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Czas zacisnąć pasa – to hasło, które pojawia się na każdym kroku. Kryzys ekonomiczny i energetyczny daje się we znaki wszystkim. 
Szalejąca inflacja w sklepach i usługach, brak węgla, zawrotne ceny gazu i paliw – wszystko to wpływa na koszty życia mieszkańców 
naszego powiatu. Spółdzielnie, Wspólnoty, TBS, PGM podniosły opłaty za mieszkania od 20% do 70% rok do roku. TBS uprzedza, że choć 
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Gala Honorowego Obywatela Żyrardowa 

Wzruszająca chwila nie tylko dla 
rodzin i przyjaciół odznaczonych, 
ale dla całej zebranej społeczności 
Żyrardowa. „Historia nie tworzy 
się  sama, tworzą ją  ludzie” - po-
wiedział Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski - Prezydent Miasta Żyrar-
dowa podczas gali nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta 
Żyrardowa.
4 Października w żyrardowskim Cen-
trum Kultury odbyła się uroczysta gala 
Honorowego Obywatela Żyrardowa. 
Tego dnia do wyróżnionej i zasłużonej 
grupy mieszkańców naszego miasta 
dołączyli: Jan Skrowaczewski, Krzysz-
tof Ciołek, Zbigniew Wilk oraz Roman 
Bielecki.
Dyplomy potwierdzające nadanie 
tego tytułu wręczyli: Prezydent Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski, Przewodniczą-
cy Rady Miasta Ryszard Mirgos oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - 
Elżbieta Wrońska i Arkadiusz Sowa. 
Przedstawiona została również krótka 
biografia nagrodzonych: 

Jan Skrowaczewski
Żołnierz Armii Krajowej, ps. Klamanio. 
W czasie II wojny światowej działał 
w 13. Plutonie likwidacyjno-dywersyj-
nym Ośrodka „Żaba”. Miejscem jego 
konspiracyjnej działalności był Żyrar-
dów i okolice. 
Jan Skrowaczewski był jednym z naj-
skuteczniejszych i najodważniejszych 
żołnierzy AK w Żyrardowie. Dowódz-
two wyznaczało go do najtrudniej-
szych i najbardziej niebezpiecznych 
akcji. Wykonywał wyroki kary śmierci 
wydawane przez polskie sądy konspi-
racyjne na volksdeutschów, policjan-
tów i konfidentów gestapo prześladu-
jących Polaków. 
20 maja 1943 roku wykonał wyrok wy-
dany na volksdeutscha Gustava Fun-
ka, tłumacza niemieckiej żandarmerii 
w Żyrardowie, znanego z niebywałego 
okrucieństwa wobec przesłuchiwa-
nych Polaków.
Jesienią 1944 roku, w czasie Akcji „Bu-
rza”, po rozwiązaniu koncentracji ży-
rardowskich oddziałów AK, Jan Skro-
waczewski walczył w oddziale „leśnym” 
kpt. Kazimierza Blajera Konisia. Po 
wojnie był zatrzymany przez funkcjo-
nariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, a także wielokrotnie przez 
nich szykanowany i represjonowany.
Zawodowo związany był z Żyrardow-

skimi Zakładami Przemysłu Lniar-
skiego, gdzie pracował jako kierowca. 
Działał społecznie, m.in. w klubie „Ży-
rardowianka”, jako trener boksu.
Za działalność konspiracyjną Jan Skro-
waczewski został odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari V Klasy i Krzyżem 
Walecznych. 
W dniu 20 sierpnia 1970 roku zginął 
tragicznie, w niewyjaśnionych okolicz-
nościach. Spoczywa na żyrardowskim 
cmentarzu.
Dyplom potwierdzający nadanie 
tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Żyrardowa odebrała cór-
ka Jana Skrowaczewskiego - Anna 
Skrowaczewska- Skrzycka.

Krzysztof Ciołkiewicz 
Ukończył Szkołę Główną Planowania 
i Statystyki w Warszawie, uzyskując ty-
tuł magistra ekonomii.
Przez większość zawodowego życia 
związany był z Żyrardowem. Piastował 
m.in. funkcję dyrektora, a po prze-
kształceniu zakładu w spółkę Skarbu 
Państwa, funkcję prezesa Żyrardow-
skich Zakładów Tkanin Technicznych. 
W latach 1993-1995 był prezesem 
spółki Zakłady Lniarskie „Żyrardów” 
S.A, utworzonej na tzw. części produk-
cyjnej, postawionych w stan likwidacji 
Żyrardowskich Zakładów Przemysłu 
Lniarskiego im. Rewolucji 1905 r. 
W wyborach samorządowych w 1998 
r. uzyskał mandat radnego Rady Mia-
sta Żyrardowa. W tym samym roku 
objął również urząd Prezydenta Mia-
sta Żyrardowa z ramienia koalicji AWS, 
UW i SLD. W 2002 r., w pierwszych 
bezpośrednich wyborach wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, 
żyrardowianie przedłużyli jego prezy-
denturę o kolejną, czteroletnią kaden-
cję.
W styczniu 2007 r. związał się z sa-
morządem sąsiedniego Sochaczewa 
obejmując funkcję zastępcy burmi-
strza.
W wyborach samorządowych w 2010 
r. został radnym Rady Powiatu Żyrar-
dowskiego. Powierzono mu też funk-
cję Wicestarosty Powiatu Żyrardow-
skiego, którą pełnił do 2014 r.
Okres prezydentury Krzysztofa Cioł-
kiewicza przypadł na trudne czasy, 
kiedy po upadku największych zakła-
dów przemysłowych i największych 
pracodawców, trzeba było na nowo 

wytyczać cele rozwojowe miasta i na 
nowo definiować jego przyszłość. Na 
szczęście był to też czas, kiedy do Ży-
rardowa zaczęły płynąć szerokim stru-
mieniem eurofundusze. Wielka w tym 
zasługa prezydenta Krzysztofa Ciołkie-
wicza i zespołu ludzi, których wokół 
siebie wówczas zgromadził. To wte-
dy po raz pierwszy pojawiło się hasło 
„rewitalizacja”, które do dziś wyznacza 
główne kierunki rozwoju i wielu dzia-
łań inwestycyjnych miasta.
Za zasługi w działalności na rzecz spo-
łeczności lokalnej, w 2005 r. Krzysztof 
Ciołkiewicz został odznaczony przez 
Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasłu-
gi.
Dyplom potwierdzający nadanie 
tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Żyrardowa odebrała córka 
Krzysztofa Ciołkiewicza - Urszula 
Ciołkiewicz-Latek wraz z mężem 
Mariuszem Latkiem.

Zbigniew Wilk 
Są ludzie, którzy już za życia stają się 
legendą. Czasami dzieje się tak za 
sprawą ich zawodowych osiągnięć, 
niekiedy dzięki aktywnej działalności 
społecznej, a innym razem – bo wy-
różnia ich nietuzinkowa osobowość.
Profesor Zbigniew Wilk, wieloletni Dy-
rektor Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stefana Żeromskiego w Żyrardo-
wie, stał się ikoną naszej społeczno-
ści, bo łączył w sobie wszystkie te trzy 
elementy – był znakomitym, oddanym 
swojej pracy pedagogiem, pełnym pa-
sji harcerzem i instruktorem, a także 
wspaniałym, ciepłym i życzliwym wo-
bec innych człowiekiem.
Zbigniew Wilk ukończył wydział fizy-
ki na Uniwersytecie Warszawskim 
i w 1963 roku rozpoczął pracę w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Żeromskiego w Żyrardowie, z którym 
związany był przez całe zawodowe ży-
cie. W latach 1982-1985 pełnił funkcję 
wicedyrektora, a następnie w latach 
1985-2001 dyrektora szkoły.
Jako nauczyciel fizyki potrafił w pełni 
wykorzystać swoją wiedzę i umiejętno-
ści, pobudzając wyobraźnię uczniów 
i pragnienie poznania. To między inny-
mi dzięki niemu klasy matematyczno-
-fizyczne uchodziły za elitę szkoły.
Jako Dyrektor, podporządkował Li-
ceum całe swoje życie. Miał bardzo 
konkretną wizję „Czerwoniaka” i potra-
fił gromadzić wokół siebie kadrę peda-
gogiczną i zarażać ją entuzjazmem do 
realizacji swoich planów. 
Był też pełnym pasji harcerzem 
i instruktorem. Wraz z Eugeniuszem 
Wojtkowskim i Markiem Krukiem two-
rzył stałą kadrę wielu obozów – w Bo-
guszewie, Kaleniu, Dębówku. Wiele 
pokoleń żyrardowskich harcerzy na 
tych właśnie obozach uczyło się samo-
dzielności i odpowiedzialności.
Profesor Zbigniew Wilk, jak nikt inny, 
potrafił znakomicie łączyć funkcję na-
uczyciela fizyki, dyrektora szkoły i za-
angażowanego instruktora ZHP. Po-
siadał wybitne zdolności mediacyjne. 
Potrafił łagodzić konflikty i napięcia, 
zawsze odnosząc się z szacunkiem 
i kurtuazją do swoich rozmówców. 
Otwarty na innych ludzi. Z równą uwa-
gą i szacunkiem słuchający, swoich 
uczniów, nauczycieli, rodziców oraz 

wszystkich innych, którzy dzielili się 
z nim swoimi problemami. Każdego 
witał ze wspaniałym, budzącym otu-
chę, łagodnym uśmiechem na ustach. 
Jego charyzmie po prostu nie można 
było się oprzeć.
Za działalność edukacyjną i społeczną 
odznaczony m.in. Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej i nagrodą Mini-
stra Edukacji II stopnia.
Dyplom potwierdzający nadanie 
tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Żyrardowa odebrała żona 
Zbigniewa Wilka - Zofia Wilk wraz 
z synem Andrzejem Wilkiem

Roman Bielecki 
Jest absolwentem Studium Nauczy-
cielskiego w Płocku o kierunku wycho-
wanie fizyczne oraz Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie. Jako 
nauczyciel wychowania fizycznego 
pracował w Szkole Podstawowej Nr 7 
w Żyrardowie, a później, przez wiele 
długich lat, w Zespole Szkół Zawodo-
wych w Żyrardowie.  
Roman Bielecki, jako nauczyciel, ale też 
jako trener Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego „Len” Żyrardów oraz KS 
Żyrardowianka skutecznie poszukiwał 
utalentowanych zawodników w piłce 
siatkowej i gwarantował im dalszy roz-
wój na poziomie gry w reprezentacji 
kraju. Jego wychowankami byli m.in. 
Ryszard Adamiak i Piotr Wasilewski.
Uczniowie Szkoły, uczestniczący w za-
jęciach Szkolnego Klubu Sportowego 
prowadzonych przez Romana Bielec-
kiego, wielokrotnie zdobywali mistrzo-
stwo województwa warszawskiego 
szkół średnich, a w roku 1969 i 1975 
- podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Warszawie - zajęli IV miejsce w ogól-
nopolskim finale piłki siatkowej szkół 
średnich.
Swoją pracą jako nauczyciel i trener, 
bez wątpienia przyczynił się do wie-
lokrotnego zdobycia mistrzostwa 
województwa skierniewickiego szkół 
średnich przez uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych w Żyrardowie. 
Roman Bielecki był aktywnym kre-
atorem życia sportowego w naszym 
mieście. Współtworzył i trenował Na-
uczycielski Klub Sportowy „Belferek”, 
skupiający nauczycieli ze wszystkich 
szkół w mieście. Drużyna „Belferka” 
z sukcesem uczestniczyła w elimina-
cjach Mistrzostw Polski Nauczycieli. 
Współpracował też ze środowiskiem 
lokalnym aktywnie działając w Towa-
rzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej, 
gdzie prowadził zajęcia z gimnastyki 
korektywnej i korekcyjnej dla miesz-
kańców Żyrardowa.
Za swoja pracę pedagogiczną i doko-
nania trenerskie otrzymał m.in. nastę-
pujące wyróżnienia i nagrody:
•	 Srebrną Honorową Odznakę Pol-

skiego Związku Piłki Siatkowej
•	 Nagrodę Ministra Oświaty i Wycho-

wania
•	 Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz 

Kultury Fizycznej”.
Dyplom potwierdzający nadanie 
tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Żyrardowa, Roman Bielec-
ki jako jedyny z grona uhonoro-
wanych odebrał osobiście. 
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Co Żyrardów robi 

dla seniorów? 

70 proc. wzrostu 
cen! A to dopiero 

początek...

W naszym mieście stale odbywają 
się wydarzenia, z których mogą korzy-
stać żyrardowscy seniorzy, zarówno te 
dedykowane tylko dla seniorów, jak i te 
międzypokoleniowe. Niezależnie od 
przewidzianej grupy odbiorców Miasto 
Żyrardów zachęca najstarszą  grupę 
wiekową  mieszkańców do aktywnego 
uczestnictwa w przygotowywanych na 
terenie miasta atrakcji. 
O tym z jakich wydarzeń mogli w tym 
roku skorzystać nasi seniorzy opowia-
dał Łukasz Kasperczyk, Dyrektor Wy-
działu Kultury i Promocji Miasta pod-
czas ostatniej III Rady Seniorów, która 
odbyła się 29 września w żyrardowskiej 
Resursie. Dodatkowo wymienione zo-
stały wydarzenia, które dopiero się od-
będą. Jak podkreśla dyrektor, wydarzeń 
stricte dla najstarszej grupy mieszkań-
ców było dużo, ale nie widzę żadnych 
przeciwwskazań do uczestnictwa na-

szych seniorów np. w koncertach Hip-
-Hopowych. 
Wydarzenia organizowane lub 
współorganizowane przez Miasto 
Żyrardów przy współpracy z jed-
nostkami miejskimi i podmiotami 
zewnętrznymi w 2022 r. 
•	 Powitanie Nowego Roku na terenie 

Ekoparku
•	 Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka 

w CK Żyrardów 
•	 Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Ma-

zowsze” w hali AQUA
•	 Koncert kolęd w wykonaniu Włodka 

Pawlika i Natalii Wilk w kościele pw. 
MBP 

•	 Koncert zespołu Arka Noego w ko-
ściele pw. NBP 

•	 Koncert zespołu De Press w CK w ra-
mach miejskich obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych

•	 Koncert z okazji Dnia Kobiet w CK Ży-
rardów 

•	 Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej 

•	 Noc Muzeów 
•	 Majówka w Parku Seniora.
•	 Piknik historyczny z okazji obchodów 

Święta Konstytucji 3 Maja
•	 Koncert Katarzyny Groniec z okazji 

Dnia Matki w CK 
•	 Impreza plenerowa z okazji Dnia 

Dziecka na terenie EKO PARKU,

•	 Impreza plenerowa Święto Lnu na 
Placu Jana Pawła II

•	 Impreza plenerowa Powitanie Lata 
nad Zalewem Żyrardowskim 

•	 Potańcówka w Parku Seniora – ze-
spół ,,Cztery Kiery”

•	 Kino plenerowe w Parku Dittricha 
(seanse 15, 29 lipca)

•	 Koncert Baczyński 100 w ramach 
obchodów 78. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego 

•	 Kolejne seanse kina plenerowego 
w Parku Dittricha (12, 26 sierpnia i 9 
września)

•	 Potańcówka w Parku Seniora – ze-
spół Senior Band, 7 sierpnia 

•	 Bielnik po robocie w Muzeum Lniar-
stwa, 13 sierpnia

•	 Koncert patriotyczny w wykonaniu 
Bogdana Szymańczaka i Jacka Gol-
berta w Parku Dittricha w ramach 
obchodów Święta Wojska Polskiego, 
15 sierpnia 

•	 Potańcówka w Parku Dittricha – or-
kiestra Gedeon Richter i zespół 
ESOX, 21 sierpnia

•	 Mazopiknik nad Zalewem Żyrardow-
skim, 27 sierpnia

•	 obchody rocznicy wybuchu II wojny 
światowej 

•	 Rajd rowerowy, 3 września 
•	 Impreza plenerowa Pożegnanie lata 

na terenie kompleksu AQUA Żyrar-

dów, Tribbs i OSTR 3 września
•	 Festiwal Teatralny Krzesło ’30 / 17-18 

września 
•	 Hip Hop Jam vol.2 Koncert Palucha / 

23 września 
•	 Festiwal Miasto Gwiazd – 22-24 

września 
Zaplanowane wydarzenia w naj-
bliższym czasie: 
•	 obchody Święta Niepodległości, 10, 

11 i 13 listopada 
•	 Fabryka Świętego Mikołaja 
•	 Mikołajki,  
•	 Miejska Wigilia, 
•	 Zabawa sylwestrowa – Powitanie No-

wego Roku 2022  
Koniec wydarzeń tylko dla senio-
rów?
“Organizujemy zbyt dużą  ilość wyda-
rzeń dla seniorów. Pozostali mieszkań-
cy sprzeciwiają  się  takim działaniom, 
w związku z tym przyszłe wydarzenia 
nie będą  nosić miana „dla seniorów” 
tylko będą zachęcać do udziału w nich 
wszystkich mieszkańców. Będą to wy-
darzenia międzypokoleniowe” - mówił 
Łukasz Kasperczyk, Dyrektor Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta podczas III 
Sesji Rady Seniorów. 
Słowa dyrektora poparła Ola Zimoch 
z żyrardowskiego klubu seniora „Siwy 
Dym” tłumacząc członkom Rady Se-
niorów ogromny sprzeciw występujący 
w komentarzach pod relacjami z wyda-
rzeń noszących nazwę „dla seniorów”.

Czas zacisnąć pasa – to hasło, które 
pojawia się na każdym kroku. Kry-
zys ekonomiczny i energetyczny 
daje się we znaki wszystkim. Szale-
jąca inflacja w sklepach i usługach, 
brak węgla, zawrotne ceny gazu 
i paliw – wszystko to wpływa na 
koszty życia mieszkańców naszego 
powiatu. Spółdzielnie, Wspólno-
ty, TBS, PGM podniosły opłaty za 
mieszkania od 20 proc. do 70 proc. 
rok do roku. TBS uprzedza, że choć 
właśnie wprowadzono podwyżkę 
za ogrzewanie, kolejne - jeszcze 
w tym kwartale są nieuniknione. 
Gdy dodamy do tego szalejącą in-
flację w sklepach i usługach sytu-
acja robi się dla wielu bardzo nie-
ciekawa.
Mieszkańcy Żyrardowa już w wakacje 
zwracali naszą uwagę na możliwość 
pojawienia się podwyżek w zasobach 
Żyrardowskich T.B.S. Sp. Z.o.o. Wzrost 
kwot za czynsze odnotowali również 
mieszkańcy Żyrardowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej i innych spółdzielni, 
wspólnot. Już w minionych miesiącach 

opłaty domowe wzrosły o nowe stawki 
za gaz i prąd. 
TBS
Z podwyżkami za czynsz mieszkańcy 
Żyrardowskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego musieli się już 
zmierzyć w styczniu 2022 roku. Obec-
nie występujące podwyżki, które sięgają 
40 proc. wynikają z podwyżek za ceny 
energii z ciepłowni miejskiej. W zesta-
wieniu z minionym rokiem wzrost prze-
kracza nawet 70 proc. Dziś niestety nie 
da się przewidzieć, czy przedstawione 
mieszkańcom kwoty są ostateczne. 
„Na pytanie czy są to ostateczne pod-
wyżki, nie ma odpowiedzi i raczej to py-
tanie do dostawców ciepła czy innych 
mediów np. wody, energii elektrycznej 
itp., a wpływ podwyżek odczuwalny jest 
przede wszystkim przez najemców.
(…) Trudno też jest przewidywać nawet 
najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o za-
hamowanie wzrostu cen, ogromna in-
flacja, wysokie ceny materiałów, energii, 
paliw raczej nie rokują obniżek, a dalsze 
podwyżki.” – odpowiedział nam Grze-
gorz Aliszewski, Prezes Zarządu Żyrar-
dowskiego T.B.S. Sp. z o.o.
Żyrardowska Spółdzielnia Mieszka-
niowa
Podwyżki nie omijają Żyrardowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Już w wa-
kacje docierały do nas informacje od 
mieszkańców zaalarmowanych kolejny-
mi podwyżkami występującymi z mie-
siąca na miesiąc. Największy wzrost cen 
w spółdzielni na przestrzeni roku 2021 
i 2022 dotyczy mediów dostarczanych 
do lokali i zużywanych na potrzeby funk-
cjonowania budynków administracji. 
Najistotniejsza podwyżka dotyczy ciepła 
dostarczanego na cele ogrzania miesz-
kań i podgrzania wody.
Jak przekazał nam Zarząd Żyrardow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod-

wyżki wystąpiły już w minionym sezonie 
grzewczym. Wzrost cen następował 4 
krotnie, narastająco o około 60 proc. 
W obecnym sezonie grzewczym cena 
wzrosła od 15 września o 32,5 proc. 
W ocenie zarządu wzrost cen nie jest 
drastyczny. Jednocześnie zarząd za-
uważa, że obecnie podwyżki za gaz na 
przełomie roku 2021/2022 zostały wy-
hamowane przez decyzje urzędowe.
1 października ŻSM wprowadziła pod-
wyżkę opłat dla mieszkańców za użyt-
kowanie lokali związana ze wzrostem 
opłat za ciepło i podgrzanie wody. 
Wzrost cen jest zróżnicowany zależ-
nie od ilości ciepła zużywanego przez 
nieruchomość i poszczególne lokale. 
„Pozostałe pozycje kosztów składające 
się na opłaty za lokale zostaną jak co 
roku skalkulowane z końcem bieżą-
cego roku na rok następny i zostaną 
uwzględnione w planach gospodar-
czych na rok 2023.” – poinformowała 
nas ŻSM. 
Niestety podwyżki nie mają jedynie 
przełożenia na portfele mieszkańców, 
ale również na decyzje zarządu. „Stwier-
dzamy, że wzrost cen ciepła mocno 
zdominował wielkość opłat za lokale, 
co w znacznym stopniu wyhamowało 
działania spółdzielni choćby w działa-
niach remontowych, które są równie 
kosztowne , a potrzeby remontowe 
starzejących się budynków rosną.”
3xp – podwyżki, podwyżki, podwyż-
ki
Podwyżki nie dotyczą jednak jedynie 
TBS Żyrardów i Żyrardowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Mniejsze spółdziel-
nie i wspólnoty również odnotowują 
wzrost cen za centralne ogrzewanie. 
Wzrosty plasują się na poziomie 60 – 
70 proc. Część zarządców podniosła 
również koszty funduszu remontowe-
go. Wzrastają czynsze o koszty admi-

nistracji, zwłaszcza, jeśli ta prowadzona 
jest przez zewnętrzne firmy. Wynika to 
z wzrostu cen za energię i ogrzewanie, 
tym samym podwyżki same się dublują 
i nakręcają. 
Ograniczenia, oszczędności, opty-
malizacja
Jedyną radą na wzrost cen są oszczęd-
ności i ograniczenia, które sami musimy 
na siebie nakładać. Jeszcze rok temu 
priorytetem było oszczędzanie wody. 
Dziś musimy zoptymalizować zużycie 
wody, energii, gazu, a także ciepła, na 
co zwraca szczególną uwagę Grzegorz 
Aliszewski, Prezes Zarządu Żyrardow-
skiego T.B.S. Sp. z o.o. „Podwyżki utrud-
niają nasze funkcjonowanie i może 
wymuszą działania, które przyczynią 
się do ograniczenia kosztów w kolej-
nych miesiącach.  Zachęcamy miesz-
kańców do ograniczenia zużycia ciepła 
w lokalach przez optymalne ustawie-
nia zaworów grzejnikowych, wietrze-
nie lokali przy zamkniętych zaworach, 
oszczędzanie wody ciepłej.   Dziś trud-
no dostrzec, z czego możemy jeszcze 
zrezygnować, ale życie pisze swoje 
scenariusze. My natomiast musimy za-
bezpieczyć podstawowe działania nie-
zbędne dla funkcjonowania naszych za-
sobów i bezpieczeństwa mieszkańców.” 
Z pewnością oszczędności będą ha-
słem sezonu 2022/2023, a sam okres 
grzewczy będzie trudny nie tylko dla 
właścicieli domków jednorodzinnych, 
ale również dla mieszkańców budyn-
ków wielolokalowych. To tam rozgrywa 
się walka o każdą złotówkę bez możli-
wości zamiany paliwa na inne, by wy-
generować oszczędności. Nie pomoże 
też zbieranie chrustu. To, jak dotkliwa 
będzie zima w blokach, okaże się już 
wiosną 2023 roku bez pytania właści-
cieli mieszkań o zdanie i elastyczność 
finansową. 
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Temat wraca jak 
bumerang

Działka po byłym przedszkolu przy ulicy Szarych 
Szeregów ma przeznaczenie w planie zagospoda-
rowania przestrzennego tylko na usługi oświatowe, 
to w zasadzie uniemożliwia sprzedaż tej działki, tyl-
ko radni jeszcze nie zdecydowali o sprzedaży a plan 
zagospodarowania już jest procesowany. Prezydent 
Miasta kilkukrotnie już próbował przedstawić rad-
nym propozycję zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tej działki w taki sposób, aby na 
tej działce były możliwe wszystkie usługi oraz zabu-
dowania mieszkaniowe wielorodzinn e – działka 
z takim planem wystawiona na sprzedaż uzyskałaby 
oczywiście znacznie większą cenę.
Radni, póki co przeciwko sprzedaży
Poprzednio temat ten był omawiany przed LV Sesją 
Rady Miasta Żyrardowa 17 maja 2022 roku na Komi-
sji Gospodarki Komunalnej. Dwa dni później temat 
projektu uchwały spadł z porządku obrad sesji na 
wniosek wiceprezydenta Przemysława Kopca, który 
tłumaczył, że urzędnicy muszą jeszcze przeanalizo-
wać obecnie obowiązujący plan.
Temat powrócił 5 października 2022 roku na łączo-

nych komisjach Oświaty i Gospodarki Komunalnej, 
podczas których dyskusja nt. tych działek była dość 
ożywiona.
Okazało się, że pomimo braku zgody radnych na 
zmianę planu i sprzedaży działki została ona podzie-
lona na dwie mniejsze działki. Wzbudziło to niemałą 
konsternację i zdziwienie obecnych radnych, ponie-
waż poprzednio byli przeciwko zmiany funkcji tej 
działki na wszystkie usługi i mieszkalnictwo a oczywi-
ście podział działek robi się przed zbyciem, ponieważ 
łatwiej sprzedać kilka mniejszych działek i sumarycz-
nie uzyskać większe ceny. 
Czy nowe przedszkole jest potrzebne?
Radni dodatkowo wskazali, że w dalszym ciągu nie 
mają informacji czy nowe przedszkole czy żłobek bę-
dzie potrzebne w tym rejonie miasta. Prosili o anali-
zy dot., ile miejsc w przedszkolach będzie potrzeba 
zapewnić mieszkańcom w najbliższych latach, ponie-
waż jak zgodnie stwierdzili sprzedać działkę można 
„tylko raz” a za kilka lat może się okazać, że musimy 
kupować działkę pod nowe przedszkole czy żłobek 
po rynkowych cenach. Miasto ma bardzo ograni-
czoną ilość wolnych działek, także tych na sprzedaż 
a w tamtym rejonie buduje się kilkanaście nowych 
bloków, w których zapewne osiedlą się młode mał-
żeństwa, więc można przypuszczać, że miejsca 
w żłobkach i przedszkolach będą potrzebne.

Ciąg dalszy działań w ramach akcji 
"Odpad zdasz, drzewko masz”

Cykliczna akcja „Odpad zdasz, 
drzewko masz” organizowana 
przez firmę EMKA S.A w tym roku 
miała dwie edycje. Obydwie z nich 
miały nieco inną formę niż w minio-
nych latach. Zamiast oddawać zu-
żyty sprzęt elektryczny mieszkań-
cy naszego miasta oddają butelki 
oraz nakrętki do Recomatu, czyli 
urządzenia funkcjonującego w na-
szym mieście już od roku. Zasady 
działania są bardzo proste, każda 
oddana butelka to jeden punkt 
na nasze konto. Sto punktów po-
zwala na odbiór drzewka lub ro-
śliny ozdobnej. Rok temu pierw-
sze punkty zebrane w recomacie 
mogliśmy wymienić na drzewka 

świąteczne, natomiast punkty ze-
brane w tym roku wymienialiśmy 
podczas wiosennej oraz jesiennej 
edycji akcji „Odpad zdasz, drzew-
ko masz” na drzewka i krzewy. 
Jak podkreśla Wiceprezes firmy 
EMKA S.A - Gosia Rdest zmiana for-
my tego wydarzenia związana jest 
z jego jubileuszem, akcja trwa nie-
ustannie już od dziesięciu lat!

Podczas tegorocznych edycji akcji „Od-
pad zdasz, drzewko masz” rekordzi-
ści uzyskiwali niebywałe wyniki nawet 
3700 punktów. Oznacza to oddanie 
do recyklingu takiej samej ilości plasti-
kowych butelek. Mieszkańcy naszego 
miasta łączą się w siły, aby móc zreali-

zować swoje cele, przy okazji dbając 
o środowisko. Jak się jednak okazu-
je „Odpad zdasz, drzewko masz” to nie 
tylko oddawanie butelek do recoma-
tu. W akcję włączają się różne instytu-
cję z Żyrardowa i okolic.

16 września Wiceprezes Gosia Rdest 
wraz z przedstawicielami firmy odwie-
dziła Miejskie Przedszkole nr 5 oraz 
Szkołę Podstawową  nr 1. Na miejscu 
czekało kilkanaście worków wypełnio-
nych butelkami zebranymi przez dzie-
ci, które oczywiście wymienione zostały 
na należną ilość drzewek. Dodatkowo 
na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1 prze-
kazane zostały specjalne pojemniki 
umożliwiające selektywną zbiórkę od-
padów. Jak deklaruje dyrektor Przed-
szkola Miejskiego nr 5 - Wszystkie prze-
kazane sadzonki posadzimy wspólnie 
z dziećmi tu, na terenie naszego przed-

szkola.

Nasza akcja jest wydarzeniem cyklicz-
nym, mamy jubileuszowy rok. Świętu-
jemy dziesiątą edycję akcji. W tym roku 
mieliśmy dwa wydarzenia, podczas któ-
rych mieszkańcy mogli odebrać drzew-
ka. Nie zmienia to faktu, że zbiórkę 
odpadów w postaci butelek i korków 
prowadzimy cały rok. Dziś odbieramy 
odpady zebrane przez dzieci z Przed-
szkola Miejskiego nr 5 oraz Szkoły 
Podstawowej nr 2. W zamian za to 
zadrzewiamy ich przestrzeń w ogród-
kach szkolnych i przedszkolnych. Takie 
działanie ma na celu promować eko-
logiczne postawy wśród najmłodszych 
i pokazać, że już dzięki takim małym 
krokom możemy wiele zdziałać dla śro-
dowiska - mówiła Gosia Rdest - Wice-
prezes firmy EMKA S.A.
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Pieniądze na każdy ciekawy biznes 

Dzień Dawcy 
Szpiku

Tragiczny pożar  
w Nowych  

Kozłowicach

20 lat OSP Żyrardów 

W najbliższą niedzielę w Resursie 
w godzinach 10-18 odbędzie się Dzień 
Dawcy Szpiku. Organizatorami wy-
darzenia są Prezydent Miasta Żyrar-
dowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
oraz Radny Rady Miasta Artur Pietrus. 
Podczas wydarzenia każdy mieszka-
niec będzie miał możliwość zarejestro-

wania się w bazie Fundacji DKMS jako 
potencjalny dawca komórek macierzy-
stych. Aby to zrobić, wystarczy wpisać 
w formularzu swoje dane kontaktowe 
oraz załączyć do formularza patyczek 
z pobraną próbką śliny z policzka. To 
wszystko! W Polsce co 40 sekund ktoś 
dowiaduje się że ma białaczkę lub inny 
nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedy-
ną szansą na powrót do zdrowia jest 
podanie komórek macierzystych od 
tzw. bliźniaka genetycznego. Zareje-
struj się już w najbliższą niedzielę i zo-
stań potencjalnym dawcą!

Jesteś osobą bezrobotną 
i masz ciekawy pomysł na biz-
nes? Jesteś w stanie go opisać 
i zrealizować swój plan? Mo-
żesz uzyskać nawet 30 tys. zł 
wsparcia na uruchomienie 
własnego mikroprzedsiębior-
stwa z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Żyrardowie.
Co to może być? Oto niektóre 
pomysły z 82. już zrealizowanych 
w tym roku: salon kosmetyczny, 
auto detailing- czyli czyszczenie 
samochodów, internetowy sklep 
zoologiczny czy nawet usługi w za-
kresie porodów rodzinnych.
•	Wystarczy mieć dobry pomysł 

na biznes, opisać go, zgłosić 
się do nas. Każdy rozpatru-
jemy, a te mające szanse na 
powodzenie, dofinansowuje-
my- zapewnia Jan Maciejski 
dyrektor PUP w Żyrardowie. 
Warunkiem otrzymania bez-
zwrotnej dotacji jest rozlicze-
nie jej zgodnie z założeniami 
oraz utrzymanie działalności 
przez dwa lata.

•	Małe i średnie przedsiębior-
stwa mają duży wpływ na 
rozwój Powiatu, dlatego sta-
wiamy na wsparcie dla nich 
poprzez Powiatowy Urząd 

Pracy- mówi Krzysztof Dzi-
wisz starosta żyrardowski. 

Najczęściej uruchamiane bizne-
sy dotyczą: usług budowlanych, 
elektrycznych, hydraulicznych czy 
informatycznych, choć zdarzają 
się i mniej typowe jak: usługi pie-
lęgniarskie, geodezyjne, dotyczące 
instalacji i konserwacji klimatyzacji, 
prowadzenia sklepu spożywczego 
czy nawet kancelarii adwokackiej.
PUP w Żyrardowie może udzielić 
wsparcia jeszcze 36 mikroprzed-
siębiorcom. Szczegółowe infor-
macje na stronie zyrardow.praca.
gov.pl
AW

Mieszkańcy 
Żyrardowa  
posprzątali  
Górny Staw

Po raz kolejny Miasto Żyrardów 
wraz z Fundacją  Ochrony Środo-
wiska Naturalnego Miasta Żyrar-
dowa i Okolic zorganizowało ak-
cję  sprzątania brzegu zbiornika 
retencyjnego rzeki Pisi Gągoliny 
- Górny Staw. W sprzątaniu po-
mogły różne instytucje naszego 
miasta oraz mieszkańcy. Oprócz 
obowiązku jest to świetna forma 
aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu, podkreśla 
prezes fundacji - Andrzej Rak-
szewski. 

W sobotę 8 października odbyło się 
sprzątanie brzegów Górnego Sta-
wu. Organizatorem akcji było miasto 
Żyrardów oraz Fundacja Ochrony 
Środowiska Naturalnego Miasta Ży-
rardowa i Okolic. W zbieraniu śmieci 
pomógł Zastępca Prezydenta Miasta 
Żyrardowa - Przemysław Kopiec, oraz 

dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 
pod przewodnictwem Dyrektor Beaty 
Marzędy Przybysz.

Akcja sprzątania Stawu Górnego or-
ganizowana jest w Żyrardowie po raz 
trzeci, w dwuletnich odstępach. Jest 
to wydarzenie całkowicie społeczne, 
przychodzą tu wszyscy, którzy czują 
potrzebę pomocy w sprzątaniu tego 
terenu. Górny Staw to zbiornik z cie-
kawą historią, powstał on w XIX wieku 
na potrzeby żyrardowskich zakładów 
lniarskich. Tereny wokół zbiornika 
w najbliższym czasie przejdą  grun-
towną rewitalizację. Powstanie tu 
infrastruktura przystosowana do po-
trzeb mieszkańców, w tym m.in nowe 
ścieżki rowerowe i spacerowe, pomo-
sty oraz oświetlenie. Celem naszej 
fundacji jest edukacja w szczególności 
dzieci i młodzieży, takimi działaniami 
pokazujemy jak ważne jest dbanie 
o nasze wspólne dobro jakim jest rze-
ka Pisia Gogolina i ten jeden z niewie-
lu występujących na niej zbiorników. 
Dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby 
odbyć się bez wsparcia wielu naszych 
partnerów, w tym firm takich jak: Pol-
mos Żyrardów, JPM Systemy wodne, 
Emka S.A oraz wielu innych. - Mówił 
Andrzej Rakszewski - Prezes Funda-
cji Ochrony Środowiska Naturalnego 
Miasta Żyrardowa i Okolic.

To był jeden z najpoważniejszych 
pożarów, które miały miejsce 
w ostatnim czasie w powiecie ży-
rardowskim. W nocy 1 październi-
ka w wyniku pożaru zmarła kobie-
ta, osierocając dwóch synów. Mąż 
kobiety w wyniku poparzeń musi 
poddać się leczeniu, by wrócić do 
pełni sprawności. Mieszkańcy po-
wiatu żyrardowskiego, znajomi 
i przyjaciele zbierają fundusze na 
odbudowę domu. 
1 października ok godz. 2:51 strażacy 
zostali wezwani do pożaru budynku 
mieszkalnego w miejscowości Nowe 

Kozłowice. Na miejscu był pożar, któ-
ry obejmował poddasze budynku. 
W wyniku pożaru ucierpiała mieszkają-
ca w budynku rodzina.  Mężczyzna do-
znał poparzeń, obrażenia kobiety oka-
zały się na tyle poważne, że nie udało 
się jej uratować. W domu przebywał 
jeszcze niepełnoletni, niepełnospraw-
ny syn, który został przez ojca wyniesio-
ny na zewnątrz i nie odniósł obrażeń. 
Strażacy przeszukali płonący budynek. 
Po ustaleniu, że w domu nikt więcej nie 
przebywa, strażacy ugasili pożar i roze-
brali część drewnianego stropu.
W pomoc rodzinie włączyła się Fun-
dacja „Z miłości do dziecka”, Szkoła 
Podstawowa nr 3, UKS Trójka oraz 
mieszkańcy Gminy Wiskitki i Żyrardo-
wa. Zebrane fundusze mają pomóc ro-
dzinie w przywróceniu mężczyzny do 
zdrowia i odbudowy domu. Obecnie 
ustalana jest przyczyna pożaru.

30 września OSP Żyrardów zorga-
nizowało oficjalne uroczystości 
jubileuszu 20-lecia reaktywacji. 
Z tej okazji odbyła się msza świę-
ta i nadanie nowego sztandaru. 
Nie zabrakło gratulacji, życzeń 
dalszych owocnych działań i po-
dziękowań. 

Uroczystości 20-lecia reaktywacji 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrar-
dowie rozpoczęły się od mszy świętej 
w Kościele pw. Matki Bożej Pociesze-
nia, podczas której poświęcono nowy 
sztandar. Z powodu niekorzystnych 
warunków atmosferycznych wstęp-

nie planowane uroczystości na Placu 
Jana Pawła II przeniesiono do Resur-
sy. Tam złożono meldunek wicepre-
zesowi Zarządu Wojewódzkiego OSP 
RP Andrzejowi Wasilewskiemu przez 
dh Adama Sankowskiego. Wydarze-
nie było okazją do przedstawienia 
historii OSP Żyrardów począwszy od 
Fabrycznej Straży Ogniowej. Dziś na 
czele OSP Żyrardów stoi Mariusz Wy-
socki, a sama jednostka rozwija się 
poprzez zdobywanie nowego sprzę-
tu i pozyskiwanie nowych członków. 
Strażacy OSP czynnie działają pod-
czas akcji ratunkowych, ale również 
włączają się w działania społeczne na 
ternie Żyrardowa. 
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 Trwa nabór wniosków o przyznanie 

stypendium artystycznego 
Wpłynęła oferta na 
realizację zadania 

publicznego 

Pracuj z najlepszymi!

Dystrybucja preparatu 
jodku potasu na terenie 

Żyrardowa 

Szukasz pracy? Sprawdź czy te ofer-
ty są dla Ciebie. Aktualnie w Urzędzie 
Miasta trwają nabory na stanowisko 
Sekretarza Miasta Żyrardowa, Głów-
nego specjalisty w Referacie Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

(3/4 etatu lub pełen etat) oraz na sta-
nowisko urzędnicze podinspektora 
w Sekretariacie Prezydenta Miasta Ży-
rardowa.  
Zachęcamy do zapoznania się z ogło-
szeniami dostępnymi na stronie www.
bip.zyrardow.pl. Czekamy na Twoją 
ofertę!   

Prezydent Miasta Żyrardowa 
przedstawia ofertę realizacji zada-
nia publicznego składanego w try-
bie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). 
Dnia 27 września 2022 r. w Urzędzie 
Miasta Żyrardowa została złożona 
oferta na  realizację zadania publicz-
nego pn. „Aktywne formy spędzania 
wolnego czasu”. Ofertę złożyło Stowa-
rzyszenie Sport Life.

Zgodnie z art. 19 a ww. ustawy każdy, 
w terminie 7 dni od dnia zamieszcze-
nia oferty może zgłosić uwagi dotyczą-
ce oferty, tj. do 13 października 2022 
r. poprzez wypełnienie załączonego 
formularza uwag i wysłanie go za po-
średnictwem poczty elektronicznej 
na  adres: wydzial.zps@zyrardow.pl 
(skan z  podpisem) lub złożenie w  for-
mie pisemnej w Biurze Obsługi Urzę-
du Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła 
II nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Z ofertą zapoznać się można na stro-
nie www.bip.zyrardow.pl / Tablica 
ogłoszeń / Nabory i oferty w trybie art 
19a ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i wolontariacie.
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Szanowni Mieszkańcy, w związku z realizacją na 
terenie całego kraju profilaktyki jodowej infor-
mujemy, że na terenie naszego miasta zostały 
wyznaczone i przygotowane punkty dystrybu-
cji tabletek jodku potasu. Zostaną one urucho-
mione WYŁĄCZNIE na polecenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, po wystąpieniu 
zagrożenia na terenie kraju. Aktualnie, zgodnie 
z zapewnieniem Państwowej Agencji Atomistyki 
i Centralnego Laboratorium Ochrony Radiolo-
gicznej na terenie Polski ZAGROŻENIE RADIA-
CYJNE NIE WYSTĘPUJE, a ryzyko jego wystąpie-
nia w najbliższym czasie JEST ZNIKOME.

Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są 
osoby dorosłe, a osoby niepełnoletnie powinny po-
siadać pisemne upoważnienie rodziców lub opieku-
nów prawnych na pobranie tabletek jodku potasu. 
Zgodnie ze wskazaniami medycznymi, preparat jod-
ku potasu przeznaczony jest dla ludności do ukoń-
czenia 60 roku życia.

WAŻNE! Jodek potasu jest lekiem, który może wcho-
dzić w interakcje z innymi produktami medycznymi, 
a także wywoływać działania niepożądane. Każdy kto 
ma wątpliwości w tym zakresie powinien skontakto-
wać się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek 
może pobrać tabletki także dla innych osób (w szcze-
gólności pozostałych domowników, sąsiadów itp.), 
o ile przedstawi imienną listę tych osób.

Tabletki jodku potasu będą wydawane osobom bez 
względu na miejsce zamieszkania.

Wydawanie tabletek jodku potasu nie będzie wyma-
gało przekazywania danych osobowych osób odbie-
rających. Jednocześnie prosimy o reagowanie wy-
łącznie na komunikaty przekazywane przez władze 
krajowe i samorządowe.  

Miejsca dystrybucji preparatu jodku potasu na 
terenie Miasta Żyrardowa:

• Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Parkingowa 2,
• Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Leszno 19,
• Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Ks. Stanisława 

Brzóski 11/13,
• Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Marii Nietrzebki 6,

• Miejskie Przedszkole Nr 9, Plac Jana Pawła II nr 6,
• Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10, ul. 

Przedszkolna 1,
• Miejski Ogród Jordanowski, ul. Stanisława Rey-

monta 13,
• Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integra-

cyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda, ul. 
Jasna 1,

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, 
ul. Gabriela Narutowicza 

• 35 Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Stanisława Staszica, ul. Jadwigi Ja-
niny Kacperskiej 6B,

• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja, ul. 
Radziwiłłowska 16,

• Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej, 
ul. Józefa Mireckiego 56,

• Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewi-
cza, ul. Franklina Roosevelta 2,

• Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żerom-
skiego, ul. Jadwigi Janiny Kacperskiej 6A.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Prezydent Miasta Żyrardowa Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski po raz 
kolejny uhonoruje stypendiami 
im. Filipa de Girarda osoby mające 
szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania kultury czy opieki 
nad zabytkami. Do 31 paździer-

nika br. można składać wnioski 
o przyznanie takiego stypendium 
za rok 2021. 
Stypendystami mogą być wyłącznie 
mieszkańcy Żyrardowa, którzy za spra-
wą swej działalności artystycznej oraz 
odnoszonych sukcesów przyczyniają 
się do promocji naszego miasta.
Informacje dotyczące naboru oraz 
formy przygotowania wniosku zna-
leźć można w Zarządzeniu Prezydenta 
Miasta Żyrardowa Nr 299/22 z dnia 
30 września 2022 r. opublikowanym 
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zasady przyznawania stypendiów re-
guluje uchwała Rady Miasta Żyrardo-
wa z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przy-
znawania stypendiów im. F. de Girar-
da.
Zachęcamy do składania wniosków!
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Zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne 

Umowa na dofinansowanie budowy 
ul. Brzechwy sformalizowana

Głos młodych w sprawach 
Miasta też jest ważny! 

W dniu 5 października br. Prezy-
dent Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
podpisał umowę na dofinansowa-
nie rozbudowy ul. Jana Brzechwy 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Jest to wsparcie w wysokości 
2 069 923,57, co stanowi 80 % kosz-
tów kwalifikowanych inwestycji, 
która właśnie dobiega końca.    
W ramach inwestycji została wybudo-
wana 6 metrowa jezdnia z kostki beto-
nowej, obustronne chodniki o zmien-
nej szerokości oraz zjazdy do posesji. 
Wykonano również kanalizację desz-
czową oraz kanał technologiczny. Dłu-
gość wybudowanej drogi wynosi 0,5 
km. Całkowita wartość robót budow-
lanych wraz z nadzorem inwestorskim 
zgodnie z zawartymi umowami wynosi 
2 813 205,36 zł brutto.
Aktualnie Miasto wystąpiło również 
w roku bieżącym z wnioskiem o dofi-

nansowanie na przebudowę drugiej 
części ulicy Brzechwy, której zakres 
kończy się przy skrzyżowaniu z ulicą 
Wypoczynkową. Realizacja tego zakre-
su będzie możliwa w roku 2023 pod 
warunkiem pozytywnego rozpatrzenia 
złożonego wniosku i ponownego uzy-
skania dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.
Jednocześnie przygotowywane są 
postępowania przetargowe na kolej-
ne inwestycje drogowe, które zostały 
zakwalifikowane do dofinansowania 
do kwoty 14.500.000,00 zł w ramach 
drugiej edycji programu Rządowy Fun-
dusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Planowane są przebu-
dowy ulic: Wincentego Witosa na od-
cinku od ul. Ogińskiego do ul. Chłodnej 
wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
Wrzosowej, ul. Szarych Szeregów, Sło-
necznej i Armii Krajowej.

Przypomnijmy, że wiele ważnych in-
westycji drogowych, dzięki wsparciu 
z wcześniejszych rządowych progra-
mów rozwoju dróg lokalnych, udało się 
zrealizować w ostatnich latach, były to 
m.in. przebudowa ul. Ziołowa, ul. Na-
rutowicza, czy ul. Wittenberga. Na re-
alizację tych zadań Miasto otrzymało 
w sumie 4 605 619 zł.  
To nie są oczywiście jedyne inwesty-
cje drogowe realizowane w naszym 
mieście. Wiele ulic budowanych jest 
z udziałem środków unijnych, ale rów-
nież wyłącznie z budżetu miasta. 
Obecnie oprócz budowy ul. Brzechwy, 
trwa przebudowa ulic Dekerta i Miel-
czarskiego wraz budową parkingów 
zlokalizowanych w pasach drogowych 
ww. ulic. 
Na przestrzeni kilku minionych lat uda-
ło się przebudować główne ciągi komu-
nikacyjne, jak: ul. Skrowaczewskiego, ul. 
Żeromskiego, ul. Środkowa, ul. Girarda, 
ul. Nowy Świat czy ul. Bohaterów War-
szawy. 
Wiele inwestycji drogowych zrealizo-

wanych zostało w ostatnich latach rów-
nież w dzielnicach mieszkaniowych. 
Wybudowane zostały takie ulice, jak: 
ul. Grunwaldzka, ul. Cieszyńska, ul. Kra-
sińskiego, ul. Bora-Komorowskiego, ul. 
Warszawska, ul. Olszowa, ul. Ireny Przy-
bysz, ul. Emilii Plater, ul. Choińskiego, 
ul. Wypoczynkowa, ul. Ziołowa (I etap), 
ul. Równoległa, ul. Południowa, ul. Po-
morska, ul. Kilińskiego, ul. Dzikiewicza, 
ul. Kanałowa, ul. Spokojna, ul. Wspólna, 
ul. I. Zielińskiej (tzw. stary ciąg), ul. Cicha, 
ul. Bema, ul. Konopnickiej, ul. Krótka, ul. 
Chmielna, ul. Mazowiecka, ul. Orlika, ul. 
Niedziałkowskiego, ul. Kutnowska, ul. 
Jeleniogórska. 
Podsumowując, w latach 2017 – 2022, 
Miasto przebudowało i wybudowało 
w sumie ok. 40 ulic, podnosząc kom-
fort życia mieszkańców, usprawniając 
komunikację w mieście i poprawiając 
bezpieczeństwo na żyrardowskich uli-
cach. A przed nami kolejne inwestycje 
drogowe o wartości kilkunastu milio-
nów złotych. 
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Po raz pierwszy w historii nasze-
go miasta młodzi mieszkańcy 
mają szansę realnie wpływać 
na działania Samorządu Miasta 
i decydować o kierunkach jego 
rozwoju. Zapraszamy młodzież 
w wieku 13-19 lat mieszkającą 
w Żyrardowie do udziału w wy-
borach Młodzieżowej Rady Mia-
sta Żyrardowa. Wybory odbędą 
się 3 listopada br. w szkołach 
podstawowych w Żyrardowie 
oraz szkołach ponadpodstawo-
wych na terenie Powiatu Żyrar-
dowskiego. Przypominamy, że 
z końcem października upływa 
czas na rejestrację kandydatów.

W celu przeprowadzenia głosowa-
nia Prezydent Miasta Żyrardowa 
powołał Miejską Komisję Wyborczą. 
W szkołach podstawowych w Żyrar-
dowie oraz szkołach ponadpodsta-
wowych w Powiecie Żyrardowskim 
pracować będą Szkolne Komisje 
Wyborcze. Poniżej prezentujemy 
najważniejsze zasady w wyborach 

Młodzieżowej Rady Miasta Żyrardo-
wa.

1. Kandydować do Młodzieżo-
wej Rady Miasta Żyrardowa 
(MRM) mogą osoby w wieku 
13-19 lat, które mieszkają 
w Żyrardowie.

2. Kandydat w wyborach powi-
nien wypełnić formularz zgło-
szeniowy oraz zebrać 50 pod-
pisów osób w wieku 13-19 lat, 
mieszkających w Żyrardowie.

3. Formularz zgłoszeniowy oraz 
listę poparcia kandydat skła-
da w Szkolnej Komisji Wybor-
czej, w szkole, w której uczy 
się lub w Centrum Usług Spo-
łecznych w Żyrardowie przy 
ul. Piaskowej 21/23, gdzie jest 
zlokalizowany otwarty okręg 
wyborczy.

4. Czas na rejestrację kandyda-
tów mija 31.10.2022 r.

5. Kandydaci mogą prowadzić 
kampanię wyborczą. 

6. Zasady kampanii i formularze 
dostępne są na stronach in-
ternetowych www.zyrardow.
pl,  www.cus-zyrardow.pl oraz 
w szkołach.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Pragniesz bardziej satysfakcjo-
nującego życia, lepszych relacji 
z innymi i większej odporności 
psychicznej? W Centrum Usług 
Społecznych w Żyrardowie rozpo-
czyna się cykl warsztatów psycho-
edukacyjnych „W poszukiwaniu 
równowagi”.
Wspólnie będziemy poszukiwać od-
powiedzi na pytanie: „Jak zachować 
zdrowie i utrzymać równowagę w dzi-
siejszych, trudnych i pełnych wyzwań 
czasach?”. Będziemy rozmawiać, ćwi-
czyć, poszerzać wiedzę i samoświa-
domość. Równowaga psychiczna 
i fizyczna jest niezbędna do zdrowego 
życia i osiągnięcia dobrostanu. Jej brak 
lub zaburzenia to niezadowolenie, 
frustracja, choroba.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
mieć dobrą kondycję psychiczną i roz-
wijać swoje umiejętności społeczne 
i interpersonalne. Warsztaty popro-
wadzi psycholog Mirosława Staszew-
ska. Wszystkie spotkania składają się 
z dwóch części: teoretycznej i praktycz-
nej, każda po 1,5 godziny. Przyjdź, po-
słuchaj, porozmawiaj, skorzystaj.

Spotkania odbywać się będą w środy, 
w siedzibie CUS w Żyrardowie ul. Pia-
skowa 21/23 (wejście od Moniuszki) 
w godz. 16.00.-19.00.
12 października - Jak dbać o zdrowie 
psychiczne i wzmacniać odporność?
19 października - Jak się komunikować, 
żeby się porozumieć i budować zdro-
we relacje?
26 października - Jak zarządzać ener-
gią i emocjami?
9 listopada - Jak sobie radzić ze stre-
sem?
16 listopada - Jak budować stabilne po-
czucie własnej wartości?
Można zapisać się na cały cykl warszta-
tów lub na wybrane spotkania. Zapisy 
pod nr tel. 519-441-704, 506-796-957 
lub osobiście w CUS Żyrardów, ul. Pia-
skowa 21/23. 
Projekt ,,Centrum Usług Społecznych 
w Żyrardowie” współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz ze środków budżetu pań-
stwa w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym.



8 ŻPŻ • CZWARTEK • 13 PAŹDZIERNIKA 2022

Świętowanie sześćdziesięciu lat 
pożycia małżeńskiego to uroczy-
stość, która nie zdarza się zbyt 
często. W czwartek, 6 paździer-
nika, właśnie tak wyjątkową 
rocznicę ślubu wraz z rodziną 
symbolicznie celebrowali pań-
stwo Genowefa i Stefan Kowal-
czyk z Bobrowiec. Nadawane 
przez prezydenta RP Medale Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
jubilatom wręczył Burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Ku-
rek, któremu towarzyszyła kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Karolina Markowska. Oprócz 
tego, małżonkowie otrzymali 
również listy gratulacyjne, bu-
kiet kwiatów oraz karnety na 
mszczonowskie Termy. Okolicz-
nościowy tort na tę okazję upie-
kła wnuczka pary, Katarzyna.

Pani Genowefa pochodzi z Bobro-
wiec, a jej mąż urodził się w położo-
nym niedaleko Olszewku. Jak mówi 
jubilatka „poznaliśmy się na miedzy, 

skąd ukochany zabrał mnie i już 
razem poszliśmy na pielgrzymkę 
życia”. Małżonkowie pobrali się 10 
lutego 1962 r. w osuchowskim ko-
ściele.

Pan Stefan całe życie zajmował się 
gospodarstwem rolnym, w czym 
ogromnie wspierała go żona. Spe-
cjalizowali się w hodowli mlecznych 
krów i trzody chlewnej, a także upra-
wie owoców i warzyw. Oprócz tego, 
Pan Stefan pracował również przy 
wycinkach drzew leśnych, a jego mał-
żonka w domu jako lokalna krawco-
wa. Wspólnie doczekali się 3 dzieci, 
9 wnuków i 2 prawnuków. – Nasze 
życie prowadziło przez róże i przez 
kolce, raz bywało z górki, raz pod 
górkę. W życiu trzeba kompromisu, 
czasu, głowy i zdrowia. Zdrowie jest 
najważniejsze. Mamy nadzieję, że 
życie przeżyjemy razem do końca – 
podsumowali swoje sześćdziesięcio-
letnie małżeństwo jubilaci.

Informacja prasowa i foto: Dagmara 
Bednarek, GCI Mszczonów

MSZCZONÓW

W związku z realizacją na terenie 
całego kraju profilaktyki jodowej 
Burmistrz Mszczonowa ustanowił 
na terenie miasta i gminy Mszczo-
nów następujące punkty dystry-
bucji tabletek jodku potasu:

• Punkt nr 1 – NZOZ w Mszczo-
nowie, ul. Maklakiewicza 3

• Punkt nr 2 – Szkoła Podstawo-
wa w Mszczonowie, ul. War-
szawska 27

• Punkt nr 3 – NZOZ w Osucho-
wie, ul. Piekarska 4

• Punkt nr 4 – Szkoła Podstawo-
wa we Wręczy, ul. Szkolna 50

• Punkt nr 5 – Szkoła Podstawo-

wa w Piekarach, ul. Piekarska 
47

• Punkt nr 6 – Szkoła Podstawo-
wa w Lutkówce, ul. Szkolna 1

• Punkt nr 7 – Szkoła Podstawo-
wa w Osuchowie, ul. Szkolna 1

• Punkt nr 8 – Szkoła Podstawo-
wa w Bobrowcach, ul. Mszczo-
nowska 5

• Punkt nr 9 – Centrum Medycz-
ne BIMED, ul. Sienkiewicza 30

Dla mieszkańców Mszczonowa 
przeznaczono punkty Nr 1 i Nr 
9. Pozostałe zorganizowano dla 
mieszkańców terenów wiejskich. 
Sołtysi posiadają szczegółowe in-
formacje, do których punktów w ra-
zie konieczności powinni udawać 
się mieszkańcy ich sołectw. Punk-
ty dystrybucji są przygotowane, 
ale będą uruchomione WYŁĄCZ-

NIE na polecenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, po 
wystąpieniu zagrożenia na terenie 
kraju. Aktualnie, zgodnie z zapew-
nieniem Państwowej Agencji Ato-
mistyki i Centralnego Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej na terenie 
Polski ZAGROŻENIE RADIACYJNE 
NIE WYSTĘPUJE a ryzyko jego wy-
stąpienia w najbliższym czasie JEST 
ZNIKOME.

Ponadto, w związku z zalewem 
stron internetowych i mediów spo-
łecznościowych niesprawdzony-
mi informacjami na temat skażeń 
i sposobów przeciwdziałania im, 
uprasza się mieszkańców o zapo-
znanie się z załączonymi ulotkami 
i reagowanie wyłącznie na komu-
nikaty przekazywane przez władze 
krajowe i samorządowe.

Informacja prasowa: GCI Mszczonów

Profilaktyka Profilaktyka 
jodowajodowa

Sześćdziesiąt lat wspólnej drogi
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Sezon grzybowy w pełni. Przypominamy na 
co zmówić uwagę podczas leśnych wędrówek 
w poszukiwaniu grzybów. Jak należy się ubrać, 
co zabrać ze sobą i jakie niebezpieczeństwa 
czekają na nas w runie leśnym. Ośmioma 
poradami z tego zakresu podzieliła się z nami 
Agata Nowak – podleśniczy leśnictwa Puszcza 
Mariańska.

Zanim wybierzecie się na pierwsze tegoroczne grzy-

bobranie pamiętajcie o kilku zasadach, dzięki którym 
będzie ono bezpieczne dla Was i dla lasu.

1. Po pierwsze i najważniejsze: zbierajcie tylko te 
grzyby, które dobrze znacie i jesteście całkowicie 
pewni do jakiego gatunku należą. W razie wątpli-
wości najlepiej zostawić podejrzane grzyby w lesie 
lub ewentualnie zgłosić się po poradę do tereno-
wej stacji sanitarno-epidemiologicznej (znajdują 
się one w każdym mieście powiatowym).

2. Unikajcie owocników bardzo młodych, ponie-
waż wtedy wyjątkowo łatwo o pomyłkę co do 
gatunku (a to wiąże się czasem z pomyłką ja-
dalny – trujący). Co z kolei z wyjątkowo starymi 
okazami? W kuchni nie będą ani smaczne, ani 
łatwe w przygotowaniu. Zostawcie je zatem 
w lesie, gdzie spełnią rozwojową dla gatunku rolę.

3. Wykręcić czy wyciąć? To pytanie krąży w po-
wietrzu od prastarych czasów. Szkoły są dwie 
i obie właściwe. Bez względu na obraną meto-
dę pamiętajcie, aby zakryć miejsce „po grzybie” 
– w ten sposób zabezpieczamy grzybnię przed 
wyschnięciem.

4. Grzyby, których nie zbieracie są bardzo ważne 
dla lasu i jego mieszkańców. Nie niszczcie ich za-
tem – nie depczcie i nie przewracajcie – mają one 
do wykonania istotną dla przyrody misję.

5. Równie ważny jak wiedza o zbieranych gatun-
kach, jest także sam strój, w którym wybieracie 
się do lasu. Polecamy spodnie z długimi nogaw-
kami (wpuszczonymi w buty), bluzki z długimi rę-
kawami, a na głowy czapki. Uchronicie się w ten 
sposób przez atakiem wszelkiego rodzaju owa-
dzich najeźdźców, podrapaniem przez jeżyny 
oraz siniakami od gałęzi. I jeszcze jedna rada od 
zaprawionych w bojach terenowców – zabierzcie 
ze sobą środek odstraszający komary i kleszcze - 

przezorny zawsze ubezpieczony, a grzybobranie 
będzie przyjemne. 

6. Weźcie ze sobą także naładowany telefon. 
W przypadku, gdy zgubicie drogę lub zdarzy się 
coś nieprzewidzianego (np.: uraz lub bliskie spo-
tkanie ze żmiją) będziecie mogli wezwać pomoc 
i opisać miejsce, w którym się znajdujecie. Dzięki 
temu odpowiednie służby będą miały szansę do-
trzeć do Was na czas.

7. Nie wszyscy mieszkają w bezpośrednim sąsiedz-
twie lasu, a wtedy przydaje się rower lub samo-
chód. O ile rower jest kompaktowy i swobodnie 
można poruszać się nim po lesie, to samochód 
trzeba zostawić w miejscach do tego wyznaczo-
nych lub na poboczach dróg publicznych tak, 
żeby nie zastawiać dróg leśnych. Dlaczego jest to 
tak istotne? Drogi te pełnią często rolę dojazdów 
pożarowych, które muszą spełniać określone kry-
teria. Ciężkie samochody bojowe straży pożarnej 
nie wjadą wszędzie, a czas w przypadku akcji 
bezpośredniej jest jednym z kluczowych elemen-
tów. Szukanie objazdów to niebezpieczna zwło-
ka - uciekają cenne minuty. Pamiętajcie także, że 
chodzi o dojazd również dla innych samochodów 
ratowniczych. Potrzeba udzielenia pomocy me-
dycznej komuś przebywającemu w środku lasu 
wcale nie jest sytuacją ekstremalnie rzadką. Po-
myślcie zatem o innych użytkownikach leśnych 
ścieżek i pozostawicie samochody w miejscach, 
w którym nie spowodują utrudnień dla ruchu.

8. Na koniec powtarzana jak mantra prośba od 
wszystkich leśników: nie zostawiajcie w lesie śmie-
ci. Opakowanie po kanapce, soku, chusteczkach, 
guma do żucia itd. – to wszystko co przynosicie 
ze sobą powinniście także wynieść. Puste waży 
przecież mniej i zajmuje mniej miejsca. Zwierzęta 
nie śmiecą w lesie – bądźcie jak one.

O czym należy pamiętać podczas jesiennych wypraw na O czym należy pamiętać podczas jesiennych wypraw na grzyby?grzyby?

INFORMACJA W SPRAWIE WYPŁAT DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCHINFORMACJA W SPRAWIE WYPŁAT DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Urząd Gminy Puszcza Mariańska informuje, iż 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 
września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie niektórych źródeł ciepła w związ-
ku z sytuacją na rynku paliw tego dodatku, 
w Urzędzie Gminy (sekretariat) przyjmowane 
są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych, do dnia 30 listopada 2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje 
osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, 
gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domo-
wego jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem 
drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym ro-
dzajem biomasy, albo

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG 
albo

3. kocioł olejowy

•	 zgłoszone lub wpisane do centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków (CEEB), do dnia 11 
sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypad-
ku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych 
lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB.

W przypadku gdy:

o pod jezdnym adresem miejsca zamieszkania 

zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo 
domowe – jeden dodatek przysługuje dla 
wszystkich gospodarstw domowych zamiesz-
kujących pod tym adresem,

o wniosek o wypłatę dodatku złożono dla więcej 
niż jednego gospodarstwa domowego ma-
jących ten sam adres miejsca zamieszkania 
- wówczas dodatek jest wypłacany wniosko-
dawcy, który złożył wniosek jako pierwszy a po-
zostałe wnioski pozostawia się bez rozpozna-
nia.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się 
w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

•	3000 złotych - w przypadku, gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany 
peletem drzewnym lub innym rodzajem bio-
masy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

•	1000 złotych - w przypadku, gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, komi-
nek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane 
drewnem kawałkowym;

•	500 złotych - w przypadku, gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skro-
plonym gazem LPG;

•	2000 złotych - w przypadku, gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku 
dla gospodarstw domowych, wójt gminy bierze pod 
uwagę w szczególności:

•	 informacje wynikające z deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, 

•	 informacje uzyskane w związku z postępowa-
niem o przyznanie:
o świadczeń rodzinnych oraz dodatków do 

zasiłku rodzinnego, 
o świadczenia wychowawczego,  
o dodatku osłonowego, 
o dodatku mieszkaniowego,

•	dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz re-
jestrze mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodat-
ku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości 
dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, 
wójt może przeprowadzić wywiad środowiskowy, 
który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego 
gospodarstwa domowego.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu 
zamieszkania wnioskodawcy.

Puszcza Mariańska 10.10.2022 r. z upow. Wójta Gmi-
ny, Wioleta Malowaniec - Sekretarz Gminy
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Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdza-
nowskiego w Radziejowicach po wielu latach 
starań oficjalnie odebrała nowy obiekt spor-
towy przynależny do szkoły. Jest to wyjątko-
wy moment zarówno dla uczniów i pracowni-
ków szkoły, jak i dla całej społeczności gminy 
Radziejowice.
3 października w obecności Dyrektor Szkoły, Żanety 
Wesołowskiej oraz Wójt Gminy Radziejowice, Urszu-
li Ciężkiej nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi, po-
święcenie i pobłogosławienie obiektu oraz podzię-
kowanie wykonawcom. 
•	 Jest to inwestycja najważniejsza przede wszystkim 

z punktu widzenia dzieci. Szkoła czekała kilkana-
ście lat na to niezwykle ważne do prawidłowego 
rozwoju naszych wychowanków przedsięwzięcie, 
szczególnie teraz po czasie pandemii - podkreśla-
ła Dyrektor Szkoły Żaneta Wesołowska. 

•	 Po 13 latach od otwarcia hali sportowej przy 
szkole w Radziejowicach, dziś otwieramy boisko 
wielofunkcyjne, na które z utęsknieniem czekali 
przede wszystkim uczniowie szkoły. Z wielką rado-
ścią i dumą dzisiaj przekazujemy w użytkowanie 
nowy obiekt sportowy, jakim jest wielofunkcyjne 

boisko z bieżnią prostą - mówiła Urszula Ciężka, 
wójt Radziejowic. 

Mimo trudów i braku odpowiedniej infrastruktury 
sportowej, szkoła w Radziejowicach i jej uczniowie 
systematycznie odnosili sukcesy. 
- Brak możliwości skorzystania z zewnętrznego bo-
iska, bieżni, skoczni oraz innych elementów infra-
struktury sportowej był znacznym utrudnieniem 
na lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie 
i zawodnicy Klubu niejednokrotnie mieli organizo-
wane zajęcia sportowe na obiektach znajdujących 
się poza szkołą. Najczęściej były to boiska znacznie 
oddalone od szkoły m.in. we Mszczonowie, w Jakto-
rowie i w Korytowie A - zaznaczyła wójt Radziejowic. 
Uczniowie realizowali część zajęć na placu przysz-
kolnym oraz w Parku w Radziejowicach, gdzie na ło-
nie przyrody odbywały się zajęcia z lekkoatletyki np. 
biegi na krótkie i długie dystanse. Zwiększona ilość 
godzin wychowania fizycznego w podstawie pro-
gramowej, przy dużej liczbie klas, w tym klas spor-
towych spowodowała bardzo intensywne obłożenie 
hali sportowej, co wymusiło równoległe prowadze-
nie zajęć wychowania fizycznego, tj. dla dwóch klas 
jednocześnie. W tym roku szkolnym sytuacja zdecy-
dowanie ulegnie poprawie. Nowy obiekt sportowy 
usprawni działania szkoły w zakresie wychowania 
fizycznego i zajęć sportowych. 

Szkoła w Radziejowicach 
bogatsza o nowe boisko. 
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Wiskitki po trzech latach doczekały nowego 
targowiska miejskiego „Mój Rynek”. Przez 
pierwsze pięć lat, nie będzie pobierana opłata 
targowa od handlujących. Mieszkańcy Wiski-
tek mogą już handlować w komfortowych wa-
runkach.
5 października o godz. 10:00 Burmistrz Miasta 
i Gminy Wiskitki, Rafał Mitura w obecności Miro-
sława Adama Orlińskiego, Wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Grzego-
rza Dobrowolskiego, Dyrektora Delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w Żyrardowie, uroczyście przeciął 
wstęgę i oprowadził gości po nowym targowisku.

•	 Jest to projekt, który Samorząd Województwa 
Mazowieckiego koordynuje w ramach środków 
europejskich i w ramach programu rozwoju ob-
szarów wiejskich. Jako wiceprzewodniczący sejmi-
ku bardzo się z tego tytułu cieszę. Gratuluję bur-
mistrzowi i wszystkim mieszkańcom determinacji, 
współpracy i tego, że ten obiekt o wartości półtora 
miliona złotych udało się wybudować tutaj w Wi-
skitkach. - Mówił Adam Orliński, Wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

Wiskitki już wcześniej miały swoje tradycyjne miej-
sce handlowe zwane targowicą. Wcześniej odbywały 
się tu duże targi, które z biegiem czasu odeszły do 
lamusa. Dziś najczęściej widać lokalnych rolników 
sprzedających swoje zbiory, ale również mniejszych 
kupców sprzedających ubrania i rzeczy użytku co-
dziennego. 

•	 Od teraz handlujący będą mieć z pewnością dużo 
bardziej komfortowe warunki sprzedaży. Nato-
miast sami mieszkańcy będą musieli nieco prze-
modelować swój dzień targowy. Handel nie bę-
dzie się już odbywał przy starej drodze krajowej 
nr 50., ale trzeba będzie się przespacerować nieco 
ulicą … Spacerową - mówi burmistrz Wiskitek, Ra-
fał Mitura.

W najbliższym czasie targowisko miejskie będzie 
działać we wtorki i piątki w godzinach 6:00 - 12:00. 
Jednak urząd gminy jest otwarty na wprowadzenie 
zmian działalności targowiska, jeśli tylko zajdzie taka 
potrzeba. W związku z dofinansowaniem unijnym, 
z którego realizowano projekt “Mój Rynek” przez naj-
bliższe 5 lat handlujący nie będą ponosić żadnych 
opłat placowych.

Już nie targowica, a „Mój Rynek” w Wiskitkach
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W kobietach odkrywa nieoczywiste piękno. 
Jej portrety przemawiają, choć Ela Szustakow-
ska o sobie mówić nie lubi. Wyraża się w foto-
grafii, rysunku i słowie pisanym. Jest mamą, 
choć najpierw Elą. 
Od czego zaczęła się Twoja przygoda z foto-
grafią?
Kiedyś ktoś się mnie zapytał już o to. Odpowiedzia-
łam, że to dlatego, że nie umiem rysować. Przymiar-
ki do kadrów z Krokusa były zawsze ciekawsze od 
klisz z projektora Ania. Wszystkie klisze znałam na 
pamięć w wieku 3 lat i z czasem tata przekazał mi 
projektor do samodzielnych odkryć. Wytłumaczył 
jedynie, gdzie parzy i czego nie wolno. Bawiłam się 
w kino (no bo w co?), później odkręcałam obiek-
tyw albo robiłam teatry cieni. A później z tego wy-
rosłam. Z Krokusa bym nie wyrosła. Nigdy! Ale nie 
pozwalano mi go podnosić i grzebać w odczynni-
kach, które stały obok. Na łazienkowych sznurkach 
suszyły się rajstopy i klisze. „Ela, tylko nie dotykaj! 
Mamo, niech ona ich nie rusza!”. Nie ruszałam... 

palcem. Trącałam je szczoteczką do zębów, wtedy 
się obracały. „Siadaj tutaj i niczego nie ruszaj”, brat 
miał ze mną przysłowiową górę męki. Zawsze się 
ruszałam, choćby z potrzeby oddechu lub mrówek 
w łydkach. Chwycenie szczypiec kwalifikowało mnie 
do natychmiastowego wypadu z pokoju. Na lata 
uśpiłam wizje kadrów z Krokusa. Zresztą nigdy go 
nie nabyłam, ale cyfryzacja pospieszyła mi z pomo-
cą. Dlatego czasem uważam, choć nie lubię tego 
określenia, że co ma wisieć, nie utonie. Przy czym 
moje zmartwienia wokół tego powiedzenia doty-
czą raczej faktu, że ja po prostu nie umiem pływać 
(śmiech). Już na studiach wiedziałam, że nie będę 
pracować w zawodzie. Wtedy stwierdziłam, że nie 
chce być w systemie. Za pierwsze i jedyne stypen-
dium naukowe kupiłam sobie aparat. Pamiętam, że 
na tamte czasy to był wydatek absurdalny. To był 
czas pierwszych cyfrówek. Nikomu się nawet nie 
marzyła lustrzanka. Jednak pierwszy kontakt z foto-
grafią był dużo, dużo wcześniej. 
Dlaczego zdecydowałaś się na portrety kobie-
ce? Bardzo często ukazujesz w nich takie nie-
oczywiste piękno. 
Nie rozróżniam kobiet na ładne i nieładne. To 
kwestia fotogeniczności. Osoba absolutnie 

piękna dla kogoś nie musi być dla mnie interesu-
jąca. Ciężko określić, co mnie do nich przyciąga. 
Czasem mam tak, że spotykam się z kimś, bo mam 
nowy obiektyw. Kiedyś miałam też etap „wróżko-
wy”, więc szukałam pomysłów na bajkową foto-
grafię. Kiedyś spotkałam też jedną osobę na ulicy, 
której zostawiłam swój numer telefonu. Chciałam 
jej zrobić zdjęcia, ale po minie widziałam, że raczej 
druga strona nie była zainteresowana. Czasem to 
pomysł, czasem osoba. Nie wiedziałam od począt-
ku co i kogo chcę fotografować. To też nie jest tak, 
że uważam, że moje zdjęcia są mega. Od lat robię 
zdjęcia - najczęściej robiłam je hobbystycznie - i nad 
tym procesem głębiej się nie zastanawiam. Opinie 
o swojej osobie odbieram z lekką rezerwą. I jeśli 
ktoś powie, że to jest brak pewności siebie lub fał-
szywa skromność, to nie będzie miał racji. Żadne 
nie ma tutaj miejsca. To raczej nieumiejętność od-
bioru - nazwę to - sfery czyjejś opinii o mnie, z takiej 
przyczyny, że jest ona dla mnie na drugim miejscu. 
Jakkolwiek to zabrzmi, nie mam nic złego na myśli. 
Dla mnie liczy się kadr, efekt edycji, „czy pykło/nie 
pykło”, a nie opinia o mnie. 
A czym dla Ciebie jest fotografia? I co ona Ci 
daje?

fot. ELA SZUSTAKOWSKA

To moja codzienność
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Zdjęcia robiłam zanim pojawiło się hasło „seflie”. 
Zawsze wygodniej mi powiedzieć „robię zdjęcia”, 
niż „jestem fotografem”. Z aparatem chyba się już 
zrosłam. Nie umiem odpowiedzieć, co daje mi fo-
tografia, bo to dla mnie naturalna czynność. Jest to 
dla mnie naturalne. Zupełnie tak, jakbym pokazy-
wała efekt swojej pracy i powiedziała „o, zobacz co 
z tego wyszło” i liczyła na kilka słów o tym, nie zaś 
czekając na opinię w stylu „ale ty jesteś ekstra lub 
nie”, bo nie, nie czekam. Miałam kiedyś rok prze-
rwy od robienia zdjęć aparatem. To jest tak dziwne, 
że do dziś się zastanawiam, czemu to zrobiłam. To 
chyba za długo trwa, bym mogła powiedzieć, czym 
jest dla mnie fotografia. To jest część mnie. Pojawia-
ją się jakieś nowinki, nowy sprzęt – zastanawiam się, 
czy mnie na niego stać… najczęściej nie (śmiech). 
Wtedy muszę kombinować. Zdarzało mi się już wy-
przedać cały mój sprzęt, by kupić ten jeden wyma-
rzony. 
Jesteś mamą dziecka ze spektrum autyzmu. 
Wiele kobiet zamyka się na samą siebie i roz-
wój swoich pasji. Jak to się stało, że nie porzu-
ciłaś fotografii i nie dałaś się ponieść tej fali?
To wszystko zależy od etapu, na jakim ta sytuacja 
Cię zastaje. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez 
fotografii, a każdy rości sobie jakieś dziwne prawa 
do tego, by wrzucić nas w jakąś szufladę. Ludzie 
wyobrażają sobie, że jeśli jesteś matką wychowują-
cą dziecko, które ma diagnozę lub nauczanie indy-
widualne, to ciebie jako ciebie już nie ma. A ja nie 
zniknęłam. Nie tracę siebie, kiedy widzę, że to jest 
ten moment, kiedy moje dziecko potrzebuje mnie 
bardziej. Fotografia nie jest moją ucieczką od co-
dzienności, tylko tę codzienność tworzy. Fotogra-
fią zajmowałam się przed narodzinami syna i na-
dal chcę to robić. Każdy z nas potrzebuje realizacji 
w życiu. Mam takie momenty, kiedy wiem, że chcę 
spróbować czegoś nowego. I wtedy wiem, że ja mu-
szę tego spróbować, bo w przeciwnym razie to mi 
wyjdzie bokiem (śmiech). 
A zauważyłaś, że dla niektórych kobiet w ogó-
le bycie mamą jest pretekstem do tego, by wy-
miksować się z życia społecznego i zamknąć 
na siebie i dziecko? Macierzyństwo, zwłaszcza 
dziecka ze spektrum lub orzeczeniem jest pre-
tekstem do porzucenia życia zawodowego?
Chyba nie można tak generalizować. Każde dziecko 

i każdy przypadek jest inny. Środowisko też różnie 
przyjmuje dzieci w spektrum, ale i nas jako rodzi-
ców. Często lądujemy w szufladzie. Czasem też nie 
bardzo ludzie wiedzą, jak się zachować, bo sposób 
funkcjonowania jest różny. Nie należy się temu dzi-
wić.
Czujesz, że wyszłaś poza ten schemat?
Nie, bo wiele jest takich mam jak ja, które realizują 
się zawodowo, prywatnie. Rozwijają się. Utrzymuję 
z nimi kontakt. Niektóre z nich naprawdę podzi-
wiam. To kwestia wielu decyzji i wyborów, kontaktu 
z dzieckiem… Spektrum jest bardzo, bardzo szero-
kie i nie wszystkie dzieci wpisują się w schemat cało-
dniowej opieki w placówce, dlatego rodzic w domu 
jest potrzebny. Jeśli musimy zrezygnować z pracy, 
to zawsze warto pamiętać o sobie. Niektórzy się na 
tym wykładają, inni nie. To wszystko jest naprawdę 
ciężkie. 
Znajdowanie czasu dla siebie bywa dla Ciebie 
trudne?
Bywa różnie. To kwestia zmęczenia, dnia. W spek-
trum wszystko jest trochę „bardziej”. 
Tym samym „bardziej” trzeba szukać momen-
tów, kiedy rodzic pomyśli też o sobie?
To pewnie też kwestia życia organizacji życia rodzin-
nego. Jeśli mam chęć zrobić coś dla siebie, mogę 
liczyć na mojego męża. Wtedy wychodzę i to robię. 
Powiedziałaś, że masz spory dystans do tego, 
jak ludzie Cię oceniają…
Z perspektywy fotografii. Gorzej jest jednak z życiem 
rodzinnym. Ludzie bywają okrutni. Samo ocenianie 
innych jest często bardzo okrutne. Bycie mamą jest 
wyzwaniem, bo na każdym kroku spotykamy się 
z radami. A bycie mamą dziecka ze spektrum oka-
zuje się być narażeniem samych siebie na nagmin-
ne ocenianie i doradzanie. Czasem tym po prostu 
rzygam… Zgodziłabym się na oceny, gdyby niosły 
coś za sobą, jakąś korzyść. Najczęściej pozostają 
ocenami, które wpływają na nas tak, że latami nie 
możemy sobie poradzić z jakąś petardą, a osoba, 
która różne słowa z siebie wypuszcza, zapomina 
o tym po 10 min. Nikt za nas nie przeżyje nasze-
go życia. W różnych sytuacjach ludzie potrafią do-
prowadzić mnie do łez. Ale kiedyś pewna pani po-
wiedziała mi coś mądrego na temat opinii o moim 
dziecku: „pani może to schować do szuflady i się 

tym nie przejmować”. 
Potrafisz to zrobić?
Teraz jest mi łatwiej. Ale ile razy można przerabiać 
to samo? Pewne rzeczy mamy przerobione, z inny-
mi się godzimy. 
Jakie masz plany na przyszłość?
Dalej chcę robić to, co robię teraz, a przyszłość 
dzieje się już. Dlatego moje działania to praca na 
moją przyszłość. Jeśli czegoś nie robię, to albo mam 
dobry powód, albo jestem zwyczajnie leniwa. Spek-
trum też nas czasem wyklucza z planów. To życie 
(śmiech). Wiem, że nie chcę patrzeć na innych, ale 
chcę żyć w zgodzie z sobą i realizować siebie tak, 
jak sobie to wyobrażam. 3 lata temu zaczęłam pisać 
książkę pod roboczym tytułem „O lisie, który chciał 
być sobą” z zupełnie inną narracją niż pisze ją teraz. 
Książka jest o spektrum, ale staram się mówić w taki 
sposób, żeby to było przystępne dla większości lu-
dzi, a jednocześnie, żeby przybliżyć autyzm innym. 
W sumie jest to książka bardziej rysowana. Zawsze 
chciałam się nauczyć rysować. Mam kilka seme-
strów zajęć plastycznych ze szkoły, ale one przy-
dadzą mi się jedynie podczas remontów (śmiech). 
Chciałam nauczyć się rysować, a przy okazji, żeby to 
miało jakiś cel. Za każdym razem miałam wiązane 
ręce, by książkę skończyć i wydać. Kiedyś wydałam 
kalendarz. Takie mini nakłady. Najpierw zszedł cał-
kowicie jeden, później drugi i trzeci. Tak… całkowi-
cie za darmo, pieniądze poszło na konto fundacji. 
Cieszyłam się, że udało mi się to zrobić, bo robiłam 
to pierwszy raz. Przeszłam sama przez cały proces 
wydawniczy. Później wydałam kolejny kalendarz. 
Trzeciego już nie wydam, bo właśnie chciałabym 
skończyć rysowanie książki. Tekstu nie będzie osza-
łamiająco dużo. Jeśli ktoś zna spektrum to wie, że 
tam wiele rzeczy rozgrywa się w ciszy. Kiedyś na-
pisałam, że: „„Istnieją rzeczy, które konstruują się 
w ciszy. Są zapisane szyfrem i w kolorze”.
Kiedy nauczyłaś się siebie akceptować?
Jeślibym akceptowała siebie powierzchownie, to 
chyba miałabym z sobą problem. Mam wiele niedo-
statków, z których zdaję sobie sprawę. Myślę, że je-
śli nie odziedziczyło się asertywności, trzeba przejść 
sumę zdarzeń i nauczyć się o sobie dobrze myśleć.
Foto: Ela Szustakowsska
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Zbigniew Rawicz, wł. Zbigniew 
Władyka (ur. 2 lutego 1912, zm. 27 
sierpnia 1966) był gwiazdą piosen-
ki lat 40. i 50. ubiegłego stulecia. 
Był prawdziwym lwowiakiem, bo 
nie tylko urodził się w wówczas 
jeszcze polskim Lwowie, ale wy-
niósł z tego miasta humor, pogod-
ne usposobienie, muzykalność 
i dobre wykształcenie - nie tylko 
muzyczne, ale i prawnicze. Był 
także warszawiakiem, bo w wieku 
25 lat, jeszcze przed wojną, prze-
prowadził się do Warszawy, a za-
ledwie w kilka lat później, w chwi-
li próby stanął w jej obronie. To 
właśnie w Warszawie rozpoczęła 
się jego kariera. Wiązały go z tym 
miastem piękne wspomnienia - tu 
żył, nagrywał płyty, stąd wyjeżdżał 
na koncerty do wielu miast w Pol-
sce, jak również za granicę. Do dziś 
żyją ludzie, którzy pamiętają jego 
piosenki, a wśród nich „Amapolę”, 
„Niezapominajkę”, „Jak w sere-
nadzie”, „Gdy tańczę z tobą”, tan-
ga, „Zakochany” czy „Caballero”. 
Piosenkarz brał udział w wielu 
audycjach radiowych „Podwie-
czorku przy mikrofonie”, w któ-
rych śpiewał piosenki ze swojego 
repertuaru, m.in. ukochany przez 
nas Walczyk Warszawy czy na-
strojowe tango „Co nam zostało 
z tych lat”, czy piosenki z okresu 
Powstania Warszawskiego, takie 
jak „Serce w plecaku”, które wy-
konywał podczas tajnych koncer-
tów w okupowanej Warszawie. Te 
tytuły to tylko mały wycinek jego 
twórczości.

 

fot. Zbigniew Rawicz,  
fotografia portretowa

Rawicz był ulubieńcem publiczności, 
szczególnie kobiet i jednym z najprzy-
stojniejszych polskich artystów 
wszechczasów. Nagrał dużo piosenek, 
osiągnął ogromną popularność dzięki 

występom radiowym (samych recitali 
radiowych dał ponad 300) i nagraniom 
płytowym, a także występom zagra-
nicznym, m.in. w Austrii, Rumunii, Buł-
garii, na Węgrzech i w krajach byłego 
ZSRR. 3 kwietnia 1961 roku obchodził 
swój jubileusz 25-lecia pracy artystycz-
nej w Sali Kogresowej, w Warszawie. 
Był jednym z najbardziej popularnych 
piosenkarzy lat 40. i 50. ub. wieku, 
a jednak mimo to nie dostał propozycji 
nagrania płyty długogrającej typu Lon-
g-Play. Ze względu na swoją patriotycz-
ną i bezkompromisową postawę wo-
bec reżimu ówczesnej władzy (nigdy 
nie był w Partii) nie był lansowany w ta-
kim stopniu jak inni artyści. Długograją-
cą płytę winylową z jego piosenkami 
nagranymi w Łodzi wydał dzięki zdoby-
tym taśmom radiowym jego przyjaciel 
- impresario Henryk Michalski, ale nie 
w Polsce. Wydał ją w wytwórni Syrena 
Record Company, w USA.

fot. Płyta Log-Play wydana w USA 
przez Henryka Michalskiego  

zawierająca nagrania z  
towarzyszeniem Orkiestry  

Mandolinistów Edwarda Ciukszy.

 

Lwów

Zbigniew Rawicz we Lwowie spędził 
dzieciństwo i wczesne lata młodości. 
Mieszkał przy ulicy Szeptyckich 44. To 
właśnie we Lwowie ukończył Konser-
watorium Polskiego Towarzystwa Mu-
zycznego w klasie śpiewu solowego 
i studiował prawo na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza. Był tenorem lirycz-
nym. Dysponował głosem o niezwykle 
urokliwej, wysokiej, aksamitnej barwie. 
Krytycy zarzucali mu w prasie brak 
doskonałości w operowaniu siłą gło-
su w forte, m.in. mgr Roman Heising 
w „Dzienniku Bałtyckim” z 25 sierp-
nia 1945 roku napisał: „Gdyby śpie-
wak zechciał jeszcze popracować nad 
udoskonaleniem emisji głosu w forte 
miałby w arsenale swoim o wiele wię-
cej zasobów artystycznych efektów, 
które niekiedy proszą się o ujawnie-
nia”. Było to po wspólnym koncercie 
z Lucyną Szczepańską i pianistą Cze-
sławem Kaczyńskim. Proszę Państwa - 
nie prawda! Po sto kroć nie tak! Gdyby 
Zbigniew Rawicz słuchał takich „mą-
drych” jak tego pana magistra rad, to 

nie byłby Zbigniewem Rawiczem. Stra-
ciłby swoją wyjątkowość, swój własny, 
wypracowany styl aksamitnego bel 
canta. Nikt tak jak on nie potrafił sub-
telnie operować głosem w górze, kłaść 
go na dźwiękach tak, by jednocześnie 
słychać było duży zapas możliwości, 
ale by jednocześnie tony dźwięku wy-
dały się czyste, technicznie jednakowo 
doskonałe i swobodne w operowaniu. 
Technika Rawicza to subtelny, nieraz 
podobny do falsetu, innym razem do 
głosu kobiecego, szept duszy, szept 
wyrażanych myśli i wrażeń. Do tego 
doskonała interpretacja piosenkar-
ska, umiejętność pracy nad tekstem 
i nieprzeciętna stylowość wykonania. 
Wszystko, co wypracował pieśniarz 
dopracowane było do najwyższego 
stopnia prawdy artystycznej. To jed-
nak nie jedyna krytyka, przyjrzyjmy się 
kolejnej, tym razem ze strony głupa-
wych studentek II roku historii sztu-
ki na Uniwersytecie Warszawskim. 
W liście przesłanym w 1949 roku do 
Polskiego Radia, ale docelowo adre-
sowanym do pana Rawicza, z dnia 13 
kwietnia wyrażają się one tak: „Przede 
wszystkim zauważyliśmy, że w reper-
tuarze Pana są duże niedociągnięcia, 
które się poważnie odbijają na całości 
i jakości Pana występów. Forsowanie 
piosenek pisanych dawno przed woj-
ną, pisanych według szablonu starych 
szlagierów, nie daje obecnie żadnego 
zadowolenia słuchaczowi. (…) Uważa-
my, że szanujący się śpiewak powinien 
z wielką troskliwością dobierać swój 
repertuar i powinien, co ważniejsze, 
iść z „duchem czasu”. W tym przypad-
ku rozumiemy przez duch czasu nie 
koniecznie tematykę tekstu, ale nowe 
formy muzyczne i harmoniczne. Inny 
jest styl muzyczny dawnego szlagieru, 
a inny obecnej piosenki i to właśnie na-
leży wziąść pod uwagę” [w cytacie uwa-
ględniłem ortografię studentek, M.K.]. 

W jakich to czasach przyszło żyć i śpie-
wać człowiekowi, w którego duszy 
grała przedwojenna nostalgia, przed-
wojenny sentyment i który, jako jeden 
z niewielu, tak prawdziwie potrafił od-
dać czar przedwojennej polskiej pio-
senki w swoim powojennym śpiewie. 
Ludzie za tym tęsknili, ludzie tego pra-
gnęli. Bardzo niewiele gwiazd czyniło 
to w tak wysublimowany i kulturalny 
sposób, co Rawicz. Na estradzie zaczę-
ło pojawiać się coraz to więcej chaosu; 
demoralizujący big beat, nowe rytmy 
zza oceanu. Do końca lat 40. ub. wie-
ku, czyli kilka lat po II wojnie świato-
wej, dbano jeszcze o komponowanie 
i nagrywanie w stylu przedwojennym. 
W państwowych zakładach fonogra-
ficznych MUZA grały orkiestry m.in. 
Piotra Szymanowskiego czy Tadeusza 
Kwiecińskiego, z którymi Zbigniew Ra-
wicz mógł realizować SIEBIE. Tę jego 
duszę słychać w tych nagraniach z koń-

ca lat 40. XX wieku i warto myślę do 
nich wracać, czyli do piosenek takich 
jak: „Wspominałem ten dzień”, „Zegar”, 
„Wierz mi dziewczyno”, „Gdy tańczę 
z tobą”, „W życiu bywa jak w bajce”, „Jak 
w serenadzie”, „Leć piosenko”, „Re-
cepta na piosenkę”, „Letnia przygoda”, 
„Zakochany” czy „Zwróć mi moje listy”. 
To piosenki pełne uroku i prawdziwych 
uczuć, bez których przecież nie da się 
żyć, no bo jak? 

Już przed wojną wydawano nuty z jego 
fotografią. To niezwykle rzadki egzem-
plarz nut piosenki T. Kończyca do mu-
zyki S. Ignatowicza Wiosenny

fot. Walc z przedwojennego  
repertuaru Zbigniewa Rawicza.

Pamiętam swój pierwszy kontakt z pio-
senkami Rawicza, była to „Zakocha-
na piosenka”. Piosenka ma zaledwie 
osiem strof tekstu, którego autorem 
jest Edmund Polak. Muzykę napi-
sał  autor wielu słynnych tang Antonii 
Buzuk. Jest to klasyczne liryczne, sen-
tymentalne tango, można powiedzieć 
takie jak setki innych tang w tym stylu, 
jednak nałożenie na siebie tych kilku 
banalnych słów, chwytliwej, rzewnej 
melodii i wykonania orkiestry Piotra 
Szymanowskiego plus ten wyjątkowy, 
aksamitny głos Rawicza sprawia, że, 
proszę mi wierzyć, bez cienia przesa-
dy, ryczę za każdym razem, kiedy słu-
cham tej piosenki. Jest w niej tyle tęsk-
noty, tyle melancholii, że łzy spływają 
do oczu niewymuszenie, kiedy Rawicz 
śpiewa o zakochanej młodej dziewczy-
nie, czyli o tym, że każdy z nas potrze-
buje kochać, potrzebuje tęsknić. Takie 
wykonanie sprawia, że piosenka staje 
się człowiekowi droga, bliska; będąc 
pod jej urokiem stajemy się wobec niej 
bezradni i dajemy się ponieść w wir 
namiętności, w wir przedstawionych 
w niej emocji, tęsknoty, nadziei. Nagle 
przed naszymi oczami stają własne 
obrazy życia, szczególnie te z przeszło-
ści i chcemy jeszcze raz przeżyć drogie 
chwile, jeszcze raz zatopić się we wła-
sne wspomnienia i jak gdyby dotknąć 
tego, co już nie powróci. 

Niezapomniany 
Zbigniew Rawicz
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fot. Zbigniew Rawicz przy mikrofonie 
podczas jednego z koncertów. 

Warszawa

Zbigniew Rawicz jako absolwent Kon-
serwatorium Polskiego Towarzystwa 
Muzycznego we Lwowie postanowił 
rozpocząć karierę w Warszawie. Kie-
dy przyjechał do stolicy, początkowo 
występował w kawiarni u Lardellego, 
ten budynek już dzisiaj nie istnieje. 
W grudniu 1938 roku zapropono-
wano mu nagrania w Towarzystwie 
Syrena-Record, były to pierwsze 
zdjęcia piosenkarza. Kolejne zdjęcia 
odbyły się w styczniu i czerwcu 1939. 
Nagrał wtedy płyty, które dziś są 
bardzo trudne do zdobycia. Były na 
nich takie nagrania, jak m.in. tango 
„Moja gitara” czy piosenki „Dziękuję 
ci za wszystko”, „Ach jak przyjemnie”, 
„Bella mia”, „Trzy gwiazdy”, „Śpij uko-
chana”, „Tylko we Lwowie”. Do dziś 
zagadką pozostaje płyta reklamowa 
Zbigniewa Rawicza nagrana przed 
wojną, która była reklamą słodyczy 
firmy Franboli. Nagrane na niej pio-
senki to „Proszę skosztować” i „Czy 
mogę jeszcze panią prosić?”. Zdaje 
się, że do tej pory nikt nie odnalazł 
tych nagrań.

W 1947 roku Zbigniew Rawicz został 
zaproszony przez pioniera powojen-
nej fonografii Mieczysława Wejmana, 
na sesję nagraniową do Poznania, 
do wytwórni MEWA, by na płyty, któ-
re miały ukazać się z etykietami „Me-
lodje” nagrał 8 utworów. Był to duży 
sukces, bo płyty te cieszyły się dużą 
popularnością. Wśród tych poznań-
skich nagrań najbardziej urokliwą 
jest chyba piosenka „Nasza kawia-
renka”, a najciekawszą tango „Ca-
ballero” z zaskakującą puentą. Pio-
senkarz nagrał także walc „Wiosna 
raz”, który na długo zagościł w jego 
repertuarze. Występował z nim z po-
wodzeniem w wielu koncertach na 
estradzie.

fot. Z ulubionym pieskiem Bemolem, 
Warszawa, 1949. 

Żoną Rawicza była Krystyna Rawicz, 
z domu Zielińska, wnuczka słynnego 
Bolesława Domaniewskiego, który 
był dyrektorem szkoły Warszawskie-
go Towarzystwa Muzycznego i długo-
letnim prezesem tego towarzystwa. 
Była kobietą pięknej urody i niezwy-
kle utalentowaną pianistką. Razem 
stanowili duet cieszący się sympatią 
słuchaczy. Niektórzy z Państwa być 
może pamiętają występy państwa 
Rawiczów - czy to z radia, czy to 
z estrady. W Warszawie występowali 
m.in. w Teatrze Komedia. Objeździli 
z koncertami Polskę wzdłuż i wszerz. 
Występowali także w Żyrardowie. 
Mieli bardzo wiele programów mu-
zycznych, m.in. patriotyczne, takie 
jak „Cześć Polskiej Pieśni”, progra-
my złożone z piosenek z repertuaru 
Zbigniewa Rawicza lub piosenek dla 
dzieci. Specjalne programy dla dzieci 
wywoływały salwy śmiechu i ogrom-
ne emocje. Dzieci z rozdziawionymi 
buziami słuchały śpiewanych bajek, 
które serwował im chłopak ze Lwo-
wa - Zbigniew Rawicz. 

To, o czym napisałem w poprzed-
nim akapicie było już po wojnie, 
a w czasie okupacji? Wtedy były kon-
certy konspiracyjnie. Rawicz, który 
brał udział w Powstaniu Warszaw-
skim i był w Armii Krajowej, wystę-
pował w wielu koncertach dla po-
wstańców, w szpitalach i schronach. 
Występował także w kawiarniach, 
a podczas koncertów towarzyszył 
mu przy fortepianie jego sąsiad, któ-
ry mieszkał z nim w jednym budynku 
przy ul. Suzina 3, na Starym Żolibo-
rzu, Waldemar Maciszewski (Valdi). 
Gdy w sierpniu nadeszły oddziały 
Kampinosa na Żoliborz i rozłożyły się 
po koloniach W.S.M.-u (Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej), powstała 
piosenka, która do dziś dnia przypo-

mina o tym, jak wielkim uwielbieniem 
cieszył się niezapomniany Zbigniew 
Rawicz i jaką miłością darzyły go ko-
biety, których młodość przypadła na 
okres okupacji. Do dzisiejszego dnia 
przetrwał jedynie tekst, bo melodia 
nie zachowała się. Nie ma chyba już 
nikogo, kto mógłby ją pamiętać…

Wpakowali się do klatek

Ku strapieniu swoich matek

Bo utrzymać córki w domu ani śnić

Spoglądając na Rawicza

Co słodkiego jest oblicza

Rade by z nim zaraz w tany iść

Te Joasie, Wandzie, Hanie

Kochają pierwszą kompanię

Snuje się symatii długa, długa nić

Jasnowłosa, ciemnowłosa

Kocha chłopców z Kampinosa

Widać tak już tutaj musi być…

1 sierpnia 1944 roku, w samym ser-
cu okupowanej Warszawy, gdzieś 
w okolicach ulicy Chmielnej, w pod-
ziemnym kanale urodził się syn Zbi-
gniewa Rawicza, pan Wojciech. Ra-
zem ze swoją siostrą Hanną, która 
mieszka na południu Francji, często 
wspominają urocze piosenki, któ-
re śpiewał w domu ich wspaniały 
Tatuś. Tak pieszczotliwie nazywają 
go po dziś dzień, kiedy dzielą się ze 
mną swoimi wspomnieniami o nim. 
Często niejedna historia zakręci łez-
kę w oku, a i dobrze, bo od tego są 
wspomnienia. 

Niestety w tym krótkim artykule nie 

jestem w stanie podzielić się z Pań-
stwem wieloma wzruszającymi opo-
wieściami i ciekawymi historiami, 
które mi przekazują dzieci mojego 
ulubionego piosenkarza. Pragnę jed-
nak zachęcić Państwa do słuchania 
piosenek tego wspaniałego artysty, 
Króla Sentymentu Polskiej Piosen-
ki, Pieśniarza Warszawy, którego 
głosu nie można pomylić z nikim 
innym, wspaniałego, niezapomnia-
nego Zbigniewa Rawicza. Zachęcam 
do przeszukania swoich płytotek by 
móc odnaleźć brakujące nagrania, 
a w szczególności nagrania reklamo-
we utrwalone na płycie szelakowej 
Syrena-Electro Proszę skosztować 
i Czy mogę jeszcze Panią prosić? 
Wymienioną płytę chętnie kupię lub 
pożyczę, by przegrać i zabezpieczyć 
nagrane na niej piosenki dla przy-
szłych pokoleń. Być może ktoś po 
latach doceni jej wartość i odnajdzie 
w nagraniach Rawicza przynajmniej 
tyle piękna, ile odnalazłem ja, a może 
i cokolwiek więcej?

fot. Z ukochaną żoną, Krystyną, pianistką. Zdjęcie wykonane 27 marca 1948 
roku w atelier Marka Holzmana przy ul. Słowackiego 3, w Wałbrzychu. 

Autor: Maciej Klociński
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Wspaniała pogoda i rodzinna at-
mosfera oraz czas aktywnie spę-
dzony na świeżym powietrzu. Tak 
wyglądał trzeci leśny bieg zor-
ganizowany przez stowarzysze-
nie RUN DE GIRARD. 
W sobotę  8 października w miejsco-
wości Sokule odbył się  II Leśny RUN 
DE GIRARD TRAIL - Memoriał Marcina 
Maciejaka. Łącznie odbyły się  cztery 
biegi w tym dwie tury biegu dla dzieci 
oraz bieg na siedem i czternaście ki-
lometrów dla nieco starszych. Pogoda 
dopisała w biegach udział wzięła re-
kordowa liczba osób. Dla wszystkich 
uczestników przewidziane było ogni-
sko i wspólne pieczenie kiełbasek. 
•	 Padł kolejny rekord. Co roku jeste-

śmy mile zaskoczeni zaintereso-
waniem mieszkańców, jednakże 
tym razem przeszło to już nasze 
najśmielsze oczekiwania. W wyści-

gu udział wzięło stu pięćdziesięciu 
dorosłych oraz czterdzieści dzieci - 
mówiła Justyna Ciecharowska oraz 
Patrycja Bielecka ze stowarzyszenia 
RUN DE GIRARD. - Bieg RUN DE GI-
RARD TRAIL w tym roku odbył się ku 
pamięci naszego zmarłego przyja-
ciela Marcina Maciejaka. To właśnie 
dzięki niemu tu dzisiaj jesteśmy, był 
pomysłodawcą organizacji biegu 
w lesie, właśnie tu w miejscowości 
Sokule. Nie zamykamy się na osoby, 
które zamiast biegać wolą  masze-
rować, na trasie znalazło się  wiele 
osób z kijkami. Dzisiejsza impreza 
to nie tylko bieganie zawodowe 
i bardzo profesjonalne, tylko ukłon 
dla wszystkich, którzy chcą aktywnie 
spędzać czas - dodają współorgani-
zatorki. 

Fot. Stowarzyszenie RUN DE GIRARDs

III Leśny RUN DE GIRARD TRAIL
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Kolejni uczniowie dołączyli do społecz-
ności Szkoły Podstawowej nr 6 w Żyrar-
dowie. 7 października pierwszoklasiści 
złożyli ślubowanie w obecności dyrekcji, 
rodziców i przyjaciół szkoły. Tym samym 
„Szóstka” zyskała 47 nowych uczniów.

Pasowanie na ucznia to bardzo ważny czas dla każ-
dego pierwszoklasisty. Nic dziwnego, że w „Szóst-
ce” temu wydarzeniu towarzyszyła podniosła at-
mosfera. Uczniowie przygotowali barwny program 
artystyczny, zaproszeni goście przemowy i życze-
nia powodzenia na rozpoczętej ścieżce edukacji. 

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre 
imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole 
jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy 
urosnę.” Recytowały pierwszaki wywołując uczux-
cjalnej części Dyrektor SP nr 6, Grażyna Bieli-
niak pasowała wszystkich zebranych uczniów, 
wręczając przy tym tradycyjne tarcze szkoły. 

Złożyli ślubowanie na 
uczniów „Szóstki”
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Złoto, srebro  

i brąz zdobyte 
 w Japonii

Międzynarodowy Konkurs Pla-
styczny PENTEL sponsorowany 
jest przez japońską fundację 
wspierającą edukację artystycz-
ną (Biiku Bunka Kyokai) we 
współpracy z: Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych Japonii, 
Ministerstwem Edukacji, Kultu-
ry, Sportu, Nauki i  Technologii 
Japonii, gazetą Yomiuri Shim-
bun, Japońską Federacją Projek-
towania Artystycznego, Stowa-
rzyszeniem Japońskiej Edukacji 
Artystycznej oraz firmą Pentel 
Co. Ltd. Konkurs rokrocznie cie-
szy się ogromną popularnością, 
o czym świadczy ilość nadesła-
nych prac.

Nagrodami w konkursie są medale: 
Supreme Gold Award, Gold Award, 
Silver Award, Bronze Award i Pentel 
Award. W 52. edycji konkursu tole-
rancja, przyjaźń miłość i dobro wizu-
alizują się w przepięknych pracach 
dzieci pełnych nadziei i pozytywnych 
intencji wysłanych do Japonii. Te 
dzieła stanowią kompendium wie-

dzy o tym, jak młodzi artyści postrze-
gają świat. Na ubiegłoroczną edycję 
nadesłano aż 11 051 prac z całego 
świata, w tym 1790 z Polski. Wśród 
nich były też prace wychowanków 
Młodzieżowego Domu Kultury w Ży-
rardowie. Wykwalifikowane jury po 
kilkumiesięcznej pracy przyznało na-
grody najlepszym. Wśród laureatów 
znalazły się:

• Nadia Mówińska, l.10  
Supreme Gold

• Lena Myka, l.9  
Silver

• Emilia Cieślak, l. 8 
Bronze

• Zofia Smolarek, l.7 
Bronze

Nagrodzone prace powstały pod 
okiem wybitnych nauczycieli plasty-
ki z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Żyrardowie: Bożeny Liszewskiej 
i Agnieszki Kaźmierczak. Zdobyte 
medale świadczą o bardzo wysokim 
poziomie prowadzonych zajęć i są 
jednocześnie ogromnym wyróżnie-
niem dla placówki, miasta oraz po-
wiatu. Serdecznie gratulujemy!

Informacja prasowa: 

Sławomir Nalej, Młodzieżowy Dom 
Kultury w Żyrardowie
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 Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki.
Dla 2 pierwszych osób mamy  podwójne zaproszenia do kina Len na dowolny spektakl.
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Pionowo
1. Skrót od Okręgowej Spół-

dzielni Mleczarskiej 
2. Materiał, z którego wykony-

wane są sztućce 
3. Owad, który kojarzy nam się 

z uciążliwymi użądleniami 
jednak jest też pożyteczny, 
ponieważ żywi się mszyca-
mi, mączlikami i gąsienicami

4. Warzywo o licznych wła-
ściwościach i wartościach 
odżywczych, wyglądem 
przypomina dużą szyszkę

5. Np. struś, kura, kaczka
6. Rodzaj drzewa, z którego 

możemy pozyskać sok
7. Rodzaj pulchnego, chrupią-

cego wafla
8. Owoce, z których możemy 

zrobić wino 
9. Stosowany jako przyprawa 

zakwaszająca
10. Gatunek ryby często uży-

wanej do past 

11. Deser spożywany na 
zimno 

12. Przyprawa o charaktery-
stycznym smaku, stoso-
wana do ciast, kompotów, 
likierów

15. Napar przyrządzany z liści 
i pąków roślin 

16. Owoc, którego miąższ ma 
kolor zielony 

18. Roślina jednoroczna nale-
żąca do rodziny kapusto-
watych

21. Potrawa zawierająca ka-
wałki mięsa, cebulę i inne 
warzywa

22. Suszona kora używana 
jako przyprawa

24. Zimny, gęsty sos do ma-
czania pieczywa, warzyw 
itp.

26. Jednoroczna roślina wa-
rzywna uprawiana dla 
jadalnej bulwy o różowej, 
czerwonej lub fioletowej 

skórce
28. Mięso z krowy lub z wołu
29. Jej owoce są źródłem przy-

prawy zwanej laskami 
30. Krem z dodatkiem orze-

chów laskowych i kakao
32. Kucharz odpowiedzialny 

za napisanie przepisów do 
książki kulinarnej 

34. Zupa z kapusty kiszonej
35. Produkt spożywczy otrzy-

mywany z mleka
36. Bigosu … żyrardowska 

restauracja, w której Mag-
da Gessler przeprowadziła 
kuchenną rewolucję

40. Gatunek warzywa z rodzi-
ny selerowatych

43. Gatunek dużego ptaka 
z rodziny kurowatych

45. Przyprawa stosowana do 
wzmacniania smaku np. 
herbaty

46. Suszone owoce 
48. Kluska, zwykle faszerowa-

na grzybami lub mięsem, 
dodawana do niektórych 
zup

49. Przyprawa o żółtym ko-
lorze

51. Mateusz – restaurator, 
właściciel restauracji Sen 
i Warszawa Wschodnia 

52. Twardy ser podpuszczko-
wy z mleka krowiego

53. Wojciech Modest … - re-
staurator

55. Potrwa przygotowywana 
z płatków owsianych 

56. Ciasto z dodatkiem jabłek 
58. Kiełbasa dodawana do 

żurku 
60. Pomieszczenie dla pszczół 
62. Nakrycie na stół 
64. Rodzaj rośliny wykorzysty-

wanej do kompotów
66. Pieczywo z mąki i wody 

na drożdżach lub na 
zakwasie, formowane 
w bochenki

67. Przyprawa korzenna uzy-
skiwana z kłączy rośliny 
o tej samej nazwie

69. Zwierzę z rodziny świń, 
cenione przez myśliwych

70. Ciasto biszkoptowe z ba-
kaliami

71. Zwierzę robocze znane ze 
swojej siły 

72. Gatunek rośliny o jadal-
nych, dużych, zielonych 
nasionach 

73. Jadalne wodorosty używa-
ne zwykle do przygotowy-
wania sushi

Poziomo
4. Sos pomidorowy podawany 

do frytek 
6. Rodzaj przekąski pocho-

dzącej z Włoch, podawanej 
z pomidorami i bazylią 

9. Ciekła substancja tłuszczo-
wa

10. Ciasto przekładane ma-
kiem

13. Roślina zielna silnie aro-
matyczna, bogata w olejek 
eteryczny, używana np. 
jako przyprawa do pomi-
dorów

14. Dwuletnia, cebulkowa 
roślina warzywna, używana 
jako przyprawa kuchenna 
oraz środek leczniczy

17. Czerwony przedstawiciel 
skorupiaków

19. Ptactwo domowe
20. Jedna z najdroższych przy-

praw na świecie
21. Rodzaj włoskich klusek 
23. Rodzaj angielskiego sera, 

produkowanego z krowie-
go mleka

25. Polskich fast food
27. Łodyżki roślin okopowych 

np. pietruszki 
28. Mięso ze świni 
31. Mięso z dzikich zwierząt
33. Czerwony, pospolity kwiat 

polny rośliny o tej samej 
nazwie, często występujący 
w zbożach jako chwast

37. Ciasto urodzinowe 
38. Pan … fikcyjna postać 

z animowanego serialu 
SpongeBob Kanciastopor-
ty, właściciel restauracji 
typu fast food

39. Rodzaj słonej przekąski 
41. Owoc figowca
42. Placek z ciasta drożdżowe-

go, smażony na tłuszczu
44. Tabletki do ssania zawiera-

jące porost islandzki 
45. Maciej …– polski kucharz, 

prowadził programy o te-
matyce kulinarnej 

47. Słodki czerwony owoc 
50. Rodzaj ryby żyjącej w Bał-

tyku
51. Ptak żyjący dziko lub ho-

dowany
54. Nazwa formacji, w której 

lecą dzikie gęsi 
55. Rodzaj pszenicy 
57. Gordon …– znany kucharz 
59. Organiczny związek che-

miczny 
61. Przyprawa z wysuszonych 

liści i łodyg, używana np. 
do pizzy 

63. Ciastko przekładane kre-
mem

65. Pascal … – francuski 
kucharz polskiego pocho-
dzenia

68. Masa z owoców i cukru 
przetarta i gotowana

70. Wodorost morski, używa-
ny w japońskiej kuchni do 
przyprawiania potraw

72. Rodzaj wędliny wykorzy-
stywanej np. do jajecznicy 

74. Ciastko z ubitej piany 
z białek

75. Urządzenie służące do 
mechanicznego uzyski-
wania soku z owoców lub 
warzyw

76. Rodzaj drzewa, którego 
owocami są żołędzie 

77. Dodawane np. do sernika
78. Rodzaj sosny, której nasio-

na są jadalne i znane jako 
orzeszki

79. Przyrząd do opiekania 
kromek pieczywa
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STRAŻ POŻARNA

STRAŻ MIEJSKA

Od 3 do 10 października funkcjonariu-
sze SM kontynuowali kontrole umów 
oraz udokumentowana wywozów nie-
czystości stałych z punktów działalno-
ści gospodarczej. Tym razem kontrole 
przeprowadzono w punktach przyul. 
Piaskowej, ul. Promiennej, ul. Poznań-
skiej, ul. Piastowskiej. W trakcie kon-
troli nałożono dwa mandaty karne,  
w pozostałych przypadkach nie odno-
towano nieprawidłowości.

T5 października za pomocą systemu 
monitoringu miejskiego, zauważono 
kolizję drogową pojazdów na ul. Bole-
sława Limanowskiego przy ul. Fryde-
ryka Chopina. Na miejsce zdarzenia 
został wysłany patrol SM. Uczestnicy 
kolizji nie potrzebowali pomocy me-
dycznej, a w temacie sprawstwa doszli 
między sobą do porozumienia.

5 października wpłynęło zgłoszenie 
do dyżurnego SM, że w Urzędzie Mia-
sta Żyrardowa jest interesantka, która 
awanturuje się zakłócając pracę urzę-
du. Patrol SM nakazał kobiecie opusz-
czenie urzędu. W związku znad wyraz 
emocjonalnym zachowaniem kobiety, 
na miejsce został wezwany zespół Ra-
townictwa Medycznego, w celu oceny 
stanu zdrowia i ewentualnego udziele-
nia pomocy. Po przebadaniu Danuta C. 
opuściła ww. miejsce.

6 października dyżurny SM przyjął zgło-
szenie, że na ul. Łąkowej przy ul. Jana 
Skrowaczewskiego parkuje pojazd typu 
TIR. Strażnicy miejscy wystawili wezwa-
nie dla kierującego, który zaparkował 
na terenie zabudowanym zespołem 
pojazdów o dopuszczalnej masie cał-
kowitej przekraczającej 16 t lub długo-
ści przekraczającej 12 m, poza wyzna-
czonym parkingiem.

7 października. funkcjonariuszka SM 
przeprowadziła zajęcia edukacyjne 
pod nazwą ,,Przedszkolak bezpieczny 
na drodze”, które odbyły się w Miejskim 

Przedszkolu nr 6 im. Krasnala Hałabały 
w Żyrardowie. Dzieci pilnie słuchały, jak 
mają się zachowywać na drodze oraz 
chętnie odpowiadały na zadawane 
pytania. Najbardziej aktywne przed-
szkolaki zostały wyróżnione upomin-
kiem w postaci odblaskowego worka 
lub kamizelki. Dzieci po zakończonych 
zajęciach otrzymały broszurki eduka-
cyjne, opaski i zawieszki odblaskowe 
dzięki którym, będą bardziej widoczne 
na drodze. Nie zabrakło też słodkiego 
akcentu w postaci cukierków.

7 października zadzwonił do dyżurne-
go SM mężczyzna, który od dwóch mie-
sięcy jest bezdomny i prosi o pomoc. 
Po ustaleniu, że mężczyzna jest na ul. 
gen. Władysława Sikorskiego, wysłano 
na miejsce patrol SM. Ponieważ męż-
czyzna był wycieńczony i zgłaszał złe sa-
mopoczucie, wezwano do niego zespół 
Ratownictwa Medycznego. W związku 

z tym, że Piotr O. nie wymagał hospita-
lizacji, funkcjonariusze poczęstowali Go 
jedzeniem oraz piciem oraz zapewnili 
nocleg w Ośrodku w Łyszkowicach.

7 październik apatrol SM zauważył 
mężczyznę na ul. Nowy Świat 11, który 
poruszał się rowerem po zmroku, bez 
wymaganego przepisami oświetlenia. 
Na Jakuba O., została nałożona kara 
grzywny.

8 października za pomocą systemu 
monitoringu miejskiego, zauważono 
osobę sprzątającą na ul.1 Maja, która 
zmiatała liście z chodnika na jezdnię. 
Patrol SM przeprowadził rozmowę 
pouczającą z osobą o konieczności 
uprzątnięcia liści.

9 października patrol SM na ul. Stefana 
Okrzei przed Targowiskiem Miejskim, 
udzielił pouczenia Marcinowi W., który 
prowadził handel na terenie należą-
cym do gminy, nie dopuszczonym do 
prowadzenia działalności handlowej.

W czwartek 6 października ok godz. 
18:10 strażacy z JRG Żyrardów zosta-
li wezwani do pomocy dziewczynce 
potrąconej przez samochód. Do zda-
rzenia doszło w Żyrardowie na ul. kpt. 
Pałaca. Strażacy udzielili pierwszej po-
mocy siedmiolatce. Dziewczynka w wy-
niku wypadku doznała stłuczeń a po 
przyjeździe Zespołu Ratownictwa Me-
dycznego trafiła do szpitala. 
W sobotę 8 października ok godz. 0:43 
w miejscowości Bartniki doszło wypad-
ku z udziałem rowerzysty oraz samo-
chodu osobowego. W tym zdarzeniu 
strażacy również udzielili pierwszej po-
mocy poszkodowanemu mężczyźnie, 
który następnie został przewieziony 
do szpitala przez zespół ratownictwa 
medycznego. W akcji ratowniczej bra-
li udział strażacy z JRG Żyrardów oraz 
OSP Bartniki.
Czujka na straży Twojego bezpie-
czeństwa! Sezon grzewczy 2022-
2023
W okresie jesienno-zimowym, w na-
szym kraju w mieszkaniach i domach 

jednorodzinnych wzrasta ryzyko po-
wstania pożarów. Najczęściej dochodzi 
do nich w wyniku wad albo niewłaści-
wej eksploatacji urządzeń grzewczych, 
elektrycznych i gazowych. W tym sa-
mym okresie odnotowywany jest tak-
że wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, 
zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest 
niewidoczny oraz nie ma smaku, ani 
zapachu. 
RADZIMY!
•	 Systematycznie czyść, sprawdzaj 

szczelność i wykonuj przeglądy tech-
niczne przewodów kominowych.

•	 Użytkuj tylko sprawne techniczne 
urządzenia, zgodnie z instrukcją pro-
ducenta.

•	 Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urzą-
dzeń grzewczych.

•	 Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wen-
tylacyjnych.

•	 W przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdź poprawność działa-
nia wentylacji, nowe okna są najczę-
ściej o wiele bardziej szczelne w sto-
sunku do wcześniej stosowanych 

w budynku i mogą pogarszać wen-
tylację.

•	 Nie bagatelizuj objawów takich jak: 
bóle i zawroty głowy, duszność, sen-
ność, osłabienie, przyspieszona czyn-
ność serca, mogą one być sygnałem, 
że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

•	 W takiej sytuacji natychmiast prze-
wietrz pomieszczenie, w którym się 
znajdujesz i zasięgnij porady lekar-
skiej.

Informację sporządził: Oficer Prasowy Ko-
mendanta Powiatowego, st. kpt. Jarosław 
Belina 
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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

Różowy październik – Miesiąc Świadomości Raka Piersi

Różowa Wstążka to symbol solidarności z ko-
bietami chorującymi na raka i walki z rakiem 
piersi. Październik to również okazja do wyko-
nania profilaktycznych badań i skorzystania 
z programów oferowanych przez NFZ oraz nie-
które placówki medyczne. Zależy nam na zwró-
ceniu uwagi dorosłych Polek na konieczność 
wykonywania regularnych badań profilaktycz-
nych, co odgrywa kluczową rolę w możliwości 
zdiagnozowania tej choroby we wczesnym sta-
dium rozwoju.

Rak piersi jest najczęstszą chorobą nowotworową 
występującą wśród kobiet. Głównym powodem, dla 
którego statystyki umieralności z powodu tego no-
wotworu są tak wysokie, jest zbyt późne wykrycie 
choroby, czyli najczęściej w momencie, gdy jest ona 
już w zaawansowanym stadium. Pamiętajmy, że 
w zdecydowanej większości przypadków wczesne 
wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie. 
Zwracamy więc uwagę, że warto regularnie wykony-
wać badania diagnostyczne.

Rak piersi i smutne statystyki.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotwo-
rem złośliwym wśród kobiet. W Polsce stanowi około 
23% wszystkich zachorowań i jest odpowiedzialny 
za około 14% zgonów z powodu nowotworów złośli-
wych u kobiet. Szacuje się, że na świecie co roku raka 
piersi rozpoznaje się u 1,7 mln kobiet, a ponad 500 
tys. osób umiera z jego powodu.

W Polsce rak piersi w ostatnim stuleciu stał się jed-
nym z największych zagrożeń przedwczesnej umie-
ralności kobiet. Pamiętajmy jednak, iż występuje on 
również u mężczyzn, choć zdarza się to bardzo 
rzadko. Szacuje się, że jeden na sto przypadków 
nowotworów złośliwych sutka, to właśnie rak piersi 
u mężczyzn.

Czynniki rozwoju raka piersi:

•	 występowanie choroby w rodzinie,
•	 wczesny wiek pierwszej miesiączki,
•	 późny pierwszy poród,
•	 późna menopauza,
•	 występowanie mutacji genu BRCA1, BRCA2,
•	 antykoncepcja i hormonalna terapia zastępcza,
•	 wiek powyżej 50 roku życia,
•	 niezdrowy tryb życia: dieta bogata w tłuszcze nasy-

cone, brak aktywności fizycznej.

To nie prawda, że:

•	 w małych piersiach rak nie występuje
•	 młode kobiety nie chorują
•	 nie wykonuje się badania w ciąży

Pamiętaj!

•	 Zdrowa, zbilansowana dieta bogata w warzywa 
i owoce, dbanie o regularną aktywność fizyczną, 
propagowanie wczesnego macierzyństwa, unika-
nie stresu oraz eliminacja otyłości to czynniki zde-
cydowanie redukujące ryzyko powstania choroby.

•	 Największe ryzyko zachorowania na raka piersi 
dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat – dlatego 
Panie będące w tej grupie wiekowej powinny ro-
bić mammografię co dwa lata! Mammografia jest 
finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Badanie trwa zaledwie kilka minut, a pacjentki, do 
których skierowany jest program profilaktyczny 
(czyli Panie w wieku 50 – 69 lat) nie muszą mieć na 
nią skierowania ani specjalnego zaproszenia. Aby 
wykonać mammografię w ramach programu, wy-
starczy zgłosić się do jednej z placówek, które go 
realizują.

Regularne badanie pozwala wykrywać zmiany 
nowotworowe we wczesnym etapie zaawanso-
wania, a w konsekwencji zastosować skutecz-
ne leczenie... ale jakie badania wykonać i jak 
często je powtarzać?
•	 USG piersi (1 raz w roku od 20 roku życia) to 

podstawowe i nieinwazyjne badanie wykonywane 
w ramach profilaktyki nowotworu piersi, pozwala-
jące wykryć zmiany, które nie są jeszcze wyczuwal-
ne na poziomie palpacyjnym.

•	 badanie mammograficzne (obowiązkowo raz 
na 2 lata po 50 roku życia) jest badaniem, które 
za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wy-
kryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju, 
gdy możliwe jest skuteczne leczenie.

•	 samobadanie piersi (co miesiąc) Badasz się 
nie po to, aby coś znaleźć, ale aby potwierdzić, że 
wszystko jest w porządku. Jeśli coś Cię zaniepokoi, 
umów się na wizytę do lekarza – nie czekaj. Na 
przedstawionej grafice znajdziesz instruktaż samo-
badania!

Gdzie wykonać badanie USG piersi w Żyrardo-
wie?

Placówek, które w swojej ofercie mają właśnie to ba-
danie jest wiele, ale przypominamy, iż w Żyrardowie 
w okolicach stacji PKP (przy ul. Jana Dekerta 3) po-
wstało Centrum Medyczne MIMEDICA, gdzie w ra-
mach usług komercyjnych oraz umów z towarzystwa-
mi ubezpieczeniowymi możecie Państwo korzystać 
ze świadczeń medycznych udzielanych przez wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, korzystających z no-
woczesnego sprzętu medycznego.

Możecie tam Państwo wykonać między innymi USG 
piersi.

Kto wykonuje to badanie?

Lek. Wojciech Pytel, rezydent Chirurgii Ogólnej Szpita-
la im. Św. Jana Bożego w Łodzi. Uczestnik licznych szko-
leń i kursów z zakresu badań USG. Stażysta w Ośrodkach 
medycznych krajowych i zagranicznych takich jak: UCSF 
San Fransisco (Stany Zjednoczone), Universitaetklinikum 
Goetingen (Niemcy). Członek Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich 
a także Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania 
Piersi. Od kilku lat aktywnie związany z inicjatywami 
i programami dotyczącymi wczesnego wykrywania raka 
piersi. Wykonuje badania USG piersi, jamy brzusznej, 
tarczycy, szyi, tkanek powierzchownych, biopsje grubo 
i cienkoigłowe a także mammotomiczne. Posiada Cer-
tyfikat Ultrasonografii Ogólnej Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego.

Lek. Wojciech Pytel o raku piersi:

„Z danych WHO opublikowanych w 2020 roku wynika, 
iż rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem. 
Co więcej, najwyższe wskaźniki występowania tej cho-
roby odnotowuje się w krajach o wysokich dochodach: 
Ameryce Północnej i krajach europejskich. Codziennie 
około 50 polek dowiaduje się o chorobie, a aż 15 każde-
go dnia umiera. Zatrważającym jest fakt, iż umieralność 
na raka piersi w Polsce wciąż rośnie!

Najważniejsze: rak piersi w większości przypadków jest 
wyleczalny, ale głównie szybko postawiona diagnoza 
zwiększa szanse wyleczenia i właśnie dlatego warto wy-
konywać regularne badania piersi.

Badania obrazowe należy wykonać zawsze, gdy w piersi 
wyczuje się niepokojąca zmianę o charakterze guza, za-
czerwienienie czy wyciek treści z brodawki.

Badanie USG pozwala wykryć wiele patologii piersi. Na 
szczęście, często wykryte zmiany okazują się niezłośliwie, 
ale taką diagnozę można postawić dopiero po badaniu. 
Czasami może ona zostać postawiona dopiero po ba-
daniach dodatkowych.

Najważniejsze - nie znam osób, których nie wyko-
nywanie badań ustrzegło przed chorobą, ale znam 
wiele kobiet, które dzięki badaniom cieszą się teraz 
pełnią życia.”

Autor: Anna Tkacz,  
manager Centrum Medycznego MIMEDICA

• 13 października 
ul. F. de Girarda 5

• 14 października 
ul. 1 Maja 40

• 15 października
ul. 1 Maja 43

• 16 października
ul. Okrzei 16

• 17 października
ul. 1 Maja 50

• 18 października
ul. Okrzei 51 C

• 19 października
Al. Partyzantów 15

• 20 października
ul. Okrzei 16

• 21 października
Al. Partyzantów 11/13

• 22 października 
ul. POW 2D lok. 11

• 23 października
ul. POW 20 – 24

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

• 25 października
ul. Okrzei 16

• 26 października
ul. F. de Girarda 5

DYŻURY APTEK:
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Najwięksi touroperatorzy zaprezentowali 
oferty na przyszłoroczne wakacje letnie. Ich 
wspólna cecha: są bardzo elastyczne: wystar-
czą kilkuprocentowe zaliczki, za niewielką do-
płatą zagwarantowana jest niezmienna cena 
i możliwość zmian rezerwacji. I najważniejsze: 
na przyszłoroczne wakacje w szczycie letniego 
sezonu można polecieć za pieniądze zbliżone 
do tegorocznych cen.
Choć tematem nr 1 w polskich domach jest obecnie 
inflacja i nachodząca zima, nie oznacza to, że Polacy 
nie myślą o wakacjach. Tegoroczne lato pokazało, że 
trudno im jest odmówić sobie wypoczynku.
Ten bowiem, jak pokazuje wiele badań społecznych, 
z poziomu luksusu zszedł do sfery podstawowych 
potrzeb. Doskonale obrazują to dane Raportu Pol-
skiej Izby Turystyki „Zagraniczne wakacje Polaków 
2022” (Travelplanet.pl był jego współautorem).
Wbrew wszelkim przeciwnościom na tegoroczne 
wakacje z biurami podróży wyjechało o 27 proc. 
turystów więcej niż w lecie 2021. I wypoczywali oni 
najchętniej w dobrym standardzie: prawie połowa 
wybrała hotele 4*, kolejna jedna trzecia – hotele 5* 
a aż 84 proc. wykupiło wyżywienie all inclusive.
Wakacje 2023 po tegorocznych, sierpniowych 
cenach

Travelpanet.pl przeanalizował jak rosły ceny ofert na 
wakacje 2022 (lipiec i sierpień) w najpopularniejszych 
krajach i jak się do nich mają ceny ofert na przyszło-
roczne wakacje. Pod uwagę wzięliśmy ośmiodniowy 
wypoczynek w hotelu 4* z przelotem i wyżywieniem 
HB i AI (w Turcji i Bułgarii). Pod uwagę braliśmy jedy-
nie oferty z gwarancją niezmienności ceny (niektóre 
biura dają ją za darmo, niektóre doliczają ok 50 zł od 
osoby).
dane Travelplanet.pl
Wakacje 2023 będą droższe o przynajmniej 400-
500 zł w porównaniu do cen ofert first mniute na 
lato 2022. Ale za to zbliżone lub nawet ciut niższe od 
kosztów siepniowego last minute.
Jednak od sierpnia 2021 inflacja w Polsce zdążyła 
urosnąć ponad 16 proc. I wszystko wskazuje na to, 
że to nie koniec wzrostów.
Ile zarobili zapobiegliwi
Turyści, którzy wiosną zarezerwowali sobie tego-
roczne letnie wakacje, zyskali kilkaset zł od osoby 
w porównaniu z tymi, którzy zakupy wypoczynku 
odkładali na ostatnią chwilę. Z analizy Travelplanet.
pl wynika, że ci, którzy zrobili to do marca, płacili nie-
całe 2400 zł na osobę, w kwietniu średnia rezerwa-
cja skoczyła do ok. 2600 zł, to w lipcu za wypoczynek 
płacono średnio 2850 zł.
Jak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki „Zagra-
niczne wakacje Polaków 2022” (Travelplanet.pl był 

jednym z jego współautorów) tych, którzy nie wierzyli 
w tanie last minute i kupowali wakacje na więcej niż 
trzy miesiące przed wylotem, było ponad 26 proc. (to 
aż o 12 pp. więcej niż w 2021 roku). Z kolei o 10 pp., 
z 28 do 18 proc. spadła sprzedaż na 10 i mniej dni 
przed wylotem.
Wszystko wskazuje, że ten scenariusz się powtórzy. 

Z jednej strony nie widać oznak wygaszania inflacji, 
dolar i euro jak się wydaje na dobre zagościły na 
hitorycznych rekordowych poziomach. Z drugiej – 
biura podróży do elastycznych rozwiązań, wprowa-
dzonych w czasie pandemii, a więc niskich zaliczek 
i bezkosztowej możliwości zamiany kierunku bądź 
terminu wylotu, doszła gwarancja niezmienności 
ceny. Niektórzy organizatorzy wypoczynku dorzuca-
ją ją teraz w gratisie, inni doliczają do rezerwacji ok. 
50 zł od osoby.
Czy wczesna rezerwacja się kalkuluje
Ile zatem kosztuje zablokowanie sobie aktualnej 
ceny wakacji? Załóżmy, że wybiera się na nie cztero-
osobowa rodzina i zamierza przeznaczyć na nie ok. 
10 000 zł. Zaliczka na przyszłoroczny wypoczynek to, 
w zależności od biura podróży, od 5 do 15 proc. Do 
nasze kalkulacji przyjmijmy, że to średnio 10 proc. 
– a więc 1000 zł. Gdyby włożyć te pieniądze na pół-
roczną lokatę, nie zarobimy na tym kapitale ok. 45 zł, 
zakładając, że lokujemy go na 9 miesięcy, oprocento-
waną na ok 7-8 proc. w stosunku rocznym.
W skrajnym wypadku, gdy musimy za gwarancję nie-
zmiennej ceny zapłacić 50 zł od osoby, zablokowanie 
aktualnej ceny przyszłorocznych wakacji wyniesie ok. 
250 zł (4 x 50 zł plus utracone odsetki w kwocie ok. 
45 zł). To maksymalnie 2,5 proc. ogólnego kosztu wy-
cieczki, na który przeznaczyliśmy 10000 zł.
Jeśli jednak pozostałą kwotę, czyli ok. 8800 zł (10 000 

zł minus 1000 zł zaliczki oraz 200 zł na opłacenie 4 
gwarancji niezmiennej ceny) możemy zdeponować 
na 9 miesięcznej lokacie, uzyskamy w ten sposób 
niecałe 400 zł.
Reasumując – jeśli chcemy zagwarantować sobie 
wakacje po aktualnych cenach, do zaliczki w wysoko-
ści ok 1000 zł musimy doliczyć od ok. 50 zł (utracone 

odsetki) do 250 zł (utracone odsetki plus koszt czte-
rech gwarancji niezmiennej ceny – jeśli biuro pobie-
ra za to dodatkową opłatę). Za to jeśli przeznaczoną 
na wakacje pozostałą kwotę zdeponujemy na loka-
cie bankowej, nasze wakacje będą kosztować nie 
10 000 zł lecz 9600–9800 zł.
To niejedyne argumenty, przemawiające za decy-
zjami o wczesnym rezerwowaniu wakacji. Jeszcze 
w „przedcovidowych” czasach aż 32 proc. klientów 
biur podróży dostrzegło przewagę takiej właśnie 
opcji, ze względu na znacznie szerszy wachlarz ofert 
i możliwość precyzyjnego spersonalizowania wakacji 
pod względem udogodnień w konkretnym hotelu, 
odległości od plaży itp.
Travelplanet.pl Żyrardów

CZAS WOLNY
Wakacje 2023 – czy 

warto kupować je teraz

Kraj Grudzień ‚21 
na lato ‚22

Marzec ‚22 
na lato ‚22

Czerwiec ‚22 
na lato ‚22

Sierpień ‚22 
na lato ‚22

Wrzesień ‚22 
na lato ‚23

Bułgaria HB od 1400–1500 zł, 
AI od 2000 zł HB od 1600 zł HB od 1700 zł HB od 1850 zł HB od 1900 zł, 

AI od 2050 zł

Grecja HB od 1900 zł HB od 2100 zł HB od 2300 zł HB od 2300 zł HB od 2250 zł, 
AI od 2300–2600 zł

Hiszpania HB od 1750 zł HB od 1800 zł HB od 2100 zł HB od 2500 zł HB od 2350 zł, 
AI od 3000 zł

Turcja HB od 1900 zł, 
AI od 2100 zł HB od 1900 zł HB od 1800 zł HB od 2000 zł HB od 2200, 

AI od 2200 zł

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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W SQUASHU – CZY 
JEST O CO WALCZYĆ?

Choć większości osób w zupełności wystar-
czają korzyści zdrowotne i towarzyskie, pły-
nące z uprawiania sportu, znajdą się i tacy, 
dla których liczy się coś zupełnie innego – 
aspekt rywalizacji. I to nie tylko na pozio-
mie mikro, rozumianej jako poprawianie 
własnych wyników i walka z samym sobą, 
czy też po prostu regularne wygrywanie 
z przeciwnikiem. W grę wchodzą o wiele 
większe stawki, w tym mistrzowskie tytuły. 
Zobaczmy, jak wygląda kwestia rywalizacji 
w przypadku uprawiania squasha.

Lokalne turnieje squasha

Pierwszym szczeblem rozgrywek, jakim warto się 
zainteresować, są z pewnością lokalne turnieje. 
Najczęściej ich organizatorem jest ośrodek spor-
tu i rekreacji, znajdujący się w naszym mieście 
lub bezpośrednio klub squasha, który dysponuje 
własnymi kortami - a tym samym infrastrukturą, 
pozwalającą mu zorganizować i przeprowadzić 
całe wydarzenie. Najczęściej turnieje rozgrywane 
są w kilku kategoriach, charakteryzujących wiek 
lub umiejętności graczy. I tak, znajdziemy turnie-
je w kategorii Junior, Senior, Masters lub Open 
- czyli otwartej dla wszystkich, bez względu na 
wiek, płeć i poziom, jaki reprezentują na korcie. 
Niektóre kluby organizują turniej co kwartał, inne 
- raz w miesiącu, pozostałe - w różnych odstę-
pach czasowych lub cyklicznie, z okazji konkret-
nych wydarzeń, jak na przykład otwarcie sezonu. 
Wybrane turnieje przeznaczone są także wyłącz-
nie dla określonej płci, jak na przykład I Otwarte 
Mistrzostwa Kobiet w Squashu w Katowicach.

Mistrzostwa Polski

To kolejny etap, na jaki możemy trafić. Eliminacje 
na szczeblu krajowym dzielą się na dwa warianty 
- Indywidualne Mistrzostwa Polski oraz Drużyno-
we Mistrzostwa Polski. Także w tym przypadku 
mamy do czynienia z podziałem na rywalizację 
mężczyzn i kobiet, a niekiedy także z odrębną 
rywalizacją dla kategorii Juniorów i Juniorek. In-
dywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski są 
co roku zwieńczeniem sezonu rozgrywek, orga-
nizowanych przez Polski Związek Squasha. Jeśli 
chodzi o aktualnych mistrzów naszego kraju, 
Dominika Witkowska jest najlepszą Polką w squ-
ashu ,a tym samym posiadaczką jedenastu me-
dali mistrzowskich: 7 złotych, 2 srebrnych i 2 
brązowych. Wśród panów najwięcej razy na po-
dium podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski 

stawał Wojciech Nowisz, który trzykrotnie stawał 
na najwyższym stopniu podium i tyle samo razy 
zajmował drugie miejsce podczas mistrzostw.

W klasyfikacji medalowej seniorów liderem w Pol-
sce są drużyny, które reprezentują klub Kahuna 
Squash & Badminton z Warszawy, mając na kon-
cie 8 złotych medali i 5 srebrnych. Na drugim 
miejscu znajduje się mający tyle samo medali 
klub Squash4You z Krakowa, którego drużyny 
zdobyły 4 złote, 5 srebrnych i 4 brązowe medale.

Polska Liga Squasha

Kolejnym szczeblem kariery, jeśli zamierzamy 
poważniej myśleć o tej dyscyplinie sportowej, 
może być Polska Liga Squasha, rozgrywana 
z podziałem na regiony i dywizje. Przykładowo 
w sezonie 2021-2022 zgłoszono 122 drużyny 
- 19 damskich, 91 męskich i 12 juniorskich. Te 
najpierw biorą udział w fazie wstępnej, z podzia-
łem na 9 regionów: śląski, dolnośląski, łódzki, po-
morski, mazowiecki, lubelsko-podlaski, zachod-
niopomorski, małopolski i wielkopolski. Złożone 
z od sześciu do nawet szesnastu osób drużyny 
rywalizują ze sobą, rozgrywając po cztery me-
cze każda. Następnie, po fazie wstępnej, najlepsi 
z najlepszych grają o miano najlepszej polskiej 
drużyny.

Rozgrywki na szczeblu międzynarodowym

Rzecz jasna, nic nie stoi na przeszkodzie, by 
mierzyć jeszcze wyżej i dalej. Do wyboru mamy 
zatem mistrzostwa innych państw, choć to nie 
jedyna opcja. Warto sprawdzić także Drużyno-
we Mistrzostwa Europy w Squashu – te w latach 
2016 i 2018 odbywały się w Polsce, odpowiednio 
w Warszawie i we Wrocławiu, a także Mistrzo-
stwa Świata w Squashu. Obie te imprezy spor-
towe odbywają się z podziałem na męskie oraz 
żeńskie reprezentacje narodowe. I choć squash 
na chwilę obecną nie jest jeszcze dyscypliną 
olimpijską, być może za parę lub paręnaście lat 
kolejnym etapem będzie właśnie możliwość ry-
walizowania na Igrzyskach Olimpijskich – władze 
Światowej Federacji Squasha starają się bowiem 
o taką nobilitację dla tej dyscypliny sportowej. 
Pewne jest jedno – jeśli odbijanie piłki z przyja-
cielem, sparingpartnerem lub klubowym rywa-
lem nam nie wystarcza, istnieje wiele możliwości 
sprawdzenia się na o wiele trudniejszym gruncie, 
z równie ambitnymi, a niekiedy silniejszymi prze-
ciwnikami. To co, rakieta w dłoń i… powodzenia!

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

R E K L A M A
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Silver Gym: Trening na 
wzmocnienie nóg  
z Tomkiem Srebrnikiem

Brajan Majewski  
Wicemistrzem Polski 
Młodzików w boksie

Turniej  
koszykówki  

Kadetów.

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

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

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

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

Kolejny sukces Brajana Majewskiego - za-
wodnika Klubu Sportowego Żyrardów. Tym 
razem Brajan otrzymał zaszczytny i zasłu-
żony tytuł Wicemistrza Polski Młodzików 
w kat. 54 kg, podczas Mistrzostw Polski 
w Boksie Młodzików i Młodziczek. Boksero-
wi i jego trenerowi osiągnięć osobiście po-
gratulował Lucjan Krzysztof Chrzanowski - 
Prezydent Miasta Żyrardowa

6 października w żyrardowskiej Resursie odbyło 
się spotkanie z Brajanem Majewskim, uczestni-
czył w nim trener boksera - Robert Kosiarek, jego 
mama oraz Lucjan Krzysztof Chrzanowski - Prezy-
dent Miasta Żyrardowa. 

Niestety mieliśmy pecha, z powodu kontuzji nosa, 
lekarz nie dopuścił nas do walki finałowej. Dlate-
go też mamy tytuł wicemistrza, a nie mistrza. Było 
to w naszym zasięgu i mieliśmy naprawdę duże 
szanse na zdobycie tego tytułu. Brajan bardzo 
ciężko pracował i z zapałem przygotowywał się do 
tego turnieju, pięć dni w tygodniu treningi, żadne-
go z nich sobie nie odpuścił.  Do tego dochodzi 
wrodzony talent, nie każdy z naszych zawodników 
ma takie predyspozycje. Mówił Robert Kosiarek - 
Trener Brajana

Kolejny sukces Brajana Ma-
jewskiego - zawodnika Klu-
bu Sportowego Żyrardów. 
Tym razem Brajan otrzymał 
zaszczytny i zasłużony tytuł 
Wicemistrza Polski Młodzi-
ków w kat. 54 kg, podczas 

Mistrzostw Polski w Bok-
sie Młodzików i Młodziczek. 
Bokserowi i jego trenerowi 
osiągnięć osobiście pogra-
tulował Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski - Prezydent 
Miasta Żyrardowa
6 października w żyrardowskiej 
Resursie odbyło się spotkanie 
z Brajanem Majewskim, uczest-
niczył w nim trener boksera - Ro-
bert Kosiarek, jego mama oraz 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski - 
Prezydent Miasta Żyrardowa. 
Niestety mieliśmy pecha, z po-

wodu kontuzji nosa, lekarz nie 
dopuścił nas do walki finałowej. 
Dlatego też mamy tytuł wice-
mistrza, a nie mistrza. Było to 
w naszym zasięgu i mieliśmy 
naprawdę duże szanse na zdo-
bycie tego tytułu. Brajan bardzo 
ciężko pracował i z zapałem 
przygotowywał się do tego tur-
nieju, pięć dni w tygodniu tre-
ningi, żadnego z nich sobie nie 
odpuścił.  Do tego dochodzi 
wrodzony talent, nie każdy z na-
szych zawodników ma takie pre-
dyspozycje. Mówił Robert Kosia-
rek - Trener Brajana


