić formu-
larz i dostarczyć do 1  września do 
Centrum sług Społecznych w yrar-
dowie. WAGA! Nowa siedziba C S 
mieści się przy ul. Piaskowej 21 23. 
ormularz można dostarczyć oso-

biście, wysłać pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną na adres e-mail: sekre-
tariat cus-zyrardow.pl. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod nr te-
lefonu 7 81 788.

adanie pn. „ yrardowskie Dni Se-
niora” współfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego.

Oferta na realizację zadania publicznego

125tyś. zł konkurs 
ofert w zakresie 

rewitalizacji miasta

Wsparcie nansowe 
na inwestycję PEC 

Żyrardów

„Miejsce przyjazne seniorom” – zachęcamy 
do udziału w konkursie!
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edna z największych fabryk włókien świa-
tłowodowych w uropie o cjalnie otwarta 
na ternie gminy Mszczonów. est to ogromna 
szansa dla lokalnych mieszka ców powiatu 
na znalezienie nowych stanowisk pracy.

Dzięki przełomowym odkryciom inżynierów z firmy 
Corning w latach 70. Rozwój telekomunikacji świa-
tłowodowej ruszył pełną parą. Do dziś ponad poło-
wa włókien światłowodowych używanych na całym 
świecie powstaje właśnie w fabrykach Corning. Te-
raz również w Mszczonowie. 

Przeciętny użytkownik internetu nie jest w stanie 
wyobrazić sobie z jak ogromnej infrastruktury in-
ternetu korzysta na codzie  np. Sprawdzając po-
godę, przeglądając portale społecznościowe czy 
korzystając z komunikatorów. Wiele osób nie za-
stanawia się nawet jak to możliwe, że wysyłając np. 
Wiadomość czy filmik do rodziny z Kanady, osoba 
po drugiej stronie otrzymuję go w kilka sekund. 
To właśnie zasługa kilometrowych sieci światło-
wodowych zakopanych na dnie oceanu. Podróż 
wiadomości, którą wysyłamy rozpoczyna się w na-
szym urządzeniu mobilnym, następie odbierana 
jest przez najbliższy radioodbiornik BTS skąd za 
pomocą światłowodów może być wysłana do ser-
wera w dowolnym miejscu na świecie, następnie 
serwer przekazuję wiadomość kolejne nawet kil-
kadziesiąt tysięcy kilometrów dalej do nadajnika 
znajdującego się najbliżej osoby mającej otrzymać 
wiadomość. Wysyłając wiadomość do znajomego 
mieszkającego dwa domy dalej droga naszej wia-
domości jest taka sama. To niezwykle skompliko-
wany proces, który trwa zaledwie ułamki sekund. 
Najprościej mówiąc światłowody to rurki w których 

odpowiednia częstotliwość przesyłanych sygnałów 
świetlnych powoduje przesłanie konkretnych da-
nych. Wielu z nas posiada już światłowody w swo-
ich domach. Co ciekawe na takiej jednej nitce prze-
wodu, który wchodzi do naszego routchera może 
być podłączone całe osiedle. Jak to możliwe  wia-
tłowód, czyli kolokwialnie mówiąc rurka, w której 
płynie światło działa na zasadzie jego odbić, sygnał 
świetlny przekazywany z odpowiednią częstotliwo-
ścią może odbijać się w kilkudziesięciu miejscach 
przekroju przewodu. Daje to ogromną przewagę 
nad starymi dwużyłowymi przewodami telefonicz-
nymi. Naukowcy ciągle biją rekordy ilości danych 
przesłanych w określonym czasie za pomocą włó-
kien światłowodowych. Jest to niewątpliwie wynala-
zek przyszłości, która stała się teraźniejszością i jest 
obecnie przez nas wykorzystywana na codzie .

W związku z wielkością skali nowej fabryki firma 
nadal poszukuje pracowników również bez do-
świadczenia. Przedstawiciele Corning zachęca-
ją do zgłosze  i oferują darmowe dojazdy do pra-
cy z okolicznych miejscowości w tym: Sochaczew, 

yrardów i Wiskitki. A także stabilne zatrudnienie 
z umową o pracę oraz inne liczne benefity. irma 
chwali się nowoczesnymi rozwiązaniami, które za-
pewniają wysokie standardy bezpiecze stwa pod-
czas pracy. Wszystko to został uwzględnione już na 
etapie budowy nowego zakładu. 

8 września o godz. 12:00 nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi i otwarcie nowej fabryki Corning 
Incorporated - Jednej z największych ameryka -
skich firm. W wydarzeniu udział wziął Burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, który w swoim 
przemówieniu podkreślił swoje zadowolenie z ko-
lejnej wielkiej firmy mogącej pomóc zasilić budżet 
samorządu. Burmistrz zaprosił również kolejnych 
inwestorów informując o nowych terenach inwe-
stycyjnych na terenie gminy o łącznej powierzchni 
800 hektarów.

Nowa fabryka włókien 
światłowodowych we 

Mszczonowie

W dniu 14 września odbyło się oficjalne podpisa-
nie i przekazanie umowy na wykonanie trzech dróg 
w Mszczonowie za 17 mln 800 tys. zł. Wybudowana 
będzie m.in. całkowicie nowa droga w Mszczonowie 
pomiędzy istniejącymi ulicami abryczną a yrar-
dowską. Będzie to odcinek liczący ok. 700 metrów, 
który będzie przebiegać przez nowe tereny inwesty-
cyjne. Nowa ulica będzie również skracać drogę do 
parku wodnego Suntago. W uroczystym przekaza-
niu umowy uczestniczył Minister Maciej Małecki:
- Dziś bardzo ważny dzie  dla mieszka ców gminy
Mszczonów w powiecie żyrardowskim. ostały pod-
pisane umowy dla trzech bardzo ważnych dróg dla
mieszka ców Mszczonowa. lica Szkolna w Cen-
trum Mszczonowa, która potrzebuje od lat mocnej
przebudowy i rewitalizacji. lica Białogórska i ulica,
która połączy ulicę abryczną z yrardowską. To jest
to miejsce, w którym się znajdujemy, tu powstanie
prawie kilometrowy łącznik doprowadzający nowy
dojazd do parku wodnego, ale to też pozwoli nowe
tereny dla inwestorów. Blisko 18 mln zł przeka-
zał rząd Prawa i Sprawiedliwości na te inwestycje
w gminie Mszczonów  tu mocna, wzorowa współ-
praca z panem Burmistrzem Grzegorzem Kurkiem
 Gmina Mszczonów dołożyła kolejne pieniądze do

tej inwestycji, razem jest to 22 mln zł i liczę, że wkrót-
ce mieszka cy Mszczonowa będą mieli jeszcze lep-

sze warunki nie tylko na drogach, ale w tych okoli-
cach powstaną też nowe miejsca pracy  powiedział 
Maciej Małecki
- Bez tych pieniędzy byśmy tych trzech strategicz-
nych odcinków dróg nie zbudowali. A jeśli musie-
libyśmy budować za pieniądze z budżetu gminy,
to trwałoby to bardzo długo, a w przyszłym roku
wszystkie te trzy odcinki będą już oddane do użyt-

ku. Drogi te pozwolą na powstanie nowych firm na 
terenie gminy Mszczonów, a więc także nowych 
miejsc pracy. mowa jest podpisana w związku 
z tym prace ruszają w przyszłym tygodniu.  powie-
dział Burmistrz Mszczonowa Grzegorz Kurek
Pierwszym projektem na nowych terenach inwesty-
cyjnych będzie nowa hala Centrum Wolnocłowego 
w Mszczonowie.

Nowe drogi 
w Mszczonowie
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Sezon grzybowy właśnie się rozpocz ł. dzie 
w powiecie żyrardowskim najlepiej udać się 
na grzybobranie, a gdzie zbiór tych darów 
lasu jest zabroniony   dpowiada gata 

owak  podleśniczy leśnictwa uszcza Ma
ria ska.

Na terenach zarządzanych przez Lasy Pa stwowe 
można zbierać grzyby na potrzeby własne właści-
wie bez ogranicze . Pamiętajcie jednak, że pewne 
fragmenty lasu objęte są stałym zakazem wstępu, 
a to oznacza, że także po grzyby nie można tam 
zaglądać. Takimi fragmentami są m.in.: uprawy 
i młodniki o wysokości do 4 m (czyli po prostu 
najmłodsze pokolenie lasu  pozwólmy mu spo-
kojnie wyskoczyć w górę), ostoje zwierzyny (leśni 
mieszka cy potrzebują miejsca tylko dla siebie 
i odrobiny spokoju), a także obszary chronione 
np.: rezerwaty (w Nadleśnictwie Radziwiłłów są 
to rezerwaty „Puszcza Maria ska” oraz „Rawka”). 

Ponadto nadleśniczy może wprowadzić okresowy 
zakaz wstępu do lasu. Dzieje się tak np.: podczas 
utrzymującego się wysokiego zagrożenia pożaro-
wego. 

Warto zwrócić też uwagę na bliskie sąsiedz-
two Kampinoskiego Parku Narodowego. Na 
pewno wielu mieszka ców naszego powiatu 
odwiedziło kiedyś ten wyjątkowy obszar. Nale-
ży bezwzględnie pamiętać, że obowiązuje tam 
całkowity zakaz zbierania grzybów (także jagód

i innych owoców runa leśnego). Park naro-
dowy jest najwyższą formą ochrony przyrody 
w Polsce i ruch turystyczny oraz zasady eksplo-
rowania takich miejsc ściśle określa prawo oraz 
wewnętrzne regulaminy. - Mówiła Agata Nowak 
 podleśniczy leśnictwa Puszcza Maria ska. W ko-

lejnym wydaniu naszej gazety przedstawimy 8 
porad dla osób udających się na jesienne zbiory 
darów lasu.

Grzyby - gdzie zbierać, a gdzie nie? 

300 tys. zł przekazała gmina uszcza Maria
ska na rewitalizację przez termomoderniza
cję entrum drowia Mazowsza achodniego. 

ieni dze zasil  budżet  etapu modernizacji
wię by dachowej budynku  i . o kolejna
gmina, która dokłada swoj  cegiełkę do re
montu żyrardowskiego szpitala.

7 września 2022 roku w Centrum drowia Ma-
zowsza achodniego podpisano umowę o prze-
kazanie 300 tys. zł przez gminę Puszcza Maria -
ska na termomodernizację budynków szpitala. 
Pieniądze te zasilą budżet I etapu modernizacji 
więźby dachowej budynku A i B.

- Te środki, które dziś przekazujemy są wyrazem
pewnej solidarności mieszkańców Puszczy Ma-
riańskiej z placówką Centrum Zdrowia Mazowsza
Zachodniego. Wiemy, że te pieniądze przysłużą się
do ratowania zdrowia mieszkańców naszej gminy
- podkreślił Michał Staniak, wójt Gminy Puszczy
Maria skiej.

Pieniądze z Puszczy Maria skiej to kolejna pula 
środków płynąca z budżetów samorządowych. 
Już wcześniej remont szpitala wsparł yrardów 

i Wiskitki w kwocie po 700 tys. zł. 

- Bardzo nas cieszy, że Puszcza Mariańska zdecydo-
wała się na wsparcie szpitala. Bez takiego wspar-
cia ze strony gmin ciężko byłoby zmodernizować
ten obiekt - mówił starosta powiatu żyrardow-
skiego, Krzysztof Dziwisz.

Poza wymianą dachu modernizacji podlega wy-
miana okien i ocieplenie budynku.  Spotkanie 
zarządu powiatu z wójtem Puszczy Maria skiej 
i prezesem, Marcinem Plutą było doskonałą oka-
zją do przedstawienia nowego dyrektora ds. me-
dycznych Szymona Jagodzi skiego, który od 1 
września objął funkcję dyrektora, a już wcześniej 
został kierownikiem izby przyjęć i ordynatorem 
oddziału wewnętrznego. 

Puszcza Mariańska wsparła żyrardowski szpital
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Powozownia 
zaprasza

Boisko oddane do użytku!
W Szkole Podstawowej im. 
Władysława Rdzanowskiego 
w Radziejowicach 8 września 
formalnie oddano do użytku 
nowo wybudowany przyszkolny 
obiekt sportowy.

Oficjalne uroczyste otwarcie obiektu 
odbędzie się 4 października. 

W zakres prac budowlanych wcho-
dziło:

• budowa boiska wielofunkcyjnego
do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną,
siatkówkę, tenisa ziemnego oraz
do gry w koszykówkę o bezpiecz-
nej nawierzchni poliuretanowej

• wykonanie prostej trzytorowej
bieżni (połączonej ze skocznią
do skoku w dal) o długości 80 m
o bezpiecznej nawierzchni poliu-

retanowej
• budowę dwóch trybun (52 miejsc

siedzących każda)
• budowę chodników pieszych
• przebudowę schodów wejścio-

wych do sali gimnastycznej
• wykonanie odwodnienia terenu
• wykonanie nowej nawierzchni

drogi dojazdowej
• wykonanie opaski żwirowej od

północnej strony budynku sali
gimnastycznej

• montaż piłkochwytów, oświetlenia
i ogrodzenia obiektu, stojaków na
rowery, ławek i koszy na śmieci

Całość zadania wykonała firma 
„ADA-LIGHT” Sp. z o.o. z Gostynina 
za 1 317 000 zł. Budowa trwała pra-
wie pół roku dłużej niż to początko-
wo zaplanowano.

Miłośnicy malarstwa i muzyki! 
Spieszę ogłosić, że 30 września 
o godzinie 18:00 w Radziejowi-
cach, ul. Sienkiewicza 6 odbędzie
się mój wernisaż „Harmonia mu-

zyki i kolorów”.

W tym wernisażu połączymy malar-
stwo i muzykę. W wernisażu weźmie 
udział pianistka Beata Moryto, a także 
wokalistki z Charkowa: Julia Berezh-
naya, Olena Kostiuk, Helga Szczebly-
kina. Kameralnie Beata wykona muzy-
kę: „Rozmowa z publicznością”.

Wstęp wolny! Nina Paszkowska
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ezpłatna pomoc psychologiczna i informa
cyjna dla uchod ców z krainy i osób im po
magaj cych. Help kraine. rupaWsparcia.pl 
zaprasza do korzystania z pomocy

soby uciekaj ce przed wojn  w krainie 
oraz osoby im pomagaj ce  np. wolontariu
sze i osoby goszcz ce uchod ców  mog  liczyć 
na bezpłatn  pomoc. ortal rupaWsparcia.pl 
wraz z undacj  R  olska i olskim owa
rzystwem ogoterapii i oo sychosomatyki 

i S  uruchomił HelpUkraine.GrupaWspar-
cia.pl  platformę z całodobowym czatem oraz 
telefonem wsparcia, na których można uzy
skać wsparcie psychologiczne i informacyjne. 

omoc dostępna jest w języku ukrai skim,
polskim i angielskim.

rw ra r a ar a
a y a a

• rw y
• ar y
• d aw w rady d y y a raw

d a ó r d
• r a d y a wa r

wania

ak to działa
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d a y w ar a a
w ar a óry d ra ry y ra

ów w y ra a
r y a w d a da y a r

ra r aw ar a . 
a d y a d w . Można 

w każdej chwili zadać pytanie lub podzielić się swo-
im przeżyciem i poczekać na odpowiedź od nasze-
go specjalisty Dzięki automatycznemu tłumaczeniu 
czat pozwala na udzielanie wsparcia przez osoby 
nieznające języka ukraińskiego  a y dr r

wa r da a r a
a yw

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się po
moc psychologiczna. Oprócz ogólnych wyzwań 
adaptacyjnych związanych ze znalezieniem się w no-
wej sytuacji, w obcym kraju oraz brakiem znajomości 
języka, każda z osób została indywidualnie dotknięta 
tragedią wojny, m.in. poprzez śmierć bliskiej osoby, 
separację, utratę mieszkania lub pracy  wy a a

d a ra y y ra a
a a r y w ad

a a y r a y
a Help kraine. rupaWsparcia.pl.
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a Zapraszamy wszystkie takie osoby potrze-

bujące pomocy czy chcące zadbać o swoją formę 
psychiczną w tym wyjątkowym czasie –  d
w y ra a Help kraine. rupaW
sparcia.pl.

ezpośredni kontakt telefoniczny do psycho
lożek z Help kraine. rupaWsparcia.pl
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Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

W sobotnie popołudnie Rafał Mitura - Burmistrz 
Miasta i Gminy Wiskitki wraz z astępcą Burmi-
strza - ukaszem Boczkowskim mieli przyjem-
ność uczestniczyć w integracji Sołectwa Czer-
wona Niwa, jak również uroczyście otworzyć 
siłownię plenerową.

To kolejna inwestycja w Gminie Wiskitki, dzię-
ki której społeczność może integrować się, ale 
i dbać o aktywność i swoje zdrowie w bezpiecz-
nych warunkach

ot. MiG Wiskitki

Integracja Sołectwa 
Czerwona Niwa

Ruszyły remonty dwóch kamienic w Wiskitkach

Dzięki staraniom Rafała Mitury - Burmistrz Mia-
sta i Gminy Wiskitki rozpoczęły się prace remon-
towe i termomodernizacja dwóch kamienic przy 
ul. Plac Wolności  i 14 14a. Jeszcze w tym roku 
budynki usytuowane w centrum miasta będą od-
nowione.

ot. MiGW

Ruszyły remonty dwóch 
kamienic w Wiskitkach
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Pożegnanie Lata 
i Rapowe Legendy 

w Żyrardowie!
Piękna pogoda i sobotnie popołu-
dnie w yrardowie obfite było w wy-
darzeniach zorganizowanych przez 
Miasto yrardów z okazji ko ca wa-
kacji i rozpoczętego roku szkolnego. 
3 września o godz 18:00 na tere-
nie obiektu sportowo-rekreacyjne-
go A A yrardów zako czył się 4. 

yrardowski Rajd Rowerowy, nie był 
to jednak koniec przewidzianych 
na ten dzie  atrakcji. Dla uczestni-
ków rajdu został przygotowany grill 
oraz animacje dla dzieci, które po-
prowadziło stowarzyszenie Sport 
Life pod przewodnictwem Michała 
Ochnickiego. Odbył się m.in estiwal 
baniek mydlanych, walki sumo, za-
wody w przeciąganiu liny, zajęcia na 
szczudłach oraz gra miejska o zabyt-
kach i historii yrardowa. Następnie 
nadszedł czas na blok występów 
koncertowych. Jako pierwszy na sce-
nie zawitał zespół DJ SI S PLA . 
Występ trwał około godziny i swo-
imi autorskimi remiksami rozgrzał 
zebraną publiczność. Jako drugi wy-
stąpił długo wyczekiwany przez mło-
dzież Tribbs czyli wschodząca gwiaz-
da. Na żyrardowskiej scenie o godz. 
20:00 Tribbs został zapowiedziany 
przez Prezydenta Miasta yrardów - 
Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego 
oraz jego zastępcę Adama Lemie-
sza, którzy życzyli wszystkim zebra-
nym dobrej zabawy. 
Artysta ten mimo swojego młodego 
wieku osiągnął w swojej karierę mu-
zycznej mnóstwo sukcesów. Współ-
pracował przy produkcjach utworów 
dla m.in wy arnej, Roksany Węgiel, 
Smolastego czy iki Gabor. Jego 
największym osiągnięciem do tej 
pory było stworzenie we współpracy 

z Pedro i rancisem tracku muzycz-
nego do utworu Smolastego - Duże 
Oczy, który uzyskał już prawie 0 
mln odtworze  w serwisie youtube. 
Kolejnym sukcesem na dużą ska-
lę był co er utworu „Bal wszystkich 
świętych” Budki Su era, do tej pory 
przesłuchany został ponad 23 mln 
razy. Dzięki Tribbsowi „Bal wszyst-
kich świętych” otrzymał drugie życie 
i stał się młodzieżowym hitem roku 
2022. Do tej pory co er często usły-
szeć możemy w przeróżnych rozgło-
śniach radiowych.
Trzecim artystą, który zawitał do y-
rardowa był O.S.T.R - Legenda pol-
skiego Hip-Hopu i Rapu. Artysta za-
czynał swoją przygodę z muzyką już 
od 12. roku życia, następnie w wie-
ku 14 lat wraz z przyjaciółmi założył 
grupę muzyczną „BDC” (Brigade De 
Combat), która w 1 8 dała swój 
pierwszy koncert w łódzkim klubie. 

espół wydał także epkę pt. Kathar-
sis, po czym niedługo później ze-
spół się rozpadł. O.S.T.R popularny 
stał się w 2001r po premierze jego 
pierwszego albumu „Masz to jak 
w banku” nagranego w legendarnej 
wytwórni muzycznej Asfalt Records. 
Płyta sprzedała się w nakładzie 2500 
sztuk, a najpopularniejszy okazał 
się utwór „A.B.C”. Artysta przewi-
ja się również w wielu popularnych 
albumach innych wykonawców. a-
gościł m.in w albumie „Nowy Kolor” 
Otsochodzi, „ AT.” Magiery, „Chudy 
chłopak” Kalliego i Magiery oraz Mę-
skie Granie 201 , 2015. Jako ostatni 
wystąpił DJ MA  zdobywca tytułu 
Mistrza Polski DJ ów.
Wydarzenie niewątpliwie zachęciło 
młode pokolenie do wyjścia z domu 
i skorzystania z przygotowanych 
przez miasto atrakcji, a to nie koniec 
tego rodzaju rozrywki, ponieważ już 
23 września w yrardowie odbędzie 
się kolejna edycja HIP-HOP Jam na 
której wystąpi kolejna rapowa legen-
da jaką jest Paluch. 
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Gminno-Powiatowe 
dożynki w Puszczy 

Mariańskiej 
arz d owiatu yrardowskie-

go wraz z gmin  uszcza Ma-
ria ska 11 września 0  roku 
zorganizowali „ minno owia-
towe ożynki”
O godz. 12:30 rozpoczęła się uro-
czysta dziękczynna Msza więta 
w kościele parafialnym p.w. w. 
Michała Archanioła w Puszczy Ma-
ria skiej. Po jej zako czeniu nastą-
piło przejście korowodu z chlebem 
na plac parafialny przez ul. St. Pap-
czy skiego, gdzie zebranych gości 
przywitał Wójt Gminy Puszcza Ma-
ria ska - Michał Staniak wraz ze 
Starostą Powiatu yrardowskiego 
- Krzysztofem Dziwiszem, którzy
wspólnie podziękowali rolnikom za
ich tegoroczny trud pracy. Jest to
dla mnie wielki honor móc współ-

organizować powiatowo- gminne 
dożynki na terenie gminy Puszcza 
Maria ska. więto plonów to pod-
kreślenie ciężkiej pracy na rzecz 
uzyskania efektu jakim są właśnie 
plony, które mają wyżywić: rodzi-
ny, społeczność i kraj. W imieniu 
Powiatu yrardowskiego chylimy 
czoła wszystkim rolnikom i osobą 
pracującym na rzecz wytwarzania 
żywności, pokarmów oraz tych 
wszystkich podstawowych dóbr, 
które potrzebne są naszej społecz-
ności do funkcjonowania. - Mówił 
Krzysztof Dziwisz Starosta Powiatu 

yrardowskiego.
Następie nastąpiło tradycyjne dzie-
lenie się chlebem. Po zako czeniu 
części oficjalnej nadszedł czas na 
przygotowany blok programów 
artystycznych w wykonaniu: Grze-
gorza Rogala Music, Natalii Jędrze-
jewskiej oraz zespołu Słowiany. 
Na zako czenie przewidziana jest 
pota cówka przy muzyce zespołu 
AW RS.
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Rawza (prowincja Ghazni, Afga-
nistan) 21 grudnia 2011. r naj-
tragiczniejszy dzie  w historii 
udziału polskich żołnierzy w mi-
sjach zagranicznych.

o był najtragiczniejszy zamach 
na polskich żołnierzy w historii 
udziału polskich misji poza gra-
nicami kraju. 

obudka, śniadanie, zbiórka, in-
struktaż i wyjazd.

Tej środy żołnierze jechali do Ra-
wzy. Ich zadaniem było sprawdzenie 
przygotowa  do otwarcia mauzo-
leum. Po kilku godzinach żołnierze 
wracali do bazy. Okolica była spo-
kojna, niedaleko bawiły się dzieci, 
a one zawsze były gwarantem bez-
piecze stwa. I nagle  mina-pułapka 
zabiła całą załogę jednego z wozów 
ochrony. 

W wyniku ataku na patrol w dniu 21 
grudnia 2011 roku zginęło pięciu 
polskich żołnierzy: Piotr Ciesielski, 
ukasz Krawiec, Marcin Szczurowski, 

Marek Tomala i Krystian Banach.

Od grudnia 2015 r. w rocznicę ich 
śmierci, obchodzony jest Dzie  Pa-
mięci o Poległych i marłych w Mi-
sjach i Operacjach Wojskowych Poza 
Granicami Pa stwa.

godnie z tradycją, 15 sierpnia 2012 
roku., w dniu więta Wojska Polskie-
go, do „Księgi Honorowej Wojska 
Polskiego” dokumentującej zdarze-
nia świadczące o wyjątkowej ofiar-
ności i odwadze żołnierzy, dopisane 
zostały nowe nazwiska: mł. chor. 
Piotra Ciesielskiego, sierż. ukasza 
Krawca, sierż. Marcina Szczurow-
skiego, sierż. Marka Tomali i sierż. 
Krystiana Banacha.

W dniu 11 września 2022 roku na 
ścianie budynków przy ul. gen. J. 
Hallera 22 w yrardowie odsłonięto 
mural poświęcony żołnierzom Woj-
ska Polskiego, którzy ponieśli śmierć 
21 grudnia 2011 r. 

-  dziękujemy za to, że Wasi Sy-
nowie, Wasi Bracia, Wasi Bliscy byli 
do ko ca wierni przysiędze. Chcie-
libyśmy by świat pozbawiony był 
przemocy, żebyśmy Wojsko Polskie 
mogli oglądać tylko na defiladach, 
uroczystościach, na ćwiczeniach, ale 
wiemy, że tak nie jest i tym bardziej 
wielką wdzięczność wyrażam za ich 
ofiarę życia - powiedział Minister 
Maciej Małecki.

Pomysłodawcą muralu był sierż. 
Dariusz Potargowicz, przyjaciel po-
ległych i uczestnik tragicznych wyda-
rze  z 2011 roku.

Mural poświęcony żołnierzom Wojska Polskiego
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W sobotę 10 września uroczyście obchodzono 
80 lecie powstania iceum gólnokształc ce 
im. zesława a skiego w uszczy Maria skiej.

Podczas jubileuszu głos zabrali m.in. absolwenci, któ-
rzy licznie zjawili się w murach swojej dawnej szkoły. 
Przyjechali z różnych zakątków Polski by uczcić uro-
dziny swojej dawnej szkoły. Była to również okazja 
do spotkania dawnych kolegów i przyjaciół z ławki 
a także nauczycieli i wychowawców. Nie brakowało 
łez i wzrusze . 

Odbyło się również przedstawienie w wykonaniu 
obecnych uczniów, którzy odtworzyli historię placów-
ki od początku jej istnienia do dziś. Jak podkreślała 
Pani Dyrektor rszula Matusiak to niezwykle trudne 
zadanie, aby w godzinę streścić osiemdziesiąt lat.

Liceum w Puszczy Maria skiej to często wybiera-
na szkoła przez absolwentów szkół podstawowych 
z całego powiatu. Wśród absolwentów są m.in.: 
Hanna Jadacka (z d. Dwużnik)  profesor zwyczajny 

niwersytetu Warszawskiego (wydział filologii pol-
skiej), językoznawca, współautorka „Słownika Języka 
Polskiego”  Maciej Grzegorz Dworak, który piastował 
wiele ważnych funkcji: był m.in. Prezesem Stowarzy-
szenia orum Biznesu uropy rodkowej, naczelnym 
redaktorem graficznym akładu Wydawnictw „Spo-
łem”, Członkiem Rady Muzeum Narodowego w War-
szawie, a obecnie jest Prezesem arządu Polfa Sp. 

z o.o., zasłynął z przelotu balonem ze Szwecji do Pol-
ski z Bogusławem Lindą. Wiesław Sokołowski  poeta, 
twórca Stowarzyszenia Artystycznego A, w 2010 r. 
odznaczony przez Prezydenta RP orderem Polonia 
Restituta. Andrzej Piwo ski  grafik, malarz, rysownik, 
absolwent warszawskiej ASP, twórca licznych plaka-
tów teatralnych i filmowych (wywodzi się z polskiej 
szkoły plakatu, prowadzonej przez Henryka Toma-
szewskiego), stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, 
nagradzany, wystawy m.in. w Nowym Jorku, rancji 
i Japonii. Jan Jurewicz i Jacek Doma ski  znani akto-
rzy. Nieżyjący już dziennikarz ygmunt Szeliga. nany 
telewidzom lektor Marek Gajewski, Roman liwonik 
i dward Wróbel  poeci.

Wiele sukcesów osiągnęli absolwenci także w spo-
rcie. wa Milczarek była rekordzistką i mistrzynią 
Polski w pięcioboju lekkoatletycznym, Katarzyna 
Marek i Piotr Biernat to mistrzowie Polski w kaja-
karstwie długodystansowym, a Bartosz Bzoma był 
wicemistrzem Polski i międzynarodowym mistrzem 
Litwy w judo. lżbieta Jankowska i Maciej Maciejew-
ski to mistrzowie Polski w radioorientacji sportowej. 
Sebastian Kubik był mistrzem Polski oraz medalistą 
mistrzostw uropy i świata modeli latających. Mnó-
stwo sukcesów uczniowie LO w Puszczy Maria skiej 
osiągnęli w strzelaniu i sportach obronnych. Szkoła 
zdobywała 3 razy z rzędu I miejsce w Ogólnopolskim 
Sportowym Turnieju Miast i Gmin.

80-Lecie LO w Puszczy Mariańskiej 
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Najpiękniejsze polskie 
utwory poetyckie

Narodowe czytanie

,, ajpiękniejsze polskie utwory poetyc-
kie” to tytuł kolejnej wystawy prezen-
towanej w iurze Wystaw rtystycz-
nych  aleria amojska w amościu. 
Wśród eksponowanych prac znalazły się 
ilustracje żyrardowskiego artysty bi-
gniewa ołaczka. Wykonał on portrety 
ana ochanowskiego i ana ndrzeja 

Morsztyna. ortrety poetów zawieraj  
elementy nawi zuj ce do ich utworów. 

ortret ana ochanowskiego jest jed-
nocześnie ilustracj  wiersza ,, a lipę” 
i ,, renu ”, zaś portret ana ndrzeja 
Morsztyna ilustruje wiersze ,, iegłupia” 
i ,, iałogłowy”. Motyw portretu renesan-
sowego poety znalazł się na okładce ka-
talogu, na zaproszeniu na wystawę i pla-
kacie. Wernisaż wystawy miał miejsce 1  
sierpnia b.r. Wystawę można ogl dać do 
18 września b.r. w siedzibie galerii, która 
znajduje się w urokliwej, renesansowej 
kamienicy przy Rynku Wielkim Staszica 

 w amościu .

Autorami prac są: Joanna Hrk, Marek ąt-
kowski, Marianna Jagoda-Mioduszewska, bi-
gniew Kołaczek, Halina Kuźnicka, ranciszek 
Maśluszczak, Irina Mazurek-No iko a, Alek-
sandra Michalska-Szwagierczak, Stanisław 
Ożóg, Jacek Pasieczny, Stanisław Pasieczny, 
Dariusz Piekut, Piotra Rychel, Henryk Szkut-
nik, lżbieta Wasiuczy ska, Magdalena Wosik, 
Wojciech embrzuski, Magdalena mijowska-
-Wolan.

oniżej tekst z katalogu:
 ajpiękniejsze polskie utwory poetyckie , to wy-

stawa ilustracji będąca plonem  Między-
narodowego Pleneru lustratorów organizowa-
nego przez Biuro Wystaw rtystycznych  alerię 
Zamojską w sierpniu  roku w Zwierzyńcu  
na oztoczu.

a wystawie prezentowane są prace, ilustrujące 
wybrane ragmenty utworów z polskiego dzie-
dzictwa literackiego. rtyści szukali inspiracji nie 
tylko w poezji współczesnej, ale sięgnęli także do 
poezji sprzed kilku dekad, a nawet i wieków, in-
terpretując, przekładając na język plastyki po-
ezję mistrzów literatury epoki Renesansu, Ba-
roku, Pozytywizmu czy Młodej Polski.

Zilustrowane zostały ragmenty poezji ana o-
chanowskiego, ana ndrzeja Morsztyna, da-
ma snyka, azimierza Przerwy  Tetmajera, 
Bolesława eśmiana, Marii Pawlikowskiej a-
snorzewskiej, azimierza Wierzyńskiego, erzego 
ieberta, onstantego lde onsa ałczyńskiego, 
eremiego Przybory, s. ana Twardowskiego, 
udwika erzego erna, Tadeusza óżewicza, Wi-

sławy zymborskiej,  gnieszki sieckiej, Zbignie-
wa erberta, oraz współczesnych  Marka łyka, 

rszuli Zajączkowskiej, czy ndrzeja arczarka.

rtyści, wybierając utwory literackie kierowali się 
indywidualnym, subiektywnym wyborem treści. 
Temat, którego się podjęli był niezwykle trudny, 
ze względu ogrom zasobów naszej rodzimej po-
ezji.  ekt artystycznych zmagań ilustratorów 
z literaturą można obejrzeć na obecnej wysta-
wie.

czestnicy pleneru podejmując próbę zilustro-
wania utworów poetyckich zachowali własną 
stylistykę i poetyckie upodobania. W e ekcie po-
wstała wystawa prezentująca zbiór oryginalnych 
prac, których charakter czasami odbiega od ste-
reotypowo pojmowanej ilustracji .

Tekst i foto: bigniew Kołaczek

allady i Romanse w tegorocz-
nej edycji arodowego zyta-
nia. Rok 0  uznano Rokiem 
Romantyzmu olskiego z tej 
okazji yrardowskie entrum 

ultury we współpracy z i-
bliotek  Miejsk  zaprezento-
wało dzieło wite . ragmenty 
tej ballady odczytał rezydent 
Miasta yrardów  ucjan 

rzysztof hrzanowski. 
10. jubileuszowa edycja Narodowego 
Czytania odbyła się w sobotę 3 wrze-
śnia o godz.11:00 w Centrum Kultury 
w yrardowie. Więcej o tym wydarze-
niu opowiada Dyrektor Centrum Kul-

tury yrardów Robert Siniarski:

- W yrardowskim Centrum ultury 
już od kilku lat odbywają się spotka-
nia w ramach arodowego Czyta-
nia. Tego roku nie było inaczej, już 
kilka tygodni wcześniej rozpoczęli-
śmy przygotowania do tego wyda-
rzenia. dbywaliśmy próby z udzia-
łem Teatru za a a ozdrożu, które 
zakończyły się premierą przedsta-
wienia wystawionego właśnie dziś 
na scenie Centrum ultury yrar-
dów. W związku z tym, że mamy rok 
Ballad i omansów, we współpracy 
z Miejską i Powiatową Biblioteką Pu-
bliczną udało się nam zorganizować 
także wystawę pt. Zatopione Miasto 
na której oglądanie zapraszamy do 
dnia  września. 

ot. CK yrardów
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Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki.
Dla 2 pierwszych osób mamy podwójne wejściówki do kina!

R

20

47

48

65

73

79

85

2
10

18

25

34

13

62

26

1

38

49

80

1

5

42

66

11

14

27

58

8

2

19

35

50

67

81

6
51

59

63

15

28

36

43

68

23

3

12

14

39

76

9

15

57

77

4

24

44

52

60

64

69

74

5

16

7
30

45

31

70

83

21

6

29

53

75

10

7

13

32

11
40

61

71

84

8

4

22

41

54

3

82

78

17

37

46

55

72

86

9

12

33

56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 1510 11

Pionowo
1. jednostka objętości ropy 

naftowej
2. roślina o jadalnych biało-

-żółtych liściach
3. człowiek żyjący w odosob-

nieniu
4. leży na dnie morza
5. napisał „ neide”

. roślina zielna o ząbko-
wanych liściach i białych 
kwiatach

7. stół z narzędziami
8. mały lekki koc

. duży, brunatno czarny 
owad, żyjący w kuchni

10. osłona na lampę
11. strumie  wody płynący 

pod ziemią
15. krótka rozprawa naukowa
17. spokojne i ciche miejsce
22. część koła
24. miejsce wydzielone na 

modlitwę

25. osoba robiąca bajzel
2 . wskrzesił go Jezus
27. miasto powiatowe w woj. 

podkarpackim
28. zbiór liter
2 . zamknięcie i ...
31. główny bohater powieści 

Goethego
32. kobieta o tym samym 

imieniu
33. czerwone podawane do 

obiadu
35. całokształt wiedzy 
37. obszar iemi otaczający 

biegun północny
3 . dział wytwórczości obej-

mujący wyrób produktów 
cukierniczych

41. imię pochodzenia hisz-
pa skiego i odpowiada 
polskiej Agnieszce

42. perkusyjny instrument 
muzyczny

45. miesięczne świadczenie 

za przepracowane lata 
pracy

4 . biżuteria ze złota i kamieni 
szlachetnych

51. roślina dziko rosnąca 
53. rodzaj garderoby noszony 

przez kobiety na nogach
54. miasto w woj. łódzkim
55. nóż kuchenny do obróbki 

mięsa 
5 . utwór dramatyczny, w któ-

rym występuje tylko jeden 
bohater

57. cmentarz żydowski
58. stolica Libanu

2. rasa dużego psa górskie-
go

7. boczna, okrężna droga
8. ... andberg - poseł

. górski lub na szyi
70. do gry w piłkę nożną
72. dwie różne liczby, które 

wyznaczają zakres np. 
podawane przy zarobkach 

w ofercie pracy
75. działanie podjęte w okre-

ślonym celu
7 . nowela Bolesława Prusa
77. pożarna lub miejska
78. biały, spada z nieba
80. najwyższy z bogów nor-

dyckich
84. mała Alicja

Poziomo
10. zamieszkują Afganistan
12. cios zadany ręką lub 

przedmiotem
13. akt uznania czyjegoś 

dziecka za swoje
14. człowiek oceniający 

wszystko z własnego 
punktu widzenia

1 . kobieta wykonująca ćwi-
czenia ruchowe 

18. osoba jadająca bardzo 
dużo i łapczywie

1 . hołdowanie wzniosłym, 
lecz nierealnym ideałom

20. ciężar jednego metra 
kwadratowego wyrobu 
papierniczego

21. roślina z podłużnymi, 
żółtymi owocami

23. graniczy z Polską
25. nauka badająca historię 

ludów bałtyckich
30. stan, w którym przestaje-

my być pewnym czegoś
34. „... Królewskie” w Warsza-

wie
3 . człowiek przedkładający 

własny interes nad dobro 
innych

38. niewielka, jaskrawozielona 
żaba

3 . zespół cech psychicznych 
40. przyrząd do kreślenia 

w kształcie trójkąta
43. ilość płynu przełykana za 

jednym razem
44. zespół nerwów w obrębie 

całego ciała 

4 . założenie, które ktoś za-
mierza udowodnić

47. zręczne prowadzenie 
piłki, ominięcie innych 
zawodników

48. materiał opałowy w kształ-
cie brył 

50. człowiek łatwo ulegający 
uczuciu strachu

52. wypukła forma ukształto-
wania terenu

53. teren o szczególnych 
walorach przyrodniczych

5 . sprawdzane po napisaniu 
matury

0. brat ojca
1. Hans Christian - bajko-

pisarz
2. ciastko z okruchów róż-

nych ciast
3. przygnębienie
4. pseudonim utworzony 

z czyichś inicjałów
5. potomek białych koloni-

zatorów
. inaczej samochód

8. jeden z dwunastu uczniów 
Chrystusa

71. torba na dokumenty 
73. w mit. gr. królewicz tro-

ja ski
74. złota myśl, sentencja
7 . stan poprzedzający wy-

mioty
81. stanowisko na wyższej 

uczelni
82. urządzenie do odbierania 

fal radiowych
83. niewielkie pomieszczenie 

na statku
85. białko wytwarzane przez 

każdy żywy organizm 
8 . ząb znajdujący się między 

siekaczami

R E K L A M A

uż 16 września od-
będzie się  edycja 
proekologicznej akcji 
„ dpad zdasz drzew-
ko masz!”. aprasza-
my do siedziby rmy 

M  S. . przy ulicy 
aktorowskiej 1  

wszystkich tych, któ-
rzy zebrali w aplikacji 

M  Recomaty 100 

punktów.

www.ozdm.pl
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Człowiek – instytucja: 
Wojciech Dąbrowski

 łoty iść Retro 0  dla entrum ultury 
w yrardowie za cykl audycji w Radiu ama

W tym roku entrum ultury w yrardowie 
zostało uhonorowane nagrod  łoty iść Re-
tro 0  za cykl audycji w Radiu ama, któ-
re popularyzuj  dorobek artystyczny dwu-
dziestolecia międzywojennego. e audycje to 
„Rozmowy o muzyce”, czyli audycje z piosen-
kami retro wprost ze starych gramofonowych 
płyt, które dla a stwa prezentowane w Ra-
diu ama 10 , 1 M , przez cały wrzesie  i pa -
dziernik 0  w każdy czwartek po godzinie 
1 :1 .

Prestiżowa Nagroda przyznawana od wielu lat arty-
stom, piosenkarzom, muzykom, literatom i instytu-
cjom, które promują twórczość literacką i muzyczną 
okresu dwudziestolecia międzywojennego, została 
przyznana Centrum Kultury w yrardowie w ramach 
I  Ogólnopolskiego estiwalu Piosenki Retro im. 

Mieczysława ogga. Honorowymi Patronatami tego 
festiwalu od lat są: Prezydent Warszawy Rafał Trza-
skowski, Rodzina oggów, undacja Retro im. Mie-
czysława ogga, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu 
i Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie.

Wręczenie łotego Liścia Retro 2022 dyrektorowi 
Centrum Kultury w yrardowie, Robertowi Siniar-
skiemu, który otrzymał dyplom w minioną środę, 
wiązało się z przyjazdem do naszego miasta dyrek-
tora artystycznego O PR im. M. ogga, Wojciecha 
Dąbrowskiego. Ponieważ Wojtka znam od lat, to wy-
darzenie sprowokowało mnie do napisania artykułu 
właśnie o nim. Chciałbym, żeby Pa stwo lepiej po-
znali tę postać, ponieważ jest to jeden z najbardziej 
wyjątkowych i wszechstronnych ludzi, których znam. 
Jest postacią, której nie da się ująć w żadne z kon-
wencjonalnych określe  człowiek renesansu, czło-
wiek wielu talentów, człowiek-instytucja. Wspaniały 
popularyzator dwudziestolecia międzywojennego, 
pasjonat sztuki, przyjaciel artystów, propagator wie-
dzy o dwudziestoleciu i kabarecie, a w dodatku kon-
feransjer, piosenkarz, poeta, autor wielu tekstów 
piosenek i  matematyk. Niewiarygodne  A jednak. 
Po prostu - Wojciech Dąbrowski.

Wojciech Młynarski naszych czasów  czyli Woj-
ciech browski.

Nie dość, że żongluje słowem jak Młynarski, to jesz-
cze z powodzeniem występuje na scenie jako piosen-
karz i konferansjer. Wielokrotnie zapowiadał piękne 
koncerty, w których brały udział największe gwiazdy 
polskiej estrady. Często te koncerty również sam or-
ganizował. Jego teksty są pisane piękną polszczyzną, 
czasem wzruszające, ale najczęściej zabawne. Woj-

ciech Dąbrowski sięga po różne formy - wiersze, lime-
ryki, fraszki. Jest autorem bardzo wielu pięknych pio-
senek. Niektóre z nich mu akompaniowałem, jak np. 
Miłość w metrze czy Warszawska Piosenka. O tym, jak 
bardzo wartościowe są to teksty, mogą się Pa stwo 
o tym przekonać sami, sięgając po nie. Są dostępne 
w Internecie. Można też zdobyć jego antologię po-
ezji czy tekstów satyrycznych. Wojciech Dąbrowski 
prowadzi swój kabaret o zabawnej nazwie M.K.W.D. 
- Muzyczny Kabaret Wojtka Dąbrowskiego. prawia 
w nim satyrę polityczną, którą doceniają przedstawi-
ciele różnych opcji i poglądów. To wszystko dlatego, 
że Wojtka lubi każdy - bez względu na przekonania, 
gust muzyczny czy wiek. Chociaż mój przyjaciel ma 
już 77 lat, ciągle czuje się młodo (jak w piosence „I sre-
bro, i złoto to nic, chodzi o to, by mlodym być!”). Na 
jego przyjaź  i uznanie niewątpliwie trzeba zasłużyć 
- Wojciech to kot chodzący często własnymi ścież-
kami. Jest niezwykle wierny swoim przekonaniom 
i postanowieniom. Może dzięki temu jest tak sku-
teczny w organizacji wydarze , popularyzacji innych 
artystów, w wielu działaniach, które podejmuje dla 
upamiętnienia wspaniałych naszych śpiewaków i ak-
torów. Robi dla polskiej kultury więcej niż niejedna 
instytucja. Wykonuje pracę u podstaw, której ogrom 
jest bardzo często niezauważony, niedoceniony. Do-
kładnie tak jak z pracą nauczyciela w Polsce. Widać 
jedynie piękny efekt - tu koncert, tam koncert, bra-
wa, piękna muzyka i uśmiechy, ale tylko jego najbliżsi 
przyjaciele i rodzina wiedzą, ile go to kosztuje.

Jak się poznaliśmy  upełnie przypadkiem, w war-
szawskiej kawiarni Retrospekcja, w której Wojciech 
prowadził spotkania z piosenką. Piłem tam kawę, gdy 
zupełnie niespodziewanie zaczął się koncert. Była to 
jesie  2013 roku. Na scenę wyszedł elegancki pan 
w smokingu i zaczął śpiewać do podkładów. Ponie-
waż ja nie znoszę podkładów i w ogóle tego nie uzna-
ję, podszedłem i zaproponowałem - ja znam te pio-
senki i gram je, to mogę panu akompaniować. I tak 
się zaczęło. Dziś jestem już nadwornym, acz nigdy 
niemianowanym, akompaniatorem Ogólnopolskie-
go estiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława ogga, 
który ma swoich dwóch wspaniałych organizatorów 
i przedstawicieli. Pierwszym z nich jest Michał ogg, 
prezes undacji Retro im. M. ogga, a drugim Woj-
ciech Dąbrowski, który miłość do sztuki wyssał z mle-
kiem matki. Jego mamą była wielka aktorka Teatru 
Starego w Krakowie - Wanda Kruszewska, która ode-
szła od nas w sylwestra 2013 roku. To jej Wojciech 
Dąbrowski dedykuje zawsze Pieśń o Matce ogga 
i swoje najpiękniejsze piosenki i wiersze. 

Mama Wojtka przez ponad 30 lat uczyła wymowy, 
dykcji i kultury słowa w krakowskiej PWST. Nauczyła 
go mówić, czytać i wypowiadać się publicznie. Była 
aktorką powojennego pierwszego składu Narodowe-
go Starego Teatru w Krakowie, w którym mały Wojtuś 
podglądał występy zza kulis. Do emerytury w 1 82 
roku zagrała ponad 0 ról, m.in. w „Weselu” Andrzeja 
Wajdy, „Matce” Jerzego Jarockiego, „Dziadach” Kon-
rada Swinarskiego i „Weselu” Jerzego Grzegorzew-
skiego. Dzięki niej poznał wybitne postaci polskiego 
teatru, aktorów, reżyserów. Kiedy 1  lat temu zaczy-
nał organizować festiwale piosenki, była dobrą duszą 
wszystkich festiwalowych imprez. Gdy jej zabrakło, 
żegnał ją tym, czym umiał najpiękniej - wierszem i pio-
senką. 

Jego ojciec, dmund Dąbrowski, w dniu wybuchu 
wojny obchodził swoje 18 urodziny. ostał po Po-
wstaniu Warszawskim wywieziony wgłąb Niemiec, 
do niewoli. Po wojnie przez pewien czas pracował 
w Teatrze Starym w charakterze inspicjenta. Jego 
siostra - Jolanta - jest tancerką, a syn Piotr - po-
dróżnikiem. kochaną żonę, wę, poznał w Szcze-
cinie, w harcerstwie. Ojciec chrzestny Wojtka 
- Czesław Kruszewski - był jednym z założycieli 
kabaretu Pineska, w którym występowały takie 
gwiazdy jak Rena Rolska, Halina Kunicka czy Maria 
Koterbska. Dziadek - porucznik Józef Dąbrowski, 
zginął w Katyniu. W 70. rocznicę śmierci wnuczek 
napisał o nim piękny wiersz, pt. „Katy  2010”. 

Wtedy wiosną w 40. roku

Byłem, wnuku, polskim żołnierzem

a to - kula w łeb. Bez wyroku

Lecz godności nikt nie odbierze

awiniłem: byłem Polakiem

Nie zobaczę cię nigdy, wnuku

Ale wrócę! I będę ptakiem

Wśród katy skich sosem i buków

Prawda przetrwa w pamięci świadków

A z nią biało-czerwone kwiaty

Nie zapomni o Tobie, dziadku

W 2010. Katy
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Talentów Wojtka bez liku

Wojciech Dąbrowski urodził się 1  lutego 1 45 roku 
w Krakowie. Jest matematykiem (do bieżącego roku 
uczył w liceum matematyki oraz był wychowawcą), 
był kilkakrotnie dyrektorem szkół, jest satyrykiem, 
dziennikarzem (pisze m.in. do tygodnika „Passa”), 
satyrykiem (prowadzi wspomniany kabaret MKWD), 
jest tekściarzem (autorem niezliczonej ilości wierszy 
i piosenek), harcerzem (był komendantem Sromiej-
skiego Hufca HP Wawel, Kraków, Stare Miasto), 
piosenkarzem i konferansjerem oraz organizatorem 
O PR im. M. ogga (festiwal odbywa się od 1  lat we 
wrześniu, zaczyna się 3 września w rocznicę śmier-
ci patrona festiwalu - Mieczysława ogga). Pasja do 
piosenki sprawia, że dobiegający 80-tki emeryt ma 
każdy dzie  wypełniony pracą. Opracowuje i druku-
je foldery, organizuje i umawia spotkania, koncerty, 

jeździ po wielu miastach w Polsce rozdawać łote Li-
ście Retro, organizuje konkursy piosenki i spotkania 
z piosenką, m.in. w Warszawie, Krakowie i Gda sku, 
udziela wywiadów, pisze wiersze, teksty satyryczne, 
z którymi także występuje. Prowadzi strony interne-
towe, m.in. stronę estiwalu Piosenki Retro na ace-
booku, która stanowi upamiętnienie, memorarium 
osób zasłużonych dla polskiej kultury, wspaniałych 
piosenkarzy, ale także promuje nowe talenty. Woj-
ciech wyłapuje, zauważa artystów, instytucje i osoby 
kultywujące pamięć o starej piosence i je wspiera, 
promuje, nagradza. Pisze o nich ciepło i podejmuje 
z nimi współpracę. Wszystko to sprawia, że Wojtka 
wszędzie jest pełno, wszyscy go znają, szanują i tylko 
dziwią się - kiedy on znajduje na to wszystko czas  
Przecież jeszcze rok temu musiał wstawać rano do 
szkoły, sprawdzać klasówki i matury  Nie do wiary, 

a jednak!

amiętam wspólne koncerty

Dzięki Wojtkowi Dąbrowskiemu miałem wielki za-
szczyt poznać się i współpracować podczas festi-
wali retro z legendami polskiej estrady. Wszystkich 
nie wymienię, ale wspomnę chociażby cudownych, 
niezapomnianych pianistów, takich jak Tadeusz Su-
chocki, bigniew Rymarz, Andrzej Płonczy ski czy 
Aleksander ukowski. Poznałem piosenkarzy: Krysty-
nę Maciejewską-Gniatkowską, Renę Rolską, Olgierda 
Buczka, Andrzeja Dąbrowskiego, Tadeusza Woźnia-
kowskiego i Mieczysława więcickiego. Osoby, które 
darzyłem wielkim uznaniem i myślałem sobie: „gdzie 
ja tam do nich” nagle stały się moimi scenicznymi 
partnerami. Pamiętam wspólne występy z Księciem 
Nastroju - Mieczysławem więcickim w krakowskiej 
Jamie Michalikowej.

Pamiętam piękny koncert w Studio Koncertowym 
Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w War-
szawie ze Sławą Przybylską, „Kolację z Gwiazdami” 
w Hotelu Polonia z Jerzym Połomskim, Haliną Ku-
nicką, Hanną Rek i innymi.  inicjatywy Wojciecha 
Dąbrowskiego przyznano wówczas wspaniałą na-
grodę „ asłużony dla Warszawy” Janowi agoździe 
i bigniewowi Rymarzowi. Wojciech również jest jej 
laureatem, ale zawsze pamięta o swoich kolegach, 
znajomych i sam zainicjował wiele takich wniosków. 
Wystąpił z wnioskiem o uhonorowanie tą nagrodą 
najstarszego członka Orkiestry z Chmielnej - dzisła-
wa Patera, którego również znałem i z którym współ-
pracowałem. 

Niestety nie załapałem się na to, żeby osobiście po-
znać cudownego Stefana Witasa, którego namiętnie 
słucham ze starych płyt i którego nagrania często 
prezentuję w swoich radiowych audycjach. Wojciech 
Dąbrowski wręczał mu łoty Liść Retro w 2005 roku! 
Niestety - wtedy jeszcze się tym nie interesowałem

Pamiętam wspólne wyjazdy do Wilna z grupą arty-
stów estrady, koncert „Czar Piosenki Retro” i gorące, 
serdeczne przyjęcie mieszkających tam Polaków. Było 
to na zaproszenie Prezes Polonii na Litwie, niezwy-
kle życzliwej pani Apolonii Skakowskiej.  Wojtkiem 
i zapraszanymi przez niego artystami wielokrotnie 
występowaliśmy też w różnego rodzaju domach kul-
tury, sztuki w różnych miastach w Polsce, najczęściej 
w Warszawie i Krakowie, ale także poza granicami 
kraju. Pamiętam szereg imprez z udziałem Michała 

ogga, w których wspominaliśmy jego pradziadka - 
Mieczysława. Michał opowiadał, a Wojciech śpiewał. Ja 
akompaniowałem. W pewnym momencie Wojciech 
wymyślił wspaniałą, nową formę koncertów. aczął 
aktywizować publiczność do śpiewania. Rozdawał 
teksty i chodził między publicznością. Seniorki śpie-
wały, wzdychały i wspominały młode lata. Ja wszystko 
obserwowałem zza klawiatury. Ba! stawiałem sobie 
nawet specjalnie fortepian tak, żeby móc to obser-
wować. Widziałem świetną formę Wojtka  człowieka 
- instytucji, artysty, który stworzył Ogólnopolski esti-
wal Piosenki Retro, człowieka, który wydaje się, że gra 
na nosie nieróbstwu, malkontencji i starości. ormę 
człowieka młodego. Patrzyłem i patrzę za każdym ra-
zem z zachwytem, myśląc sobie: „Panie Boże, daj mi 
w wieku Wojtka cieszyć się przynajmniej połową tej or-
my, którą ma on. ic więcej do szczęścia nie będzie mi 
potrzeba. aj mi być potrzebnym ludziom i tak, jak on, 
rozdawać im uśmiechy, móc dla nich śpiewać. aj mi 
spojrzeć wstecz na swoje życie i pozwól mi stwierdzić, że 
to co robiłem, było dobre .

Niebawem zbliża się kolejny jubileusz Wojtka Dą-
browskiego.  tej okazji życzę mu, żeby nigdy nie 
zabrakło mu sił by obdzielać swoich przyjaciół szczę-
ściem tak, jak to robi dotychczas i żeby zawsze mu się 
chciało - chcieć.

MUZYKA WSPOMNIEŃ

utor: Maciej loci ski
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KIEROWCO NIE POLUJ 
NA ZEBRACH!

STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ POŻARNA

5 września wpłynęło zgłoszenie od 
mieszkanki do dyżurnego SM, że na 
ul. Michała Ossowskiego znajduje się 
opuszczona i niezabezpieczona po-
sesja, która może grozić zawaleniem, 
a drzwi wejściowe wchodzą w światło 
chodnika. Patrol SM potwierdził zgło-
szenie, obligując właściciela nierucho-
mości o podjęcie stosownych działa  
zabezpieczających.

 września dyżurny SM przyjął zgłosze-
nie, dotyczące dużej ilości zalegających 
odpadów w nieużytkowanej bramie 
przy ul. Mazowieckiej. Patrol SM po-
twierdził zgłoszenie.  ostała wykonana 
dokumentacja fotografi czna do prowa-

dzenia dalszych czynności wyjaśniają-
cych. 
8 września funkcjonariusze SM uczest-
niczyli w spotkaniu Rady Osiedla  „Cen-
trum”, podczas której udzielili odpowie-
dzi mieszka com na zadawane pytania 
oraz przyjęli zgłoszenie m.in. o osobie 
najprawdopodobniej bezdomnej, któ-
ra pojawia się w blokach przy ul. Romu-
alda Mielczarskiego.  

8 września strażnicy miejscy podjęli 
czynności na ul. Wary skiego, w związ-
ku z naruszeniem przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. a spożywa-
nie alkoholu w miejscu publicznym 
objętym zakazem na Ryszarda S. został 
nałożony mandat karny.

8 września funkcjonariusze SM udzielili 
pomocy starszej kobiecie, niezaradnej 
życiowo w bezpiecznym dotarciu do 
miejsca zamieszkania na ul. Michała 
Ossowskiego. Powiadomiono również 
Centrum sług Społecznych, w celu 
podjęcia ewentualnych działa  mają-
cych na celu udzielenie pomocy ww. 
10 września wpłynęło zgłoszenie do 
dyżurnego SM, że na ul. Tadeusza Ko-
ściuszki w budynku wielorodzinnym, 
ktoś spala śmieci w piecu, ponieważ 
czuć nieprzyjemny zapach. unkcjo-
nariusze SM przeprowadzili kontrolę 
w miejscu wydobywającego się dymu. 
Osoba rozpalała drewnem ogie  
w kominku, co początkowo skutkowało 
większym zadymieniem. Nie stwierdzo-
no spalania odpadów.

10 września mieszkaniec miasta zgłosił 
do dyżurnego SM, że na ul. Gda skiej 
przy ścieżce rowerowej, ktoś wyrzucił 
około 20 worków ze śmieciami. Wysła-
ny na interwencję unkcjonariusze SM, 
potwierdził zanieczyszczenie miejsca 
publicznego. W workach znajdowały 
się kawałki papy. Wykonano dokumen-
tację zdjęciową do dalszych czynności. 
(foto nr 22, 22A)
10 września za pomocą systemu mo-
nitoringu miejskiego, zauważono na 
pl. Jana Pawła II dwie osoby, które spo-
żywały alkohol w miejscu publicznym 
objętym zakazem. a naruszenie prze-
pisów ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
funkcjonariusze SM nałożyli na męż-
czyzn mandaty karne.

W poniedziałek .08. 0  r. ok 
godz. 1 :00 strażacy zostali wezwani 
do poszukiwa  mężczyzny, którego 
zaginięcie zgłoszono na terenie alewu 

yrardowskiego. Strażacy oraz ratow-
nicy WOPR przeszukiwali brzeg oraz 
zalew z użyciem łodzi z JRG yrardów. 
Mężczyznę odnaleziono dopiero na-
stępnego dnia ok godz. 7 rano. Stra-
żacy wydobyli z wody ciało mężczyzny. 

Okoliczności zdarzenia ustala Policja.

W czwartek 01.0 . 0  r. przed 
godzin  1:00 strażacy otrzymali zgło-
szenie o pożarze sklepu „Biedronka” 
w Mszczonowie przy ul. Wschodniej.  
Po przybyciu na miejsce zdarzenia oka-
zało się, że pożarem objęte są śmiet-
niki kontenerowe oraz cała szczytowa 
elewacja budynku. Pracownicy sklepu 
ewakuowali się przed przybyciem Stra-
ży i nie odnieśli obraże . Pożar został 
ugaszony i nie rozprzestrzenił się na 

pozostałą część obiektu. Akcja ratowni-
cza polegała na ugaszeniu palących się 
śmieci i elewacji oraz oddymieniu ca-
łego budynku. W akcji brali udział stra-
żacy z JRG yrardów, OSP Mszczonów 
oraz OSP biroża.

W pi tek 0 .0 . 0  r. ok godziny 
1 : 8 na ul. Polnej w Korytowie doszło 
do wypadku z udziałem samochodu 
osobowego. Auto wypadło z jezd-
ni, przewróciło na dach i zatrzymało 
na polu uprawnym ok 20 m od dro-

gi. Jeden z mężczyzn podróżujących 
samochodem nie odniósł obraże . 
Drugiemu pomocy udzielił espół Ra-
townictwa Medycznego. Działania stra-
żaków polegały na odłączeniu akumu-
latora i zamknięciu zaworu gazu LPG 
w samochodzie. W akcji ratowniczej 
brali udział strażacy z JRG yrardów 
oraz OSP Korytów. 

ekst: Ofi cer Prasowy Komendanta 
Powiatowego Komendanta Powiato-
wego, st. kpt. Jarosław Belina

ak co roku żyrardowska olicja wraz 
z przedszkolakami z Miejskiego rzedszkola 
nr  w yrardowie wzięła udział w happenin
gu zorganizowanym przy jednym z przejść 
dla pieszych w mieście. ierowco! ie po
lujemy na zebrach” to hasło kampanii ma
j cej na celu zwrócenie uwagi kieruj cym, 
aby zachowywali szczególn  ostrożność 
w pobliżu przejść dla pieszych.
Najbardziej zagrożoną grupą uczestników ru-
chu drogowego są piesi. derzenie pieszego 
i pojazdu prawie zawsze ko czy się obrażeniami 
ciała, a czasem też największą tragedią. Nieste-
ty spora liczba takich wypadków ma miejsce na 
przejściach dla pieszych, więc tam, gdzie przekra-
czający jezdnię pieszy powinien być całkowicie 
bezpieczny. Jednak znaczna część uczestników 
ruchu drogowego, pieszych i kierujących zapo-
mina o podstawowych zasadach bezpiecze stwa 
i przepisach ruchu drogowego obowiązujących 
na przejściach dla pieszych i w ich rejonie. Aby 
walczyć z tym zjawiskiem, żyrardowscy policjanci 
już po raz kolejny przygotowali akcję profi laktycz-
ną  Kierowco! Nie polujemy na zebrach!!!
W realizację kampanii oprócz Policji zaanga-
żowały się także placówki oświatowe z powiatu 
żyrardowskiego. We poniedziałek 12 września 
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr  
w yrardowie ubrane w kamizelki odblaskowe 
wraz z własnoręcznie wykonanymi transparen-
tami apelowały do kierowców o ostrożną i bez-
pieczną jazdę przy przejściach dla pieszych.
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Choroba wieńcowa i zawał, czyli rosnące problemy współczesnej kardiologii

• 15 września
ul. 1 Maja 0

• 16 września
ul. krzei 1 

• 17 września
l. artyzantów 1

• 18 września
ul. krzei 16

• 19 września
l. artyzantów 11 13

• 0 września
ul. POW 2D lok. 11

• 21 września
ul. W 0  

• 22 września
ul. M. . Skłodowskiej 1

• 3 września
ul. krzei 16

•  września
ul. . de irarda 

• 25 września
ul. . de irarda 1

• 26 września
ul. krzei 16

• 27 września
ul. imanowskiego 30

• 28 września
ul. 1 Maja 0

DYŻURY APTEK:

pteka S
ul. Filipa de Girarda 17

-300 yrardów,

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

R E K L A M A

horoba wie cowa jest najczęstszym schorze
niem układu kr żenia ludzi żyj cych w krajach 
wysoko rozwiniętych, a zawał serca i nagła 
śmierć sercowa  najczęstszymi przyczynami 
zgonów. horoby układu sercowo  naczynio
wego stanowi  przyczynę około połowy wszyst
kich zgonów w olsce, a prawie co pi ty zgon 
dotyczy osób poniżej 6  roku życia. horoba 
niedokrwienna serca, znana również jako cho
roba wie cowa, polega na niewystarczaj cym 
dopływie tlenu i krwi do mięśnia sercowego. 

horoba wie cowa  kto jest narażony
Na chorobę wie cową częściej chorują mężczyźni, 
zwłaszcza w wieku 40-55 lat. W grupie osób po 0 
roku życia zapadalność na tę chorobę jest dla obu 
płci zbliżona, a jednym z głównych czynników mają-
cych wpływ na wystąpienie tej choroby jest właśnie 
wiek senioralny.
Rozpoznanie choroby wie cowej oparte jest w du-
żej mierze na wywiadzie z pacjentem. atwo ją roz-
poznać, gdy pacjent doświadcza „klasycznego bólu 
wie cowego”. Wartym przytoczenia jest opis choroby 
wie cowej, podany już w 17 8 roku przez Wiliama 
Heberdena, angielskiego lekarza żyjącego w III wie-
ku. Jego opis jest do dziś aktualny i stanowi podsta-
wę diagnostyki choroby niedokrwiennej. Heberden 
pisze: „ otknięci tym schorzeniem mają napady dole
gliwości podczas chodzenia szczególnie przy podcho
dzeniu pod górę lub tuż po wysiłku  w postaci bolesnego 
i nieprzyjemnego uczucia w klatce piersiowej, które jest 
tak silne, że wydaje się zagrażać życiu, gdyby narastało 
lub trwało dłużej. W momencie jednak, kiedy się zatrzy
mują, wszystkie te odczucia znikają. Poza tym pacjenci 
wydają się na początku choroby zupełnie zdrowi. Męż
czy ni chorują częściej niż kobiety, szczególnie ci, którzy 
przekroczyli pięćdziesiąty rok życia .
Oprócz dobrze zebranych wywiadów (80- 0 proc. 
powodzenia w diagnostyce) do oceny zaawansowa-
nia choroby są potrzebne dodatkowe badania. Naj-
bardziej powszechnym i dostępnym dla pacjentów 
jest spoczynkowe badanie KG.

awał serca  czynniki ryzyka i objawy.
Częstość występowania ostrych zespołów wie co-
wych, czyli zawałów serca oraz stanów przedzawa-
łowych w naszym kraju szacuje się na ok. 100 tys. 
przypadków rocznie. Wielu chorych umiera przed 
dotarciem do szpitala, dlatego też znajomość ob-
jawów zawału i szybka reakcja, którą jest wezwanie 
karetki są kluczowe dla zapobiegania śmierci serco-
wej. Największe szanse na pełen powrót do zdrowia 
mają pacjenci, u których leczenie rozpoczęto w ciągu 
pierwszej godziny od pojawienia się niepokojących 
objawów.
akie s  objawy zawału serca

• Ból w klatce piersiowej

• Kołatanie serca
• trata przytomności lub omdlenie
• Silny ból brzucha z często towarzyszącymi wy-

miotami i nudnościami
• Duszność i zawroty głowy
Reasumując, zawał serca u każdej osoby może obja-
wiać się inaczej i ciężko jest samemu ocenić, czy do-
legliwości, których doświadczamy rzeczywiście wyni-
kają właśnie z zawału. Dlatego też, szczególnie czujne 
na jego wystąpienie powinny być osoby, u których już 
stwierdzono chorobę wie cową i które leczą się kar-
diologiczne.

amiętaj:
Nigdy nie lekceważ bólu w klatce piersiowej! Może on
być pierwszym objawem zawału serca. Jeśli występują
u Ciebie dolegliwości wymienione powyżej, koniecz-
nie zgłoś się do swojego lekarza pierwszego kontaktu
lub do kardiologa! Leczenie choroby wie cowej serca
sprowadza się w pierwszej kolejności do redukcji ist-
niejących czynników ryzyka, którymi są:
• wysoki poziom cholesterolu lub i hipertrójglicery-

demia (nadmiar trójglicerydów we krwi)
• cukrzyca
• otyłość
• wysokie ciśnienie krwi
• palenie tytoniu (osoby palące są co najmniej dwu-

krotnie bardziej obciążone prawdopodobie -
stwem rozwoju choroby wie cowej niż niepalące

• niezrównoważona dieta
• brak aktywności fi zycznej
• stres
Do innych czynników ryzyka zalicza się płeć męską, 
podeszły wiek, siedzący tryb życia, menopauzę, pod-
wyższone stężenie fi brynogemu, homocysteiny oraz 
kwasu moczowego we krwi. Jeśli potrafi sz wskazać 
u siebie kilka z wymienionych czynników popracuj
nad ich eliminacją, gdyż może Cię to uchronić przed
zachorowaniem na choroby kardiologiczne oraz
przed zawałem serca w przyszłości!
ak postępować, jeśli podejrzewasz zawał u sie

bie lub kogoś z twojego otoczenia  o ważne!
• wezwij pogotowie
• niech chory zaprzestanie wszelkich czynności fi -

zycznych
• usadź chorego w stabilnym miejscu (fotel, krzesło

z podłokietnikami)
• nie układaj chorego na plecach - pozycja leżąca

może nasilać duszność
• zapewnij choremu wsparcie psychiczne.
W okresie 2-  miesięcy od przebycia poprzedniego 
zawału, około jedna czwarta pacjentów odczuwa lęki 
i stany depresyjne. darza się, że tacy pacjenci za każ-
dym razem, gdy poczują lekki ból, mogą obawiać się, 
że to początek kolejnego zawału. Co ciekawe, osoby, 
które zawał serca mają za sobą, często nie rozpoznają 
kolejnego, gdyż każdy zawał może mieć inne objawy!

horoba wie cowa, a kobiety
Statystyki umieralności kobiet na chorobę wie cową 
są zaskakujące. Choroby układu sercowo-naczynio-
wego odpowiadają aż za 45  wszystkich zgonów 
u pa . Ocenia się, iż z jej powodu w Polsce rocznie 
umiera aż 0 tys. kobiet. Jedną z głównych przyczyn 
tej sytuacji jest fakt, iż w przypadku kobiet objawy są 
niecharakterystyczne, a podstawowe badania dia-
gnostyczne, tj. próba wysiłkowa są trudne do zinter-
pretowania. Często dochodzi do sytuacji, gdy kobiety 
nie są świadome istnienia choroby wie cowej, a za-
wał serca „przechodzą” zupełnie bezobjawowo. 
O jakich „niecharakterystycznych” objawach mowa  

czucie gorąca, zgaga, osłabienie, niestrawność czy 
nudności choć brzmią zupełnie niegroźnie i uniwer-

salnie, mogą zwiastować zawał serca! awał kobiecy 
może być wyjątkowo podstępny i nie musi objawiać 
się charakterystycznym bólem w klatce piersiowej. 
Objawy ataku serca u kobiet bywają bardzo niewin-
ne, a kobiety często je bagatelizują. Właśnie z tego 
względu prawidłowa diagnoza niestety bywa opóź-
niona lub nigdy się nie pojawia. 
Należy pamiętać, iż największym ryzykiem zawału 
serca obciążone są kobiety po menopauzie. Bez-
pośrednim czynnikiem ryzyka jest spadek poziomu 
estrogenów. W porę wykryty i leczony zawał serca 
daje takie same szanse wyleczenia jak u mężczyzn. 

arówno u kobiet jak i u mężczyzn dokonanie zmian 
w stylu życia jest jedną z najważniejszych rzeczy, któ-
re można zrobić, by zapobiec zawałowi serca.

 zmian w życiu, które uchroni  ię przed cho
robami serca i zawałem:
1. aprzestanie palenia papierosów 
2. większenie aktywności fi zycznej. Osoby dorosłe

powinny poświęcać około 150 minut w tygodniu
na ćwiczenia, którymi mogą być np. jazda na rowe-
rze lub szybki chód. 

3. Ograniczenie spożycia alkoholu  nie należy prze-
kraczać 4 jednostek w przypadku mężczyzn i 3
jednostek w przypadku kobiet. Jedna jednostka to
mały kieliszek wina lub 25 ml alkoholu wysokopro-
centowego.

4. Osiągnięcie właściwej masy ciała  osoby z nadwa-
gą lub otyłe powinny zredukować masę ciała

5. Odpowiednie odżywianie  pozwoli zmniejszyć
masę ciała, obniżyć ciśnienie tętnicze krwi i poziom
cholesterolu oraz przyspieszyć gojenie się tkanek. 

Wielu lekarzy zaleca dietę śródziemnomorską, boga-
tą w owoce, warzywa i ryby. 
Gdzie udać się do kardiologa  Już niedługo w yrar-
dowie (przy ul. Dekerta 3) powstanie przychodnia 
wielospecjalistyczna Mimedica, gdzie w ramach usług 
komercyjnych oraz umów z towarzystwami ubezpie-
czeniowymi będziecie mogli Pa stwo korzystać ze 
świadcze  medycznych udzielanych przez wysoko 
wykwalifi kowanych specjalistów, korzystających z no-
woczesnego sprzętu medycznego.

utor  nna Tkacz, Mimedica
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„Muzyczny Karambol 2022”

Złoty liść retro dla 
Macieja Klocińskiego

głaszamy konkurs dla zespołów amator-
skich, czekamy na zgłoszenia!!!

To wielka szansa dla amatorskich zespołów mu-
zycznych. 4 listopada Mszczonowski Ośrodek 
Kultury zaprasza na pierwszą edycję konkursu 
„Muzyczny Karambol 2022”. Konkurs skierowa-
ny jest do amatorskich zespołów muzycznych 
z Mazowsza achodniego (powiaty: żyrardow-
ski, pruszkowski, warszawski zachodni, grodziski, 
Warszawa), informuje dyrektor MOK- u Grażyna 
Pływaczewska. głoszenia przyjmujemy do ko -
ca września po wypełnieniu ankiety dostępnej 
na www.mok.mszczonow.pl, następnie czekamy 
na materiały muzyczne które należy przesyłać 

na mejla karambolmuzyczny gmail.com Każdy 
zespół zobligowany jest zgłosić trzy utwory mu-
zyczne, jeden utwór nie może przekroczyć 5 mi-
nut. Na wygranych czekają atrakcyjne nagrody, 
zwycięski zespół otrzyma 5 tys. złotych, za drugie 
miejsce nagroda wyniesie 3 tys. złotych, za trze-
cie to równoważność 2 tys. złotych. Każdy występ 
zostanie nagrany, a zespoły otrzymają filmy z wy-
stępu. Koncert będzie transmitowany w Telewizji 
Mazowsza achodniego. czestników oceni pro-
fesjonalne jury, w składzie: Janusz Tylman, Danuta 
Stankiewicz, Piotr Bechcicki, Danuta Błażejczyk. 
estiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem 

Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Gli skiego. 

Fot. MOK

restiżowa nagroda muzyczna  
R R  0  dla Macieja loci skiego i en-
trum ultury w yrardowie za cykl audycji
i programów w Radio M  10 ,1 M yrar-
dów, prowadzonych przez Macieja loci -
skiego.

łoty Liść Retro 2022 to nagroda przyznawana 
od 1  lat osobom i instytucjom popularyzują-
cym dorobek kulturowy okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. 14 września w Radiu ama 
gościł Wojciech Dąbrowski, Dyrektor Artystycz-
ny Ogólnopolskiego estiwalu Piosenki Retro im. 

Mieczysława ogga. Oficjalne wręczenie nagrody 
nastąpi 4 listopada podczas I estiwalu piewa-
jących Siątek.

Maciej Kloci ski to ogólnopolski propagator 
muzyki retro. Redakcja ycia Powiatu yrardow-
skiego składa redakcyjnemu koledze, Maciejo-
wi Kloci skiemu, najserdeczniejsze gratulacje 
i życzenia wytrwałości w stawianych celach za-
wodowych. Jednocześnie pragniemy podkreślić 
dumę, że również na łamach naszej gazety autor 
dzieli się swoją wiedzą o muzyce retro z naszymi 
czytelnikami w autorskim dziale „Muzyka wspo-
mnie ”. 

Serdeczne gratulacje!

Redakcja ycia Powiatu yrardowskiego
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HISTORIA SQUASHA I TECHNIKA GRY

S       M M  S SH
W R   W R   1 :00  18:00 R  18:00  1 :00

adzwo  pod numer: 66  60 003  lub napisz kontakt sil ers uash.pl

hoć wielu osobom kojarzy się 
po prostu z tenisem ziemnym 
lub stołowym, w rzeczywistości 
w znacznym stopniu różni się od 
tych dyscyplin sportowych. nne 
reguły, inny kort, inne akcesoria 
 a mimo to przyci ga coraz wię

cej osób, zainteresowanych nie
typow  form  spędzania czasu. 
S uash  bo o nim mowa  zyskuje 
na popularności w naszym kraju. 

rzyjrzyjmy się zatem bliżej jego
historii oraz technice gry.
Sk d wzi ł się s uash
Zdaniem historyków, historia squasha 
sięga I  wieku i rozpoczyna się na te-
rytorium Wielkiej Brytanii - to nie ulega 
wątpliwości. Trudniej natomiast wska-
zać jednoznacznie miejsce, w którym 
narodziła się ta dyscyplina sportowa. 
Niektóre źródła podają, że arystokra-
ci, odbywający w Wielkiej Brytanii karę 
więzienia nie mogli pogrywać w teni-
sa, jak mieli w zwyczaju, zaczęli zatem 
odbijać piłkę od ścian. Druga wersja 
opowiada o uczniach elitarnych szkół, 
w tym Harrow School, którzy zamiast 
grać standardową piłeczką tenisową, 

przekłuwali ją, przez co ulegała wgnie-
ceniu (z ang. s uash - rozgniatać), co 
miałoby tłumaczyć nazwę tego spor-
tu. Grę w odbijanie „zgniecionej piłki” 
uczniowie mieli wymyślić w 1830 roku, 
więc niemal 200 lat temu! Bez wzglę-
du na to, jak wyglądały podwaliny tej 
dyscypliny sportowej

aledwie kilkadziesiąt lat później, 
w 1884 roku powstał pierwszy na 
świecie oficjalny kort do gry, umiejsco-
wiony w St. Pauls School w Concord, 
w hrabstwie New Hampshire w SA. 
W 1 07 roku Stany jednoczone po-
wołały zresztą pierwszą na świecie 
ederację Krajową S uasha, Anglia 

z kolei w 1 20 roku zorganizowała 
pierwsze profesjonalne mistrzostwa 
kraju w tym sporcie. W Polsce s uash 
pojawił się dopiero około 1 7 roku, 
czyli zaledwie 25 lat temu - istnieje 
zatem spora szansa na to, że szczyt 
popularności tej dyscypliny cały czas 
mamy przed sobą.

asady gry w s uasha
Choć zasady gry w s uasha wydają 
się na pierwszy rzut oka zbliżone do 
tych, które znamy z tenisa ziemnego 
i stołowego, w rzeczywistości istnieje 
kilka różnic między tymi dyscyplinami 
sportowymi. Po pierwsze - zupełnie 
inny kort. Otoczony ścianami, musi 
posiadać konkretne wymiary - ,75  

,4 metra. Co więcej, ściana, w którą 
uderzana jest przez zawodników pi-
łeczka, powinna mieć wytyczone pole, 
w które należy celować. Jego określo-
ne odgórnie wymiary to ,4 m szero-
kości oraz 1,35 m wysokości. Różnice 
dotyczą także rakiety i piłeczki - rakieta 
jest nieco mniejsza od tej tenisowej, 
z kolei specjalna piłeczka może być 
przez zawodników (lub po prostu 
w trakcie rozgrywki) rozgrzana, przez 
co zachowuje się zupełnie inaczej, niż 
na początku gry.

odstawowe zagrania
Osoby, które grają w tenisa, z pew-
nością będą kojarzyć część technik,
warto jednak zwrócić na nieuwagę
bez względu na to, na jakim etapie za-
awansowania jesteśmy. Standardowo

w s uashu wyróżniamy dwa uderze-
nia - forehand i backhand. W przy-
padku forehandu mamy do czynienia 
z uderzeniem piłki z pozycji, w której 
nasza lewa noga wysunięta jest do 
przodu, a my stoimy na wprost prawej 
ściany boiska. Backhand to, jak łatwo 
się domyślić, odwrotność tej sytuacji 
- prawą nogę mamy wysuniętą do
przodu, a ciało ustawione na wprost
lewej ściany kortu. Warto też pamiętać
o tym, by po każdym uderzeniu piłki
wracać na środek kortu, do tzw. strefy
T, by zrobić miejsce przeciwnikowi.
Jak odbijać piłeczkę, by robić to do-
brze
Poza podstawowymi uderzeniami, 
opisanymi powyżej, w s uashu wyróż-
niamy ponadto szereg zagra  - czyli 
możliwości, co stanie się z uderzoną 
przez nas piłeczką. Każda z tych zagry-
wek ma swoją ściśle określoną nazwę, 
przyjrzyjmy się im zatem nieco bliżej:
• boast  uderzona przez nas piłka

trafia w tylną lub boczną ścianę,
zanim dotrze do przedniej ściany
(czyli tej z wytyczonym polem).

• cross court dri e  po uderzeniu
w przednią ścianę piłka trafia na
drugą połowę kortu.

• drop shot  uderzona przez nas
piłka trafia w przednią ścianę tuż
nad tinem, czyli dolną linią wytyczo-
nego pola. Nie ma przy tym znacze-
nia, z jakiej części kortu wykonali-
śmy naszą zagrywkę.

• deep drop shot  to zdecydowa-
nie bardziej zaawansowana wersja
powyższego zagrania. W tym przy-
padku uderzenie piłki następuje
w tylnej części kortu, a zawodnik
stara się skierować piłeczkę tak, by
po odbiciu od wyznaczonej strefy
trafiła w nik, czyli połączenie ściany
z podłogą.

• lob  podobnie, jak w przypadku
piłki nożnej, polega na przerzuce-
niu piłki nad przeciwnikiem. ciślej:
uderzona w przednią ścianę piłka

leci wysoko, by wylądować w tylnej 
części kortu, po przeciwległej stro-
nie.

• straight dri e  odbita przez nas
piłeczka trafia w przednią ścianę, po
czym, lecąc wzdłuż bocznej ściany,
ląduje tuż za polem serwisowym.

zy można stracić punkt ze wzglę
dów bezpiecze stwa
Ponieważ na korcie do s uasha nie 
ma przestrzeni na dodatkową oso-
bę w postaci sędziego, to zawodnicy 
sami dbają o własne bezpiecze stwo 
i uczciwość rozgrywki. Warto pamiętać 
o dwóch zasadach. Pierwsza z nich to
L T - polega na tym, że jeżeli utrudnia-
my przeciwnikowi dojście do odbitej
przez nas piłki, co z kolei stwarza dla
niego zagrożenie, przeciwnik w takiej
sytuacji przerywa grę i rozgrywka roz-
poczyna się od nowa. Druga zasada
to STROK  i dotyczy przypadku, w któ-
rym przeszkadzamy przeciwnikowi na
tyle, że nie jest on w stanie uniknąć za-
grożenia (na przykład uderzenia roz-
pędzoną piłką w twarz). Jeśli gramy na
tyle niebezpiecznie, przeciwnik przery-
wa grę, a my tracimy punkt.
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4. Rajd rowerowy
adna pogoda i mnóstwo mieszka ców y  

rardowa i okolic, zarówno tych starszych jak 
i najmłodszych. ałe rodziny chc c wykorzy  
stać ostatnie ciepłe dni tego lata przybyły 
na yrardowski or olarski, aby wzi ć 
udział w „ . yrardowskim Rajdzie 
Rowerowym”. Wydarzenie po raz pierwszy 
nosi tytuł zmar  łego rzegorza 
aroszewskiego  egendy wśród 

żyrardowskich kolarzy. 

W sobotę 3 września o godzinie 15:00 na 
yrardowskim Torze Kolarskim rozpoczęła 

się  rowerowa impreza organizowana przez 
rząd Miasta. Wszyscy uczestnicy przed wyru-

szeniem otrzymali „pakiety startowe” w skład 
których wchodziły m.in: koszulki, woda do pi-
cia, przekąski oraz coś słodkiego. 

Przed wyruszeniem w drogę zorganizowana 
została także rozgrzewka. Imprezę poprowa-
dził ukasz Kasperczyk - Dyrektor Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta. Na rowerach oprócz 
licznie przybywających mieszka ców spotkać 
można było również Prezydenta Miasta y-
rardów Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, 
jego zastępcę Adama Lemiesza, Grzegorza 
Dobrowolskiego - astępcę Dyrektora Depar-

tamentu Organizacji Dyrektora Delegatury 
rzędu Marszałkowskiego w yrardowie oraz 

rodzinę Grzegorza Jaroszewskiego.

Cała wynosząca 20 km trasa przejazdu na 
czas jego trwania została zabezpieczona 
przez Pa stwową Straż Pożarną oraz Policję, 
która zatrzymała ruch samochodowy. Rajd 
zako czył się przy obiekcie sportowo-rekre-
acyjnym A A yrardów, gdzie na uczest-
ników czekały kiełbaski z grilla oraz impreza 
plenerowa pt. „Pożegnanie Lata”.

Swoje zadowolenie z organizacji kolejnej 
edycji „ yrardowskiego Rajdu Rowerowego” 
wyraził Prezydent Miasta yrardów Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski: 

astrój przed wyjazdem wspaniały, widać to po 
minach wszystkich mieszkańców, którzy zdecy-
dowali się uczestniczyć w czwartej już edycji tego 
wydarzenia która, od tego momentu będzie no-
sić imię naszego świetnego sportowca, który 
niedawno odszedł  rzegorza aroszewskiego. 
Cieszę się ogromnie, że taką rangę ten nasz rajd 
uzyskał. est tu dziś z nami rodzina Pana rze-
gorza  w tym jego żona w. est to wspaniały 
kawał historii, który w ten sposób możemy teraz 
co roku upamiętniać.

Silver Gym: Trening na 
mocne plecy z Tomkiem 
Srebrnikiem

4. wiczenie na tylne aktony obręczy barkowej. To ważne
i często zapominane mięśnie, które gwarantują nam utrzy-
manie ładnej postawy. Dzięki nim jesteśmy wyprostowani.
okieć trzymamy na wysokości obręczy barkowej, ruch nie

odbywa się równolegle przy sylwetce, a będzie ruchem na
boki. Nogi powinny być ugięte, aby odciążyć stawy. Nie skrę-
camy nadgarstków, pozostajemy pochyleni w kącie 0 stop-
ni. nosimy ramię tak wysoko, aby znalazły się na wysokości
obręczy barkowej. Obręcz barkowa lubi dużo powtórze .

3. Skupiamy się na zewnętrznej części pleców. Ramiona
wyciągamy do przodu, dzięki czemu bok naszych pleców
będzie się jeszcze bardziej rozciągał. mieni to ruch wyko-
nywany naszymi mięśniami.

2. Wiosłowanie to najłatwiejsze ćwiczenie pleców, które
możemy swobodnie wykonywać w domu z użyciem bu-
telek wody. Pracujemy zamiennie lewą i prawą stroną.
Wzmacniając dzięki temu środek pleców. Czasami nasza
jedna strona jest słabsza i od niej rozpoczynamy ćwiczenie.

1. Ten trening opiera się na wiosłowaniu. Pochylamy się do
przodu zachowując kąt 0 stopni. Prowadzimy łokcie blisko
przy sylwetce. W górnej fazie, gdy przyciągamy ramiona do
pleców, ściągamy mocno łopatkę, wypychamy klatkę pier-
siową, nasza pozycja jest stała. Prowadząc ruch do góry
bierzemy wdech, gdy wracamy do dołu robimy wydech.
Możemy wykonać 20-30 powtórze .




