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Wpłynęły pieniądze na dodatek węglowy 
6 mln złotych wpłynęło na konta Urzędu Miasta od Wojewody z przeznacze-
niem na wypłatę dwóch tysięcy dodatków węglowych. Tona węgla w okolicz-
nych składach zaczyna się od 3 tysięcy złotych.

strona 3

Wywiad z lek. med. Szymonem Jagodzińskim
„Jest taki pomysł, żeby w przeciągu 30 minut podjąć decyzję, w którym od-
dziale będzie kontynuowane leczenie chorego, szczególnie, jeśli chory jest  
w ciężkim stanie.
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Renowacja kantoru najlepszą renowacją 2022! 
Jury doceniło kunszt, jakość i kompleksowość działań konserwatorskich,  
a także przeznaczenie obiektu zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. 
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Jesienna edycja Odpad Zdasz Drzewko Masz

K O N D O L E N C J E

16 września odbyła się kolejna edycja akcji 
“Odpad Zdasz. Drzewko Masz” w nowej odsło-
nie. Mieszkańcy zanoszący plastikowe butelki 
do Recomatu mogli odebrać drzewka i gadżety 
promujące akcję. Sprzyjająca pogoda zachęciła 
mieszkańców Żyrardowa do wymiany swoich 
punktów na drzewka. Kolejka była długa, lecz 
roślin dla nikogo nie zabrakło. Ogromne wra-
żenie robi pierwsza piątka rekordowych wy-
ników jesiennej akcji: 3727 pkt; 2530 pkt; 2466 
pkt; 2329 pkt; 1913 pkt.
To już druga edycja akcji “Odpad Zdasz. Drzewko 
Masz”, w której zasady odbioru drzewek są nieco 
inne niż w poprzednich latach. Podobnie jak podczas 
wiosennej edycji, nie przynosimy już zużytego sprzę-
tu elektronicznego w celu wymiany na drzewka. Tym 
razem wymieniamy zużyte plastikowe butelki. Każde 
sto butelek to jedno drzewko lub roślina doniczkowa. 
Butelki zanosimy do Recomatu przy al. Partyzantów, 
następnie w zależności od ilości oddanych butelek 
na nasze konto trafia odpowiednia ilość punktów, 
które są kasowane przy odbiorze drzewek. Osoby 
o rekordowej ilości punktów nie muszą wymieniać
ich wszystkich na drzewka, wiele osób postanowiło
pozostawić część punktów na swoich kontach i wy-
korzystać je w kolejnych edycjach.

Organizator akcji zapowiada, iż kolejny odbiór roślin 
możliwy będzie w grudniu. Do odebrania będą cho-
inki i inne drzewka świąteczne.
Poprosiliśmy o komentarz mieszkańców korzy-
stających z Recomatu. Oto hasła, które słysze-
liśmy podczas jesiennej edycji akcji #OdpadZ-
daszDrzewkoMasz zorganizowanej przez firmę 
EMKA S.A.
„Zbieraliśmy butelki ze wszystkimi mieszkańcami 
bloku, aby posadzić drzewko przed klatką” „Zbiera-
li wszyscy z mojej pracy udało nam się oddać 3700 
butelek” 
„Zbierałam butelki porozrzucane po miejskim targo-
wisku, aby zanieść je do rekomatu”
Drzewka i rośliny doniczkowe, czyli co tak na-
prawdę można było odebrać podczas tej edycji?
Każda osoba zgłaszająca się do wymiany swoich 
punktów otrzymywała zestaw gadżetów, w których 
skład wchodziły m.in opaski odblaskowe, ekologicz-
ne torby na zakupy, parasolki, długopisy, oraz coś dla 
najmłodszych w postaci kredek i czegoś słodkiego. 
Oprócz gadżetów były oczywiście rośliny, podobnie 
jak na wiosnę mogliśmy odebrać: tuje szmaragdowe, 
hortensje bukietowe, drzewka owocowe oraz jak na 
aktualną porę roku przystało różne odmiany wrzo-
sów.
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Remont żyrardowskiego kantoru najlepszą renowacją roku 2022! 

Wpłynęły pieniądze 
na dodatek węglowy

Miasto Żyrardów zwyciężyło 
w konkursie ,,Renowacja Roku 
Zabytków Mazowsza” za remont 
i adaptację kantoru. Jury doceniło 
kunszt, jakość i  kompleksowość 
działań konserwatorskich, a  tak-
że przeznaczenie obiektu zgodnie 
z  potrzebami lokalnej społeczno-
ści. 

- Nie ukrywam, że podejmując się rato-
wania historycznego budynku kantoru,
miałem poczucie wyjątkowej odpowie-
dzialności wynikającej z faktu, że inwe-
stycja dotyczy jednego z najcenniejszych
i najpiękniejszych zabytków Żyrardowa
- mówi Prezydent Lucjan Krzysztof
Chrzanowski. - To wielka satysfakcja, że
tę niezwykle ciężką, mozolną pracę przy

konserwacji i renowacji kantoru doceniło 
zacne grono specjalistów w tej dziedzinie. 
Werdykt jury jest nie tylko znakomitą pro-
mocją dziedzictwa kulturowego naszego 
miasta, ale również potwierdzeniem do-
brze wykonanej pracy. To dobry moment, 
by oficjalne podziękować i pogratulować 
wszystkim zaangażowanym w realizację 
inwestycji. 

Konkurs organizowany jest przez sa-
morząd Mazowsza. Promuje on dobre 
praktyki w opiece nad zabytkami. Na-
gradzane są w nim najlepsze przykła-
dy konserwacji, renowacji i  adaptacji 
zabytków nieruchomych znajdujących 
się na terenie województwa mazowiec-
kiego.

W skład jury weszli:

• Małgorzata Rozbicka – Politechnika
Warszawska, przewodnicząca Jury;

• Małgorzata Omilanowska-Kiljań-
czyk – wiceprzewodnicząca Jury;

• Wiesław Procyk – Akademia Sztuk
Pięknych w Warszawie;

• Rafał Rokiciński –  Stowarzyszenie
Architektów Polskich;

• Jacek Rulewicz –  Stowarzyszenie
Konserwatorów Polskich;

• Dorota Gołębiewska –  Towarzy-
stwo Opieki nad Zabytkami. 

Do konkursu wpłynęło 14  zgłoszeń. 
II  miejsce zdobyła gm ina Brwinów 
za  modernizację Pałacu Wieru-
szów-Kowalskich w  Brwinowie. 

Wśród nagrodzonych znalazła się tak-
że gmina Raszyn (III nagroda), która wy-
remontowała i zaadaptowała do obec-
nych potrzeb  budynek Austerii 
w  Raszynie. W konkursie przyznano 
też 3  wyróżnienia: parafii rzymskoka-
tolickiej pw. św. Rocha w  Jazgarzewie 
za renowację kościoła św. Rocha w Ja-
zgarzewie; rzymskokatolickiej parafii 
katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku 
za przeprowadzenie konserwacji kopu-
ły katedry w Płocku oraz gminie Boro-
wie za remont murowanej dzwonnicy 
i kostnicy z I ćw. XVIII w. w miejscowości 
Borowie.

Gratulujemy wszystkim laureatom! 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

W zeszłym tygodniu do Urzędu Miasta Żyrardowa 
wpłynęły środki na wypłatę dodatku węglowego 
w kwocie 5 989 950 zł. Dzisiaj rano zebrała się 
Rada Miasta Żyrardowa, aby środki te oficjalnie 
dodać do budżetu miasta, co pozwoli na ich wy-

płatę. Z informacji przekazanych przez urzędni-
ków wynika, że do tej pory wpłynęło do urzędu 
2045 wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Węgiel jest, ale bardzo drogi

Węgiel orzech jak i ekogroszek jest dostępny 
w okolicznych składach opału, jednak jest on bar-
dzo drogi. W firmie „Skład Zagórski” na ulicy Jakto-
rowskiej węgiel orzech jest w cenie 3000 zł / tonę 
a ekogroszek za 3400-3500 zł / tonę w zależności 
od rodzaju. W składzie węgla w Puszczy Mariań-
skiej dostępny jest w sprzedaży węgiel orzech 
w cenie 3700 zł, węgiel premium 4310zł, ekogro-
szek 3950 zł, ekogroszek premium 4310zł a pellet 
nie jest dostępny. W składzie opału Bieganów jest 
dostępny orzech i ekogroszek w tej samej cenie 
3500 zł za tonę.

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

17.09.2022 roku Prezydent Andrzej Duda podpi-
sał nowelizację ustawy o dodatku węglowym a jej 
zapisy mogą mieć istotne znaczenie dla załatwie-
nia Państwa wniosku. Art. 52 ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw stano-

wi, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodat-
ku węglowego wszczętych i nie zakończonych (…) 
stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do do-
datku węglowego dotyczą:

• wprowadzenia zasady: jeden dodatek
na jeden adres zamieszkania

• wydłużenia terminu załatwienia wnio-
sku do dwóch miesięcy

• uwzględnienia sposobu ogrzewania
budynku z deklaracji złożonych do
CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., tzn.
korekty złożone po tym dniu nie będą
uwzględniane przy rozpatrywaniu
wniosku.

Powyższe zmiany nie wymagają złożenia nowych 
wniosków. W przypadku, kiedy z tego samego ad-
resu wpłynęło kilka wniosków, dodatek węglowy 
otrzymuje wnioskodawca, który złożył wniosek 
jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostają bez 
rozpoznania.
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Pisia Gągolina ma szansę na nowe życie

W dniu 23 września 2022 roku doszło do spotkania w terenie w spra-
wie podjęcia działań przeciwdziałających zarastaniu i wypłycaniu 
koryta rzeki Pisi Gągoliny na odcinku od zapory przy starym base-
nie w ul. Kanałowej do stawu Świętego Jana i do małego tunelu pod 
torami PKP oraz odcinka kanału Ulgi rzeki Pisi Gągoliny od mostu 
w ul. Okrzei do ul. Mostowej.

W spotkaniu wzięli udział Pan Krzysztof Kołodziejczyk Dyrektor Zarządu 
Zlewni w Łowiczu Wody Polskie, Pani Marta Pierzyńska- Bogusz - Wody Pol-
skie Łowicz, Pan Stanisław Wasilewski prezes Stowarzyszenia Nasza Narew, 
społecznik Żyrardowa oraz Pani Anna Gumula-Wrona inspektor Wydz. Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa.

Przeprowadzono oględziny koryta rzeki przy moście w ul. Reymonta. Pan 
Stanisław Wasilewski wskazał miejsce zarośnięte gęsto roślinnością nad-
wodną, w tym trzciną. Roślinność całkowicie przykryła niemal całą szero-
kość rzeki, której poziom w tym roku jest dramatycznie niski i wynosi jego 
zdaniem zaledwie ok 80 cm, podczas gdy kilka lat temu było to nawet 2,2 m. 
Dla porównania pokazał fragment koryta rzecznego kilkadziesiąt metrów 
wyżej, gdzie wędkarze i osoby społecznie zaangażowane oczyścili fragment 
dna rzeki wywożąc chwasty wraz z korzeniami. Następnie uczestnicy spo-
tkania udali się na teren Parku Reymonta od strony trawiastej plaży przy za-
porze na przedłużeniu ul. Browarnej Mieczysławowskiej. Zwrócono uwagę, 
że na stawidłach zapory zatrzymały się śmieci a przed zastawami rozrosła 
się trzcina. Za zaporą koryto rzeki jest podobnie zarośnięte jak przy moście 
w ul. Reymonta. Na koniec dokonano oględzin koryta Kanału Ulgi rzeki Pisi 
Gągoliny, który jest mocno wypłycony.

Pan Stanisław Wasilewski podkreśli szereg niebezpieczeństw związanych ze 
zjawiskiem zarastania rzeki i wypłycania jej koryta. Problem dotyczy tego, 
że narybek w okresie letnim nie ma wystarczającej ilości tlenu i ginie, co 
przekłada się na zubożenie fauny rzecznej i wymieranie poszczególnych 
gatunków ryb nieznajdujących dla siebie odpowiednich warunków do życia 
i rozmnażania się. Podkreślił, że z podobnym problemem on i grupa spo-
łeczników ze stowarzyszenia Nasza Narew zmierzyli się nad rzeką Narwią 
- tu udało się oczyścić koryto w kilku fragmentach i do tak pogłębionej rzeki
wpuszczono narybek, przywracając rzece życie.

Miasto Żyrardów ma podpisaną umowę na utrzymanie rowów i rzek na 
terenie miasta Żyrardowa. Wykonawca działający na zlecenie miasta ma 
w obowiązku utrzymanie czystości i wykaszanie burt i skarp rzeki na kon-
kretnych odcinkach cieków. Należy zaznaczyć, że Żyrardów nie ma możliwo-
ści prawnych ani finansowych do wykonania pogłębienia dna rzeki.

Uzgodniono, że miasto nadal będzie wykaszać burty i skarpy rzeki, kontro-
lować stan zapór i piętrzenie wód zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym 
udzielonym wykonawcy działającego na zlecenie Miasta i zajmującego się 
regulacją piętrzenia na rzece Pisi Gągolinie w obrębie granic miasta Żyrar-
dowa. Natomiast Wody Polskie jako zarządca cieków rozważy wysokość 
środków, które będzie mógł przekazać na pogłębienie koryta rzeki Pisi Gą-
goliny. Zakres prac i ich tempo zależeć będzie od możliwości finansowych. 

Uczestnicy wizji terenowej zgodzili się, że sytuacja wymaga podjęcia pilnych 
działań od przyszłego roku, nawet jeśli będą miały okrojony zakres. Jeśli nie 
uda się wykonać pogłębienia koryta w ciągu jednego roku, prace będzie 
trzeba rozłożyć na okres kilku lat i wykonywać je stopniowo. Pan Stanisław 
Wasilewski jest w kontakcie z firmą, która może wykonać pogłębienie koryta 
rzeki poprzez usunięcie namułu z korzeniami chwastów. Koszt oczyszcze-
nia i pogłębienia przeglądanego dziś odcinka rzeki Pisi Gągoliny powinien 
zmieścić się w kwocie 35.000 zł brutto. Problem polega na tym, że Stowa-
rzyszenie nie może samodzielnie oczyścić rzeki bez formalnych uzgodnień 
i pozwoleń, które należą do kompetencji Wód Polskich.

Ostatnia droga powstańca warszawskiego 
ś.p. Mariana Bakalarskiego

20 września 2022 roku Żyrardów godnie pożegnał ostatniego uczest-
nika Powstania Warszawskiego mieszkającego w naszym mieście. 
Marian Bakalarski ps. „Kosiarz” był żołnierzem V Obwodu (Moko-
tów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – Grupa Artyleryjska 
„Granat”. Pogrzeb odbył się w kościele pw. Wniebowstąpienia Pań-
skiego w Żyrardowie z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej oraz 
przedstawicieli Samorządu Miasta Żyrardowa.

– Był dla nas bohaterem, przykładem życia w zgodzie z najwyższymi, ponad-
czasowymi wartościami. Jego odejście to ogromna strata zarówno dla naj-
bliższych, dla Polski i całej naszej społeczności – powiedział Lucjan Krzysztof
Chrzanowski, który jako Prezydent Miasta Żyrardowa miał zaszczyt odwie-
dzać powstańca co roku, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W tych trudnych, wypełnionych żalem rozstania chwilach, łączymy się z po-
grążoną w żałobie rodziną, przekazując wyrazy szczerego współczucia.

Chwała Bohaterowi. Cześć Jego pamięci.

***

Notka biograficzna o Marianie Bakalarskim opracowana przez ŚZŻAK ,,Żaba 
– Bażant” w Żyrardowie:

Marian Bakalarski urodził się w 1924 r. we wsi Samice. Działalność konspi-
racyjną rozpoczął w roku 1940, składając przysięgę i przyjmując pseudonim 
,,Kosiarz”. Został żołnierzem ZWZ, a następnie Armii Krajowej. Brał udział 
w Powstaniu Warszawskim, w stopniu kanoniera służył w składzie 1. dru-
żyny 2. plutonu dowodzonego przez ppor. rez. art. Zbigniewa Rogulskiego 
,,Tłomackiego”, wchodzącego w skład Grupy Artyleryjskiej ,,Granat” przyna-
leżnej do obwodu Mokotów Okręgu Warszawa AK, walczącej na Mokotowie. 
W dniu 30 września 1944 r., na ul. Puławskiej, został ranny.

Po upadku powstania znalazł się w niemieckim obozie przejściowym utwo-
rzonym w Pruszkowie (Durchgangslager 121), a następnie w Skierniewicach, 
w utworzonym w październiku 1944 r. obozie przejściowym – Dulag 142.

Od 5 marca 1990 r. był członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej, od grudnia 2021 r. był członkiem Środowiska ,,Żaba – Bażant” w Ży-
rardowie.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Powstańczym (1982 r.). Decyzją MON z 7 
maja 2014 r. został mianowany na stopień porucznika WP.

Tekst i foto. UM Żyrardów
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140 000 zł dla działkowiczów!

Żyrardów oddał hołd twórcom i bohaterom ,,Solidarności"

Europejskie Dni Dziedzictwa 

Inwestycje w ogrodach działko-
wych z udziałem środków Mia-
sta i Mazowsza
Już czwarty rok z rzędu Miasto Żyrar-
dów pozyskało dla ogrodów dział-
kowych dofinansowanie w ramach 
programu „Mazowsze dla działkow-
ców 2022”. W tym roku żyrardow-
skie ogrody działkowe otrzymają na 
realizację zaplanowanych inwestycji 
łącznie 142 400 zł, z czego 50 proc. 
stanowi dofinansowanie z budżetu 
woj. mazowieckiego, a 50 proc. kwo-
ty pochodzi ze środków budżetu 
Miasta Żyrardowa. 
W poniedziałek 26 września Pre-
zydent Miasta Żyrardowa Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski wręczył 
przedstawicielom Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych umowy na dofi-
nansowanie zadań oraz symbolicz-
ne czeki.
A oto jakie inwestycje zrealizują 
działkowcy dzięki pozyskanym środ-
kom:
ROD „LEN” zainstaluje system moni-
toringu CCTV o wartości 67 500 (do-

finansowanie 40 000 zł). 
ROD „KROKUS” wykona adaptację 
pomieszczenia na toaletę do wspól-
nego używania przez osoby korzy-
stające z działek. Koszt zadania to 
25 000 zł (dofinansowanie 20 000 
zł). 
ROD „RELAKS” zaplanowało zakup 
kontenera do przechowywania 
sprzętów ogrodniczych potrzebnych 
do utrzymania porządku na terenie 
ROD, zakup rębaka do rozdrab-
niania gałęzi z żywopłotów, krzew 
i drzew oraz zakup pojemnika na 
odpady. Łączny koszt planowanych 
zakupów to 23 000 zł (dofinansowa-
nie 18 400 zł). 
ROD „OAZA” zmodernizuje drogi na 
terenie swoich ogrodów za kwotę 48 
000 zł (dofinansowanie 38 400 zł). 
ŻSUOD «WITAMINA» wykona ekolo-
giczne utwardzenie alejek działko-
wych za kwotę 32 000,00 (dofinan-
sowanie 25 600 zł). 
Życzymy pomyślnej realizacji zadań

Tekst: UM Żyrardów

W ramach tegorocznej 30. edycji 
Europejskich Dni Dziedzictwa, 
które odbywały się pod hasłem 
,,Połączeni dziedzictwem”, Mia-
sto Żyrardów wraz z Miejską i Po-
wiatową Biblioteką Publiczną 
im. Pawła Hulki-Laskowskiego 
w Żyrardowie zaprosiło na cie-
kawe wydarzenie poświęcone 
konserwacji zespołu pałacowo 
- parkowego w Guzowie i mau-
zoleum na cmentarzu w Wiskit-
kach.
W siedzibie biblioteki mieszkańcy 
mieli okazję spotkać się z Michałem 
Sobańskim, który jest właścicielem 
guzowskiej rezydencji i prezesem 
Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego 
oraz Marcinem Brzezińskim – auto-
rem albumu o wiskickiej kaplicy. 
Gości oraz uczestników spotka-
nia, w imieniu prezydenta Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego powi-
tał Łukasz Kasperczyk, Dyrektor 
Wydziału Kultury i Promocji Miasta 
Urzędu Miasta Żyrardowa, a spotka-
nie poprowadził Jerzy Naziębło, Dy-
rektor Biblioteki. 

Wydarzenie było również wyjąt-
kową okazją do zwiedzenia wyre-
montowanej kaplicy na cmentarzu 
w Wiskitkach oraz pałacu w Guzo-
wie, gdzie aktualnie prowadzone są 
zakrojone na szeroką skalę prace 
remontowo - konserwatorskie oraz 
parku, który również odzyskuje daw-
ną świetność. Efekty zrealizowanych 
prac wyglądają imponująco. Michał 
Sobański podjął się także jeszcze 
jednej niezwykle ważnej inwestycji 
w Guzowie, a mianowicie budowy 
kościoła. Ten majestatyczny obiekt, 
będący w trakcie realizacji, już teraz 
zapiera dech w piersiach. 
To było niezwykle interesujące spo-
tkanie, wypełnione ciekawymi opo-
wieściami nie tylko o trwającym od 
wielu lat procesie renowacji obiek-
tów o ogromnej wartości historycz-
nej i architektonicznej, ale również 
mniej znanymi anegdotami z histo-
rii rodzin Łubieńskich i Sobańskich. 
Partnerem wydarzenia była firma 
Emka S.A.  która zapewniła bezpłat-
ny przejazd autokarem.

Tekst: UM Żyrardów

Dnia 25 września 2022 roku Rada Oddziału 
NSZZ ,,Solidarność” w Żyrardowie zorganizo-
wała obchody z okazji 42-rocznicy Porozumień 
Sierpniowych i powołania do życia NSZZ „Soli-
darność”. 
W kościele pw. św. Karola Boromeusza odprawiona 
została uroczysta Msza Święta a następnie uczestni-
cy obchodów udali się na skwer Solidarności. Oko-
licznościowe przemówienia wygłosili Bogdan Zieliński 
Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ ,,Solidarność” 
w Żyrardowie, Lucjan Krzysztof Chrzanowski - Pre-

zydent Miasta Żyrardowa, Krzysztof Dziwisz Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego oraz Andrzej Kropiwnicki 
Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność Region Mazow-
sze. Wszyscy zgodnie podkreślali, jedność Solidarno-
ści, potrzebę kultywowania jej wartości i niezmienną 
rolę związku w walce o równość społeczną. 
- Musimy pamiętać, że Solidarność jest przed nami,
że dalej pozostaje wielkim wyzwaniem i wezwaniem
do wspólnego działania. Solidarność była i jest jedna.
Niezmiennie i nieprzerwanie był i jest to związek za-
wodowy – mówił Bogdan Zieliński.

W hołdzie działaczom ,,Solidarności” kwiaty przy Po-
mniku ,,Droga Polski ku Wolnym Narodom” złożyły 
delegacje NSZZ ,,Solidarność” z Żyrardowa i całego 
regionu, przedstawiciele samorządu powiatu i mia-
sta, organizacji społecznych, partii politycznych, służb 
mundurowych i miejskich placówek oświatowych. 
Samorząd Miasta reprezentowali Prezydent Miasta 
Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Zastępca 
Prezydenta Adam Lemiesz oraz przedstawiciele Rady 
Miasta z Przewodniczącym Ryszardem Mirgosem. 

Tekst: UM Żyrardów 
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Przetarg na dawną "Centralę" 

Zakładów Lniarskich
Przed nami Żyrardowskie 

Dni Seniora

W Urzędzie Miasta Żyrardowa trwa postępowanie przetargowe 
w celu wyłonienia wykonawcy ciekawej inwestycji zaplanowanej 
na poprzemysłowym obszarze tzw. ”Centrali” dawnych Zakładów 
Lniarskich. Inwestycja polegać ma na zagospodarowaniu terenów 
zieleni przy Górnym Stawie. W ścisłym centrum miasta powstanie 
kolejne atrakcyjne miejsce sprzyjające wypoczynkowi na świeżym 
powietrzu.

Planowana jest budowa pieszych kładek drewnianych wzdłuż stawu oraz 
nad jazem Centrala. Pojawią się elementy małej architektury – ławki, ko-
sze na śmieci, budki lęgowe dla ptaków, tablice informacyjne. Przewidziano 
też montaż wysp pływających dla ptaków. Teren zostanie uporządkowany, 
ukształtowany i zagospodarowany. Istniejąca zieleń poddana zostanie za-
biegom pielęgnacyjnym i wzbogacona nowymi nasadzeniami drzew, krze-
wów i bylin. Na brzegach stawu zamontowane zostaną maty i faszyny wege-
tacyjne. Ponadto wyremontowane zostaną ceglane skrzydła wlotowe jazu 
Centrala. 

Termin składania ofert upływa 5 października 2022 r. do godz. 12.00. 

Zagospodarowanie terenów zieleni przy Górnym Stawie to jedno z trzech 
zadań, na które Miasto pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. „Popra-
wa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście 
Żyrardowie – II etap” dofinansowany jest w ramach działania 2.5, oś priory-
tetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz 
Rada Seniorów Miasta Żyrardowa serdecznie zapraszają wszystkie 
osoby 60+ zamieszkujące w Żyrardowie do udziału w Żyrardowskich 
Dniach Seniora. W dniach 29 września – 1 października na osoby 
starsze czeka wiele ciekawych wydarzeń promujących aktywność 
oraz wspierających osoby starsze w ich środowisku zamieszkania. 
Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Samorządu Miasta 
Żyrardowa.
- Wspólnie z Radą Seniorów Miasta Żyrardowa przygotowaliśmy bardzo atrak-
cyjny program pierwszych w historii naszego miasta Żyrardowskich Dni Seniora
– mówi Prezydent Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Już w czwartek, 29
września, zapraszamy na senioriadę sportową od godz. 13.00 w hali sporto-
wej Aqua Żyrardów. Piątek, 30 września, to dzień bardzo ciekawych warsztatów
tematycznych. Szczegółowe informacje na ten temat posiada Centrum Usług
Społecznych. Sobota, 1 października, to finał wydarzenia. W Resursie w Żyrar-
dowie zorganizowane zostaną targi senioralne, a od godz. 13:00 odbędzie się
konferencja senioralna, gdzie będziemy dyskutować o potrzebach i działaniach
poprawiających życie naszych seniorów. Wszystkich serdecznie zapraszam do
udziału.
Żyrardowskie Dni Seniora to inicjatywa podjęta we współpracy z Radą Se-
niorów Miasta Żyrardowa. W oparciu o tę współpracę przygotowany został 
wniosek o dofinansowanie złożony do Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego w ramach programu „Mazowsze dla seniorów”. Wniosek pozytywnie 
przeszedł procedurę oceny i otrzymał dofinansowanie.
- Bardzo się cieszymy z tej inicjatywy. Da ona okazję do promocji Rady Seniorów
Miasta Żyrardowa, o której na pewno jeszcze nie wszyscy słyszeli – mówi Krysty-
na Lenarczyk, Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Żyrardowa – Program

Żyrardowskich Dni Seniora zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Będzie okazją do 
poznania nowych form aktywnego spędzania wolnego czasu przez osoby star-
sze, a także poważnej dyskusji o tym, co można jeszcze zrobić, aby poprawić ja-
kość życia żyrardowskich seniorów. W imieniu Rady Seniorów Miasta Żyrardowa 
serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu.
Program Żyrardowskich Dni Seniora

Dzień Wydarzenie

29 września, 
czwartek,  
13:00 – 16:00

Senioriada – piknik sportowy, Hala sportowa Aqua 
Żyrardów
Preferowane stroje sportowe

30 września, 
piątek

Warsztaty tematyczne – informacje i zapisy na 
warsztaty pod nr telefonu 519 441 704 lub w Cen-
trum Usług Społecznych w Żyrardowie, ul. Piaskowa 
21/23

1 października, 
sobota

11:00 – 16:00 – Żyrardowskie Targi Seniora – pre-
zentacja produktów i usług dla osób starszych;
13:00 – 16:00 – konferencja senioralna – dysku-
sja o potrzebach i działaniach ukierunkowanych na 
wsparcie osób starszych

Zadanie pn. „Żyrardowskie Dni Seniora” współfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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Żyrardowskie Obchody Światowego Dnia Turystyki oraz 60 lecia PTTK w Żyrardowie 

Przetarg na zagospodarowanie  
terenów zieleni przy Górnym Stawie 

Nowe komputery od Orlenu

W Urzędzie Miasta Żyrardowa 
trwa postępowanie przetargowe 
w celu wyłonienia wykonawcy 
ciekawej inwestycji zaplanowa-
nej na poprzemysłowym obszarze 
tzw. „Centrali” dawnych Zakładów 
Lniarskich. Inwestycja polegać ma 
na zagospodarowaniu terenów 
zieleni przy Górnym Stawie. W ści-
słym centrum miasta powstanie 
kolejne atrakcyjne miejsce sprzy-
jające wypoczynkowi na świeżym 
powietrzu.
Planowana jest budowa pieszych kła-
dek drewnianych wzdłuż stawu oraz 
nad jazem Centrala. Pojawią się ele-
menty małej architektury – ławki, kosze 
na śmieci, budki lęgowe dla ptaków, 
tablice informacyjne. Przewidziano 
też montaż wysp pływających dla pta-
ków. Teren zostanie uporządkowany, 
ukształtowany i zagospodarowany. 

Istniejąca zieleń poddana  zostanie za-
biegom pielęgnacyjnym i wzbogacona 
nowymi nasadzeniami drzew, krzewów 
i bylin. Na brzegach stawu zamontowa-
ne zostaną maty i faszyny wegetacyjne. 
Ponadto wyremontowane zostaną ce-
glane skrzydła wlotowe jazu Centrala. 
Termin składania ofert upływa 5 paź-
dziernika 2022 r. do godz. 12.00. 
Zagospodarowanie terenów zieleni 
przy Górnym Stawie to jedno z trzech 
zadań, na które Miasto pozyskało do-
finansowanie z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach projektu pn. „Popra-
wa jakości życia mieszkańców poprzez 
rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardo-
wie – II etap” dofinansowany jest w ra-
mach działania 2.5, oś priorytetowa II 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014 – 2020. 
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Żyrardowskie obchody Światowe-
go Dnia Turystyki odbyły się  27 
września w Resursie. Wydarzenie 
powiązane było z 60. leciem od-
działu PTTK w Żyrardowie. Tego 
dnia o godz. 15:00. w żyrardow-
skiej Resursie spotkały się osoby 
związane zawodowo i społecznie 
z turystyką  i promocją turystycz-
ną  Miasta Żyrardowa i Powiatu 
Żyrardowskiego. Wręczone zosta-
ły medale, dyplomy oraz odznaki 
honorowe za pracę na rzecz Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno 
– Krajoznawczego w Żyrardowie
Wydarzenie rozpoczęło się od wyświe-
tlenia prezentacji oraz wysłuchania
historii oddziału PTTK w  Żyrardowie.

Następnie wręczone zostały dyplomy 
dla członków PTTK oraz odznaczenia 
„Za Pomoc i Współpracę” dla różnych 
instytucji naszego miasta: 
Dyplomy i odznaki dla członków 
PTTK otrzymali:
• Brązowa Honorowa Odznaka

PTTK: Barbara Rzeczycka,
• Dyplom Honorowy PTTK: Jerzy Pa-

ruszewski,
• Złota Odznaka „Zasłużony w pracy

PTTK wśród Młodzieży”: Krystyna
Iżycka,

• Srebrna Odznaka „Zasłużony
w Pracy PTTK wśród Młodzieży”:
Michał Gołdak,

• Brązowa Odznaka „Zasłużony
w Pracy PTTK wśród Młodzie-

ży”: Paweł Jesiona.
Medale PTTK „Za Pomoc i Współ-
pracę” otrzymali: 
• Lucjan Krzysztof Chrzanow-

ski - Prezydent Miasta Żyrardowa,
• Ryszard Jan Mirgos - Przewodni-

czący Rady Miasta w Żyrardowie,
• Andrzej Ciołkowski –Pełnomocnik

ds. Społeczeństwa Informacyjnego
w Starostwie,

• Marian Henryk Rusinowski – Pre-
zes ŻSM w Żyrardowie,

• Jacek Czubak - Muzeum Lniarstwa
w Żyrardowie,

• Elżbieta Bożena Wrońska - Biuro
Turystyki „Elentour” w Żyrardowie,
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
w Żyrardowie;

• Tadeusz Sułek – red. nacz. „Życia
Żyrardowa”

Medale PTTK „Za Pomoc i Współ-
pracę” dla instytucji otrzymali:
• Centrum Kultury w Żyrardowie –

Dyrektor Robert Siniarski,
• Muzeum Mazowsza Zachodniego

w Żyrardowie – Dyrektor Bogusław
Nietrzebka

Dyplomy Honorowe PTTK „Za Po-
moc i Współpracę” dla instytucji 

otrzymali:
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Żyrar-

dowie – Beata Marzęda - Przybysz
• Szkoła Podstawowa nr 7 w Żyrar-

dowie – Magdalena Szwed,
• Szkoła Podstawowa w Radziejowi-

cach – Żaneta Klaudia Wesołowska,
• Firma EMKA SA w Żyrardowie –

Krzysztof Rdest,
• Fundacja Ochrony Środowiska Na-

turalnego Miasta Żyrardowa i Oko-
lic – Andrzej Rakszewski,

• Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Żyrardowie - Jerzy Na-
ziębło,

• Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ży-
rardowa w Żyrardowie - Barbara
Rzeczycka,

• Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej „Resursa” w Żyrardo-
wie - Robert Siniarski,

• Żyrardowska Orkiestra Uliczna
w Żyrardowie – Maestro Tadeusz
Kuran,

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na 
przewidziane rozmowy kuluarowe przy 
poczęstunku i wymianę  poglądów na 
tematy związane z przyszłością turystki 
w Żyrardowie.

Spółka Orlen Projekt wsparła 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
w Żyrardowie. Nowe kompute-
ry pozwolą dzieci i młodzieży na 
rozwój umiejętności informatycz-
nych, ale także na rozrywkę w ra-
mach zajęć w TPD. Z okazji przygo-
towania pracowni komputerowej 
placówkę odwiedził wiceminister 

Aktywów Państwowych Maciej 
Małecki i zastępca prezydenta Ży-
rardowa, Adam Lemiesz. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Żyrar-
dowie od lat wspiera rozwój swoich 
podopiecznych. Opiekunowie poma-
gają dzieciom w nauce. Poświęcają 
czas na wspólną zabawę i integrację. 
Ze względu na charakter placówki na 

pomoc TPD zdecydowała się Spółka 
Orlen Projekt, która doposażyła pla-
cówkę w nowe komputery i sprzęt in-
formatyczny. 
– Bardzo się cieszę, że mogłem odpowie-
dzieć na zaproszenie pani prezes TPD
w Żyrardowie i na własne oczy zobaczyć,
jak przez spółkę Skarbu Państwa została
przygotowana sala komputerowa – mó-
wił wiceminister Aktywów Państwo-
wych Maciej Małecki. - Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w Żyrardowie to wyjąt-

kowy punkt na mapie miasta Żyrardowa. 
Tutaj pracują ludzie, którzy chcą dzieciom 
przychylić nieba i jestem za to niesamowi-
cie wdzięczny – dodał wiceminister. 
Spotkanie odbyło się w rodzinnej at-
mosferze. Prezes TPD Teresa Dzienie-
wicz opowiedziała gościom o działalno-
ści placówki i swoich podopiecznych. 
W rozmowie pojawiły się również o in-
formacje o potrzebach placówki i moż-
liwościach wsparcia.  
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Była komendantka hufca ZHP Żyrardów, obecnie dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Reja w Żyrardowie swoją rolę instruk-
tora harcerstwa pełni już czterdzieści lat. Za swoje wybitne zasługi 
i podejście wychowawcze otrzymała z rąk komendanta Chorągwi 
Mazowieckiej ZHP wyjątkowe wyróżnienie jakim jest statuetka 
oraz tytuł Instruktora Godnego Naśladowania. 
Instruktorzy Godni Naśladowania wybierani są już od siedmiu lat. W tegorocz-
nej edycji takie odznaczenie otrzymało wielu instruktorów z wieloletnim stażem. 
Oprócz stażu liczy się aktywność, osobowość i doświadczenie. Jestem bardzo 
szczęśliwa, że zostałam doceniona właśnie w tej edycji, bowiem właśnie w tym 
roku mija czterdzieści lat od rozpoczęcia mojej służby instruktorskiej.
Instruktor zgodnie ze złożonym zobowiązaniem ma trzy zadania do wykona-
nia. Pierwszym z nich jest wychowywanie dzieci, drugim młodzieży, a trzecim 
wychowaniem swojego następcy. Udało mi się spełnić wszystkie te założenia, 
wychowałam wielu następców w tym obecnego komendanta Hufca ZHP Żyrar-
dów - Karola Skonecznego - - powiedziała Beata Marzęda - Przybysz
W tegorocznej edycji z dwudziestu sześciu hufców Chorągwi Mazowieckiej 
takie wyróżnienie otrzymało 17 instruktorów. Cała gala zorganizowana zo-
stała przez Komendanta Chorągwi Mazowieckiej, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego oraz Kuratora Mazowieckiego.

Dzieci i Młodzież z SP4, blask zielo-
nego księżyca oraz cenna wiedza 
z zakresu wychowania muzyczne-
go - tak wyglądała opera Zielony 
Księżyc zrealizowana przez funda-
cję „Pięknie żyć”.
21 września w Centrum Kultury w Ży-
rardowie wystawiona została opera pt. 
Zielony Księżyc w reżyserii Krzysztofa 
Gwiazdy - Absolwenta Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Żyrardowie.
Był to prezent przygotowany na 105. 
rocznicę powstania szkoły. Podczas 
tego niezwykle pouczającego spekta-
klu, dzieci poznały rodzaje instrumen-

tów oraz głosów wykorzystywanych 
w operze. Ogłoszony został również 
konkurs plastyczny w technice dowol-
nej związanej z tematyką spektaklu. 
- mówiła Beata Marzęda-Przybysz Dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ży-
rardowie.
W podziękowaniu za tak oryginalny 
prezent dyrektor przekazała na ręce 
Krzysztofa Gwiazdy statuetkę i za-
szczytny tytuł „Dobroczyńca Czwórki”.
Wydarzenie zorganizowane zostało 
przez Miasto Żyrardów oraz Szkołę 
Podstawową nr 4.

Beata Marzęda -Przybysz  
odznaczona tytułem Instruktora 

Godnego Naśladowania.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne 
dla mieszkańców Żyrardowa

Konkurs na zadania 
z zakresu kultury 

rozstrzygnięty 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Reja  
w Żyrardowie obchodzi 105. rocznicę powstania. 

W ramach projektu realizowanego 
przez Centrum Usług Społecznych 
w Żyrardowie, mieszkańcy mają 
możliwość skorzystania z szero-
kiej oferty bezpłatnych usług ukie-
runkowanych na rozwiązywanie 
wielu życiowych problemów. Nie 
musisz być beneficjentem świad-
czeń społecznych, aby otrzymać 
bezpłatnie wsparcie specjalistów. 
Jedną z takich usług jest poradnic-
two i wsparcie psychologiczne. Za-
chęcamy do skorzystania!
Poradnictwo i wsparcie psychologicz-
ne jest usługą skierowaną do osób, 
które znalazły się w szczególnej sy-
tuacji życiowej. Mogą to być sytuacje 
związane ze stratą osoby bliskiej, trud-
ności w wychowaniu dzieci, konflikty 
rodzinne, trudności w kontaktach spo-
łecznych, zagrożenie depresją oraz 
wszystkie inne, które powodują nega-
tywne samopoczucie i pogorszenie sy-
tuacji zdrowotnej. Z usługi skorzystać 
mogą osoby dorosłe, rodziny, dzieci 
i młodzież. Zapewniona jest całkowi-
ta poufność i profesjonalne wsparcie. 
Usługa polega na wstępnej konsultacji, 
postawieniu diagnozy i zdefiniowaniu 
problemu oraz określeniu możliwych 
rozwiązań. 
Poradnictwa i wsparcia psychologicz-
nego udziela Mirosława Staszewska 
- psycholożka, certyfikowana spe-
cjalistka w zakresie pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie, psychoterapeut-
ka psychologii procesu, specjalistka te-
rapii uzależnień, coach IIC.

- Pracowałam wiele lat z młodzieżą
niedostosowaną społecznie i z ko-
bietami. Od 2013 r. byłam związana
z Centrum Praw Kobiet - mówi Miro-
sława Staszewska. - Chętnie pracuję
też z seniorami, prowadząc warsztaty
psychologiczne z profilaktyki zdrowia
psychicznego i zajęcia relaksacyjno-
-koncentrujące. W ramach projektu
realizowanego przez Centrum Usług
Społecznych prowadzę poradnictwo
psychologiczne, terapię indywidualną,
psychoedukacyjne zajęcia grupowe,
warsztaty psychologiczne ogólnoroz-
wojowe.
Osoby zainteresowane skorzy-
staniem z poradnictwa psycho-
logicznego, bądź innych usług 
społecznych realizowanych przez 
Centrum Usług Społecznych w Ży-
rardowie, zapraszamy do kontak-
tu: nr tel.: 46 855 31 26 w. 12, kom. 
519 441 704, e-mail: uslugispolecz-
ne@cus-zyrardow.pl, lub osobi-
ście w siedzibie CUS przy ul. Armii 
Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00. 
Pamiętajmy, że liczba odbiorców 
usług społecznych jest ograniczo-
na. 
Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Ży-
rardowie” współfinansowany jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz ze środków budżetu państwa  
w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym.
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Prezydent Miasta Żyrardowa roz-
strzygnął otwarty konkurs ofert 
dla organizacji pozarządowych 
na realizację zadania publicznego 
w zakresie „Kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego”.
Na konkurs wpłynęło w sumie 10 
ofert. Po zapoznaniu się z opinią komi-
sji konkursowej prezydent postanowił 
przyznać dotacje na działania z obsza-
ru kultury następującym podmiotom:

1. Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Kulturalne Krzywy Teatr na

zadanie: Żyrardowska Akademia 
Rozwoju Teatralnego „Ż - art” - Te-
atr jako metoda animacji i edukacji 
kulturowej w przestrzeni miejskiej, 
dofinansowanie w kwocie 74 
460,00 zł.

2. Aktorzy i Przyjaciele Teatru 36 
zł na zadanie: Reaktywacja festiwa-
lu teatralnego Kszesło, dofinanso-
wanie w kwocie 20 000,00 zł.

3. Fundacja Seniorwizacja na zada-
nie: Tak i... w Żyrardowie - warsztaty 
improwizacji teatralnej i fotografii 
25 540,00 zł.

Dwie spośród wskazanych do dofi-
nansowania ofert realizowane będą 
w cyklu dwuletnim, czyli do końca 
grudnia 2023 roku.
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Rewaloryzacja zabytkowego budynku 
SP Nr 2 stała się faktem

Miejskie szkoły  
doposażone zostaną 

w sprzęt IT  

Inwestycje w ogrodach działkowych 
z udziałem środków Miasta i Mazowsza 

Dzięki środkom pozyskanym 
przez Miasto Żyrardów z Fun-
duszu Polski Ład, zabytkowy 
budynek Szkoły Podstawowej 
doczeka się wreszcie kom-
pleksowej rewaloryzacji i ter-
momodernizacji. Inwestycja 
o wartości ponad 5 mln zł do-
finansowana zostanie z rządo-
wego programu na poziomie
90 proc. W piątek, 16 września,
Adam Lemiesz, Zastępca Pre-
zydenta Miasta Żyrardowa,
podpisał umowę na wykona-
nie zadania.
– To  duża inwestycja, niezwykle
ważna zarówno z  punku widzenia
komfortu pracy i nauki w szkole, jak
i  ochrony zabytkowego budynku
wtopionego w krajobraz XIX-wiecznej
osady fabrycznej Żyrardowa – pod-
kreślił Adam Lemiesz.
W ramach inwestycji zaplanowano
szeroki zakres prac budowlanych
i konserwatorskich.
Wymieniona zostanie stolarka
okienna i  drzwiowa. Wyremonto-
wane zostaną kominy, wykonana
zostanie termomodernizacja stro-
pu ostatniej kondygnacji, a  także
obróbki blacharskie oraz  montaż
paneli fotowoltaicznych. Elewacja
z  zabytkowej czerwonej cegły zo-

stanie oczyszczona.
Wnętrze budynku również docze-
ka się remontu. Wymieniona zo-
stanie instalacja c.o. oraz instalacja 
elektryczna oświetleniowa wraz 
z gniazdami zasilającymi i rozdziel-
niami. Źródła światła wymienione 
zostaną na energooszczędne.
W  ramach projektu przewidziany 
jest także zakup i dostawa sprzętu, 
tj. elementów wyposażenia sal lek-
cyjnych oraz sceny letniej, z prze-
znaczeniem na cele kulturalne.
Dodatkowo zagospodarowany 
zostanie zielenią pas wzdłuż ogro-
dzenia od strony ul. Limanowskie-
go.
Zgodnie z zapisami umowy, prace 
powinny zakończyć się w ciągu 15 
miesięcy od  przekazania terenu 
budowy.
Wartość umowy to 5 197 999, 16 
zł, dofinansowanie stanowi 90 
proc. wartości inwestycji, tj. 4 678 
199, 24 zł.
Wykonawcą zadania jest TEL-BUD 
Sławomir Borkowski.
Inwestycja „Rewaloryzacja XIX-
-wiecznego budynku dawnej szkoły
fabrycznej w  Żyrardowie” jest dofi-
nansowana z  Programu Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych.

W poniedziałek, 19 września, Za-
stępca Prezydenta Adam Lemiesz 
podpisał umowę na zakup i do-
stawę do miejskich szkół sprzę-
tu komputerowego - laptopów, 
komputerów stacjonarnych, mo-
nitorów, tabletów, urządzeń wie-
lofunkcyjnych, monitorów inte-
raktywnych. Wykonawcą zadania 
jest firma MKM Market Małgorza-
ta Modzelewska z Warszawy. To 
kolejny etap realizacji projektu 
pn. „E–usługi dla szkół w ramach 
ZIT”. 

Projekt zakłada zakup sprzętu i opro-
gramowania dla 47 szkół podstawo-
wych na terenie Warszawskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego z obszaru 9 
gmin (Nadarzyn, Brwinów, Grodzisk 
Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, 
Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare

Babice i Żyrardów), które pozwolą na 
wprowadzenie nowoczesnych form 
nauczania z wykorzystaniem TIK oraz 
zapewnią możliwość realizacji dzia-
łań edukacyjnych w formule zdalnej 
w związku z zagrożeniem powtórze-
nia lub przedłużeniem się epidemii 
COVID-19.

Zaplanowano też wdrożenie wspólnej 
e-usługi, która będzie udostępniona 
zarówno dla nauczycieli szkół biorą-
cych udział w projekcie, jak również 
kadry pedagogicznej innych szkół 
z obszaru objętego ZIT (dzięki czemu 
projekt będzie miał oddziaływanie dla 
całego obszaru WOF). Ponadto prze-
widziane jest doradztwo informatycz-
ne integralnie związane z realizacją 
projektu. 

Całkowita wartość projektu to 9 742 
251,51zł, w  tym kwota dofinansowa-
nia ze środków zewnętrznych to 6 701 
322,62 zł. Kwota dofinansowania dla 

Miasta Żyrardowa wynosi 858 517,98 
zł. 

W ramach projektu do szkół w Żyrar-
dowie trafi następujący sprzęt:  

• Szkoła Podstawowa nr 1 - monito-
ry interaktywne, roboty do nauki
programowania,

• Szkoła Podstawowa nr 2 - laptopy,
komputery stacjonarne, kamera
internetowa, monitory interaktyw-
ne, systemy operacyjne, oprogra-
mowanie biurowe, zestaw robo-
tów, programy edukacyjne,

• Szkoła Podstawowa nr 3 - laptopy,
monitory interaktywne, oprogra-
mowanie do działań edukacyj-
nych, roboty do nauki programo-
wania,

• Szkoła Podstawowa nr 4 - laptopy,
komputery stacjonarne, urządze-
nia wielofunkcyjne, tablety, moni-
tory interaktywne, systemy opera-
cyjne, oprogramowanie biurowe,

• Szkoła Podstawowa nr 6 - monito-
ry interaktywne,

• Szkoła Podstawowa nr 7 - monito-
ry interaktywne i notebooki.

Wcześniej podpisana została umowa 
na zakup i dostawę robotów eduka-
cyjnych oraz kamery. Aktualnie umo-
wa ta jest w trakcie realizacji. A w ślad 
za umową podpisaną w miniony 
poniedziałek, wkrótce do szkół trafi 
sprzęt komputerowy. Z kolei w naj-
bliższych dniach zostanie podpisana 
umowa na zakup oprogramowania. 
Ponadto konieczne jest powtórzenie 
postępowania na wyłonienie wyko-
nawcy na modernizację okablowania 
sieciowego w Szkole Podstawowej nr 
4. Zakłada się że wszystkie zadania za-
planowane w ramach projektu zakoń-
czą się 31 grudnia 2022 roku. 

Projekt pn. „E–usługi dla szkół w ra-
mach ZIT” otrzymał dofinansowanie 
w ramach Podziałania 2.1.2 E – usługi 
dla Mazowsza w ramach ZIT Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020.

Już czwarty rok z rzędu Miasto 
Żyrardów pozyskało dla ogrodów 
działkowych dofinansowanie 
w ramach programu „Mazowsze 
dla działkowców 2022”. W tym 
roku żyrardowskie ogrody dział-
kowe otrzymają na realizację za-
planowanych inwestycji łącznie 
142 400 zł, z czego 50 proc. stano-
wi dofinansowanie z budżetu woj. 
mazowieckiego, a 50 proc. kwoty 
pochodzi ze środków budżetu 
Miasta Żyrardowa. W poniedzia-
łek, 26 września, Prezydent Mia-
sta Żyrardowa Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski wręczył przedsta-
wicielom Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych umowy na dofinan-
sowanie zadań oraz symboliczne 
czeki. 

ROD „LEN” zainstaluje system moni-
toringu CCTV o wartości 67 500 (dofi-
nansowanie 40 000 zł). 

ROD „KROKUS” wykona adaptację po-
mieszczenia na toaletę do wspólnego 

używania przez osoby korzystające 
z działek. Koszt zadania to 25 000 zł 
(dofinansowanie 20 000 zł). 

ROD „RELAKS” zaplanowało zakup 
kontenera do przechowywania sprzę-
tów ogrodniczych potrzebnych do 
utrzymania porządku na terenie ROD, 
zakup rębaka do rozdrabniania gałę-
zi z żywopłotów, krzew i drzew oraz 
zakup pojemnika na odpady. Łącz-
ny koszt planowanych zakupów to 
23 000 zł (dofinansowanie 18 400 zł). 

ROD „OAZA” zmodernizuje drogi na 
terenie swoich ogrodów za kwotę 
48 000 zł (dofinansowanie 38 400 zł). 

ŻSUOD «WITAMINA» wykona ekolo-
giczne utwardzenie alejek działko-
wych za kwotę 32 000,00 (dofinanso-
wanie 25 600 zł). 

Zadania są współfinansowane są ze 
środków Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Działkowców” pn. „Mazow-
sze dla działkowców 2022”. 

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli 
W ubiegłym tygodniu do miejskich przedszkoli trafiły oczyszczacze 
powietrza, zakupione przez Miasto Żyrardów dzięki pozyskanym 
środkom z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, re-
alizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego

Do sześciu żyrardowskich przedszkoli przekazano w sumie 49 oczyszczaczy 
powietrza o łącznej wartości 98 980 zł, z czego 50 proc. stanowi dofinanso-
wanie z budżetu województwa mazowieckiego. 

Oczyszczacze powietrza, wyposażone w odpowiednie etapy filtracji (dwie 
warstwy filtra HEPA H13), skutecznie będą oczyszczały powietrze w salach 
przedszkolnych z cząsteczek grzybów, bakterii, wirusów, alergenów, rozto-
czy czy pyłków roślin nawet do 99,97%.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie
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Uroczystości z okazji 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zbiroży, które odbyły się 17 września, zostały zorganizowane z nie-
zwykłym rozmachem. W ich trakcie otwarto nowo wybudowaną straż-
nicę, a także nadano jednostce sztandar. 

Głównym punktem obchodów była Msza Święta, którą koncelebrowali pro-
boszcz Parafii Lutkówka ks. prałat Zbigniew Chmielewski oraz kapelan OSP ks. 
kan. Sławomir Tulin. Obaj kapłani dokonali też poświęcenia sztandaru i strażnicy. 
Symboliczną wstęgę zawieszoną u wejścia do nowoczesnego obiektu, na któ-
ry tak długo czekali strażacy ze Zbiroży, przecięli: burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, przedstawiciel Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP dh Jacek Gromek, komendant powiatowy KP PSP Żyrardów st. bryg. 
Mariusz Tymoszewicz, sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP druhna Mieczy-
sława Korzonkowska, prezes OSP Zbiroża Bartłomiej Jagiełło oraz inspektor UM 
w Mszczonowie Katarzyna Tomaszewska, która nadzorowała prace związane 
z rozbudową i modernizacją remizy.

Kolejnym doniosłym punktem obchodów było udekorowanie brązowym meda-
lem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nowo nadanego sztandaru. Tego aktu dokonał 
przedstawiciel Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jacek 
Gromek. OSP w Zbiroży otrzymało też w dniu swego święta medal pamiątko-
wy „Pro Masovia”, który prezesowi Bartłomiejowi Jagiełło wręczył przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Grzegorz Dobrowolski. 
Szacowny gość przekazał również listy gratulacyjne od Marszałka Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego. wyróżniającym się strażakom ze Zbiroży - w tym naj-
starszemu czynnemu członkowi jednostki Markowi Wacławskiemu. Druh senior 
otrzymał ponadto podczas uroczystości: srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”, a także odznakę „Wysługa Lat” za 45-letnią ochotniczą służbę.

Znaczącym punktem święta była również dekoracja zasłużonych druhen i dru-
hów. Odznakę „Wysługa Lat” za 20-letnią służbę otrzymali druhowie Łukasz Stro-
jek i Grzegorz Wacławski. „Srebrną Odznakę MDP” wręczono druhowi Kamilowi 
Cyrkanowiczowi. „Brązową Odznakę MDP” przyznano druhom i druhnom: Amelii 
Adamczyk, Kubie Badowskiemu, Annie Bucior, Maksymilianowi Arakowi, Annie 
Soszalskiej, Mateuszowi Soszalskiemu, Dominikowi Soszalskiemu, Marcelowi So-
bieckiemu, Mai Ciesielskiej i Jakubowi Banasiewiczowi. 

Po zakończeniu części oficjalnej święta otwarty został strażacki piknik na błoniach 
za nowo wybudowaną strażnicą. Między innymi spotkali się na nim dwaj senio-
rzy OSP w Zbiroży, którzy budowali pierwszą, nieistniejącą już remizę strażacką 
w tej miejscowości – Jan Bieńko (lat 95) i Kazimierz Szatkowski (lat 86). Spotkanie 
to udało się nam uwiecznić na pamiątkowej fotografii. Jedną z atrakcji pikniku 
był pokaz części imponującej kolekcji kartonowych modeli pojazdów strażackich, 
wykonanych przez druha Piotra Zegarskiego z OSP w Grodzisku Mazowieckim.

Podczas strażackiego festynu nie zabrakło również występów artystycznych. Na 
scenie przy remizie zaprezentowali się: młoda wokalistka Patrycja Kulicka z Msz-
czonowa, zespół E-MAIL i Klaudia Zielińska, a także DJ Wruna.

Tekst i foto: Urząd Gminy Mszczonów 

To wielka szansa dla amatorskich 
zespołów muzycznych. 4 listopada 
Mszczonowski Ośrodek Kultury za-
prasza na pierwszą edycję konkursu 
„Muzyczny Karambol 2022”. Kon-
kurs skierowany jest do amatorskich 
zespołów muzycznych z Mazowsza 
Zachodniego (powiaty: żyrardowski, 
pruszkowski, warszawski zachod-
ni, grodziski, Warszawa), informuje 
dyrektor MOK- u Grażyna Pływa-
czewska. Zgłoszenia przyjmujemy 
do końca września po wypełnieniu 

ankiety dostępnej na www.mok.
mszczonow.pl, następnie czekamy 
na materiały muzyczne które nale-
ży przesyłać na mejla karambolmu-
zyczny@gmail.com Każdy zespół 
zobligowany jest zgłosić trzy utwory 
muzyczne, jeden utwór nie może 
przekroczyć 5 minut. Na wygranych 
czekają atrakcyjne nagrody, zwycię-
ski zespół otrzyma 5 tys. złotych, za 
drugie miejsce nagroda wyniesie 3 
tys. złotych, za trzecie to równoważ-
ność 2 tys. złotych. Każdy występ 
zostanie nagrany, a zespoły otrzy-
mają filmy z występu. Koncert bę-
dzie transmitowany w Telewizji Ma-
zowsza Zachodniego. Uczestników 
oceni profesjonalne jury, w składzie: 
Janusz Tylman, Danuta Stankiewicz, 
Piotr Bechcicki, Danuta Błażejczyk. 
Festiwal odbywa się pod Honoro-
wym Patronatem Wiceprezesa Rady 
Ministrów, Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego prof. Piotra 
Glińskiego. Więcej informacji o kon-
kursie na stronie www.mok.mszczo-
now.pl

Sprzyjająca pogoda, benzyna i zapach spalin, a także duża frekwen-
cja uczestników. - Tak wyglądał piknik w amerykańskim stylu, zor-
ganizowany przez hotel Panorama oraz MOK Mszczonów. 
W Sobotę 24 września odbył się Panorama American Car Fest - piknik na 
zakończenie lata w Zbiroży. Jest to cykliczne wydarzenie hotelu Panorama 
współorganizowane przez Mszczonowski Ośrodek Kultury. Podczas pikniku 
odbyły się liczne konkursy z nagrodami w tym m.in: konkurs na najgłośniej-
szy wydech czy konkurs na najwięcej reakcji pod zdjęciem samochodu. 

• w dniu dzisiejszym grają dla nas muzycy zespołu Zagrali i Poszli, dodat-
kowo podczas uroczystości razem z Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych propagujemy wiedzę na temat przeciwdziałania wszelkim
uzależnieniom. Realizujemy kursy pomocy przedmedycznej. Dzisiejszy
dzień to przede wszystkim mnóstwo wiedzy na temat amerykańskich po-
jazdów, mamy tu dużą ilość specjalistów, którzy chętnie dzielą się swoją
wiedzą. - mówiła Justyna Napierała z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

60-Lecie powstania OSP w Zbiroży „Muzyczny Karambol 2022” konkurs dla  
zespołów amatorskich, czekamy na zgłoszenia!!!

American Car Fest w Zbiroży 
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II Edycja pikniku  
ekologicznego w Budy Kałki 

Most oddany 
do użytku

Most w miejscowości w Waleriany, 
który znajduje się w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 719 wybudowany od kilku 
miesięcy w końcu został oddany do 
użytku.

Ruch drogowy odbywa się już bez ja-
kichkolwiek utrudnień. Nawierzchnia 
jezdni jest także docelowa. Wykonaw-
ca wykonał także rozbiórkę objazdu 
tymczasowego, tzw. bypassu. 

W sprawę zaangażował się żyrardow-
ski radny a zarazem Dyrektor Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich Grzegorz Obłękowski

„Skarbnica Inicjatyw – przedsiębiorcze i eko-
logiczne działania organizacji” – pod takim 
hasłem odbył się piknik zorganizowany 18 
września przez stowarzyszenie MRIES. 
Współorganizatorem był Lokalny Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej prowadzony przez stowa-
rzyszenie BORIS. W ramach współpracy z LOWES 
do udziału w pikniku zaprosiliśmy lokalne organi-
zacje z terenu gminy Puszcza Mariańska. Każda 
z nich zaoferowała coś od siebie, co zaowocowało 
naprawdę udanym przedsięwzięciem. Skupiliśmy 
się na ofercie tych organizacji oraz ekologii. To 
był już drugi piknik zorganizowany przez MRIES 
w Krainie Czarnego Bzu należącej do Teresy i An-
drzeja Lubeckich. Miejsce wybraliśmy nieprzypad-
kowo, ponieważ dzięki współpracy z właścicielami, 
znajduje się tam ścieżka edukacyjna dotycząca za-
sobów przyrodniczych gminy Puszcza Mariańska. 
Projekt, który zakładał zorganizowanie pikniku dla 
mieszkańców, związany jest z eko-edukacją lo-
kalnej społeczności. Najważniejszym elementem 
projektu były różnorodne eko-warsztaty, które 
oferowano podczas pikniku. Warsztatem o nie-
słabnącym zainteresowaniu było malowanie ba-
wełnianych toreb wielokrotnego użytku. Dzieci 
mogły również – w ramach upcyklingu – wykonać 
lniane serwetki z większych ścinków materiału, 
które dostaliśmy na potrzeby prowadzonych za-
jęć. Inny warsztat oparty był na wykorzystaniu 
niepotrzebnych słoików do zasadzenia roślin jako 
tzw. lasu w szkle. Od jednego z lokalnych przed-
siębiorców otrzymaliśmy również ozdobne ka-
mienie, które dzieci chętnie malowały. Najmłodsi 
mieli do dyspozycji maty edukacyjne i zabawki, 
szczególnie zaś upodobali sobie duże klocki i ryb-
ki, które mogli „łowić”. Nie zabrakło również drew-
nianych podkładek do malowania, kolorowanek 

i innych atrakcji przygotowanych przez MRIES.
W ramach rozwoju ścieżki edukacyjnej zakupiono 
mobilne „Ekologiczne Koło Wiedzy” – grę eduka-
cyjną. Dzieci, czasem przy wsparciu dorosłych, 
odpowiadały na różnorodne pytania z zakresu 
ekologii. Należało zakręcić kołem, by móc wylo-
sować pytania z różnych bloków tematycznych. 
Stoisko z kołem wiedzy cieszyło się dużym zainte-
resowaniem, choć pytania nie były łatwe.
Lokalne organizacje okazały się być niezawodne 
i dołożyły wielu starań, aby impreza była udana. 
Były to:

• Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Micha-
łowianki”, które przygotowało poczęstunek dla
najmłodszych – gofry i popcorn, oprócz tego
panie miały do zaoferowania inne smakołyki.

• Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Gra-
biny Radziwiłłowskiej, które przygotowało całą
paletę słodkości, którymi panie częstowały
uczestników pikniku. W ofercie KGW była też
m. in. zupa dyniowa, chleb ze smalcem, prze-
twory, a nawet woreczki z ekologiczną lawendą.

• Stowarzyszenie Seniorów „Promyk” z Bartnik
Stowarzyszenie Seniorów „promyk”, które za-
oferowało swoją pomoc w obsłudze technicz-
no-muzycznej pikniku. Ponadto seniorki i se-
niorzy przygotowali również barszcz ukraiński
i znakomite bułeczki.

• Dzięki zaangażowaniu OSP z Grabiny OSP Gra-
bina Radziwiłłowska i OSP z Michałowa KSRG
OSP Michałów mieliśmy do dyspozycji duży
namiot dla gości, a także stoły i ławki. Straża-
cy zorganizowali również pokazy i konkursy dla
dzieci.

• Grupa „U NAS” Grupa „U Nas”., która zapre-
zentowała lokalne talenty – prace z plenerów
malarskich oraz ogniska plastycznego, przygo-

towała również stanowiska do malowania dla 
chętnych osób.

• Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne
Krzywy Teatr prowadziło warsztaty kreatywne
dla dzieci i młodzieży, użyczyło również swoje-
go sprzętu.

• Odkrywcy Lokalnej Historii przygotowali eks-
pozycję zabytkowych odbiorników radiowych
oraz konkurs historyczny z nagrodami.

Oprócz organizacji swoje stoisko konkursowe 
miał Bolimowski Park Krajobrazowy, gdzie można 
było za rozwiązanie zagadek otrzymać rośliny do 
zasadzenia w ogrodzie.
Właściciele Krainy Czarnego Bzu Kraina Czarnego 
Bzu częstowali znakomitymi herbatkami z czar-
nego bzu, pokrzywy i innych własnoręcznie ze-
branych ziół i kwiatów, a także napojami na bazie 
czarnego bzu.
Dr Anna Traut-Seliga, podobnie jak w zeszłym 
roku, przybyła z ciekawym wykładem zatytuło-
wanym „Obok bzu”, co zdecydowanie urozma-
iciło piknik, a za co stowarzyszenie jest bardzo 
wdzięczne. 
- Dziękujemy serdecznie wszystkim tym organiza-

cjom, podmiotom i grupom za ogromne zaanga-
żowanie. Chcielibyśmy w przyszłości móc rozwijać
tę współpracę na różnych płaszczyznach. Dzię-
kujemy również wolontariuszom, których wysiłek
włożony w przygotowanie pikniku jest naprawdę
nieoceniony. Bardzo cieszy nas fakt, że wśród wo-
lontariuszy nie zabrakło młodzieży, która kolejny
raz wsparła nas w organizacji warsztatów. Po-
nadto dziękujemy Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”
za wypożyczenie stołów i klocków, a także Gminie
Puszcza Mariańska za wypożyczenie namiotów.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego.
Tekst. MRIES Puszcza Mariańska 
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Urząd Gminy Radziejowice uprzejmie informuje, że w dniach od 10-
14.10.2022 r. będzie możliwość bezpłatnego dostarczenia papy odpadowej 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) położonego w Radziejo-
wicach na składowisku „Słabomierz- Krzyżówka” na poniższych warunkach:

Odpad należy dostarczyć do punktu własnym transportem w godzinach 
jego pracy, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Odbiór odpadu odbywać się będzie na podstawie dokumentu potwierdza-
jącego ostatnio wniesioną na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi z nieruchomości, z której pochodzi papa.

Bezpłatny odbiór obejmuje ilość 200kg na nieruchomość od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku.

Za ilość przekraczającą 200kg na nieruchomość właściciel nieruchomości 
poniesie opłatę w wysokości 4,20zł netto za każdy kilogram.

Bezpłatne dojazdy dzieci z gminy 
Radziejowice do szkół 

Bezpłatny odbiór papy dachowej 

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym niniej-
szym przypominamy zasady organizacji dowozów uczniów do szkół 
i placówek.

Organizatorem dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Radzie-
jowice jest Gmina Radziejowice.

Gmina Radziejowice zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli 

droga dziecka z domu do szkoły przekracza:

• 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
• 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i klas gimna-

zjalnych,
• 3 km - w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych, tj. pięcioletnich

i sześcioletnich.

Uczniowie, których odległość z domu do szkoły jest krótsza niż wymienione 
powyżej mogą korzystać z bezpłatnego transportu za zgodą organizatora 
dowozu.

Dowozy organizowane są na zasadzie przewozu uczniów z miejsca zamiesz-
kania do szkoły, autobusami kursowymi w ramach sieci komunikacyjnej pu-
blicznego transportu zbiorowego na czterech liniach autobusowych w na-
stępujących relacjach:

Linia 1: Słabomierz – Wiadukt, Kuklówka Radziejowicka – Szkoła, Nowe Budy, 
Budy Józefowskie
Linia 2: Radziejowice – Kubickiego, Radziejowice – Szkoła, Zboiska, Krze
Linia 3: Radziejowice – Kubickiego, Kuklówka - Zarzeczna Babie Lato p. Krze, 
Adamów
Linia 4: Korytów – Korytów - Polna – Korytów - Polna p. Zazdrość, Benenard

Gmina jako organizator dowozów zakupuje ulgowe bilety miesięczne dla 
uczniów dojeżdżających do przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie 
gminy Radziejowice na linie komunikacyjne obejmujące miejscowości, z któ-
rych dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do ww. placówek 
oświatowych i z powrotem we wszystkie dni nauki szkolnej oraz normalne 
bilety miesięczne dla opiekunów zatrudnionych w celu zapewnienia opieki 
w czasie przewozu.

Z dowozu autobusem szkolnym może korzystać każdy uczeń, który znajdu-
je się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/opiekunami 
prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły, do której uczęszcza Zobowiązanie 
wg wzoru określonego w regulaminie dowozów.

Poniżej przypominamy Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół pro-
wadzonych przez Gminę Radziejowice oraz aktualne rozkłady jazdy na po-
szczególnych liniach.

Tekst: Urząd Gminy Radziejowice
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100 lat szkoły w Guzowie

Pieniądze na nowe boisko

Były życzenia, kwiaty, upominki, 
wspomnienia.... a przez te 100 lat 
trochę ich się uzbierało.

25 września swój piękny jubileusz 
100 lat powstania obchodziła Szkoła 
Podstawowa im. Aleksandra Kamiń-
skiego w Guzowie. To była również 
257. rocznica urodzin K.M. Ogińskie-
go patrona szkoły. Uroczystość roz-
poczęła się Mszą Świętą w kościele
w Guzowie. Następnie odbyły się
uroczystości pod pomnikiem K.M.
Ogińskiego. Przy pałacu w Guzowie
dzieci zatańczyły poloneza na „100

par”. Odbyły się również występy 
grupy rekonstrukcyjnej. Ostatnim 
elementem świętowania był mecz 
zespołu Guzovii na stadionie w Gu-
zowie.

To była sentymentalna podróż do 
początków działalności placówki. Ra-
fał Mitura - Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Wiskitki wręczył na ręce dyrektor 
szkoły Agnieszce Nadolskiej mapę 
gwiazd, które świeciły nad szkołą 1 
września 1922 roku.

Życzymy kolejnych, pięknych 100 lat.

Fot. UMiG Wiskitki

Dzięki staraniom Rafał Mitura - Bur-
mistrz Miasta i Gminy Wiskitki i bar-
dzo dobrej współpracy z Sejmikiem 
Województwa Mazowieckiego przy-
znano nam 300 000 zł na budowę 
wielofunkcyjnego boiska w miejsco-
wości Działki.

Wielkie podziękowania dla Wice-
przewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Mirosław 
Adam Orliński za wsparcie tej spo-
łecznie ważnej inicjatywy.

Fot. poglądowe, źródło: Internet
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Zmiany w Centrum Zdrowia Ma-
zowsza Zachodniego to z pew-
nością hasło prezesa szpitala, 
Marcina Pluty. W ślad za nim 
w placówce pojawiają się nowe 
twarze, nowi specjaliści, którzy 
nie tylko prezesowi mają dotrzy-
mać kroku, ale wyznaczać kolej-
ne ścieżki rozwoju szpitala. Jedną 
z tych osób jest lek. med. Szymon 
Jagodziński, nowy ordynator od-
działu wewnętrznego, kierownik 
izby przyjęć i… dyrektor ds. me-
dycznych. 
Jak trafił pan do Żyrardowa?
Ogłoszenie o konkursie na stanowi-
sko Ordynatora Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Szpitala w Żyrardowie 
znalazłem w internecie. Pierwsze kroki 
w zawodzie lekarza stawiałem w mojej 
miejscowości rodzinnej, miasteczku 
Węgrów w województwie mazowiec-
kim. Jestem specjalistą chorób we-
wnętrznych i kardiologii. Staże odby-
wałem w publicznych szpitalach. Moja 
żona pochodzi z województwa łódz-
kiego i w konsekwencji przenieśliśmy 
się do Łodzi. Wcześniej przez około 2 
lata byłem kierownikiem jednocześnie 
I i II Oddziału Chorób Wewnętrznych 
Szpitala w Kutnie. Następnie przez 4 

lata pracowałem jako Ordynator Od-
działu Chorób Wewnętrznych Szpitala 
w Łasku. W kwietniu br podjąłem pra-
cę w Szpitalu w Żyrardowie i jestem 
bardzo usatysfakcjonowany, że tu tra-
fiłem.
Z jednego ogłoszenia przeistoczył 
się pan w specjalistę w poczwór-
nej roli, bo z jednej strony lekarz 
praktyk, ordynator oddziału we-
wnętrznego, kierownik izby przy-
jęć. No i jest jeszcze czwarta funk-
cja dyrektora ds. lecznictwa. Jak 
to się stało, że to wszystko znala-
zło się w pana rękach?
Swoją pracę w Szpitalu w Żyrardowie 
rozpocząłem jako Ordynator Oddzia-
łu Chorób Wewnętrznych, ale przede 
wszystkim jako lekarz praktyk. Lubię 
swój zawód i kontakt z pacjentami. 
Mogę pochwalić się dużym doświad-
czeniem w pracy w różnych sekto-
rach ochrony zdrowia zaczynając od 
zatrudnienia w jednostkach sytemu 
ratownictwa medycznego- karetka S, 
nocna pomoc lekarska, SOR, poprzez 
pracę w wielu szpitalach (w tym klinicz-
nych) w oddziałach internistycznych 
i kardiologicznych, jak również w sys-
temie opieki ambulatoryjnej - POZ 
i poradniach kardiologicznych. Moje 
doświadczenie zawodowe obejmuje 
zarówno system publicznej jak i nie-

publicznej ochrony zdrowia. 
W związku z planowanym uspraw-
nieniem obsługi pacjentów zapropo-
nowano mi również funkcję Kierow-
nika Izby Przyjęć, ale nie zgodziłem 
się. Twierdziłem, że muszę się skupić 
na oddziale wewnętrznym. Chciałem 
zobaczyć, jak to będzie. Natomiast 
widząc potrzebę zmian organizacji 
pracy w Izbie Przyjęć zacząłem zgła-
szać różne zastrzeżenia. Podczas kon-
taktu z pacjentami wysłuchiwałem ich 
uwag i opinii.  Na podstawie swoich 
doświadczeń z pracy w innych szpi-
talach przedstawiałem pomysły, jak 
można poprawić jakość opieki nad 
pacjentem w Izbie Przyjęć. Te pomy-
sły wstępnie zostały zaakceptowane, 
natomiast nadal nie zgadzałem się na 
przyjęcie funkcji Kierownika Izby Przy-
jęć. Ostatecznie zmieniłem zdanie. 
W przeciwnym razie moje pomysły nie 
byłyby wcielane w życie. Później za-
proponowano mi również stanowisko 
Dyrektora ds. Medycznych Szpitala 
w Żyrardowie, co było dla mnie miłym 
zaskoczeniem i wyróżnieniem, ale też 

dało mi poczucie ogromnej odpowie-
dzialności. Obecnie trwają rozmowy, 
jak wypracować najlepsze rozwiąza-
nia dla całego szpitala. Przedstawiłem 
około 40 punktów, pomysłów, które są 
dyskutowane. Już zaczęliśmy się spo-
tykać z kierownikami jednostek, chce-
my się wsłuchać w ich pomysły i pró-
bować razem ustalić jakiś konsensus 
w kierunku rozwoju szpitala.
Obejmując funkcję dyrektora, 
zakładam, że miał pan ideę tego, 
co można by było zrobić, w którą 
stronę rozwijać szpital? Wspo-
mniał pan o 40 punktach, które 
zostały przedstawione prezesowi 
Marcinowi Plucie. 
Zmiany planujemy rozpocząć od Izby 
Przyjęć, żeby to była wizytówka na-
szego szpitala, a nie rozczarowanie. 
Chcielibyśmy, żeby pacjent i jego ro-
dzina czuli, że ten pacjent jest odda-
wany w dobre ręce. Są też pomysły 
odnośnie optymalnego wykorzystania 
liczby personelu. Chcemy wdrożyć 

jak najszybszą diagnostykę i lecze-
nie podczas pobytu chorego w Izbie 
Przyjęć. Jednym z głównych celów jest 
szybkie podejmowanie decyzji, do któ-
rego oddziału powinien pacjent dalej 
trafić. To to takie podstawowe kwe-
stie. Jak już to będzie działało, chorzy 
nie będą się denerwować, że długo 
czekają i nie wiadomo co dalej z nimi 
będzie. Idziemy wielotorowo, dlatego 
jednocześnie rozmawiamy z perso-
nelem w innych oddziałach. Jest taki 
pomysł, żeby w przeciągu 30 minut 
podjąć decyzję, w którym oddziale bę-
dzie kontynuowane leczenie chorego, 
szczególnie, jeśli chory jest w ciężkim 
stanie. Zgodnie z zasadami stoso-
wanymi powszechnie w SOR, chorzy 
zgłaszający się do Izby Przyjęć muszą 
być najpierw poddani wstępnej oce-
nie stanu klinicznego i przydzieleni do 
grup, które tworzy się w zależności od 
pilności wskazań do otrzymania po-
mocy medycznej. Jest to niezbędne 
w sytuacji, gdy po pomoc zgłasza się 
jednocześnie kilku chorych. Pacjenci 
z zagrożeniem życia muszą być przy-

jęci w pierwszej kolejności, pozostali 
niestety muszą czekać. Izba Przyjęć 
Szpitala w Żyrardowie to mała Izba 
Przyjęć. W porównaniu z innymi pla-
cówkami zgłasza się tu istotnie mniej 
chorych. Ten szpital dotychczas często 
był pomijany niestety. Mamy nadzie-
ję, że gdy lekarze rodzinni i pacjenci 
będą widzieć, że coś się zmieniło na 
lepsze- na co też liczymy, wówczas 
będą pacjentów kierować do nas 
a nie do okolicznych szpitali. Planuje-
my też zorganizować dwa razy w roku 
spotkania z lekarzami rodzinnymi. 
Chcemy pokazywać im co się udało 
zmienić, pokazywać im osoby, które 
pracują w szpitalu, jaka jest organiza-
cja pracy i możliwości w zakresie dia-
gnostyki i leczenia pacjentów. Wszyst-
ko ma ludzką twarz. Takie są plany, że 
wszystko pójdzie w dobrym kierunku. 
Wspomniał pan o poszerzonej dia-
gnostyce. Na czym ma to polegać? 
Czym różnić się od obecnej sytu-
acji?
Niedaleko Izby Przyjęć jest cały dział 

Idzie Nowe Idzie Nowe 
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diagnostyki obrazowej i jeśli chory ma 
na przykład objawy neurologiczne, 
chcemy, żeby u niego szybko wyko-
nano tomografię komputerową głowy 
oraz inne niezbędne badania labora-
toryjne w tym kierunku. Oczywiście nie 
zrobimy pełnego pakietu w zakresie 
wszystkich chorób, bo Izba Przyjęć ma 
się skupić na tym głównym problemie, 
z którym pacjent przyszedł, by móc 
go dalej pokierować. Mają tam zostać 
wykonane najważniejsze badania, 
żeby jak najszybciej podjąć decyzję 
o dalszym postępowaniu z chorym. 
Nie chcemy, żeby chory czekał niepo-
trzebnie w Izbie Przyjęć, ale żeby szyb-
ko trafił do docelowego oddziału. 
A czym się to różni od obecnej sy-
tuacji?
W tym momencie ten pacjent trafia do 
Izby Przyjęć i czeka tam bardzo długo. 
To wszyscy wiemy. Diagnostyka i moż-
liwości organizacyjne nie są w pełni 
wykorzystane. Obecnie zapraszamy 
wszystkich potrzebujących zarówno 
w kwestii porad, poprzez różne zabie-

gi, po operacje włącznie. Mamy dobrą 
kadrę i sprzęt.
Jaki ma pan pomysł na ten szpi-
tal? 
Chciałbym współpracować z architek-
tami, żeby każdy metr był przemyśla-
ny, żeby on był jak najbardziej ekono-
miczny, jak najbardziej funkcjonalny, 
taki przyjazny i żeby to zrobić jedno-
cześnie jak najmniejszym nakładem 
finansowym. Jeśli porozmawiamy z kil-
koma architektami, to każdy z nich bę-
dzie miał różne pomysły jak osiągnąć 
efekt. Trzeba jednak pamiętać, że ar-
chitekt nie jest osobą medyczną, więc 
wszystkie zmiany chciałbym dyskuto-
wać również z personelem. Będzie to 
kosztowało dużo wysiłku, ale każdy ma 
swoje cenne przemyślenia, spostrze-
żenia, natomiast na to wszystko mu-
szą być jakieś środki finansowe…
Co pan pomyślał, gdy wszedł Pan 
na oddział wewnętrzny w Żyrar-
dowie po raz pierwszy?

Pierwszą myślą było, że jest tu bar-
dzo dużo pracy, często niedocenianej, 
zwłaszcza przez osoby z zewnątrz. 
Oddział oceniany jest powierzchownie 
poprzez estetykę, a jak wszyscy wiemy, 
dawno nie było tu remontu. Wszystko 
wywiera negatywne wrażenie, że jest 
mocno zużyte. Zauważyłem również, 
że znaczna część chorych przebywa-
jących w oddziale to konsekwencja 
słabego dostępu do lekarzy rodzin-
nych, brak poświęcenia odpowiedniej 
ilości czasu ze strony rodzin starszych 
pacjentów. Tym najbliższym również 
trzeba pewne rzeczy podpowiedzieć. 
Oczywiście dla każdego z nas decyzja 
o przeniesieniu chorego do oddziału 
paliatywnego lub ZOL- u jest połączo-
na z lękiem i obawami. Czasem jest 
jednak lepiej, by chorego odwiedzać 
w oddziale, gdzie jest pod stałą opieką 
niż wziąć na siebie odpowiedzialność 
całodobowej opieki, co jest niezwykle 
trudne zwłaszcza dla osób aktywnych 
zawodowo. Czasem rodzina nie chcąc 
być oceniana negatywnie przez oto-
czenie nie chce oddać osoby chorej 

do oddziału, nie zauważając tego, że 
pacjent cierpi, bo nie otrzymuje leków, 
których ktoś zapomniał wykupić. Cza-
sem z kolei w gonitwie życia codzien-
nego ktoś zapomni je podać. To trud-
ne decyzje, ale też jesteśmy od tego, 
żeby pomóc.
Co pan postrzega jako swoje naj-
większe zadanie? 
Mój główny cel w chwili obecnej to po-
prawa opieki nad pacjentem w Izbie 
Przyjęć - żeby ludzie byli zadowoleni. 
Chciałbym też poprawić współpracę 
między oddziałami oraz rozwinąć od-
dział neurologii i reumatologii. Potrze-
bujemy nowej kadry, zespołu, który 
z energią weźmie się do pracy. To bar-
dzo dobry czas na rozwój neurologii, 
zwłaszcza w kontekście powikłań po-
covidowych. Ten oddział już wcześniej 
był potrzebny. Teraz potrzebny jest 
jeszcze bardziej. 
A co z chirurgią, ortopedia dziecię-
cą? W pobliżu Żyrardowa nie ma 
możliwości na szybką diagnosty-

kę urazów u dzieci? W przypadku 
złamań, zwichnięć mali pacjenci 
transportowani są do Warszawy. 
To dość daleko i nie każdy ma 
możliwość, by ze złamaną nogą je-
chać do specjalisty w Warszawie. 
Ciężko jest pozyskać specjalistów 
z tych dziedzin. W poprzednim miej-
scu, w którym pracowałem, funk-
cjonował oddział chirurgii dziecięcej 
i tuż przed moim odejściem został 
zamknięty, ponieważ zespół był już 
dawno na emeryturze. Wiele przy-
czyn stoi za tym, iż lekarze rezydenci 
nie wybierają tej specjalizacji, a jak już 
ktoś ją wybierze to są trudności, by 
zdobyć praktykę w zawodzie przy sto-
le operacyjnym. Barierą są też trudno-
ści związane z koniecznością zakupu 
niezbędnego sprzętu. Ciężko będzie 
tutaj odbudować chirurgię dziecięcą. 
Natomiast najpierw chcemy zacząć od 
tego, co już jest – czyli usprawnić pra-
cę oddziału pediatrycznego. Nie mo-
żemy odsyłać małych pacjentów i ich 
rodziców z Izby Przyjęć bez udzielenia 
możliwie szerokiej pomocy w zakresie 
diagnostyki i leczenia. Chcemy także 
jeszcze bardziej rozwinąć rehabilita-
cję. Ponadto planujemy wykonywanie 
prostych zabiegów ortopedycznych, 
ginekologicznych i urologicznych. 
Czy w dobie planów, o których 
pan mówi trwający remont szpi-

tala przeszkadza w ich realizacji?
Remont zawsze przeszkadza i to jest 
trudne. Natomiast w dobie pandemii 
Covid te wszystkie oddziały działały, co 
rzadko w którym szpitalu się udawało. 
Jestem dumny z personelu, że w czasie 
pandemii, mimo braków kadrowych, 
ciągłość działania oddziałów udało 
się utrzymać. Często opierało się to 
na pracy ludzi w wieku okołoemery-
talnym, ale to właśnie dzięki temu za-
angażowaniu szpital cały czas działa. 
Obecnie na 1,5 miesiąca zamknięty 
jest Oddział Pediatrii i porodówka ze 
względu na remonty m.in. sufitów. Na-
tomiast to też jest zrozumiałe, ponie-
waż zależy nam na bezpieczeństwie 
małych pacjentów. Wracając jednak 
do samego remontu… jest on bardzo 
duży, kompleksowy. Są tu wymieniane 
okna, dach, kaloryfery, lampy, budynek 
jest docieplany. Były także różne po-
mysły co z aranżacją wnętrz. Wiem, że 
pojawiały się tez głosy, by szpital zbu-
rzyć i postawić na nowo. Wydaje mi 
się, że decyzja o stopniowym remon-
towaniu szpitala była dobrą decyzją. 
Chcę w tym momencie podziękować 
za wsparcie w pozyskiwaniu środków 
i finansowanie wkładów własnych Za-
rządowi Powiatu Żyrardowskiego ze 
Starostami na czele. Teraz musimy je-
dynie poczekać na efekty.
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Sprzyjająca pogoda i piątkowe popołudnie 
w rytmie Hip-Hopu przyciągnęło na teren 
Żyrardowskiego Toru Kolarskiego mnó-
stwo młodzieży oraz fanów polskiego rapu. 
Wieczorne godziny umilali im utalentowani ar-
tyści, wykonawcy, DJ-e oraz Prezydent Miasta 
Żyrardów - Krzysztof Lucjan Chrzanowski, któ-
ry dotrzymał zeszłorocznej obietnicy i spróbo-
wał swoich sił na scenie.

23 września o godz. 17:00 oficjalnie rozpoczęła się 
II edycja wydarzenia Hip-Hop Jam Żyrardów. Jako 
pierwszy na scenie zagościł DJ Gruby Bounce, któ-
ry rozgrzał publiczność przed wejściem IFaUBE, 
Bonum oraz Mystero Gryżu. Kolejni na scenie za-
witali Hvberto, Chrzanek i Romo, Szymi i Konddi 
oraz Jotefer i Arczer.

O godz. 19:00 przed wejściem gwiazdy wieczoru 
Palucha na scenie pojawił się Prezydent Krzysz-
tof Lucjan Chrzanowski, który życzył zebranej 
młodzieży udanej i bezpiecznej zabawy. Dodat-
kowo usłyszeć mogliśmy rymy w wykonaniu go-
spodarza miasta, a wśród nich między innymi: - 
- rok temu obiecałem, że za-ry-mu-ję, a że obietnic za-
wsze do-trzy-mu-ję… Bo Hip-Hop to ha-łas, więc kto 
hip-hopu słucha, robi hałas dla… Palucha.

Było to spełnienie obietnicy, którą prezydent złożył 

podczas pierwszej edycji Hip-Hop Jam Żyrardów.

Następnie przewidziany był długo wyczekiwany 
występ gwiazdy wieczoru - Palucha, który zaśpie-
wał swoje największe hity, wśród nich znalazły się 
utwory: Bez Strachu, Peeling, Szaman, Każdy blok. 
Paluch, czyli Łukasz Paluszek urodził się 1 paździer-
nika 1985 r. w Poznaniu. Swój pierwszy nielegal, czyli 
album stworzony przy użyciu bitów i sampli innych 
wykonawców bez ich zgody, wydał w 2004 r. Nosił 
on nazwę Życie jest piękne. Paluch jest także zało-
życielem legendarnej wytwórni B.O.R. Records. La-
bel zrzesza wielu znanych wykonawców jak Gedz, 
który swoją przynależność do kolektywu Biura 
Ochrony Rapu podkreśla m.in w utworze 247365. 
O działalności artysty głośno zrobiło się w 2016 
roku po premierze albumu Ostatni Krzyk Osiedla. 
Na płycie znalazły się legendarne dzieła Pa-
lucha jak Szaman i Gdybyś Kiedyś. Utwo-
ry te do dziś cieszą się dużą popularnością 
i są wykorzystywane w przeróżnych blendach. 
Wydarzenie Hip-Hop Jam zorganizowane zostało 
przez miasto Żyrardów. W przygotowania oraz 
przebieg imprezy zaangażowani byli również: Mi-
chał Ochnicki, Artur Pietrus, CK Żyrardów, Policja, 
Straż Miejska, Muzeum Lniarstwa, spółki PGM 
I PGK.

II Edycja Hip-Hop Jam w Żyrardowie
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Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
w Kickboxingu Służb Mundurowych
W sobotę 24 września na żyrardowskiej hali Aqua 
rozpoczęły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
w Kickboxingu Służb Mundurowych. Wydarzenie 
zostało objęte honorowym patronatem przez 
Prezydenta Miasta Żyrardów - Krzysztofa Lucjana 
Chrzanowskiego. Jak podkreśla organizator 
Grzegorz Wrzesień służby mundurowe to nie tylko 
policja, ale również wojsko, straż pożarna, służba 
więzienna, służba ochrony kolei, straż miejska, 
straż rybacka oraz wiele innych instytucji. Podczas 
mistrzostw swoich sił próbowali zawodnicy ze 
Słowacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Izraela 
mierząc się w pojedynkach kickboxingu o puchar 
Najlepszej Drużyny Mundurowej.

Mistrzostwa oficjalnie otworzył prezydent 
Krzysztof Lucjan Chrzanowski w sobotę o godz. 
17:00. Dodatkowo gospodarz miasta udekorował 
medalami zwycięzców pierwszych walk.

Widać wyraźnie, że Żyrardów jest znany z tego, iż 
lubimy sporty walki. Wielkim zaszczytem było dla 
mnie gościć w naszym mieście ponad dwustu 
zawodników z różnych krajów. Myślę, że, spotkany 
się jeszcze nie raz na imprezach o tej randze. 
Gratuluję zwycięzcą i osobom nagrodzonym oraz 
wszystkim, którzy wzięli udział w tym turnieju. 
- Mówił Prezydent Miasta Żyrardów - Krzysztof 
Lucjan Chrzanowski.
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Festiwal KSzesło powrócił do Żyrardowa!

Gimnastyczne sukcesy  
dziewczynek z Klubu 

Myszki Miki

Po wielu latach Mirek Wasie-
wicz wraz z aktorami teatru “36 
Złotych” znowu zagościł na ży-
rardowskiej scenie. Wśród pu-
bliczności odnajdujemy dawnych 
nauczycieli i wychowawców klasy 
teatralnej LO Czerwoniak. Prezy-
dent Miasta zapowiada fundusze 
na kontynuację tej wspaniałej 
inicjatywy w kolejnych latach. 
Festiwal KSzesło odbył się  w dniach 
17-18 września, obejmował wiele ar-
tystycznych wydarzeń w tym spekta-
kle teatralne na scenie Resursy oraz 
CK Żyrardów, teatry uliczne, foto-ga-

le, oraz wiele innych nostalgicznych 
spotkań. 

•	 Festiwal KSzesło możemy oficjalnie 
uznać za otwarty - powiedział pre-
zydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski podczas sobotniej 
uroczystej inauguracji. 

W ramach reaktywacji żyrardowskie-
go festiwalu teatralnego nie zabrakło 
prezentacji założyciela “Kszesła”, Mi-
rosława Wasiewicza. Zaprezentowa-
no także film dokumentalny przed-
stawiającego dawną działalność 
Teatru “36 złotych” z “Czerwoniaka”. 

Ogromne wrażenie zrobił spektakl 
uliczny „Carmen Funebre” wystawio-
ny został przez Teatr “Biuro Podróży”. 
To niecodzienne widowisko zostało 
zaprezentowane na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Żyrardowie. 
Jak przystało na festiwal, odbyła się 
również część konkursowa, pod-
czas której zaprezentowały się mlo-
de i obiecujące teatry z całej Polski. 
W niedzielę oficjalnie zakończono fe-
stiwal. Gala wręczenie nagród odbyła 
się w Resursie. Komisja w składzie: 
Anna Michalak-Pawłowska, Jarosław 
Gajewski, Janusz Majcherek, nagro-
dziła spektakl ,,Lustro” Teatru “Ręka-
wiczka”. Wyróżnienia otrzymały Aka-
demia Sztuk Scenicznych w Poznaniu 

i Teatr “Hundred Monkeys”. Wygra-
nym wręczono pamiątkowe statu-
etki tytułowego Kszesła. W ramach 
festiwalu zaprezentowano również 
prężnie działający żyrardowski teatr 
“Szafa na rozdrożu” ze spektaklem 
“Na pełnym morzu” w reżyserii Kuby 
Wacławka. 
Na pytanie, skąd tak długa przerwa 
w festiwalu, Mirosław Wasiewicz 
szczerze odpowiedział, że… nie wie. 
Wiadomym jest jednak, że mieszkań-
cy Żyrardowa spragnieni są wydarzeń 
teatralnych, a sami twórcy potrzebują 
przestrzeni na zaprezentowanie swo-
ich umiejętności, wizji i interpretacji. 
Wierzymy, że “Kszesło” na stałe wróci-
ło na deski Centrum Kultury i Resursy. 

Ania i Anastasia Dovgan, to niesamowicie 
uzdolnione pięcioletnie dziewczynki, które wiele 
osiągnęły swoją urodą, wdziękiem i ciężką pracą. 
Gimnastyka artystyczna to ich wielka pasja. 
Swoje pierwsze kroki w tej niezwykle trudnej dys-
cyplinie stawiały w Dziecięcej Szkole Sportowej 
na Ukrainie. Mając zaledwie 3 lata trenowały kil-
ka razy w tygodniu. Jednak z upływem czasu czę-
stotliwość treningów wzrastała. Swój pierwszy de-
biut na zawodach w gimnastyce artystycznej miały 
w wieku 4 lat. Już wtedy zaskarbiły sobie sympatię 
i serca jurorów, zdobywając laury i otrzymując 
bardzo wysokie noty. 

W związku z działaniami wojennymi i sytuacją pa-
nującą na Ukrainie, zostały zmuszone na wyjazd 
wraz z rodzicami i bratem do Polski. Swoją bez-
pieczną przystań znalazły w Żyrardowie. W chwili 

obecnej Ania i Anastasia uczęszczają do Klubu 
Myszki Miki przy Młodzieżowym Domu Kul-
tury w Żyrardowie. Tutaj pod opieką pani Gra-
żyny Kuczkowskiej przepięknie się rozwijają, 
szlifując jednocześnie język polski.

Swoją karierę sportową kontynuują w Warsza-
wie pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej 
szkolonej za granicą: UKS Murzaliyeva School 
Of Rhythmic Gymnastics. Daje ona możliwość 
utalentowanym dzieciom rozwijania swojej pasji, 
a także okazję do zaprezentowania swoich umie-
jętności w całej Polsce. 

Ostatnim ogromnym osiągnięciem dziewczynek 
był udział na Widzew Cup 2022 – Międzynaro-
dowym Turnieju w Gimnastyce Artystycznej, 
który odbywał się w dniach 17-18 września 2022 
roku w Łodzi. Ania i Anastasia zaprezentowały się 
doskonale, nie mając sobie równych. W wielkim 
stylu zajęły I miejsce, otrzymując złote medale 
i upominki. Zarówno rodzice, jak i trenerzy nie 
kryli zachwytu. Życzymy dziewczynkom kolejnych 
sukcesów!
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 Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki.
Dla 5 pierwszych osób mamy  podwójne zaproszenia na spektakl pt. "Małżeństwo to morderstwo"
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Pionowo
2. różowa, jadalna bulwa
3. słynie z zamiłowania do zbie-

rania książek 
4. przyprawa, rośnie w krajach 

śródziemnomorskich
6. „wziąć coś na swoje...” powie-

dzenie
8. osoba zapewniająca kontakt 

między osobami i instytucjami 
11. zdziczały pies australijski 
12. część uciętej gałęzi pozostała 

przy pniu 
14. zagięcie na sukni powstałe 

przez zaprasowanie
15. marka ketchupu 
16. ptak o szarobrązowym upie-

rzeniu 
17. tytuł książęcy niektórych 

państw arabskich 
18. nazwa litery greckiej 
21. dodatnia strona jakiejś 

sprawy 
25. miasto nad Wisłą, położone 

w woj. mazowieckim

27. gatunek drapieżnego ssaka 
z rodziny łasicowatych 

32. statek powietrzny bez na-
pędu 

34. główny szlak transportowy 
lub komunikacyjny 

35. duchowny w Kościołach 
chrześcijańskich mający 
najwyższy stopień święceń

36. Kazimierz ... - polski piłkarz 
38. roślina należy do warzyw 

z rodziny cebulowatych 
40. ciasto z sera
41. maszyna szyfrująca
42. hiszpańskie przystawki 
45. żołnierz lekkiej kawalerii 
47. jeden z dwunastu uczniów 

Chrystusa 
48. praca wykonywana nielegal-

nie - jako dodatkowa praca
49. wygięcie warstw skalnych 

bez przerwania ich ciągłości
50. w jajku 
53. lichy, zniszczony koc
54. mięso z części grzbietowej 

tuszy wieprzowej
56. rzecz podarowana komuś
57. obecność powietrza w ja-

mach ciała
59. tylna część półtuszy wie-

przowej
62. pisemna wypowiedź skiero-

wana do osoby lub instytucji
63. duża grupa ludzi zachowują-

ca się niekulturalnie
64. umowa międzynarodowa 

o charakterze politycznym
68. służy do budowy nawierzch-

ni ulic
69. stolica Libanu
70. na drodze, gdy jeden z pa-

sów jest zamknięty
72. mieszkańcy Laponii
73. właściwe, zgodne z prawidło-

wym myśleniem lub znacze-
niem czegoś

76. suche łodygi zbóż
77. przyznawany za wybitne 

zasługi
80. państwo w południowo-za-

chodniej Afryce
81. małe dziecko 
82. słynie z nich Grójec
83. najgłębsze jezioro na świecie 
84. rozwój utworu muzycznego 

i nadanie nowego obrazu 
dźwiękowego

87. curriculum vitae
Poziomo

1. trójtlenek arsenu, silnie trujący
5. zastrzeżenia lub wątpliwości 
7. zasadzki, urządzenia do chwy-

tania np. zwierzyny
9. pierwszy z trzech stopni świę-

ceń sakramentalnych w kato-
licyzmie

10. Biuro Ochrony Rządu
13. roślina o jasnożółtych kwia-

tach
16. domowe obuwie
19. palenisko domowe np. 

w salonie
20. ...energetyczny, wysysa z nas 

energię
22. popołudniowy program 

reporterski Polsatu
23. wieczne zielone drzewo 

iglaste
24. wysuszony sok z niedojrza-

łych makówek
26. składane np. na urodziny
28. Narodowy Bank Polski
29. heros grecki, bohater wojny 

trojańskiej
30. miasto w woj. małopolskim, 

jest w nim kopalnia soli
31. rozpoczęcie biegu, wyścigu 
32. prowizoryczny budynek
33. zabierany przez podróżnego
36. bezkręgowiec o walcowatym 

ciele, widywany po deszczu
37. odwołanie się od wyroku 

sądu 
39. punkt widzenia, z którego się 

coś rozpatruje
43. maksyma, sentencja
44. gumowy but na deszcz
46. przeznaczony do strzelania 

z broni palnej
51. wyraz utworzony przez prze-

stawienie liter innego wyrazu
52. drugie największe miasto 

Indii 
55. niewielkie, drapieżne zwierzę 

o rudym futerku 
58. język literacki starożytnych 

i średniowiecznych Indii 
60. sześćdziesiąt sztuk czegoś
61. Franek ... - bohater filmu „Jak 

rozpętałem drugą wojnę 
świat

65. wysiłek poniesiony dla kogoś
66. kraj w Ameryce Środkowej 
67. długi skok 
70. w średniowieczu ktoś kto 

zobowiązał się do służby 
wojskowej 

71. mieszkańcy Kalisza
74. autor „Boskiej komedii”
75. słownik o charakterze ency-

klopedycznym 
78. tytuł arystokratyczny 
79. łańcuch górski we Włoszech
81. Michał ... - polski aktor i pio-

senkarz
85. udzielane komuś w trudnej 

sytuacji 
86. płaskie naczynie służące do 

przenoszenia potraw na stół 
88. francuska firma z luksusową 

biżuterią
89. rosyjski ludowy instrument 

muzyczny
90. ssak mający parę bardzo 

silnych siekaczy
91. podnoszone przez siłaczy
92. do gry w piłkę 
93. rodzaj haftu z dziureczkami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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W ubiegłym tygodniu Straż Miej-
ska w Żyrardowie, podjęła między 
innymi 12   interwencji w stosunku 
do sprawców wykroczeń drogo-
wych.  

Ponadto:

W dniu 19.09.2022 r., przeprowadzono 
kontrole umów oraz udokumentowana 
wywozów nieczystości z punktów pro-
wadzonej działalności gospodarczej. 
Kontrole przeprowadzono w punktach 
zlokalizowanych przy ul. Jana Kilińskie-
go, ul. Jana Kosima, ul. gen. Leopolda 
Okulickiego, ul. Michała Kleofasa Ogiń-
skiego, ul. Olsztyńskiej, ul. Olszowej, ul. 
Opolskiej i ul. Środkowej. Podczas kon-
troli wystawiono trzynaście wezwań 
oraz został nałożony jeden mandat 
karny. W pozostałych przypadkach nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W dniu 19.09.2022 r., w trakcie patro-
lu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, 
funkcjonariusze SM zauważyli pojazd 
marki Saab, zaparkowany w odległości 
mniejszej niż 10 m od przejścia dla pie-
szych. Na kierującego Dariusza J., zo-
stał nałożony mandat karny. Powyższa 
sytuacja powtórzyła się, w tym samym 
miejscu zaparkował również Jan B. kie-
rujący pojazdem marki Fiat, który także 
został ukarany mandatem karnym. 

W dniu 19.09.2022 r. Patrol SM pod-
jął interwencję na pl. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, gdzie kierująca pojazdem 
marki Opel, zaparkowała na miejscu 
przeznaczonym dla osób o obniżonej 
sprawności ruchowej, nie posiadając 
do tego uprawnień. Za popełnione wy-
kroczenie Kamila D., została ukarana 
mandatem karnym. Ponadto, po zmia-
nie przepisów ww. przybyło 6 punktów 
karnych.

W dniu 19.09.2022 r., za pomocą sys-
temu monitoringu miejskiego, zauwa-
żono na ul. 1 Maja pojazd marki Mer-
cedes, który stał na strefie wyłączonej 
z ruchu. Patrol SM nakazał kierujące-
mu obecnemu w pojeździe odjechać 
z ww. miejsca. 

W dniu 20.09.2022 r., mieszkaniec 
zgłosił do dyżurnego SM, że na ul. hr. 
Henryka  Łubieńskiego jest zaparko-
wany pojazd na chodniku, w sposób 
uniemożliwiający przejście pieszych 
uczestników ruchu. Funkcjonariusze 
SM potwierdzili zgłoszenie, wystawiając 
wezwanie dla kierującego pojazdem 
marki Opel, którym okazała się Monika 
W. Za tamowanie ruchu pieszych na 
chodniku ww. została ukarana manda-
tem karnym. 

W dniu 20.09.2022 r., wpłynęło zgło-
szenie do dyżurnego SM, dotyczące 
pojazdu zaparkowanego na chodniku 
przy ul. Józefa Mireckiego, który utrud-
nia ruch i przejście pieszych. Wysłany 
na interwencję patrol SM wystawił we-
zwanie dla kierującego pojazdem mar-
ki Iveco. 

W dniu 20.09.2022 r., mieszkaniec zgło-
sił dyżurnemu SM, że na posesję pry-
watną do ogródka przy ul. gen. Leopol-
da Cehaka, ktoś podrzucił psa. W celu 
umieszczenia zwierzaka w schronisku 
przy ul. Czystej, zgłoszenie zostało 

przekazane do osoby odławiającej bez-
pańskie zwierzęta z terenu miasta Ży-
rardowa.

W dniu 21.09.2022 r. mieszkaniec zgło-
sił, że na ul. Tadeusza Kościuszki przed 
blokiem, na trawniku, leży średniej 
wielkości pies. Zgłoszenie zostało po-
twierdzone przez funkcjonariuszy SM. 
Zgłoszenie zostało przekazane do oso-
by odławiającej bezpańskie zwierzęta 
z terenu miasta Żyrardowa. 

W dniu 21.09.2022 r., przy pomocy sys-
temu monitoringu miejskiego, zaob-
serwowano na ul. Bolesława Limanow-
skiego blokowanie chodnika poprzez 
zaparkowany pojazd dostawczy. Funk-
cjonariusze SM wystawili wezwanie dla 
kierującego pojazdem marki Renault. 

W dniu 21.09.2022 r., za pomocą syste-
mu monitoringu miejskiego, zauważo-
no na ul. Bolesława Limanowskiego 47 
pojazd marki Ford, w którym kierujący 
nie zaciągnął hamulca, co spowodowa-
ło, że auto zjechało z zatoki na jezdnię, 
stwarzając zagrożenie w ruchu dro-
gowym. Strażnicy miejscy wepchnęli 
pojazd na chodnik, zabezpieczając go 
przed ponownym stoczeniem.

W dniu 21.09.2022 r., mieszkanka ul. 
Krótkiej zgłosiła do dyżurnego SM, 
że sąsiad został zabrany do szpita-
la, a w lokalu przebywa jego pies. Na 
szczęście zgłaszająca została upoważ-
niona do otwarcia lokalu, co umożliwiło 
zabranie pieska do Schroniska przy ul. 
Czystej na czas nieobecności jego wła-
ściciela.

W dniu 21.09.2022 r., przy pomocy 
systemu monitoringu miejskiego, za-
obserwowano na ul. Bolesława Lima-
nowskiego przy ul. Fryderyka Chopina 
pojazd dostawczy, parkujący na chod-
niku. Funkcjonariusze SM pouczyli kie-
rowcę Roberta P., obecnego przy po-
jeździe marki Fiat i nakazali odjechać.

W dniu 21.09.2022 r., wpłynęło zgło-
szenie do dyżurnego SM, że z posesji 
przy ul. Bohaterów Warszawy wybiegł 

na ulicę duży wilczur, bez nadzoru. Pa-
trol SM przeprowadził rozmowę z wła-
ścicielką czworonoga. Hanna M., zosta-
ła pouczona o zachowaniu środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia 
oraz otrzymała wezwanie do przedsta-
wienia aktualnych szczepień psa, które 
zostały dostarczone w dniu następ-
nym.

W dniu 22.09.2022 r., dyżurny SM 
otrzymał zgłoszenie, że na ul. Bolesła-
wa Limanowskiego  przy sklepie, siedzi 
starsza kobieta, która ma zaniki pamię-
ci. Po przyjeździe funkcjonariuszy SM 
we wskazanym miejscu zastano zdez-
orientowaną kobietę w podeszłym wie-
ku, którą zauważyły również jej sąsiad-
ki. Po ustaleniu miejsca zamieszkania 
córki ww. osoba została do niej dopro-
wadzona.

W dniu 22.09.2022 r., mieszkaniec 
zgłosił dyżurnemu SM, że na ul. Pro-
miennej stoją pojazdy zaparkowane 
w rejonie skrzyżowania. Wysłani na 
interwencję strażnicy miejscy wystawi-
li wezwanie dla kierującego pojazdem 
marki Mazda, w celu prowadzenia dal-
szych czynności.

W dniu 22.09.2022 r., dyżurny SM przy-
jął zgłoszenie, dotyczące pustostanu 
na ul. Tadeusza Kościuszki, w którym 
przebywa jakaś osoba rozbierająca 
futryny. Patrol SM na miejscu zgłosze-
nia potwierdził ogólnodostępność do 
budynku, w którym dochodzi do de-
wastacji. Powyższa informacja została 
przekazana do administratora PGM, 
w celu zabezpieczenia budynku oraz 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

W dniu 22.09.2022 r., do dyżurnego 
SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące nie-
użytkowanego pojazdu marki BMW, 
który stoi przy ul. Słonecznej. Patrol SM 
wykonał stosowną dokumentację dla 
właściciela terenu, w celu podjęcia dal-
szych działań.  
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Gdy przeniesiemy się kilkaset lat wstecz, do cza-
sów epidemii dżumy, odnajdziemy wśród sta-
rych ksiąg historię legendarnej szajki złodziei. 
Podań na ich temat jest wiele, fakty nie zawsze 
są zgodne. Chociażby to, ilu ich było w rzeczywi-
stości. Według jednych, złodziei było czterech, 
według innych nawet siedmiu. Miejsce ich życia 
to prawdopodobnie Anglia, w przekazach poja-
wia się także południowa Francja. Pomimo tylu 
nieścisłości historycznych jedno jest pewne. 
Wymyślili coś, dzięki czemu ich legenda trwa do 
dziś. 
Olej złodziei
W czasach, gdy czarna śmierć, jak nazywano dżumę, 
zbierała ogromne „żniwo” wśród ludności Europy, kil-
ku złodziejaszków bogaciło się okradając domy cho-
rych i tych, którzy przegrali walkę z chorobą. Tajemnicą 
było w jaki sposób rabusie nie chorują mając styczność 
z chorobą. W końcu zostali schwytani i aresztowani. 
Karą za ich przewinienia miało być spalenie na sto-
sie, ale wyrok miał zostać złagodzony, jeżeli złodzieje 
ujawnią sposób, w jaki uniknęli zarażenia się. Jak głosi 
legenda, po ujawnieniu receptury grupę czterech zło-
dziei ostatecznie powieszono.
Oryginalna receptura uważana jest za zaginioną, ale 
istnieją 4 najbardziej prawdopodobne wersje. Czym 
zatem była magiczna mikstura? Była octem ziołowym, 
w skład, którego wchodziły takie zioła jak: rozmaryn, 
szałwia, lawenda, czosnek, goździki, cynamon, byli-
ca piołun oraz kilka innych, w zależności od wersji. 
To właśnie zawarte w tych roślinach olejki eteryczne 
miały działanie „ochronne” przeciwko dżumie. Dziś na-
uka potwierdza, że niektóre olejki eteryczne wykazują 
działanie hamujące względem drobnoustrojów odpo-
wiedzialnych za infekcje dróg oddechowych. Złodzie-
je nasączali octem ziołowym kawałki szmat i wkładali 
w dzioby masek, charakterystycznych dla czasów dżu-
my i noszonych przez lekarzy. Wdychane przez nich 
powietrze wysycało się olejkami eterycznymi chroniąc 
przed chorobą. 
Poniżej przepis na preparat, na infekcje górnych dróg 
oddechowych. Bazuje on na wiedzy o roślinach uży-
tych w occie 4 złodziei oraz na najnowszych bada-
niach dotyczących właściwości przeciwbakteryjnych 
i przeciwwirusowych olejków eterycznych. Jeśli masz 
ochotę przygotować go sobie w domu, poniżej podaje 
recepturę:
•	 50 ml oleju ze słodkich migdałów lub winogro-

nowego
•	 olejek lawendowy – 10 kropli
•	 olejek eukaliptusowy – 10 kropli
•	 olejek goździkowy – 5 kropli
•	 olejek cynamonowy z kory – 2 krople
•	 olejek tymiankowy – 10 kropli
•	 olejek cytrynowy - 5 kropli
Mały słoiczek (ok 100ml) umyć, wyparzyć i dobrze osu-
szyć. Nalać do niego olej i kolejno wkroplić olejki ete-
ryczne. Na koniec dobrze potrząsnąć. Przechowywać 
w ciemnym miejscu, szczelnie zamknięte do pół roku. 
W czasie infekcji górnych dróg oddechowych smaro-
wać klatkę piersiową i stopy. Gorąco polecam zastąpić 
połowę oleju smalcem gęsim. Wystarczy wstrząsać 

przed każdym użyciem. Smalec gęsi od wieków był 
stosowany w medycynie ludowej właśnie przy scho-
rzeniach układu oddechowego. 
Nie stosuj olejków, jeśli:
•	 jesteś w ciąży lub karmisz piersią, 
•	 jesteś uczulony, na którykolwiek ze składników 
•	 jeśli istnieją inne przeciwwskazania do ich sto-

sowania.
•	 dziecko nie ukończyło 12 roku życia (dot. stoso-

wania powyższej receptury u dzieci)
Ilość użyte w recepturze są ilościami bezpiecznymi 
dla danego olejku eterycznego, zgodnie z wytycznymi 
bezpieczeństwa. Nie zalecam zwiększania ich ilości sa-
modzielnie. 
OXYMEL
Będąc w tematyce octów, warto przygotować na 
okres jesienno-zimowy dla całej rodziny OXYMEL. To 
połączenie octu jabłkowego z miodem i dodatkami 
wzmacniającymi efekt przeciw przeziębieniowy. Naj-
częściej stosuje się proporcję octu do miodu 2:1 lub 
3:1. 
Weź duży i czysty słój, może być typu „weck” i zacznij 
go wypełniać:
•	 1/5 słoja posiekany czosnek
•	 1/5 słoja posiekany imbir
•	 1/5 słoja posiekany korzeń chrzanu
•	 1/5 słoja pokrojonej cebuli
•	 1-2 ostrych papryczek + dodatki (*) (razem 

z papryczkami mają stanowić pozostałą 1/5 
cześć słoja)

•	 dobrej jakości ocet jabłkowy, w ilości wystarcza-
jącej by zalać zawartość słoja i przykryć składni-
ki warstwą octu. 

* dodatki -kurkuma, anyż, rozmaryn, natka pietruszki, 
owoce dzikiej róży, pieprz, goździki
Tak przygotowany słój zamknij i wstaw w ciepłe miej-
sce na 4 tygodnie. Możesz od czasu do czasu nim 
potrząsnąć w celu wymieszania zawartości. Po tym 
czasie przecedzić ocet przez gazę i połączyć z mio-
dem w proporcji podanej powyżej. 2:1 czy 3:1? To już 
kwestia smaku. Przelać do słoika i stosować zarówno 
profilaktycznie, jak i wspomagająco w trakcie infekcji.
Dawkowanie: Oxymel działa stosowany systematycz-
nie. Profilaktycznie 1 łyżka dziennie, podczas infekcji 2 
łyżki dziennie w przypadku osób dorosłych. Dzieciom 
zaleca się 0,5-1 łyżeczki dziennie. Oxymel można pić 
jak syrop lub rozcieńczać w niewielkiej ilości ciepłej 
wody. Jeśli Oxymel będą spożywać również dzieci, pro-
ponuję zastąpić ostre papryczki innymi dodatkami. 
Złote mleko
Na koniec warto wspomnieć o „Złotym Mleku”. Nieza-
stąpionym w okresie przeziębień i infekcji. Złote mle-
ko ma swoje korzenia w Indiach, a jego historia sięga 
starożytności. Walory prozdrowotne złotego mleka 
znano i wykorzystywano również w Japonii i Chinach. 
Co ciekawe, obecnie liczne badania naukowe po-
twierdzają jego właściwości znane w Azji od setek lat. 
Za właściwości te odpowiedzialna jest znajdująca się 
w kurkumie, kurkumina. Złote mleko pite regularnie 
wspomaga leczenie infekcji górnych dróg oddecho-
wych, takich jak katar czy kaszel, wspomaga układ 
odpornościowy, ale również wspomaga odchudzanie 
poprzez przyspieszenie przemiany materii, reguluje 
ciśnienie i krążenie krwi a także poprawia koncentra-
cje i jakość snu. 
Najważniejsze jest jednak odpowiednie przygotowa-
nie złotego mleka. Odpowiednia procedura przygoto-
wania zwiększa przyswajalność i biodostępność kur-
kuminy. Jak zatem w odpowiedni sposób przygotować 
tą starożytną miksturę?
•	 szklanka mleka (zalecam roślinne, gdyż w przy-

padku infekcji mleko krowie zaśluzowuje orga-
nizm)

•	 płaska łyżeczka mielonej kurkumy
•	 szczypta świeżo zmielonego czarnego pieprzu
•	 płaska łyżeczka masła klarowanego (lub takie-

go o zawartości tłuszczu 82%)
•	 0,5 cm kawałek imbiru
W rondelku na małym ogniu doprowadzić mleko do 
wrzenia. Dodać do niego kurkumę, pieprz i drobno 
pokrojony/ starty na tarce imbir. Całość gotować około 
8 minut bardzo powoli. Po tym czasie zdjąć rondelek 
z ognia, dodać masło. Gdy mleko nieco przestygnie 
można opcjonalnie dodać łyżeczkę miodu do smaku. 
Mleko pić, gdy będzie ciepłe. 
Kurkuma dodana do gotującego się mleka i gotowa-
na przez pewien czas, pozwala na wydobycie z niej 
większej ilości kurkuminy. Piperyna zawarta w pieprzu 
zwiększa biodostępność kurkuminy. Dodatek tłuszczu 
natomiast ma za zadanie zwiększyć wchłanianie kur-
kuminy do organizmu. Złote mleko można również 
doprawić na koniec szczyptą cynamonu, goździkami 
czy zmielonym kardamonem. 
Jak często należy pić złote mleko? Tak naprawdę, kie-
dy ma się ochotę, ale zaleca się picie jednej szklanki 
dziennie, zwłaszcza w okresie zwiększonej podat-
ności na infekcje. Niektóre źródła podają nawet, że 
profilaktycznie powinno się pić złote mleko 2-3 razy 
w tygodniu, a przy pierwszych objawach infekcji do 5 
szklanek dziennie. Dlatego w tym przypadku wybór 
częstotliwość picia pozostawiam już Państwu. 
Pomimo treści zawartych w artykule życzę Państwu 
zdrowia na najbliższe miesiące, a gdyby jednak jakaś 
infekcja się zdarzyła, żywię nadzieję, że powyższe prze-
pisy pomogą Państwu szybko wrócić do zdrowia. 

Autor: Aleksandra Skrowron-Pałka, NaLi Natural

ZDROWIE

• 29 września 
ul. 1 Maja 43

• 30 września 
ul. Okrzei 16

• 1 października
ul. 1 Maja 50

• 2 października
ul. Okrzei 51 C

• 3 października
ul. Al. Partyzantów 15

• 4 października
ul. Okrzei 16

• 5 października
Al. Partyzantów 11/13

• 6 października
ul. F. de Girarda 5

• 7 października
ul. POW 20 – 24

• 8 października 
ul. M. C.-Skłodowskiej 14

• 9 października
ul. Okrzei 16

• 10 października
ul. POW 2D lok. 11

• 11 października
ul. F. de Girarda 17

• 12 października
ul. Okrzei 16

DYŻURY APTEK:

Apteka ESKULAP
ul. Filipa de Girarda 17

96-300 Żyrardów,

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

R E K L A M A

Zdrowie jesienią  
i zimą… naturalnie

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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Wiesław Myśliwski pisał: „Kiedy przekroczy 
się czterdziestkę, zaczyna się trochę wie-
dzieć”. Urodziłam się 18 września 1982 roku 
i myślę, że mistrz słowa miał rację.

Zapytałam znajomych o skojarzenia z rokiem 
1982. Abstrahując od tego, że części z nich nie 
było jeszcze na świecie, wymienili: stan wojenny 
w Polsce („rozmowy kontrolowane”, długie kolej-
ki, pustki w sklepach), Mundial w Hiszpanii (Pol-
ska zajęła trzecie miejsce, „Entliczek pentliczek, 
co zrobi Piechniczek”), „Wejście smoka” w kinach, 
premiera „Znachora”, Oscar dla filmu „Rydwany 
ognia”, pierwsze notowanie Listy Przebojów Pro-
gramu Trzeciego, hity: „Autobiografia” (Perfect), 
„Jolka, Jolka” (Budka Suflera), „Przeżyj to sam” 
(Lombard), „Eye of the Tiger” (Survivor), „When 
the Smoke Is Going Down” (Scorpions), kultowy 
„Thriller” Michela Jacksona, do niedawna najlepiej 
sprzedający się album wszech czasów. 

A co w literaturze? Gabriel García Márquez dostał 
Nagrodę Nobla za całokształt twórczości, za „Listę 
Schindlera” Thomas Keneally otrzymał Nagrodę 
Bookera, a Nagroda Pulitzera trafiła do Johna Up-
dike’a za książkę „Królik jest bogaty” (beletrystyka) 
oraz Sylvii Plath za „Wiersze wybrane” (poezja). 
W Polsce natomiast w roku 1982 urodzili się m.in.: 
pisarka Marta Kisiel, recenzentka z „Kurzojadów” 
Olga Wróbel i pisarz Jakub Małecki.   

Olgę Wróbel obserwuję i podziwiam od dawna. 
Kiedy pisze o książkach (sama jest autorką genial-
nych komiksów!) wierzę jej na słowo i sięgam po 
polecane tytuły. Podoba mi się, że w rozmowach 
z pisarzami kieruje się niesamowitym wyczuciem, 
te wywiady fruną jak wróbelki! Kobieta AUTEN-
TYCZNA, szczera aż do bólu: „Bałam się czterdzie-
stych urodzin - po rozwodzie moje życie zaczęło 
daleko odbiegać od trasy, która wydawała mi się 
zaplanowana co najmniej do emerytury. Jednak 
od trzech lat sumiennie uczęszczam na psychote-
rapię, która pomogła mi poukładać puzzle w gło-
wie. Dzięki niej jako czterdziestolatka być może 
nadal nie wiem czego chcę, ale wiem bardzo do-
brze, czego nie chcę - osobiście i zawodowo. I to 
jest ogromna zmiana”. 

Plusy zbliżających się urodzin dostrzega również 

Marta Kisiel, pisarka i tłumaczka, autorka m.in. 
ukochanych przez czytelników cykli „Dożywocie” 
i  „Małe Licho” oraz bestsellerowych komedii kry-
minalnych: „Lubię patrzeć na tę osławioną czter-
dziestkę jak na punkt, w którym przypisywana 
młodości otwartość i głód przeżyć spotykają się 
z życiowym doświadczeniem i spokojem, jaki z nie-
go wypływa. Może dlatego, że upływający czas to 
mój największy sojusznik. Bądź co bądź odwala za 
mnie kawał niezłej roboty. Podsyła mi nowe per-
spektywy, role, kierunki, zmienia dynamikę relacji 
z innymi ludźmi, przestawia w mojej głowie klocki, 
które zdawały się tkwić pewnie na swoim miejscu, 
jedynym słusznym, a tu proszę - jednak da się je 
połączyć inaczej! Te momenty małego olśnienia, 
że gdzieś kryje się niesamowity potencjał, które-
go wcześniej nie dostrzegałam, punkt widzenia, 
który zmienia wszystko, co uważałam za pewne 
i przesądzone, są dla mnie bezcenne. Uwielbiam 
to. A najbardziej lubię tę pewność, która przyszła 
do mnie w pakiecie. Wiem, kim jestem, co jest 
dla mnie naprawdę ważne, a co nie ma żadne-
go znaczenia, o co chcę walczyć, a na co mogę 
machnąć ręką. I chyba najważniejsze - potrafię 
też wzruszyć ramionami i odpowiedzieć: „no i co 
w związku z tym?” albo „ale to naprawdę nie jest 
mój problem”. Jasne, zebrałam gdzieś po drodze 
sporo przykrych doświadczeń, straciłam też wie-
le złudzeń. Może i zawróciłam z kilku ścieżek, za 
to wydeptałam sobie nowe. Przyjmuję wszystko 
z dobrodziejstwem inwentarza. Nie muszę ni-
komu niczego udowadniać, nie muszę spełniać 
cudzych oczekiwań, więc pokazuję im radośnie 
wiadomy palec, po czym robię to, co JA uważam 
za ważne, ciekawe, warte zachodu. Mogę szukać 
historii, motywów, wątków, mogę zadawać pyta-
nia o rzeczy wielkie i malutkie, a potem cieszyć się 
szczerze, jeżeli ktoś postanowi mi w tej wędrówce 
towarzyszyć. No i, co tu kryć, mam coraz większą 
ochotę odpalić jakiś mały sabat”. 

Podoba mi się! Jak również refleksja „przemy-
cona” przez pisarza Jakuba Małeckiego (czy ktoś 
jeszcze nie zna „Dygotu”?) w książce „Przemytnik 
cudu”: „wychodzę z założenia, że w życiu trzeba 
robić to, co nam sprawia radość. Zbyt wielu ludzi 
robi rzeczy, których tak naprawdę nie lubi czy na-
wet nie znosi, mając wiecznie nadzieję, że nadej-
dą te lepsze czasy. Ale one często nie nadchodzą, 
prawda? Czy warto budować wielki dom przez pół 
życia, by mieszkać w nim rok, dwa? Gdzie jest sens 
w wykonywaniu pracy, której się nienawidzi, po to, 
bo może kiedyś, coś? Jaki wreszcie cel w udawaniu 
przez całe życie kogoś, kim się nie jest, byle tylko 
spodobać się otoczeniu? Ja czegoś takiego zupeł-
nie nie rozumiem”.

Czytam jeden cytat i nagle przypominam sobie 
kolejny. Karl Ove Knausgård: „W wieku czterdzie-
stu lat człowiek zaczynał rozumieć, że prawdziwe 
życie jest tutaj, w tej małości i codzienności, goto-
we i ukształtowane, i że na zawsze takie pozosta-
nie, jeśli się czegoś nie zmieni. Jeśli nie zrobi się 
ostatniego zwrotu”.

O! I tutaj zbliżam się do puenty swoich przemy-
śleń związanych ze „zmianą kodu na czwórkę 
z przodu”. Odkąd pamiętam, chcę zostać pisar-
ką. Wszystkie moje dotychczasowe zajęcia zwią-
zane były z LITERAMI. Redaktorka szkolnych ga-
zet, autorka licealnych wierszy, czytająca zawsze 
i wszędzie, zwłaszcza w kawiarenkach na Gołębiej 
w Krakowie podczas studiowania polonistyki na 
UJ, kiedy pisałam pierwsze teksty do magazynu 
„Miasto Kobiet”, następnie dziennikarskie prak-
tyki: PRASA (Gazeta Wyborcza), RADIO (RMF FM), 

TELEWIZJA (TVN), a później 10 lat pracy w najważ-
niejszych stacjach TV z tworzeniem scenariuszy 
programów. Każda działalność łączyła się z czyta-
niem i pisaniem. Teraz również. Bez względu na 
to, czy szlifuję post na Facebooku, czy układam 
felieton do „Życia Powiatu Żyrardowskiego”, czy 
robię notatki na Literacki ŻYRANDOL, który mam 
przyjemność prowadzić - wszystkie aktywności 
postrzegam w kategorii ćwiczeń przed napisa-
niem KSIĄŻKI. Może to czas na wysypanie słów 
osobistych z czeluści laptopa i połączenie ich 
w CAŁOŚĆ? Może jest tak, jak pisał Jakub Ćwiek 
(pisarz, rocznik 1982): jestem już aniołem, tylko 
„skrzydła zostawiłam w przedpokoju?”. 

CZAS WOLNY

Czterdziestka jak ta lala

Autor: Klaudia Appel
polonistka, dziennikarka, pomysłodawczyni 

i prowadząca Koło Literackie ŻYRANDOL 
w Żyrardowie.

R E K L A M A
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ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W SQUASHU

ZAPISY NA ZAJĘCIA DLA DZIECI Z ELEMENTAMI 

SQUASHA WTORKI I CZWARTKI  

O 17:00 - 18:00 ORAZ 18:00 - 19:00

Zadzwoń pod numer: 662 260 003   

lub napisz kontakt@silversquash.pl

Zanim przystąpimy do naszej pierwszej rozgrywki 
w squasha, warto zatrzymać się na moment i zro-
zumieć lepiej zasady, funkcjonujące w tej dyscy-
plinie sportowej. Pozwoli nam to nie tylko przygo-
tować się do czekającego nas meczu, ale również 
wyjaśni w pewnym stopniu, dlaczego porówny-
wanie squasha do tenisa ziemnego nie zawsze 
jest trafną metaforą. Przyjrzyjmy się zatem bliżej 
poszczególnym zasadom, dotyczącym gry w squ-
asha.
Przebieg rozgrywki
Gra w squasha wymaga dwóch zawodników, wy-
posażonych w rakiety i piłkę, a także odpowiednie-
go kortu do gry. Zarówno kort, rakiety, jak i piłka 
podlegają ściśle określonym normom, ustalonym 
przez World Squash Federation, czyli Światową Fe-
derację Squasha. Rozgrywka rozpoczyna się ser-
wisem wykonanym z pola, które oznaczone jest 
małym kwadratem. Co ważne, przynajmniej jedna 
stopa zawodnika musi znajdować się wewnątrz 

pola, a piłka musi zostać zagrana powyżej linii ser-
wisowej na przedniej ścianie (czyli środkowej linii), 
ale poniżej linii autowej (górnej). Następnie powin-
na odbić się w polu serwisowym przeciwnika, chy-
ba że ten wcześniej zagra piłkę. Dalej rozgrywka, 
po serwisie, toczy się z wyłączeniem linii serwiso-
wej, a pole ogranicza dolna i górna linia autowa. 
Piłka każdorazowo musi odbić się od ściany przed-
niej, może jednak wcześniej lub później dotknąć 
którejkolwiek z pozostałych ścian. Nieprawidłowo 
odbita piłka to taka, która nie trafi w część fronto-
wą pomiędzy górną a dolną linią autu oraz taka, 
która przed zagraniem przez zawodnika odbije się 
od podłogi więcej niż raz.
System punktowy w squashu
Osobną kwestię stanowi system naliczania po-
szczególnym zawodnikom punktów. Zgodnie 
z obowiązującymi w squashu zasadami, każdy set 
rozgrywa się do 11 punktów, przy czym zwycię-
stwo należy odnieść co najmniej dwoma punktami 
przewagi nad konkurentem. Oznacza to, że przy 
stanie 10:10 należy grać do osiągnięcia dwupunk-
towej przewagi, a wyniki takie, jak 12:10 czy 14:12 
nie stanowią niczego niezwykłego. 
Z ilu setów składa się mecz? To zależy - od tego, któ-
ry system obiorą zawodnicy, uczestniczący w da-
nej grze. Najczęściej rozgrywa się mecze zgodnie 
z formułą best-of-three, w której do rozegrania są 
maksymalnie trzy sety i gramy do dwóch wygra-
nych. Drugim najpopularniejszym wariantem jest 
formuła best-of-five, gwarantująca maksymalnie 
pięć setów w trakcie gry, a zwycięzcą zostaje gracz, 
który jako pierwszy wygra w trzech setach.
Czas trwania gry
Podobnie, jak w przypadku meczów tenisa czy siat-
kówki, ich długość nie jest ściśle ograniczona cza-
sowo - jak ma to miejsce np. w piłce nożnej. Mecz 
może trwać godzinę, a może skończyć się szybciej 
- w zależności od tego, którą z wyżej wymienionych 
formuł przyjmą zawodnicy oraz jak zacięta będzie 
tocząca się między nimi rywalizacja.
Squash mimo to cechuje się jednak grą bez opóź-
nień. Oznacza to, że zaraz po pierwszym serwisie 
danego seta gra powinna toczyć się bez przerwy. 
Pomiędzy końcem a początkiem następujących 
po sobie wymian nie należy wydłużać przerwy, 
tylko automatycznie kontynuować rozgrywkę. Wy-
jątkiem od tej zasady jest możliwość dokonania 
90-sekundowej przerwy pomiędzy poszczególny-
mi setami. Co więcej, zawodnik - jeśli to konieczne 

- może dokonać w trakcie gry wymiany sprzętu lub 
części garderoby.
Rozgrzewka przed meczem
Zgodnie z zasadami Światowej Federacji Squasha, 
bezpośrednio przed rozpoczęciem meczu zawod-
nicy muszą otrzymać możliwość wspólnego roz-
grzania piłki. Powinno się to odbyć w czasie pięciu 
minut, na korcie, na którym odbywać będzie się 
mecz, wykorzystując piłkę, którą zawodnicy będą 
grali. Po upływie dwóch i pół minuty sędzia musi 
ogłosić, że nastąpiła właśnie „połowa czasu”, a na-
stępnie dopilnować, by gracze zamienili się strona-
mi. Po upływie pełnych pięciu minut sędzia za po-
mocą zapowiedzi „czas” ogłasza koniec rozgrzewki. 
Obaj zawodnicy muszą mieć zapewnioną możli-
wość jednakowo częstego uderzania piłki, powinni 
więc przekazywać ją sobie regularnie. Dodatkowo 
każdy z zawodników może w trakcie przestojów 
rozgrzewać piłkę. Istotne jest także, by każdy z za-
wodników przeprowadził wcześniej indywidualną 
rozgrzewkę - regulaminowe pięć minut służy bo-
wiem poznaniu warunków, panujących na korcie 
oraz rozgrzaniu piłki, którą będzie rozgrywany 
mecz.
Kwestie techniczne
Niezwykle istotne jest także zwrócenie uwagi na 
pewne kwestie techniczne, związane z rozgrywa-
nym na korcie meczem. Po pierwsze, zawodnicy 
muszą pamiętać o odpowiednim obuwiu, które 
posiada jasną podeszwę lub taką, która oznaczo-
na jest jako „non-marking”. Ze względów bezpie-
czeństwa na korcie do squasha nie powinny się 
znajdować niepotrzebne przedmioty, takie jak bi-
dony z napojami, kluczyki do szafek, czy też telefo-
ny komórkowe. Początkujący gracze powinni tak-
że zadbać o specjalne okulary, które zabezpieczą 
wzrok, chroniąc oczy przed nadlatującą piłką lub 
rakietą przeciwnika. ie uchroniło nas od „zdobycia” 
solidnego siniaka. Na kort warto założyć okulary 
ochronne, które zabezpieczą wzrok. Biorąc pod 
uwagę ciężar piłeczki squashowej oraz prędkość, 
z jaką porusza się po korcie, jej kontakt z okiem 
mógłby zakończyć się dość nieprzyjemną kontuzją. 

O G Ł O S Z E N I A

Skup Vw Sharan Seat Alhambra  
Tylko 2.0 Benzyna Gotówka

nr tel. 516 611 729

Mobilny serwis rowerowy,  
naprawa rowerów Konstancin 

Warszawa Józefosław
nr tel. 607 715 169

Naprawa wózków dziecięcych, 
sprzętu medycznego, rotory do 

ćwiczeń kończyn
nr tel. 607 715 169

Wynajme garaz w Zyrardowie,  
Osiedle Batorego

nr tel. 661 925 827

Adwokat kościelny,  
unieważnienie małżeństw 

kościelnych, rozwód kościelny
nr tel. 693 876 173

Zamienię 25m IP co miejskie  
centrum na mniejsze

nr tel. 509 894 805
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Silver Gym: Trening ogól-
norozwojowy z Tomkiem 
Srebrnikiem

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

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

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

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

Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Służb Mundurowych
W Żyrardowie w dniach 23-25 września odbyły 
się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Woj-
ska Polskiego i Służb Mundurowych w kick-
boxingu. W mistrzostwach brały udział służby 
mundurowe z Bośni i Hercegowiny, Izraela, 
Słowacji i Polski, które rywalizowały ze sobą 
w trzech formułach kickboxingu: Pointfighting, 
Kick Light oraz K-1 Rules.
Do mistrzostw zgłosiło się ponad 200 zawodników 
z różnych formacji służb mundurowych : wojsko, po-
licja, żandarmeria, straż pożarna, straż ochrony kolei 
itp. Poziom rywalizacji był niezwykle wysoki. W za-
wodach brali udział m.in. wielokrotni medaliści Mi-
strzostw Świata i Europy. Wydarzenie zostało objęte 
honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta 
Żyrardów - Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego.
 Jak podkreśla organizator, Grzegorz Wrzesień, służby 
mundurowe to nie tylko policja, ale również wojsko, 

straż pożarna, służba więzienna, służba ochrony kolei, 
straż miejska, straż rybacka oraz wiele innych instytu-
cji. Podczas mistrzostw swoich sił próbowali zawodni-
cy ze Słowacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Izra-
ela, mierząc się w pojedynkach kickboxingu o Puchar 
Najlepszej Drużyny Mundurowej. 
Mistrzostwa oficjalnie otworzył prezydent Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski w sobotę o godz. 17:00. Do-
datkowo gospodarz miasta udekorował medalami 
zwycięzców pierwszych walk. 
Widać wyraźnie, że Żyrardów jest znany z tego, iż lu-
bimy sporty walki. Wielkim zaszczytem było dla mnie 
gościć w naszym mieście ponad dwustu zawodników 
z różnych krajów. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie 
raz na imprezach o tej randze. Gratuluję zwycięzcom 
i osobom nagrodzonym oraz wszystkim, którzy wzięli 
udział w tym turnieju - mówił prezydent Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 


