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Czy można palić w piecu „czym popadnie” ?
Obecnie wśród posiadaczy gospodarstw domowych ogrzewanych węglem 

głośno mówi się o rzekomym przyzwoleniu rządu na palenie „czym popadnie” 
z wyjątkiem opon. 
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Pierwsza łopata już wkopana
19 października wkopano pierwszą łopatę pod budowę stadionu lekkoatletycz-
nego przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie. To ważne wydarzenie, nie tylko dla 

uczniów szkoły, ale również dla mieszkańców całego powiatu. 
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Inflacja wstrzymuje odwierty geotermalne
W tym roku miały ruszyć prace nad odwiertami geotermalnymi. Niestety, roz-
wiązanie, które miało ułatwić nam pozyskiwanie energii ze źródeł odnawial-

nych, niemożliwe jest do weryfikacji.
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Kolejne budynki czekają na termomodernizację
17 października podpisano umowy na termomodernizację Centrum Zdrowia 

Mazowsza Zachodniego. To szansa dla kolejnych pięciu budynków zabytkowe-
go szpitala na wejście w XXI wiek. 
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Kolejne budynki czekają 
na termomodernizację 

Dzień Dawcy Szpiku 
w Żyrardowie. 

16 października w żyrardowskiej Resursie z inicjatywy 
Radnego Rady Miasta Żyrardowa - Artura Pietrusa. 
odbył się Dzień Dawcy Szpiku. Tego dnia w godzinach 
10:00 - 18:00 mieszkańcy Żyrardowa mogli zareje-
strować się w bazie Fundacji DKMS. 
Według danych statystycznych na świecie co dwa-
dzieścia siedem sekund, a w Polsce co czterdzieści 
minut ktoś dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Dla 
wielu chorych jedyną szansą na życie jest transplan-
tacja szpiku. Okazuje się, że Siedemdziesiąt pięć 
proc. pacjentów potrzebuje pomocy od dawców nie-
spokrewnionych. 
Cały proces rejestracji trwa zaledwie pięć minut, pole-

gał na wypełnieniu formularza oraz pobrania wymazu 
z błony wewnętrznej strony policzka za pomocą spe-
cjalnych pałeczek. Po zakończonej rejestracji pozo-
staje nam czekać. Być może kiedyś znajdzie się nasz 
„bliźniak genetyczny” zmagający się z nowotworem 
krwi, który potrzebuje naszej pomocy. W przypadku 
znalezienia „bliźniaka” zostajemy wezwani na bada-
nia mające na calu potwierdzenie czy klasyfikujemy 
się do oddania szpiku na rzecz osoby chorej. 
Więcej o tym co dzieje się po zarejestrowaniu odpo-
wiadał Radny Artur Pietrus, który sam jest dawcą.
Samo zarejestrowanie się jako dawca, to nic innego 
jak pobranie wymazu śliny z policka. Następnie na-
sze dane trafiają do bazy i czkamy na telefon. Jeśli 
nigdy on nie zadzwoni znaczy to, że nasz „bliźniak 
genetyczny” ma się dobrze. W przypadku gdy jednak 
stanie się odwrotnie, wezwani zostajemy na bada-
nia lekarskie, które mają na celu sprawdzenie naszej 

zgodności genetycznej oraz czy nasz stan zdrowia 
nam na to pozwoli. Jeśli zgodność zostanie potwier-
dzona w dziewięćdziesięciu proc. przypadków krew 
pobierana jest tak samo jak w krwiodawstwie. Tylko 
w dziesięciu proc. szpik musi zostać pobrany z tale-
rza biodrowego. W takim przypadku odbywa się to 
pod znieczuleniem i musimy pozostać przez dwa dni 
w szpitalu. Mówił Radny Rady Miasta Żyrardowa - Ar-
tur Pietrus
Do rejestracji w bazie DKMS zachęcał również Prezy-
dent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrzanow-
ski. 
Wszyscy dobrze wiemy jaką chorobą jest białaczka 
i jaki jest jedyny ratunek. Myślę, że dzisiejsza akcja 
uświadomi mieszkańcom co to znaczy i na czym po-
lega pomoc. Mówił  Prezydent Miasta Żyrardowa - 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

Mobilne laboratorium 
chemiczne zawitało do 

Czwórki. 

Dbanie i troska o środowisko naturalne od 
najmłodszych lat jest niezwykle ważne, przy-
pomniał o tym Wiceminister - Jacek Ozdoba 
z Ministerstwa Ochrony Klimatu i Środowiska 
podczas zajęć, przygotowanych dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardowie. 

19 października z inicjatywy Wiceministra Jacka 
Ozdoby do Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardowie 
zawitało mobilne laboratorium Głównego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska. Podczas zajęć dzieci 
uczyły się podstaw chemii oraz poznawały różne 
substancje występujące w naturze. Minister Jacek 
Ozdoba przypomniał uczniom jak ważne jest dba-
nie o naszą wspólną przyszłość. 

Podczas dzisiejszych zajęć pokazujemy dzieciom 
nowoczesne narzędzia do pracy, którymi dys-
ponuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 
Podczas dzisiejszych zajęć omawiamy zagadnie-
nia takie jak: badania klimatyczne, badania za-
nieczyszczenia powietrza i wody, czy nawet wal-
ka z przestępczością  - Mówił Wiceminister Jacek 
Ozdoba. 

Zdaniem ministra zajęcia praktyczne są dla dzieci 
znacznie ciekawszą formą nauki i pozwalają w na-
macalny sposób odczuć, jak wygląda praca w In-
spekcji Ochrony Środowiska. Zadaniem przepro-
wadzonych warsztatów jest zachęcenie uczniów 
do dlaczego kształcenia w tym kierunku.

17 października podpisano umowy na termo-
modernizację Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego. To szansa dla kolejnych pięciu 
budynków zabytkowego szpitala na wejście 
w XXI wiek. Tym razem 9,5 mln zł zostanie 
przeznaczone na rewitalizację budynków: 
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Od-
działu Medycyny Paliatywnej, Oddziału Neu-

rologii, Reumatologii oraz Rehabilitacji Ogól-
noustrojowej, Przychodni Specjalistycznej, 
Poradni Zdrowia Psychicznego, Archiwum.
19 sierpnia starosta podpisał umowę z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na dofinansowanie realizacji przed-
sięwzięcia pt.: „Termomodernizacja 5 budynków 
należących do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachod-
niego sp. z o.o.” w kwocie 10,2 mln zł, a już 6 wrze-
śnia otwarto oferty przetargowe na realizację tego 
zadania.
Termomodernizację 5 kolejnych budynków wy-
kona firma AMAT, której oferta zakłada koszty 
w wysokości 9,5 mln zł. W połowie października 
przedstawiciele prezes Centrum zdrowia Mazow-
sza Zachodniego, Marcin Pluta i Zarząd powiatu 
żyrardowskiego spotkali się z przedstawicielem 
podwykonawcy – firmą AMAT, by podpisać umowę 
na realizację dalszych prac. 
CZMZ z firmą AMAT związane jest dzięki obec-
nie trwającej termomodernizacji budynków A i B. 
Już teraz mieszkańcy Żyrardowa i całego powiatu 
widzą dynamiczny postęp prac. – Podpisaliśmy 
umowę na temomodernizację kolejnych pięciu 
budynków szpitala, co zamyka w pewnym sensie 
pierwszy etap prac modernizacji szpitala. Obecnie 
rewitalizacji przez termomodernizację podlegać 
będą cztery budynki przeznaczone dla pacjentów, 
tj.: Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Oddzia-

łu Medycyny Paliatywnej, Oddziału Neurologii, 
Reumatologii oraz Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, 
Przychodni Specjalistycznej, Poradni Zdrowia Psy-
chicznego i jeden przeznaczony na administrację 
szpitala, czyli Archiwum – mówił Marcin Pluta, pre-
zes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego.
Obiekty, których nie obejmie termomodernizacja 
zostaną wyłączone z użytkowania, a w konsekwen-
cji najprawdopodobniej zburzone. Podpisanie tej 
umowy tym samym kończy etap termomoderniza-
cji budynków szpitala. To wyjątkowe wydarzenie, 
które w pewnym sensie jest zamknięciem podsta-
wowego celu założonego przez zarząd powiatu ży-
rardowskiego. – Kiedy rozpoczynaliśmy naszą ka-
dencję, podstawowym celem była zmiana oblicza 
żyrardowskiego szpitala. Było to ogromne wyzwa-
nie, które przez lata się nie udawało – mówił sta-
rosta powiatu żyrardowskiego, Krzysztof Dziwisz. 
Inwestycja poprawi stan techniczny i estetycz-
ny szpitalnej infrastruktury oraz przyczyni się do 
zmniejszenia kosztów energii, co będzie miało 
wpływ na środowisko i oszczędności. Rewitalizacja 
obejmie między innymi wymianę okien, pokrycia 
dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, wy-
mianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę 
oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. 
Dla inwestycji pozyskane zostały już wszelkie wy-
magane pozwolenia na budowę, a prace budowla-
ne rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku.
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Rozśpiewana  
Słowiańszczyzna 

Ciekawe  
interpretacje  
parkingów do  

trzydziestu minut

Mieszkańcy Żyrardowa od lat 
zgłaszają problem o braku miejsc 
parkingowych w newralgicznych 
punktach Żyrardowa. Do takich 
miejsc należy Plac Jana Pawła II, 
targowisko miejskie i dworzec 
PKP. Od kilku miesięcy oburzenie 
wśród mieszkańców Żyrardowa 
budzi pojazd marki Suzuki, któ-
ry nie tylko zajmuje miejsca przy 
dworcu znakiem „do 30 minut”, 
ale pozostawiono go w sposób 
utrudniający korzystania z parkin-
gu innym kierowcom. 
Obszar stacji PKP w Żyrardowie od 
dawna zmaga się  z dużym proble-
mem braku miejsc postojowych. 
Parkingi „Parkuj i Jedź” są  zazwyczaj 
przepełnione. Mieszkańcy Żyrardowa 
podróżujący pociągami zmuszeni są 
zostawiać samochody w znacznych 
odległościach od stacji m.in. zastawia-
jąc ul. Henryka Sienkiewicza, co z kolei 
przeszkadza mieszkańcom budynków 
zlokalizowanych przy tej ulicy.  
Problem małej ilości miejsc parkingo-
wych w obrębie stacji PKP dotyka nie 
tylko osoby podróżujące koleją do 
pracy. Wiele osób przyjeżdża na stacje 
w celu odebrania osób przyjeżdżają-
cych do Żyrardowa pociągami. Aby 
taką osobę odebrać należy zatrzymać 
pojazd w wyznaczonym do tego miej-
scu. Takich miejsc wyznaczonych jest 
obecnie osiem. Są to parkingi „do trzy-
dziestu minut” Pozostawiając pojazd 
w takim miejscu mamy dość czasu na 
wyjście na peron i odebranie przyjezd-
nych, czasu nie zabraknie również na 
komfortowe zaparkowanie bagażów 
do samochodu. Taka ilość miejsc jest 
jednak stanowczo zbyt mała, zauważa-
my to m.in. w godzinach szczytu, gdy 
bezradni kierowcy zatrzymują pojazdy 
po całej szerokości Placu Marszałka 
Piłsudskiego. Wpływa to również na 

autobusy kursujące na stację. Miasto 
Żyrardów dostrzega ten problem i nie 
pozostawia go bez odzewu. Obecnie 
w trakcie jest budowa nowych parkin-
gów Parkuj i Jedź przy ul. Dekerta. In-
westycja ta, może rozwiązać problem. 
Od kilku miesięcy oburzenie wśród 
mieszkańców Żyrardowa budzi po-
jazd marki Suzuki, samochód bowiem 
zaparkowany jest na miejscu „do trzy-
dziestu minut” już od niepamiętnego 
czasu. Ponadto jego niedbały sposób 
zaparkowania zajmuje ponad jedno 
miejsce postojowe. Za sprawą właści-
ciela pojazdu z ośmiu miejsc do krót-
kotrwałego zatrzymania się pozostaje 
pełnych sześć. Okazuje się, że właści-
ciel pojazdu mimo różnych teorii, nie 
wyjechał na wakacje koleją, a zmienił 
miejsce zamieszkania i wyprowadził 
się z Żyrardowa. Obecny adres nieste-
ty nie jest znany. Dobra wiadomość 
jest taka, iż  pojazd nosi już pierwsze 
ślady porzucenia i w niedługim czasie 
będzie można go zakwalifikować jako 
pojazd nieużytkowany, czyli spełniający 
warunki do usunięcia z zajmowanego 
miejsca. O tym jakie działania w spra-
wie pojazdu zostały przeprowadzone 
zapytaliśmy Zbigniewa Biegańskiego, 
zastępcy komendanta Straży Miejskiej 
w Żyrardowie.
- Pierwszymi oznakami porzucenia bę-
dzie m.in. brak powietrza w oponach. 
Mając na uwadze historię tego pojaz-
du i świadomość długotrwałego par-
kowania w rejonie pl. Marszałka Piłsud-
skiego, SM zgłosi potrzebę odholowania 
pojazdu do zarządcy drogi, który podej-
mie decyzję  o możliwości odholowania 
samochodu. W przypadku, gdy otrzyma-
my takie zlecenie, pojazd przetransporto-
wany zostanie na parking strzeżony. Pro-
cedura ta niestety trochę trwa i rozciąga 
się w czasie. Jako Straż Miejska musimy 
jednak działać zgodnie z przepisami i do 
procedury tej się stosować. 
Wszystkim, którzy zauważają problem 
ze znalezieniem miejsca parkingowe 
straż miejska wychodzi z podpowie-
dzią. -  Z naszych obserwacji wynika, 
iż parking po przeciwnej stronie torów 
z reguły nie jest przepełniony i są na nim 
wolne miejsca. Z parkingu tego możemy 
w szybki sposób przejść na peron czy do 
kas biletowych – podpowiada Zbigniew 
Biegański, zastępca komendanta Stra-
ży Miejskiej w Żyrardowie. 
Warto również zapoznać się z propo-
zycją komunikacji miejskiej, która może 
być potencjalnym rozwiązaniem pro-
blemu braku miejsc parkingowych. 

W środę 19 października w żyrar-
dowskiej Resursie odbył się koncert 
Rozśpiewana Słowiańszczyzna. Było 
to drugie wydarzenie zorganizowa-
ne w Żyrardowie w ramach XV Festi-
walu Poezji Słowiańskiej. Tym razem 
odbyło się jednak w formie muzycz-
nej w postaci koncertu poetyckiego 

z udziałem aktorów scen warszaw-
skich oraz elementami sztuki au-
diowizualnej, gdzie ważne miejsce 
w pokazie ekranowym przypadło 
utworom poetów Żyrardowskich 
Wieczorów Literackich. 

Wydarzenie zostało objęte patrona-
tem Prezydenta Miasta Żyrardowa - 
Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, 
a poprowadził je Jerzy Paruszewski - 
poeta, koordynator ŻLW W CKŻ. 

Fot. Centrum Kultury Żyrardów 

Nagroda Ministra 
Edukacji i Nauki 

dla Żyrardowianki

Beata Marzęda-Przybysz jako 
jedna z 454 nauczycieli w Polsce 
otrzymała najważniejszą na-
grodę oświatową. Uroczyste 
wręczenie wyróżnienia miało 
miejsce w Aulii Uniwersytetu 
im. Kardynała S. Wyszyńskiego 
w Warszawie z okazji wojewódz-
kich obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej. Dyrektor General-
ny MEiN pan Sławomir Adamiec 
w imieniu Ministra przekazał 
Nagrodę pani Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Żyrardowie.
Nagroda to docenienie dotychcza-
sowej ponad trzydziestoletniej pra-
cy z dziećmi i młodzieży.
Pani Beata Marzęda-Przybysz to 
magister pedagogiki, absolwent Uni-
wersytetu Łódzkiego, nauczyciel dy-
plomowany, instruktor ZHP w stop-
niu harcmistrza.
Była 19 lat Komendantem Hufca 

ZHP Żyrardów. Ukończyła studia po-
dyplomowe na Uniwersytecie War-
szawskim: „Samorząd Terytorialny 
i Rozwój Lokalny” oraz „Polityka i Za-
rządzanie Oświatą”.
Całe swoje życie poświęciła naucza-
niu i wychowaniu dzieci oraz mło-
dzieży. W żyrardowskiej ‚Czwórce”, 
na koloniach i zimowiskach. które 
organizowała wychowała wiele po-
koleń, tysiące aktywnych społecz-
ników. Organizowała wiele akcji 
charytatywnych, uroczystości kultu-
ralnych, sportowych i turystycznych. 
Jest osobą, która bardzo angażuje 
się w działalność szkolną i społeczną. 
Dba o uczniów, rodziców i pracow-
ników swojej placówki. Ma mnóstwo 
pomysłów, które z powodzeniem 
realizuje razem ze współpracowni-
kami i sprzymierzeńcami. Jest autor-
ka kilku projektów edukacyjnych dla 
młodego pokolenia a także artyku-
łów metodyczno-naukowych. Pod-
nosi swoje kwalifikacje. Wzbogaca 
swój warsztat pracy. Systematycznie 
uczestniczy w ogólnopolskich kon-
ferencjach, debatach, kongresach 
i szkoleniach resortowych. 
Jest oddanym samorządowcem. 
Przez dwadzieścia lat była aktywną 
Radną Rady Miasta Żyrardowa.
Dotychczas za zasługi dla polskiej 
oświaty otrzymała: m.in. dwie Nagro-
dy Mazowieckiego Kuratora Oświa-
ty, Srebrny Krzyż Zasługi od Prezy-
denta RP, Złoty Krzyż za Zasługi dla 
ZHP, Medal Srebrny za Długoletnią 
Służbę. Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej. Medal Dr. Jordana

Nowa siedziba CUS
W ostatnim czasie żyrardow-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żyrardowie zmienił swoją na-
zwę  na Centrum Usług Społecz-
nych, zmieniła się również jakość 
świadczonych usług oraz zakres 
pomocy oferowanej mieszkań-
com, który obecnie znacznie 
wykracza poza świadczenia 
ustawowe. Dodatkowo Prezy-
dent Miasta Żyrardowa - Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski podjął 
decyzję o zmianie siedziby CUS 
na bardziej przyjazną mieszkań-
com. Nowy budynek wyposażo-
ny jest w poczekalnie oraz  sale 
konferencyjną. 
21 października nastąpiło uroczy-
ste otwarcie nowej siedziby CUS. 
Dyrektor placówki - Agnieszka Stęp-
ska wraz z Prezydentem Miasta Ży-
rardowa - Lucjanem Krzysztofem 
Chrzanowskim w obecności pracow-
ników i przedstawicieli samorządu 
uroczyście przecięli wstęgę. Następ-

nie nastąpiło oprowadzenie gości 
po budynku. 
Odkąd przenieśliśmy się do nowe-
go lokalu, nasze warunki pracy zde-
cydowanie uległy poprawie. Cały 
nasz wizerunek pomocy w ostatnim 
czasie uległ przeobrażeniu. Mamy 
poczucie, że mieszkańcy obecnie 
zupełnie inaczej odbierają naszą po-
moc. Przeprowadzamy teraz znacz-
nie więcej działań i realizujmy znacz-
nie więcej projektów niż w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Należą do nich m.in pomoc dla oby-
wateli Ukrainy czy zadania, które re-
alizują  świadczenia rodzinne i spo-
łeczne takie jak: Dodatek Węglowy, 
Dodatek Osłonowy, Korpus Seniora 
czy Fundusz Solidarnościowy. Dzięki 
nowej siedzibie nasi klienci obsługi-
wani są  w zupełnie innych warun-
kach, nareszcie posiadamy pomiesz-
czenia przeznaczone do rozmów 
z mieszkańcami z poszanowaniem 
ich intymności i prywatności. - Mó-
wiła Dyrektor Centrum Usług Spo-
łecznych Agnieszka Stępska.
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Ciemno wszędzie 

– oszczędności 
energetyczne  
w Żyrardowie

Dzień Dziecka 
Utraconego

Inflacja wstrzymuje 
odwierty geotermalne

Droga Mickiewicza 
nadal nieskończona.

Od 1 grudnia br. maksymalna cena 
prądu dla podmiotów wrażliwych 
oraz mikro, małych i średnich firm 
wyniesie 785 zł/MWh - przewiduje 
rządowy projekt ustawy. To ozna-
cza oszczędności, które w Żyrar-
dowie są już widoczne. Plac Jana 
Pawła II nie świeci już tak jak kie-
dyś. 
Żyrardów nie mieści się w limitach na-
łożonych przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska. Założenia w projekcie 
uchwały przewidują 80 proc. roczne-
go zużycia energii przez Żyrardów. 
Nadwyżki mogą nas srogo kosztować, 
dlatego już dziś wprowadzono pew-
ne oszczędności. – Na jakim etapie 

jesteśmy, zobaczymy we wrześniu 
przyszłego roku. Natomiast na pewno 
iluminacje świąteczne będą w troszkę 
okrojonym wydaniu. Nie oświetlamy 
tak jak wcześniej budynku Urzędu 
Miasta, ale nie ograniczamy potrzeb 
oświetlenie Miasta dla bezpieczeństwa 
mieszkańców – mówił Przemysław Ko-
piec, wiceprezydent Żyrardowa. 
Do niedawna mówiło się również o wy-
łączeniach i tymczasowym zamknięciu 
basenu Aqua Żyrardów. – Nie mamy 
jeszcze potwierdzonej decyzji o pod-
wyżkach energii, choć dostaliśmy pod-
wyżki za ciepło z PEC Żyrardów – mówił 
Ryszard Adamiak, prezes Aqua Żyrar-
dów. – Z tego, co się orientuję podwyż-
ki mogą wynieść ok. 40-50 proc., co nie 
doprowadzi do zamknięcia basenu – 
dodaje. Jak podkreśla prezes, najważ-
niejsze dla niego jest obecnie dobro 
korzystających z basenu – dzieci i mło-
dzieży uczęszczających na zajęcia z pły-
wania, bo to oni w znacznym stopniu 
są użytkownikami miejskiej pływalni. 
Obecnie w ramach oszczędności spół-
ka wyłączyła z użytku saunę, która sta-
nowi aż 30 proc. kosztów energii wy-
korzystywanej przez Aqua Żyrardów. 
– Myślę, że od 1 grudnia lub stycznia 
będziemy wiedzieć, jak będą wyglądać 
nasze finanse i czy uda nam się zała-
pać jako jednostki objętej rządową 
ustawą. Jeśli tak i jeśli podwyżki będą 
sięgać maksymalnie 50 proc., otwo-
rzymy saunę – dodaje prezes Aqua Ży-
rardów i uspokaja, że na razie nikt nie 
planuje zamykać basenu.

Od kilku miesięcy mieszkańcy Żyrar-
dowa zmagają się z utrudnieniami na 
jednej z głównych ulic miasta. Chodzi 
o ul. Mickiewicza która na wiosnę tego 
roku została rozkopana, wielu miesz-
kańców do dziś zastanawia się  jaki 
jest  cel przeprowadzanych tam prac. 
Okazuje się, iż zadanie realizowane 
przez PGK Żyrardów polegać miało 
na przeprowadzeniu nowej rury ka-
nalizacyjnej. 
Prace związane z zakopaniem rur zo-
stały zakończone, mimo to nawierzch-
nia dalej nie została doprowadzona 
do stanu pierwotnego, na remonto-
wanym odcinku wprowadzone zosta-
ło ograniczenie prędkości pojazdów 
do 30 km/h. Problemem jednak jest 
fakt, iż część znaków B-33 zawieszo-
na została na nieprzepisowej wyso-
kości, przez co kierowcy nie traktują 
ich obligatoryjnie. Regulacja ta wynika 
z rozporządzenia Ministerstwa Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. Akt 
prawny ten stanowi, że minimalna 

wysokość znaków drogowych wynosi 
minimum 2 metry lub minimum 2,2 
metra w przypadku umiejscowienia 
znaku na chodniku i w jego myśl znaki 
zawieszone poniżej nie obowiązują. 
Na ul. Mickiewicza z powodu w po-
łowie naruszonego pasa w kierunku 
Korytowa ruch odbywa się w zwęże-
niu. Jest to jedna z głównych dróg wy-
jazdowych z  Żyrardowa, dojedziemy 
nią m.in do wjazdu na drogę ekspre-
sową S8 na węźle Radziejowice oraz 
Mszczonów. Z powodu utrudnień 
dziennie dochodzi tam do wielu nie-
bezpiecznych sytuacji. O to dlaczego 
droga nie została przywrócona do 
stanu przed montażem kanalizacji za-
pytaliśmy Zastępcę Prezydenta Mia-
sta Żyrardowa - Przemysława Kopca. 
Zadanie drogi Mickiewicza realizuje 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej Żyrardów w ramach dużego 
projektu. Niestety umowa na wykona-
nie tego odcinka sieci kanalizacyjnej 
zawierana była w 2020r i w związku 
z sytuacją COVID-19 oraz wojny na 
wschodzie materiały potrzebne do 
przeprowadzenia inwestycji znacz-
nie podrożały. Wykonawca wystąpił 
do spółki z roszczeniem zwiększenia 
wynagrodzenia o jeden do sześciu 
milionów złotych, w zależności od 
zastosowanych rozwiązań. Na chwilę 
obecną spółka poszukuję rozwiązania, 
które będzie tanie i dobre zarazem. 
Prowadzone są rozmowy z jednostką 
współfinansującą w celu pozyskania 
środków z zewnątrz. Zgodnie z plana-
mi droga powinna zostać naprawiona 
do końca listopada. Mówił Zastępca 
Prezydenta Miasta Żyrardowa - Prze-
mysław Kopiec.

15 października w całej Polsce ob-
chodzony jest Dzień Dziecka Utra-
conego. Z tej okazji już kolejny raz 
mamy z “Żyrardów Nosi” spotka-
ły się na żyrardowskim cmenta-
rzu, by wspólnie uprzątnąć groby 
dzieci. 

15 października to uśredniona data 
porodu, jeśli ciąża rozpoczęłaby się 
1 stycznia. To symboliczna data, pod-
czas której obchodzimy Dzień Dziec-
ka Utraconego. Szacuje się, że około 
10-15 proc. wszystkich ciąż kończy się 

poronieniem. W Polsce w latach 2017-
2019, każdego roku ok. 1700 kobiet 
urodziło martwe dziecko, a u ok. 40 
tys. kobiet ciąża zakończyła się poro-
nieniem. Według raportu UNICEF, na 
świecie co 16 sekund rodzi się mar-
twe dziecko. Co roku 15 października 
upamiętniamy wszystkie dzieci, któ-
rych z nami nie ma. 

Stowarzyszenie „Żyrardów Nosi” kolej-
ny raz zorganizowało wspólne sprzą-
tanie grobów na żyrardowskiej me-
tropolii, by oddać pamięć wszystkim 
przedwcześnie urodzonym dzieciom. 

Dzień Dziecka Utraconego ma na celu 
zwiększenie świadomości i wrażliwo-
ści na temat poronienia, utraty dziec-
ka. 

W dobie kryzysu energetycznego 
próżno szukać rozwiązań, w któ-
rych Żyrardów będzie niezależny. 
Jeszcze w tym roku miały ruszyć 
prace nad odwiertami geoter-
malnymi. Niestety, rozwiązanie, 
które miało ułatwić nam pozy-
skiwanie energii ze źródeł od-
nawialnych, niemożliwe jest do 
weryfikacji. Pierwszy przetarg 
w znacznym stopniu przekraczał 
przeznaczony i pozyskany przez 
Miasto budżet. 
Odwierty geotermalne miały być 
szansą dla Żyrardowa na pozyskanie 
źródła ciepła będącego zabezpiecze-
niem dla miasta na poziomie około 
25 proc. W sierpniu 2021 roku Żyrar-
dów pozyskał na ten cel blisko 20 mln 
zł z NFOŚiGW, które miały zapewnić 
wykonanie odwiertu próbnego dla 
sprawdzenia jakości źródła – tempe-
ratury wody i jej ciśnienia, co w prze-
liczeniu ma dać odpowiedź czy wy-
konanie odwiertów geotermalnych 
w Żyrardowie jest opłacalne. 
Niestety w związku z szalejącą inflacją 

obecnie nie udało się znaleźć pod-
wykonawcy, który wykonałby odwier-
ty próbne. Nie oznacza to jednak, że 
Urząd Miasta składa broń, mówi Prze-
mysław Kopiec, zastępca prezydenta 
Żyrardowa. - Wydłużyliśmy termin re-
alizacji i ogłosiliśmy kolejny przetarg. 
Mamy nadzieję, że teraz tych podmio-
tów, tych oferentów będzie więcej. 
To pozwoli na to, żeby ta kwota była 
niższa, czyli zasada konkurencyjności. 
Wierzę, że jesteśmy w stanie zmieścić 
się w tych 20 milionach – tłumaczy wi-
ceprezydent.
Konkurencyjność w tej branży nie-
stety nie jest duża, ale Urząd Miasta 
ma nadzieję, że wydłużenie terminu 
pozwoli na zmianę organizacji pracy 
podwykonawcy, co z kolei przełoży się 
na zmniejszenie kosztów wykonania 
odwiertów. Wiadomym jest jednak, że 
gra toczy się o dużą stawkę, co poka-
zuje obecna sytuacja na rynku paliw. 
Jeśli dziś Żyrardów miałby choć nie-
wielkie zasoby źródeł odnawialnych, 
problem gwałtownych skoków cen 
węgla i gazu nie byłby aż tak dotkliwy, 
bo przy optymistycznym założeniu 
potencjalne odwierty geotermalne 
mają stanowić ¼ zapotrzebowania na 
ciepło w Żyrardowie. 
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Pierwsza łopata już wkopana

Święto harcerzy

Mandaty za palenie 

Czy można palić w piecu „czym po-
padnie” ?
Zima zbliża się wielkimi krokami, 
dla wielu z nas sezon grzewczy 
już się  rozpoczął. Jedni mieszkań-
cy naszego powiatu zastanawia-
ją się czy ich budżet będzie w stanie 
udźwignąć wysokie ceny węgla, 
inni obawiają się  o dostępność 
tego surowca, gdy przyjdą  pierw-
sze mrozy. W tej sytuacji przed-
stawiciele partii rządzącej jeszcze 
niedawno radzili palić w piecach 
wszystkim, czym się da, poza opo-
nami. Te rady mogą nas jednak 
wzbogacić o dodatkowe koszty 
z tytułu mandatów od straży miej-
skiej.
Obecnie wśród posiadaczy gospo-
darstw domowych ogrzewanych wę-
glem głośno mówi się  o rzekomym 
przyzwoleniu rządu na palenie „czym 
popadnie” z wyjątkiem opon. Nieza-
leżnie od deklaracji polityków, prawo 
w tym zakresie, póki co pozostaje bez 
zmian. Pomijając kwestie przepisów 
dochodzi zdrowy rozsądek i dbałość 
o nasze wspólne środowisko natu-
ralne. Jedną  z instytucji sprawujących 
nadzór nad spalanymi przez mieszkań-
ców paliwami jest Straż Miejska w Ży-
rardowie, która bez względu na wypo-
wiedzi polityków, musi przestrzegać 
obowiązującego prawa. Przepisy w tym 
zakresie nie różnią się w żaden sposób 
od tych z zeszłego roku, dlatego mimo 
kryzysu na rynku paliw, mieszkańcy Ży-
rardowa w tym roku również mogą się 
spodziewać kontroli pod kątem spala-
nych materiałów. 
- Straż Miejska porusza się  w nor-
mach prawnych, informacje podawa-
ne w środkach masowego przekazu nie 
znajdują  poparcia w obowiązujących 
przepisach. Podczas kontroli strażnicy 

sprawdzają  czy używany do spalania 
materiał jest dozwolony. W przypadku 
używania do tego celu drewna spraw-
dzana jest jego wilgotność. Dysponujemy 
specjalnymi urządzeniami, które po wbi-
ciu w drewno w sposób automatyczny 
określają  jego wilgotność. Sprawdzamy, 
czy wykazana wartość mieści się w ściśle 
określonych normach odpowiednich dla 
danego gatunku drewna. Nasi funkcjona-
riusze są pod tym względem w pełni prze-
szkoleni – mówi Zbigniew Biegański, 
zastępca Komendanta Straży Miejskiej. 
W zeszłym roku Straż Miejska korzysta-
ła z usług firmy zewnętrznej, która na 
zlecenie przeprowadzała kontrole przy 
użyciu drona ze specjalistyczną apara-
turą pomiarową. W przypadku stwier-
dzenia przekroczenia norm zanieczysz-
czeń, funkcjonariusze przeprowadzali 
kontrole pieca. - W większości przypad-
ków wykazanie wykroczenia przez dro-
na, potwierdzało się ze spalaniem nie-
dozwolonych materiałów – dodaje 
Zbigniew Biegański. 
Kontrole w powyższej formie planowa-
ne są również i w tym sezonie grzew-
czym. Planowany jest zakup drona na 
który częściowo zostały pozyskane 
środki zewnętrzne, a resztę sfinansuje 
miasto. - Po jego otrzymaniu staniemy 
się samodzielni i niezależni, sam proces 
kontroli pozostanie jednak niezmienny 
– tłumaczy Biegański.
Kary wynikające ze stwierdzenia spala-
nia zabronionych materiałów zawsze 
są zależne od skali procederu. Po-
cząwszy od kary nagany, przez ukara-
nie mandatem w wysokości pięciuset 
złotych, aż po skierowanie sprawy do 
sądu. Każdy mieszkaniec ma prawo 
odmówić przyjęcia mandatu, w takim 
przypadku sprawa kierowana jest do 
sądu. - Oczywiście zdajemy sobie spra-
wę z obecnego problemu węglowego. 
Nie może jednak być on przyzwole-
niem do zatruwania środowiska i sie-
bie samych. Pozostajemy w nadziei na 
szybkie rozwiązanie tego problemu. 
Obecnie straż miejska powołana jest 
do realizacji działań z zakresu kontroli 
spalanych materiałów, a co za tym idzie 
ochrony środowiska, które jest naszym 
wspólnym dobrem. Nikt nas z tych 
działań na chwilę obecną nie zwolnił, 
więc siłą rzeczy będą one kontynuowa-
ne – tłumaczy zastępca komendanta. 
Należy jednocześnie zauważyć, iż 
znaczna część kontroli przeprowadza-
na jest na zgłoszenia sąsiadów, którzy 
odczuwają wzmożony problem zanie-
czyszczonego powietrza.

Jak zawsze w październiku żyrar-
dowscy harcerze obchodzą swoje 
święto. Jest nim rocznica nadania 
Hufcowi ZHP Żyrardów imienia 
Harcerzy Młodego Lasu. W ob-
chodach tegorocznej trzydziestej 

szóstej rocznicy uczestniczył Ko-
mendant Chorągwi Mazowieckiej 
hm. Cezary Supeł.
16 października o godz. 9:00 roz-
poczęła się  uroczysta Msza Święta 
w kościele Św. Cyryla i Metodego. Na-
stępnie harcerze przeszli na teren Ży-
rardowskiej Szkoły Muzycznej, gdzie 
pod Pomnikiem Harcerzy Młodego 

Lasu oddali hołd swoim patronom. 
Po części oficjalnej przewidziana była 
gra terenowa. 
W ciągu trzydziestu sześciu lat przez 
szeregi Hufca ZHP Żyrardów przeszło 
wiele zuchów, harcerzy i instrukto-
rów. Część z nich spotykamy tu, na 
dzisiejszych obchodach trzydziestej 
szóstej rocznicy nadania imienia, jest 

to dla nich bardzo ważne święto. Po-
nad sto lat ruchu harcerskiego w Pol-
sce pokazuje, że pewne wartości są 
uniwersalne. Sprawdzały się one 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
i wychowały całe pokolenie, które sta-
nęło do walki jako Szare Szeregi - Mó-
wił Komendant Chorągwi Mazowiec-
kiej hm. Cezary Supeł.

19 października wkopano pierwszą łopatę pod budowę stadionu lekko-
atletycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie. To ważne wydarze-
nie, nie tylko dla uczniów szkoły, ale również dla mieszkańców całego 
powiatu. Do tej pory tylko „Elektryk” nie był wyposażony w zaplecze 
sportowe, które umożliwiłoby uczniom treningi i lekcje na świeżym po-
wietrzu. Już za rok ta sytuacja ma się zmienić. 

To będzie najnowocześniejszy i największy obiekt sportowy w Żyrardowie - bież-
nia, boiska do piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego, skoku w dal i skoku 
o tyczce, trybuny i urządzenia do ćwiczeń kalistenicznych, a także budynek zaple-
cza sanitarno-szatniowego. Wszystko to już za rok ma cieszyć uczniów Zespołu 
Szkół nr 1 w Żyrardowie. Taką deklarację złożył starosta powiatu żyrardowskiego, 
Krzysztof Dziwisz, podczas uroczystego wkopania pierwszej łopaty. – Ten mo-
ment nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie przyjaciół Zespołu Szkół nr 
1, która to szkoła mocno zabiegała o to, aby ten stadion został wybudowany. 
Społeczność tej placówki czekała na nowy obiekt sportowy prawie 30 lat. Jest to 
największa szkoła w powiecie żyrardowskim, licząca ponad 800 uczniów – mówił 
starosta powiatu żyrardowskiego, Krzysztof Dziwisz. - Dlatego razem z radnymi 
uznaliśmy, że ten obiekt sportowy wreszcie, po tylu latach powinien powstać – 
dodał starosta.

Realizacja tej inwestycji możliwa jest głównie dzięki środkom, które powiat po-
zyskał z Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie ponad 11 mln zł, a także 
z Rządowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie ponad 1 mln 
zł.  Wartość kontraktu to 13 577 000 zł brutto. W inwestycje włączył się rów-
nież prezydent Żyrardowa, który wsparł budowę stadionu poprzez włączenie się 
w budowę odwodnienia terenu pod stadion

– Mam nadzieję, że za rok kiedy spotkamy się na otwarciu tego stadionu będą 
z nami też absolwenci i pracownicy szkoły z poprzednich lat. Bo to będzie wiel-
kie święto tych, którzy przez lata tworzyli wspólnotę żyrardowskiego Elektryka. 
Mam nadzieję, że ten stadion będzie wizytówką Żyrardowa i całego powiatu, a wy 
będziecie na nim ćwiczyć, osiągać sukcesy i pokonywać własne słabości – powie-
dział wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Symboliczną pierwszą łopatę wbili dyrektor szkoły Barbara Gruchal, wiceminister 
Aktywów Państwowych Maciej Małecki, starosta Krzysztof Dziwisz, wicestarosta 
Krzysztof Maciejczyk, członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej, przewodniczący 
Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, zastępca prezydenta Adam Lemiesz, Prze-
wodniczący Rady Miasta Ryszard Mirgos i przedstawiciele uczniów szkoły. 
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Inwestycje aktualnie realizowane w naszym mieście
Kompleksowe remonty zabytkowych budyn-
ków mieszkalnych, rewitalizacja kwartałów 
mieszkaniowych – dawnych podwórek ro-
botniczych, budowa ścieżki rowerowej na 
odcinku od ul. Ziołowej do ul. Słowiań-
skiej,  budowa parkingów „Parkuj i Jedź” 
w ul. Dekerta i w ul. Mielczarskiego wraz 
z przebudową tych ulic. To inwestycje, które 
aktualnie prowadzone są w naszym mieście.

Po  raz pierwszy w  historii Żyrardowa rewitalizo-
wane są zabytkowe budynki mieszkalne. W sumie 
odnowionych zostanie 9 budynków. Aktualnie 
wykonano remont budynków przy ul. Chopina 13 
oraz przy ul. Limanowskiego 18 i 25. Dobiegają już 
końca prace w budynkach przy w ul. Narutowicza 
4, ul.  Wyszyńskiego 12, Chopina 17, a  na  efek-
ty prac prowadzonych teraz w  budynkach przy 
ul. Armii Krajowej 10 oraz przy ul. 1 Maja 31 i 52 
trzeba jeszcze trochę poczekać.

Prace prowadzone są w ramach projektu „Domy 
pełne historii – program remontowy związany 
z  poprawą stanu technicznego obiektów miesz-
kalnych na  obszarze rewitalizacji w  Żyrardowie 
– Ożywienie społeczne zmarginalizowanych ob-
szarów Miasta Żyrardowa, dofinansowanego 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Rewitalizacja podwórek robotniczych

Również nigdy wcześniej na  tak  szeroką skalę 
nie były rewitalizowane dawne kwartały robotni-
cze. Prace prowadzone są na terenie dwóch po-
dwórek położonych przy ul. Limanowskiego i Mi-
reckiego. Zakres robót obejmie m.in. wykonanie 
nawierzchni utwardzonych ciągów komunikacyj-

nych, chodników, miejsc parkingowych, utwar-
dzeń wokół istniejących komórek i fundamentów 
oraz  zjazdów publicznych, remont zabytkowych 
budynków gospodarczych tzw. komórek, wyko-
nanie oświetlenia, budowę i  montaż elementów 
małej architektury oraz budowę systemu monito-
ringu wizyjnego.
Zadanie realizowane jest z  udziałem środków 
z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
w ramach projektu pn. „Rewitalizacja XIX w. Osa-
dy Fabrycznej w Żyrardowie poprzez zachowanie 
europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

Ścieżka rowerowa na  odcinku od  ul.  Zioło-
wej do ul. Słowiańskiej

Na  odcinku od  ul.  Ziołowej do  ul.  Słowiańskiej, 
wzdłuż Zalewu Żyrardowskiego, budowana jest 
ponad kilometrowa ścieżka rowerowa oraz kład-
ka pieszo-rowerowa z  tarasem widokowym dla 
rowerzystów. Planuje się również budowę chod-
nika wzdłuż trasy rowerowej. Ponadto wykonane 
zostanie oświetlenie wzdłuż ścieżki, przejścia dla 
płazów oraz  „półka” wzdłuż części brzegu zale-
wu, którą wykorzystają wędkarze. Nowo powstała 
ścieżka stworzy wraz z istniejącą w ul. Ziołowej pę-
tlę wokół Zalewu Żyrardowskiego, o łącznej długo-
ści ok. 2360 m.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. 
„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gmi-
nach południowo-zachodniej części Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zin-
tegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 
III”, dofinansowanego z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020.

Budowa dróg i parkingów
Sukcesywnie budowane są też kolejne ulice w mie-
ście. Właśnie zakończyła się rozbudowa ul.  Jana 
Brzechwy na odcinku od ul. Stefana Żeromskiego 
do ul. Edmunda Orlika. Inwestycja dofinansowa-
na została z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Drugi odcinek ul. Brzechwy, do skrzyżowania z uli-
cą Wypoczynkową, ma szansę na  przebudowę 
w  przyszłym roku, pod  warunkiem pozytywnego 
rozpatrzenia złożonego wniosku i  ponownego 
uzyskania dofinansowania z  Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

Aktualnie prowadzone są roboty drogowe 
w ul. Mielczarskiego (oraz na działce przy skrzyżo-
waniu z ul. POW), gdzie powstaną parkingi „Parkuj 
i  Jedź”. Inwestycja obejmuje: przebudowę jezdni, 
chodników oraz remont istniejących zjazdów pu-
blicznych i indywidualnych; wykonanie odwodnie-
nia jezdni i  chodników poprzez budowę kanału 
deszczowego, wpustów ulicznych i przykanalików; 
budowę systemu monitoringu wizyjnego; wyko-
nanie energooszczędnego oświetlenia – mon-
taż nowej linii elektrycznej zasilającej doziemnej 
ze  słupami z  oprawami LED; budowę kanalizacji 
teletechnicznej; wdrożenie stałej organizacji ru-
chu.
Po zakończeniu prac w ul. Mielczarskiego, wyko-
nawca przystąpi do realizacji tożsamego zakresu 
robót w ul. Dekerta.

Budowa parkingów „Parkuj i  Jedź” w  ul.  Dekerta 
i  ul.  Mielczarskiego to  zadanie dofinansowane 
w  ramach projektu „Poprawa jakości powietrza 
na  terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów 
„Parkuj i  jedź” współfinansowanego z  Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Tekst i fot. UM Żyrardów
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Konkurs - kartka świąteczną z Żyrardowa

Żyrardów zmienia oświetlenie 
uliczne na energooszczędne

Polskie cmentarze 
na Kresach

Ocalić historię od zapomnienia 

Mieszkańcy  
zainteresowani  
preferencyjnym  
zakupem węgla

Dzień Wszystkich Świętych to dla każdego z nas czas głębokiej reflek-
sji i wspomnień tych, których nie ma już wśród nas. To również doko-
nała okazja, by zatrzymać się dłużej przy mogiłach osób samotnych, 
żołnierzy i pięknych zabytkach, które na żyrardowskiej nekropolii 
pozostawione są bez opieki. Jak co roku Prezydent Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski, ks. Adam Bednarczyk – Proboszcz par. 
pw. Matki Bożej Pocieszenia oraz Jacek Czubak – Prezes Fundacji Fa-
bryka Feniksa zachęcają do uczestnictwa i wsparcia corocznej zbiórki 
na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków znajdujących się na terenie 
miejskiego cmentarza.

Już po raz szesnasty, w Święto Zmarłych wolontariusze zbierać będą datki na 
renowację zabytkowych nagrobków. Kwestarze obecni będą na miejskiej nekro-
polii w godzinach 8:00- 16:00 w pobliżu każdego wejścia na cmentarz.

- W obliczu dzisiejszych wydarzeń, tegoroczna kwesta będzie dla mnie szczególnie 
ważnym wydarzeniem. Czas pokazuje nam wszystkim, że bez historii nie ma przy-
szłości. Jeśli sami nie zadbamy o nasze zabytki, nie zrobi tego nikt inny – mówi Jacek 
Czubak, pomysłodawca akcji. - Ze środków zebranych podczas dwóch ostatnich 
zbiórek udało nam się odrestaurować podstawę pomnika oraz odtworzyć mocno 
zniszczone popiersie śp. Teodora Nakielskiego. W trzecim, ostatnim już, etapie pracy 
nad nagrobkiem, skupimy się na renowacji ogrodzenia otaczającego pomnik, co bę-
dzie głównym celem kwesty w tym roku – mówi Czubak.

Żyrardowska kwesta organizowana pod hasłem „Ratujmy naszą historię od 
zapomnienia” przyciąga co roku niezliczoną ilość kwestujących i wspierających 
niniejszą akcję społeczną. W ciągu 15 lat poddano konserwacji szereg zabytko-
wych, chylących się ku upadkowi pomników będących częścią żyrardowskiego 
cmentarza. Wśród odrestaurowanych dotychczas nagrobków znalazły się m.in. 
pomnik Fridy i Wilhelma Leopold z 1882 roku, nagrobek Edmunda Orlika – byłe-
go prezydenta miasta Żyrardowa, a także grób małej Marie Marcellin – wnuczki 
Karola Dittricha, jednego z twórców żyrardowskiej fabryki lnu.

Inicjatorem corocznej akcji jest Fabryka Feniksa, Parafia Matki Bożej Pociesze-
nia oraz miasto Żyrardów, które rokrocznie wspiera działania mające na celu 
upamiętnienie historii miasta oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Żyrar-
dowa. Na miejskim cmentarzu znajduje się blisko 200 zabytkowych nagrobków 
objętych opieką konserwatora zabytków, które wymagają natychmiastowej kon-
serwacji. Wśród nich m.in. figury aniołów, nagrobki osób zasłużonych dla miasta 
i inne wyróżniające się walorem artystycznym pomniki.

Informacja prasowa: Fabryka Feniksa

Żyrardwska biblioteka zaprasza na 
spotkanie ze znawczynią Kresów 
Rzeczypospolitej Katarzyną Węglic-
ką, która opowie o cmentarzach 
starych, znanych i tych mniej funk-
cjonujących w naszej świadomości. 
Często wymieniamy Rossę i Łycza-
ków, ale rzadziej mówimy o mińskiej 

Kalwarii, cmentarzu w Żytomierzu, 
grodzieńskiej nekropolii na Pohu-
lance czy cmentarzu Bajkowym w Ki-
jowie. 

Spotkanie rozpocznie się 3 listopa-
da (czwartek) o godzinie 18.00 w sie-
dzibie biblioteki przy ul. Mostowej 1.

ZAPRASZAMY!

Informacja prasowa:  
Miejska i Powiatowa Biblioteka  

Publiczna w Żyrardowie 

Namaluj kartkę świąteczną z Żyrar-
dowa, zrób zdjęcie i prześlij na adres: 
konkurs@zyrardow.pl. Na autorów 
zwycięskich kart czekają atrakcyjne 
nagrody. Wybrane karty spośród na-
grodzonych zostaną wydrukowane 
i bezpłatnie rozdawane w Urzędzie 
Miasta i podległych mu jednostkach.
Kartki na konkurs mogą byś wykona-
ne w dowolnej technice malarskiej, 
rysunkowej czy graficznej, w formacie 
od A6 do A3.
Z uwagi na późniejszy proces przygo-
towania wybranych kartek do druku, 
prace nie mogą mieć charakteru 3D 
– muszą być płaskie, bez wystających 

elementów, z w miarę gładką po-
wierzchnią.
Praca musi nawiązywać do tytułu 
konkursu, przedstawiać atmosferę 
świąt bożonarodzeniowych w na-
szym mieście oraz odwoływać się do 
elementów charakterystycznych 
dla Żyrardowa – poprzez symbol, 
zabytkowy obiekt czy postać zwią-
zaną z Żyrardowem. Musi też za-
wierać widoczny napis „Żyrardów”. 
Konkurs kierowany jest do dzieci (od 6 
lat), młodzieży i dorosłych, zamieszka-
łych w Żyrardowie. Na prace czekamy 
do dnia 6 listopada 2022 r.
Tekst i fot. Facebook UM Żyrardów

W ulicach Limanowskiego, na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. gen. Sikorskiego 
oraz w ul. 1 Maja, na odcinku od ul. Limanowskiego do ul. Okrzei, rozpoczęła się 
modernizacja oświetlenia ulicznego. W 89 lampach wymienione zostaną oprawy 
sodowe na energooszczędne oprawy LED. 
Prace obejmują demontaż startych opraw oraz starych wysięgników, montaż 
nowych oraz wymianę wysięgników, montaż przewodów do opraw, konstrukcji 
stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn., montaż przewodów uziemiających 
i wyrównawczych na słupach oraz pomiary elektryczne.
Nowe oświetlenie będzie posiadało większy niż dotychczas rozsył światła, dzięki 
czemu będzie bardziej przyjazne dla wzroku, a jednocześnie lepiej doświetli jezd-
nię i chodniki, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na ulicach. 
Dzięki modernizacji oświetlenia przyczyni zmniejszy się zużycie energii, co ma 
wymiar nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim ekologiczny. 
Prace powinny zakończyć się do 10 listopada br. 
Zadanie pn. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na bardziej energooszczęd-
ne w ul. Limanowskiego i w ul. 1 Maja w Żyrardowie współfinansowano ze środ-
ków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022. 
Całkowity koszt inwestycji to 183 791, 13 zł, dofinansowanie z Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego wynosi 91 895, 56 zł.

Tekst i foto. Facebook UM Żyrardów

W związku z przyjęciem przez 
Sejm ustawy o zakupie prefe-
rencyjnym paliwa stałego przez 
gospodarstwa domowe prosimy 
mieszkańców zainteresowanych 
zakupem węgla w preferencyj-
nej cenie o złożenie w Centrum 
Usług Społecznych w Żyrardowie 
ankiety o zamiarze dokonania 
zakupu węgla po cenach prefe-

rencyjnych.

Zgodnie z ustawą samorządy będą 
mogły kupić węgiel od importerów 
i sprzedać go mieszkańcom po pre-
ferencyjnej cenie za tonę. Gmina 
będzie mogła prowadzić dystrybu-
cję węgla poprzez własne jednostki 
organizacyjne, wybrane spółki, np. 
komunalne, umowę ze składem wę-
gla, umowę z inną gminą. Do zakupu 
preferencyjnego uprawnione będą 
te gospodarstwa, którym przysługu-
je dodatek węglowy. 

Gmina, która zamierza kupić węgiel 
dla mieszkańców, musi najpierw 
dokonać wstępnego ustalenia licz-
by gospodarstw domowych zainte-
resowanych preferencyjnym zaku-
pem. Stąd apel o składanie ankiet. 

Ankiety przyjmowane są do dnia 4 li-
stopada br. w siedzibie CUS przy ul. 
Piaskowej 21/23 Formularz ankiety 
dostępny jest na miejscu, można też 
pobrać ze strony internetowej mia-
sta. Gmina, realizując zadanie, jest 
jedynie pośrednikiem w dystrybucji 
węgla i nie ponosi odpowiedzialno-
ści za deklarowaną jakość dostar-
czanego węgla.

Tekst i fot. Facebook UM Żyrardów
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Bartek zagościł 

u Ojca Pio

Senioralne świętowanie

Konkurs fotograficzny 
"Ziemia Chełmońskiego 

w obiektywie"

Syn słynnego, wielowiekowego dębu 
Bartek został w niedzielę, 23 paździer-
nika, posadzony przed kaplicą Parafii 
Św. Ojca Pio. O tym, jak młody Bartek 
trafił do Mszczonowa zebranym w ka-
plicy parafianom opowiedział po za-
kończonej sumie wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Zientek. 
Drzewko zostało podarowane Para-
fii przez Nadleśnictwo Grójec. O jego 
autentyczności świadczy specjalny 
certyfikat, w którym zapisano, że: „(…) 
sadzonka dębu szypułkowego jest ory-
ginalnym potomkiem najsłynniejszego 
w Polsce pomnika przyrody DĄB BAR-
TEK, rosnącego na terenie Nadleśnic-
twa Zagnańsk”. 
W sadzeniu drzewka wzięli udział: nad-
leśniczy Nadleśnictwa Grójec Mariusz 
Wertka, leśniczy Leśnictwa Osuchów 
Paweł Budzik, proboszcz Parafii pw. 
Św. Ojca Pio ks. kanonik Sławomir 
Tulin, burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, dwaj wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Marek Zientek 
i Waldemar Suski, przewodnicząca Ko-
misji Oświaty i Spraw Społecznych RM 
Barbara Gryglewska, przewodniczący 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
RM Ryszard Stusiński, a także wielu 
mieszkańców, którzy po zakończeniu 
niedzielnej Mszy Świętej przyłączyli się 
do tej niezwykle sympatycznej uroczy-
stości. 

Ciekawostką jest, że podczas sumy 
odbył się chrzest Bartłomieja Marka 
Włodarskiego. Z powodu zbieżności 
imion burmistrz Kurek nie omieszkał 
zaprosić do sadzenia drzewka ojca 
nowo ochrzczonego – pana Norberta 
Włodarskiego. Jakież było zdziwienie 
uczestników wydarzenia, gdy wraz 
z nim zgłosił się do wykonania zaszczyt-
nej czynności również ojciec chrzest-
ny – Paweł Gębski, a przedstawiając 
się oświadczył zebranym, że mieszka 
nieopodal… a i owszem - Zagnańska, 
z którego przywieziono drzewko. Ot 
ciekawostka – takie miłe zaskoczenie. 
Panu Gębskiemu przyszło więc w nie-
dzielę, 23 października, być chrzest-
nym dwóch Bartków. Gratulujemy!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Cheł-
mońskiego serdecznie zaprasza do 
udziału w konkursie fotograficznym 
wszystkich mieszkańców obszaru Zie-
mi Chełmońskiego tj. obszarów wiej-
skich gmin: Radziejowice, Jaktorów, 
Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, 

Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, 
Nowa Sucha oraz miasta i gminy Msz-
czonów.  Przedmiotem KONKURSU 
są prace fotograficzne oraz krót-
kie wiersze/hasła promujące zaso-
by Ziemi Chełmońskiego. 

Celem KONKURSU jest promocja za-
sobów przyrodniczych kulturowych 
i historycznych obszaru Ziemi Cheł-
mońskiego oraz

•	 aktywizacja i integracja mieszkań-

ców z gmin objętych działaniem 
LGD;

•	 wzbogacenie oferty działań kultu-
ralnych i edukacyjnych skierowanej 
do mieszkańców z obszaru „Ziemi 
Chełmońskiego”;

•	 zachęcenie mieszkańców do odkry-
wania miejsc cennych pod wzglę-
dem przyrodniczym, kulturowym 
i historycznym;

•	 wyłonienie najciekawszych prac fo-

tograficznych wraz z krótkim wier-
szem/hasłem.

Najciekawsze prace zostaną na-
grodzone oraz umieszczone 
w wydanym kalendarzu na rok 2023. 
Prace należy przesyłać do 14 listopada 
2022

Szczegółowe informacje wraz z Regu-
laminem oraz Formularzem zgłosze-
niowym dostępne są na stronie  ht-
tps://tiny.pl/wrtgf

Październik co roku jest miesiącem, w którym odbywają 
się imprezy gminnych nestorów. Właśnie w nim bowiem 
przypada Europejski Dzień Seniora, który jest doskonałą 
okazją do spotkań i wspólnego świętowania. W piątek, 21 
października, odbyło się kolejne wydarzenie z tego cyklu. 
Tym razem swoje święto celebrowali członkowie Klubu 
Seniora „Złota Jesień”, którzy z tej okazji zebrali się w sali 
klubowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca zrzeszenia Bar-
bara Pniewska, która złożyła najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim zgromadzonym. Ciepłe słowa w imieniu swo-
im i wszystkich samorządowców skierowała do seniorów 
również zastępca burmistrza Halina Wawruch. Do życzeń 
przyłączyła się także Monika Malczak, dyrektor Centrum 
Usług Społecznych, które współpracuje z Klubem.
Zanim przyszła pora na poczęstunek i taneczną zabawę, 
przewodnicząca Barbara Pniewska wraz z zarządzający-
mi organizacją wręczyła prezenty dla świętujących okrą-
głe urodziny jubilatów. Z tej okazji upominki od Klubu 

otrzymali: Romuald Dobrzyński, Halina Hys, Janina Miko-
łajczyk, Janina Boczkowska, Zofia Ziółkowska, Eugeniusz 
Borowiec, Teresa Falęcka, Jerzy Kotermanowicz i Tadeusz 
Kulicki. Wszyscy jubilaci wraz z kierującymi organizacją 
zapozowali również do pamiątkowej fotografii.
Po części oficjalnej seniorzy zasiedli za stołem i oddali się 
rozmowom. Pokrzepieni przygotowanym posiłkiem mo-
gli także potańczyć przy dźwiękach zaproszonego zespo-
łu. Impreza przygotowana przez członków Klubu „Złota 
Jesień” upływała więc, jak zawsze w atmosferze przyjaźni 
i radości, prawdziwego świętowania!

Dagmara Bednarek, GCI
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Grzybobranie w Nadleśnictwie Radziwiłłów
Coroczne jesienne grzybobranie rozpoczęło się w sobotę 24 września. Dzień 
przywitał grzybiarzy ciepłem i słońcem. Na starcie akcji stawiło się ponad 50 
uczestników i mimo tak dużej liczby chętnych u każdego w koszach znalazły się 
cenne leśne dary. Przed rozpoczęciem akcji wszyscy uczestnicy zostali zareje-
strowani i poinstruowani na temat podstawowych zasad orientacji w terenie. 
Na wypadek zagubienia w lesie lub ewentualnych wypadków, każdy otrzymał in-
struktaż o możliwych sposobach alarmowania odpowiednich służb oraz pracow-
ników Nadleśnictwa. Mniej doświadczeni grzybiarze mogli na miejscu skorzystać 
z fachowej wiedzy pracowników Nadleśnictwa i dokonać oceny swoich znalezisk 
pod czujnym okiem leśników. Akcja rozpoczęła się o godzinie 10:00 i zakończyła 
się w godzinach popołudniowych. 

W ramach zabawy dla najmłodszych uczestników, Nadleśnictwo przygotowało 
poszukiwania w lesie ukrytych upominków a dorośli mogli sprawdzić swoją wie-
dzę w quizie ze znajomości grzybów.  Quiz okazał się doskonałą formą szkole-
nia z rozpoznawania grzybów, tym bardziej, że uczestnicy dysponowali żywymi 
okazami. Na zakończenie Grzybobrania Nadleśnictwo wyłoniło spośród uczest-
ników trzy honorowe miejsca na podium: Królową Grzybobrania za największy 
udany zbiór grzybów jadalnych, Królową Gigantów za największy znaleziony okaz 
grzyba oraz Króla Trucicieli za imponujący zbiór grzybów trujących i niejadalnych. 
Zwycięzcy otrzymali od Nadleśnictwa nagrody i własnoręcznie wykonane meda-
le. Po udanych zbiorach wszyscy uczestnicy mogli ogrzać się przy ognisku i posilić 
smakołykami przygotowanymi przez Nadleśnictwo.

R E K L A M A
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Obchody Dnia Edukacji 

Narodowej w Gminie  
Radziejowice

14 października 2022 r. w Gminnym Centrum Kultu-
ry „Powozownia” w Radziejowicach odbyła się uro-
czystość zorganizowana dla pracowników oświato-
wych jednostek organizacyjnych, z terenu Gminy 
Radziejowice. Na zaproszenie Wójta Gminy w spo-
tkaniu wzięli udział Dyrektorzy, Nauczyciele oraz 
Pracownicy Administracji i Obsługi szkół i przed-
szkoli.

Witając gości Pani Urszula Ciężka – Wójt Gminy Ra-
dziejowice podkreśliła, że cyt.” Dzień Edukacji Na-
rodowej to wyjątkowe święto wszystkich pracowników 
oświaty, to dzień, w którym zazwyczaj, zwracamy uwa-
gę na zakres wartości, jakie przynosi edukacja dzieci 
i młodzieży oraz składamy podziękowania za posłan-
nictwo i pełnienie szczególnej roli społecznej Tym, któ-
rzy wartości te urzeczywistniają poprzez swoją codzien-
ną pracę.”

Spotkanie było doskonałą okazją do złożenia podzię-
kowań wszystkim pracownikom placówek oświa-
towych  za wytrwałość i aktywność, dzięki którym 
pomimo trwającej pandemii koronawirusa SARS-
-CoV-2, w minionym roku szkolnym udało się w peł-
ni, terminowo i sprawnie zrealizować zaplanowane 
zadania edukacyjne, w tym z sukcesem zakończono 
realizację projektów unijnych, programów edukacyj-

nych, a także rządowych. Pani Wójt wraz z Zastępcą 
Wójta - Panem Arturem Jankowskim oraz Dyrekto-
rem Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach 
- Panią Beatą Kaliną w dowód uznania wręczyli Dy-
rektorom oraz nauczycielom zaangażowanym w re-
alizację programów dofinansowywanych z funduszy 
unijnych 37 decyzji o przyznaniu nagród finanso-
wych.

Natomiast trzem nauczycielom, którzy w okresie 
wakacji zdali wymagany prawem egzamin, Pani Wójt 
wręczyła Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowe-
go Nauczyciela Mianowanego potwierdzające uzy-
skane kwalifikacje.

Uroczystość została zorganizowana w formie even-
tu profilaktycznego propagującego zdrowy styl ży-
cia, zorganizowanego w ramach działań Gminnego 
Programu Profilaktyki. Zebrani goście wysłuchali wy-
kładu nt. zagadnień radzenia sobie z uzależnianiami 
wśród dzieci i młodzieży, a także mogli skorzystać 
z badania słuchu oraz konsultacji kosmetycznych.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac konkurso-
wych w plastycznym konkursie zorganizowanym 
przez GCK „Powozownia” dla uczniów placówek 
z Gminy Radziejowice pn. „Mój ulubiony Nauczyciel”. 
Miłą niespodzianką dla zebranych gości była moż-
liwość obejrzenia własnych portretów namalowa-
nych przez swoich wychowanków i uczniów.

WYNIKI KONKURSU „MÓJ ULUBIONY NAUCZYCIEL”

Jury Grona Pedagogicznego i pracowników oświaty 
Gminy Radziejowice po obejrzeniu ponad 35 prac 

uczniów szkół z terenu Gminy oceniło zgłoszone 
prace w następujący sposób:

1. I miejsce, portret p. Moniki Pajdowskiej – Konrad 
Studziński, kl. I Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

2. II miejsce, portret p. Eweliny Kamińskiej – Iza Po-
płońska, kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

3. III miejsce, portret p. Sylwii Wojtczak – Roksana 
Obłąkowska, kl. IA Szkoły Podstawowej im. Korne-
la Makuszyńskiego w Korytowie A

4. Wyróżnienie, portret p. Kasi – Jagoda Czuj, kl. II 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Korytowie A

5. Wyróżnienie, portret p. Mileny Szewczyk – Mag-
dalena Radlińska, kl. VII Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

6. Wyróżnienie, portret p. Oli Niewoli – Klaudia Bo-
nowska, kl. IVB Szkoły Podstawowej im. Władysła-
wa Rdzanowskiego w Radziejowicach

7. Wyróżnienie, portret p. Anny Szewczyk i Moni-
ki Szmajkowskiej – Hubert Kuczyński – Gminne 
Przedszkole im. Jana Brzechwy w Radziejowicach

Całość uroczystości zwieńczył koncert, podczas któ-
rego wykonawcy przedstawili interpretacje standar-
dów polskiej muzyki rozrywkowej.

Tekst: B.K.

Foto: GCK POWOZOWNIA
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Dawno, dawno 

temu...

Mała książka – wielki człowiek

Mammografia

Dawno, dawno temu, za lasami, za 
górami, kiedy nie było telewizji cy-
frowej, smartfonów czy DVD baj-
ki opowiadała… Ania. Kto to jest ta 
Ania zapytacie? To nazwa kultowego 

rzutnika, dzięki któremu kiedyś oglą-
dało się historie zaklęte w lśniących 
kliszach. A Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Wiskitkach przygoto-
wała dla Was pokaz starych bajeczek 
pod nazwą „Bajka na ścianie”. 

Pokaz odbędzie się 5 listopada 
o godz.11.00. Na to wydarzenie 
obowiązują zapisy!

Kampania ,,Mała książka – wielki czło-
wiek” w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Wiskitkach
 Miłość do czytania jest prezentem na 
całe życie! 
Kampania ,,Mała książka – wielki czło-
wiek”, której od roku Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Wiskitkach jest 
częścią – nieustannie rośnie. W tym 
roku jeszcze więcej bibliotek włączyło 
się do udziału w tym ogólnopolskim 
projekcie. Nasza Biblioteka ma przy-
jemność zaprezentowania nowej Wy-
prawki Czytelnicze. Na czym polega 
projekt?
–Każde dziecko w wieku przedszkolnym 
(4-6 lat), które zostanie Czytelnikiem Bi-
blioteki w Wiskitkach lub Filii Bibliotecz-
nej w Guzowie, otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę 
„Krasnal w Krzywej Czapce” lub egzem-
plarz z ubiegłorocznej edycji „Pierwsze 
czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czy-
telnika.

–Za każdą wizytę w Bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania.
–W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice – przygotowana dla nich 
broszura informacyjna przypomina 
o korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miej-
sce na czytelniczej mapie dzieciństwa – 
BIBLIOTEKĘ i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego 
Projekt realizowany jest w ramach 
ogólnopolskiej kampanii promującej 
czytanie generacyjne „Mała książka – 
wielki człowiek”.
Przedszkolaki – czekamy na Was!

Tekst i fot. Beata Krukowska

Skuteczną metodą wczesnego wy-
krywania zmian nowotworowych 
w obrębie piersi jest mammografia. 
W zwalczaniu raka piersi okazuje się 
najbardziej czułym i zarazem specy-
ficznym badaniem. Mammografia jest 
bowiem badaniem obrazowym, wy-
korzystującym niewielką dawkę pro-
mieniowania rentgenowskiego. Skupia 
się przede wszystkim na rozpoznaniu 
zmian w obrębie gruczołu piersiowego 

(sutka). Badanie mammograficzne po-
lega na wykonaniu dwóch zdjęć rent-
genowskich każdej piersi. Dzięki temu 
uzyskany zostaje obraz, na podstawie 
którego możliwe jest wykrycie tzw. 
zmian bezobjawowych (już we wcze-
snym stadium ich powstania, kiedy nie 
są one wyczuwalne).
Jest to badanie bezpieczne oraz bez-
płatne dla kobiet w wieku 50-69 lat 
Zapraszamy na takie badanie do 
mammobusu już 3 listopada przy OSP 
w Wiskitkach.



12 ŻPŻ • CZWARTEK • 27 PAŹDZIERNIKA 2022WYWIAD

„Jest trudno,  
ale nie beznadziejnie…”

Ceny za ogrzewanie i ciepłą 
wodę gwałtownie szybują, po-
dobnie jak ceny za węgiel i gaz. 
Wszystko to sprawia, że nadcho-
dząca zima już teraz wywołuje 
dreszcze, choć prognozy pogody 
nie zwiastują nam w najbliższym 
czasie tęgich mrozów. Tęgie nie 
będą jednak nasze portfele, bo 
już na tym etapie ceny za miej-
skie ogrzewanie osiągnęły limity 
w Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej. O nadchodzącej zimie 
i rozwiązaniach w PEC Żyrardów 
rozmawiamy ze Sławomirem 
Kakietkiem, Członek Zarządu 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej „Żyrardów”
Jak w dobie szalejącego kryzysu 
w branży paliw kopalnianych wy-
gląda sytuacja PEC „Żyrardów”?
Sławomir Kakietek: Sytuacja na-
szej spółki jest podobna jak dla całej 
branży ciepłowniczej. Jest trudno, ale 
nie beznadziejnie. Żeby zrozumieć 
dobrze naszą obecną sytuację, musi-
my się cofnąć w czasie o kilka lat, kie-
dy zakup uprawnień do emisji CO2, 
do czego jesteśmy zobligowani, był 
w miarę tani. Było tak do roku 2018, 
kiedy ceny za uprawnienia kształ-
towały się na poziomie 4-5 euro za 
tonę CO2. Jednak od 2018 roku na-
stąpił bardzo dynamiczny wzrost 
cen uprawnień. Kolejne bariery po-
ziomów cen, które prognozowało 
się dopiero na rok 2030 czy nawet 
2040, były przekraczane dosłownie 
z miesiąca na miesiąc, 25, 30, 40, 
50, 80 Euro za tonę CO2. W sierpniu 

tego roku cena za jedną tonę upraw-
nienia do emisji CO2 osiągnęła pra-
wie 100 Euro, czyli prawie 500 zł.
Jak te emisje CO2 przekładają się 
na koszty ogrzewania? 
Ze spalania każdej tony węgla pro-
dukujemy prawie 2 tony dwutlenku 
węgla. Jest to normalne zjawisko 
i wynika z procesu spalania. Rocz-
nie spalamy około 20 000 ton węgla 
a więc jak łatwo policzyć emitujemy 
prawie 40  000 ton CO2. Obecnie 
koszty uprawnień do emisji i kosz-
ty zakupu opału to ponad 70% na-
szych kosztów produkcji i dystrybucji 
ciepła. Ale wracając do tematu, ten 
dynamiczny wzrost cen uprawnień 
do emisji spowodował to, że nasza 
spółka nie mogła odzyskać w peł-
ni ponoszonych kosztów produk-
cji ciepła. Dzieje się tak dlatego, że 
nasze ceny ciepła zatwierdza Urząd 
Regulacji Energetyki. Algorytm wli-
czania kosztów zakupów uprawnień 
do emisji nie był i nadal nie jest do-
skonały, ponieważ działa „wstecz” 
tzn. URE do niedawna jeszcze cenę 
uprawnień obliczał na podstawie 60 
notowań z giełdy ETS. Teraz od kilku 
miesięcy jest to 30 dni.  Po zatwier-
dzeniu tej taryfy, co też trwa średnio 
1, 2 miesiące, byliśmy jakby z góry 
z skazani na ponoszenie straty, po-
nieważ kupowaliśmy uprawnienia do 
emisji po cenie znacznie wyższej, niż 
ta zatwierdzona w taryfie. O dynami-
ce tej sytuacji świadczy fakt, że tylko 
w 2021 roku zmienialiśmy ceny cie-
pła aż czterokrotnie, a mimo to i tak 
nasza spółka poniosła sporą stratę. 
I właśnie w takim niekorzystnym dla 
Spółki otoczeniu wybuchła wojna 
w Ukrainie, co z kolei spowodowało 
dodatkowe komplikacje. I o ile koszty 
emisji CO2 paradoksalnie nieco spa-
dły w lutym czy marcu do poziomu 
około 60 Euro za tonę CO2, to zaczę-
ły bardzo dynamicznie rosnąc ceny 
nośników energetycznych jak węgiel, 
gaz czy ropa. Właściwie to jeszcze 
przed wybuchem wojny rozpoczęła 
się wojna energetyczna Putina i ceny 
gazu czy węgla już wcześniej rosły. 
Na początku ubiegłorocznego sezo-
nu grzewczego kupowaliśmy tonę 
węgla znacznie poniżej 300 zł netto. 
Teraz mamy zakontraktowany wę-
giel na poziomie poniżej 1500 zł za 
tonę netto. Mamy więc około pięcio-
krotny wzrost cen w przeciągu roku. 
To z kolei implikuje kolejne problemy 
płynnościowe dla Spółki. Spółka już 
w lipcu, sierpniu i wrześniu powinna 
kupować węgiel na obecny sezon 
grzewczy, natomiast z uwagi na wy-
sokie podwyżki, nie mogliśmy sobie 
na to pozwolić. Nasza Spółka naj-
większe przychody ma przecież zimą 
a nie latem.
Jak PEC „Żyrardów” poradził so-
bie z tym problemem?
Podobnie jak inne PEC’e, my również 
zwróciliśmy się do naszego Właści-
ciela tj. Gminy Żyrardów o pomoc 
w postaci pożyczki. Uzyskaliśmy 
zgodę Rady Miejskiej oraz Prezyden-
ta Miasta Żyrardowa na pożyczkę 
w wysokości 2 mln zł, co starczyło na 
zakup około 1300 ton opału. Niedu-
żo ale pozwoliło to na to by kolejne 
zobowiązania za miał węglowy reali-
zować już z bieżących  przychodów 

Spółki. Natomiast zbliżamy się coraz 
większymi krokami do tego właściwe-
go sezonu grzewczego obejmujące-
go grudzień, styczeń i luty i musimy 
zakontraktować ponad to co mamy 
obecnie zakontraktowane, kolejne 
8, 9 tys. ton i na to Spółka środków 
też nie posiada. Dlatego i tym razem 
poprosiliśmy Miasto Żyrardów o po-
ręczenie kredytu w PKO BP w kwocie 
6 mln zł, dzięki czemu brakujący wę-
giel będziemy mogli zakupić. Sukce-
sem jest także to, że Bank PKO BP, 
pomimo naszej trudnej sytuacji fi-
nansowej, wydał pozytywną decyzję 
na ten kredyt. 
Te 6 mln zl – jaki to jest procent 
całego rocznego obrotu PEC „Ży-
rardów”?
Jeszcze do niedawna obrót naszego 
Przedsiębiorstwa kształtował się na 
poziomie, myślę, trzydziestu kilku 
milionów złotych, ale to było przy 
rocznych kosztach zakupu węgla na 
poziomie 6 mln zł. Teraz spodziewa-
my się, że za węgiel łącznie zapłacimy 
prawie 30 mln zł, może trochę mniej, 
ja oczywiście mówię o kwotach net-
to, bez podatku VAT. Możliwe, że 
na wiosnę ceny opału będą spadały 
i uda się zakontraktować węgiel tań-
szy. Jednak myślę, że przy obecnych 
cenach nasz obrót w przyszłym roku 
przekroczy spokojnie 50 mln zł.
Czyli 6 mln zł kredytu od PKO BP 
to dość duża część obrotu PEC’u, 

a jest to kolejna już pożyczka po 
pożyczce 2 mln od Miasta i ko-
lejnych prawie 2 ,5 mln zł porę-
czenia za pożyczkę z WFOŚiGW 
w Warszawie?
Tak, tak jak mówiłem w sierpniu 
otrzymaliśmy 2 mln zł pożyczki od 
Miasta. Później było poręczenie po-
życzki z WFOŚiGW, a teraz mamy po-
ręczenie 6 mln zł kredytu z PKO BP.
To są te uchwały, które przeszły 
na październikowej sesji Rady 
Miasta Żyrardowa. 
Tak. Dzięki poręczeniu kredytu na 6 
mln zł przez Miasto (oczywiście, jeśli 
nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, 
co znów zdestabilizuje rynek ener-
gii), możemy powiedzieć, że jeste-

śmy zabezpieczeni w środki finan-
sowe na obecny sezon grzewczy. 
Kilka dni temu ogłosiliśmy przetarg 
nieograniczony na brakujących kilka 
tysięcy ton miału węglowego. Po roz-
strzygnięciu tego przetargu i podpi-
saniu stosownej umowy na dostawy 
węgla możemy powiedzieć, że bę-
dziemy zabezpieczeni w opał. Tylko 
w listopadzie i grudniu spodziewamy 
się dostaw miału węglowego na po-
ziomie 8 tys. ton.
Dziś wiadomo, że Polacy biją 
się na skupach o polski węgiel, 
którego nie ma. Rok temu roz-
mawialiśmy o węglu w PEC „Ży-
rardów” i już wtedy mówił Pan 
razem z prezesem Markiem Za-
wadką, że PEC „Żyrardów” ko-
rzysta z węgla zza wschodniej 
granicy. Z jakiego węgla korzysta 
teraz PEC „Żyrardów”?
Jeszcze kilka lat temu PEC „Żyrar-
dów” korzystał z polskiego węgla. 
Był to węgiel z wyższą zawartością 
popiołu i większą zawartością siarki. 
W 2020 roku ogłosiliśmy przetarg 
i wygrał węgiel zza wschodniej grani-
cy. Nie mieliśmy informacji czy to wę-
giel z Rosji czy Kazachstanu, zawsze 
interesuje nas przede wszystkim ja-
kość węgla i jego cena. Ten węgiel był 
wtedy tańszy niż węgiel Polski i jego 
cena niewiele przekraczała 200 zł za 
tonę. Poza tym miał mniejszą zawar-
tość siarki i popiołu. Począwszy od 
połowy roku 2021 węgiel ten stop-

niowo drożał. A wobec sankcji, jakie 
Polska nałożyła na rosyjski import 
węgla w 2022 r., ten po prostu się 
skończył a ceny surowca wystrzeliły 
w górę niemal z miesiąca na miesiąc. 
Ostatnią dostawę tego węgla mie-
liśmy w kwietniu tego roku i wtedy 
płaciliśmy jeszcze znacznie poniżej 
500 zł za tonę. Później trzykrotnie 
ogłaszaliśmy przetargi i żadna firma 
nie zgłosiła swojego zainteresowania 
sprzedażą węgla. Rynek był wtedy 
bardzo niestabilny i nikt nie wiedział 
czy ceny, które osiągano to są ceny 
maksymalne czy będą jeszcze rosły. 
Nikt nie chciał wtedy zakontraktować 
węgla na cały przyszły sezon grzew-
czy w takiej a nie innej cenie. W koń-
cu udało się nam pozyskać kontrakt 

fot. dr inż. Sławomir Kakietek - 
Członek Zarządu Pec „Żyrardów”
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na polski węgiel od naszego starego 
dostawcy, który pozytywnie odniósł 
się do naszych zapytań i zaofero-
wał węgiel w cenie poniżej wówczas 
obowiązującej ceny rynkowej węgla. 
To jest mniej więcej ten sam węgiel, 
jaki mieliśmy te kilka lat temu. Ma co 
prawda większą zawartość popiołu 
i siarki ale jego parametry są zgodne 
z naszym pozwoleniem zintegrowa-
nym i bardzo dobrze pali się na na-
szych paleniskach rusztowych. Teraz 
też ogłosiliśmy przetarg, o którym już 
wcześniej mówiłem i zobaczymy jak 
będą kształtowały się ceny tego wę-
gla. Na pewno nie będzie to węgiel 
rosyjski. Może kazachski, może ko-
lumbijski a może polski. Nie cały wę-
giel, który jest obecnie importowany 
z różnych kierunków z całego świata 
nadaje się do spalania w naszych ko-
tłach. Musi być to węgiel jednorodny 
o odpowiednim sortymencie, o od-
powiedniej zawartości części lotnych 
i wartości opałowej minimum 21 MJ/
kg, niskozasiarczony.
Pozostając w temacie węgla 
i jego jakości, w ostatnim czasie 
dużo słyszymy o imporcie wę-
gla do Polski złej jakości – jest 
smolisty, z pomalowanymi ka-
mieniami. Czy Państwo również 
borykacie się z tym problemem, 
bo jedyne, co pozostało to kupo-
wanie kota w worku?
W naszym przypadku tak nie jest. 
Dokładnie określamy w przetargu 
parametry węgla jaki chcemy kupo-
wać. W pozwoleniu zintegrowanym, 
o którym już wspominałem, mamy 
wpisane podstawowe parametry 
węgla jakie powinien on spełniać. Po-
siadamy też oczywiście laboratorium 
zakładowe, w którym ten węgiel ba-
damy. Poza tym kupujemy węgiel od 
sprawdzonych dostawców, więc nie 
obawiamy się, że dostaniemy poma-
lowane na czarno kamienie. Jeśli nie 
znamy danego dostawcy a cena za 
węgiel jest atrakcyjna, to kupujemy 
najpierw węgiel na próbę –25 lub 50 
ton i orientujemy się w jego jakości 
i oceniamy jak spala się w naszych 
kotłach. Zdarza się czasami tak, że 
badane parametry dany węgiel ma 
dobre, ale jest problem z jego spala-
niem. Jest to związane z jego struktu-
rą fizyczno-chemiczną.
Rok temu na łamach naszej ga-
zet pisaliśmy, że PEC „Żyrardów” 
ma się modyfikować pod kątem 
wykorzystywanych paliw. Wte-
dy mówiliśmy o gazie i biomasie, 
o której miały się toczyć rozmo-
wy z firmą Polmos Żyrardów.
Jeśli chodzi o gaz, to wiemy, jaka jest 
obecnie sytuacja. Jego ceny poszy-
bowały do góry. Poza tym gazu w ilo-
ściach odpowiednich dla PEC „Ży-
rardów” obecnie w Żyrardowie po 
prostu nie ma – do dziś nasza Spół-
ka nie otrzymała od PSG warunków 
technicznych przyłączenia do sieci 
gazowej. Stacja redukcyjna wyso-
kiego ciśnienia przy ul. Mickiewicza 
w Żyrardowie musi zostać przebu-
dowana a PSG w tym celu musi wy-
dzierżawić od Miasta większą część 
działki tam się znajdującej. Poza tym 
ciężko jest obecnie podejmować 
wiążące decyzje inwestycyjne na kil-
ka czy kilkanaście lat kiedy cena gazu 

w ciągu roku wzrasta o 1000%. To są 
zjawiska, które do tej pory nie wystę-
powały w historii polskiej energetyki. 
Oczywiście cały czas myślimy o ga-
zie, przynajmniej w kwestii budowy 
kotła szczytowo-rezerwowego, który 
mógłby być zasilany zarówno gazem 
jak i lekkim olejem. Co do biomasy to 
oczywiście idziemy w tym kierunku. 
Pierwsze próbne testy spalania na 
kotle nr 2 w naszej ciepłowni prze-
widujemy w listopadzie br. Mamy już 
zgodę na spalanie biomasy w po-
zwoleniu zintegrowanym, kończymy 
inne formalności. Główny jednak 
problem jest taki, że będzie to bio-
masa w formie peletów, bo tylko taki 
granulat uda się spalić w naszych ko-
tłach rusztowych bez ich kosztownej 
modernizacji a te pelety niestety też 
bardzo mocno podrożały. Plus jest 
taki, że przy spalaniu biomasy nie 
płacimy oczywiście za emisję CO2. 
Jednak porównując cenę samych 
peletów z łączną ceną węgla i ceną 
uprawnień do emisji otrzymujemy 
podobne wartości w okolicy 2000 
zł. Czy więc będzie to opłacalne dla 
Spółki i mieszkańców? Trudno obec-
nie powiedzieć. Na pewno prze-
prowadzimy testy, ale czy będzie to 
jakaś dłuższa produkcja ciepła z bio-
masy zadecydują w głównej mierze 
względy finansowe. Co do firmy Pol-
mos Żyrardów to nadal prowadzimy 
z nią rozmowy w zakresie dostaw 
ciepła do miejskiego systemu grzew-
czego. Największym problemem jest 
potrzeba budowy magistrali o długo-
ści ponad 1 km łączącej nasz system 
z Polmos Żyrardów, która przecho-
dziłaby pod torami. Koszt takiej in-
westycji jest bardzo wysoki.
A jak ważna jest kwestia ochro-
ny środowiska w dobie dzisiej-
szego kryzysu energetycznego?
Kwestia ochrony  środowiska zawsze 
powinna być ważna. Cały czas po-
winniśmy inwestować w nowe tech-
nologie i OZE. Jeśli chodzi o dużą 
energetykę, to uważam tutaj sytu-
acja jest nieco lepsza niż w ciepłow-
nictwie. Przykładowo produkcja prą-
du może odbywać się, wykorzystując 
siłę wiatru, właściwie przez cały rok 
kiedy tylko są odpowiednie warunki 
pogodowe. Z fotowoltaiką jest już 
nieco gorzej – głównie korzystamy 
z niej latem i w dzień kiedy nie ma 
chmur. Na dzień dzisiejszy wiatraki 
i fotowoltaika to około 20 GW mocy 
zainstalowanej w krajowym syste-
mie energetycznym – spora liczba. 
W perspektywie mamy też budowę 
elektrowni jądrowych. Poza tym mó-
wimy o dużych Spółkach Skarbu Pań-
stwa, które poradzą sobie z dużymi 
i kosztownymi inwestycjami. Nato-
miast w ciepłownictwie sytuacja nie 
przedstawia się najlepiej. Do tej pory 
wykorzystywany jest tu węgiel, gaz 
i biomasa oraz kilka ciepłowni geo-
termalnych. Źródła OZE w postaci 
wiatru i słońca o których mówiłem są 
pogodowo-zależne, a więc w naszym 
przypadku nie za bardzo się spraw-
dzą. W przypadku naszego syste-
mu ciepłowniczego postawienie na 
panele słoneczne czy fotowoltaikę 
wiążę się z ogromnymi inwestycja-
mi i olbrzymim terenem potrzeb-
nym na instalację paneli. Żeby tylko 

ogrzać ciepłą wodę latem potrzeba 
około 3, 4 hektarów terenu i oczy-
wiście odpowiedni magazyn ciepła 
na noc, kiedy słońce nie świeci oraz 
awaryjne źródło ciepła kiedy przyjdą 
dni deszczowe czy pochmurne a te 
przecież zdarzają się także latem. 
Główną wadą fotowoltaiki jest to, że 
energia z niej jest dostępna głównie 
latem, kiedy my jako PEC tej energii 
potrzebujemy stosunkowo mało. 
Oczywiście energię pozyskaną ze 
słońca można magazynować w ma-
gazynach sezonowych, ale są to ol-
brzymie inwestycje idące już w dzie-
siątki a może i setki milionów złotych.  
Nikt jeszcze w Polsce na dużą skalę 
nie testował takich rozwiązań. Wy-
daje mi się, że fotowoltaika sprawdzi 
się bardziej jako rozproszone źródło 
energii a nie centralne źródło cie-
pła. Pozostaje więc biomasa oraz 
gaz jako paliwo przejściowe a może 
szczytowe. Poza tym na terenie na-
szej ciepłowni ma powstać niedługo 
odwiert geotermalny, na wykonanie 
którego Miasto Żyrardów pozyskało 
100% dofinansowania. Jeśli para-
metry będą dobre to może uda się 
uzyskać przy wykorzystaniu pompy 
ciepła zasilanej energią elektryczną 
bądź gazem 5, 6 MW mocy cieplnej 
dla naszego systemu.
A jakie mamy ogólnie zapotrze-
bowanie?
W lato zapotrzebowanie waha się 
od 3,5 do 4,5 MW, natomiast w zimę 

wszystko zależy od warunków i tem-
peratury zewnętrznej. We wrześniu, 
na początku sezonu grzewczego 
może to być średnio około 10 – 12  
MW, ale kiedy pojawiają się pierwsze 
mrozy przekraczamy 25 MW. Jeśli 
temperatura zejdzie do – 20 st. C. 
wymagana moc przekracza 50 MW. 
Przy bardzo optymistycznym założe-
niu możliwe jest, że źródło geoter-
malne pozwoliłoby nam na produk-
cję ciepła na poziomie 10 - 20 proc. 
zapotrzebowania naszego miasta. 
Ale geotermia nie jest tania, przynaj-
mniej inwestycyjnie. Samo wykona-
nie jednego odwiertu o głębokości 
2,5 – 3 km to obecnie koszt około 
20-25 mln zł.
No właśnie, to teraz najmniej 

przyjemne pytanie. Jak te 
wszystkie ruchy przekładają się 
na podwyżki dla mieszkańców 
Żyrardowa?
A to nie jest tak bardzo nieprzyjem-
ne pytanie, ponieważ Rząd Polski za-
troszczył się także o odbiorców cie-
pła systemowego, w tym oczywiście 
mieszkańców Żyrardowa. Przyszłe 
podwyżki naszej Spółki nie dotkną 
już większości naszych klientów, po-
nieważ została wprowadzona cena 
maksymalna za ciepło, którą może-
my obciążać większość naszych od-
biorców (budynki mieszkalne, szkoły, 
przedszkola itp.). Cena ta to 103,82 
zł/GJ dla samego wytwarzania ciepła 
ze źródeł węglowych. Różnica po-
między tą ceną a ceną jaka wynika 
z naszych kosztów i została zatwier-
dzona przez URE będzie pokrywana 
przez Agencję Rozliczeń S.A. Tak więc 
nasze dalsze podwyżki nie będą do-
tyczyć większości naszych klientów, 
przynajmniej do 30 kwietnia 2023 
r., bo do tej daty obowiązuje obecna 
ustawa, która to reguluje.
To może niech to odpowiednio 
zabrzmi. Mieszkańcy nie powinni 
odnotować już w swoim portfelu 
więcej podwyżek za ceny ciepła?
Do końca kwietnia 2023 r. ze stro-
ny PEC „Żyrardów” na pewno. Na-
tomiast musimy pamiętać jeszcze 
o drugim źródle ciepła a mianowicie 
Geotermii Mazowieckiej S.A. Tu cena 

maksymalna ustalona jest wyższa, 
na poziomie 150,95 zł/GJ w fazie 
wytwarzania. Ponieważ jak już mó-
wiliśmy ceny gazu wzrosły o kilkaset 
procent, należy spodziewać się, że 
na początku przyszłego roku cena  
ciepła z Geotermii Mazowieckiej zo-
stanie podwyższona i ta podwyżka 
do pewnego stopnia będzie odczu-
walna przez mieszkańców Żyrardo-
wa ale nie aż tak bardzo jak wynika-
łoby to z samych wzrostów cen gazu. 
Musimy jeszcze trochę poczekać na 
nowe ceny ciepła z Geotermii Ma-
zowieckiej a wtedy przekonamy się 
w jakim stopniu finalnie wzrośnie 
cena ciepła.
Dziękuję bardzo za wywiad.
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„Puk, puk – to ja, mały uczeń, pierwsza-
czek” – tekstem tej piosenki pierwszoklasi-
ści ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikoła-
ja Reja w Żyrardowie rozpoczęli oficjalnie 
swoją przygodę z edukacją. Barwny występ 
artystyczny był preludium do pasowania 
na ucznia 78 pierwszoklasistów, którzy od 
września zajęli szkolne ławki.

25 października w „Czwórce” odbyło się uroczy-
ste pasowanie na pierwszoklasistę 78 dzieci ofi-
cjalnie stało się uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Mikołaja Reja. Z tej okazji najmłodsi przygoto-
wali program artystyczny o tematyce patriotycz-
nej i szkolnej. Tradycyjną formułkę: „Pasuję Cię 
na ucznia” wypowiedzianą przez dyrektor Beatę 
Marzędę-Przybysz usłyszeli podopieczni Anny Ko-
walskiej (1a), Katarzyny Piekarzewskiej (1B) i Kata-
rzyny Więcek (1C). 

Przygotowania do tej barwnej uroczystości trwały 
od pierwszych dni szkoły. Dzieci dumnie śpiewały 
piosenki i recytowały wiersze. Na uwagę zasługuje 
również dekoracja, w która najmłodsi uczniowie 
włożyli mnóstwo serca. Scenografię do uroczysto-
ści stanowiły drzewa. Jedno drzewo odpowiadało 
jednej klasie. Koronę drzew zdobiły autoportrety 
uczniów. 

- Cieszę się, że dziś witamy kolejne pokolenie 
naszych uczniów, zwłaszcza w tak zacnym gro-
nie – mówiła Beata Marzeda-Przybysz, witając 
zaproszonych gości. W uroczystości poza rodzi-
cami pierwszoklasistów uczestniczyli również 
przyjaciele szkoły: prezydent Żyrardowa, Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski (absolwent szkoły); sta-
rosta powiatu żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz; 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Żyrardowa, Ar-
kadiusz Sowa; przewodnicząca Komisji Oświaty 
w Radzie Miasta Żyrardowa, Żaneta Wesołowska 
i Krzysztof Rdest, który od lat czynnie uczestniczy 
w życiu szkoły jako jej dumny absolwent. W szko-
le zawitał też Jacek Ozdoba, wiceminister Klimatu 
i Środowiska i poseł PiS. 

„Puk, puk – to ja, mały 
uczeń, pierwszaczek”
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Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej to święto nie tylko na-
uczycieli lecz również wszystkich uczniów pracowni-
ków szkoły. Ten wyjątkowy dzień w naszym powiecie 
obchodzony był na różne sposoby w niemal każdej 
placówce oświatowej. 
Tego roku w Gminie Wiskitki zorganizowany został 
Powiatowy Dzień Edukacji w ZS nr 3.
Wiskitki obchodziły również Gminny Dzień Eduka-
cji Narodowej w OSP Miedniewice, impreza odbyła 
się w tanecznym stylu. Świętowała również Gmina 
Radziejowice. W Gminnym Centrum Kultury zorga-
nizowane zostało szkolenie dla nauczycieli z zakre-
su walki z uzależnieniami wśród dzieci. 
Do obchodów tego wyjątkowego dnia przyłączyła 
się także Szkołą Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Reja 
w Żyrardowie. Podczas uroczystości ogłoszone zo-
stały wyniki konkursu na pracę plastyczną związa-
ną z operą „Zielony Księżyc” 



16 ŻPŻ • CZWARTEK • 27 PAŹDZIERNIKA 2022MISTRZOWIE SŁOWA

Zamknięty pokójZamknięty pokój
Autor: Joanna Turkowska

DZIEŃ 1
Zamykam pokój - nic się nie zmieniło. Rano nie 
wierzyłem, poszedłem do szkoły, jak gdyby nigdy 
nic. Tylko kanapki nie wziąłem, nawet o tym nie 
pomyślałem, przypomniało mi się dopiero na dłu-
giej przerwie. W sumie nadal nie wierzę. To znaczy, 
wiem, że to prawda, jasne, ale gdyby nagle okaza-
ło się, że wszystko jest tak jak wczoraj, wcale bym 
się nie zdziwił. A może trzeba było otworzyć okno? 
Kurde, chyba trzeba było, wentylacja i te sprawy. 
Ale nie, za późno. Ja tam już nie wejdę. Przynaj-
mniej na razie. Potem się pomyśli.
Wczoraj na obiad był mielony. Trzeci dzień z rzę-
du. No i po co się wkurzałem, babka stara się, jak 
może. Wiadomo. Nie będzie codziennie szykowała 
czegoś nowego, bo jaśnie pan tak sobie życzy. Ja-
śnie pan. Ciekawe, poza babką nikt tak do mnie 
nie powie. Czy według babki naprawdę zadzieram 
nosa? Nie sądzę. No ok., wkurzyłem się, ale zja-
dłem wszystko, nie? Nie musiała się od razu ob-
rażać. W ogóle z babcią to jak ze zgniłym jajkiem 
trzeba, bo od razu się obraża. Zgniłe jajko, to sło-
wo nabiera nowego znaczenia. I wcale nie chce mi 
się śmiać.
Ręce mi się trochę trzęsą. Chętnie bym to jakoś 
odwrócił. Wiem, że się nie da, jest jak jest, rzeczy 
płyną swoim torem, jedyne, co możesz zrobić, to 
sprawdzić, jak najlepiej się dopasować. Żeby wy-
szło w miarę możliwości na twoje. 
Mimo wszystko zjadłbym coś. Żołądek zwija mi się 
w bolesną kulkę. Mielonych już nie ma, w lodówce 
zostało trochę masła i jakiś ser w plastrach. Zja-
dam plaster sera i robi mi się trochę lepiej. To ja 
może sobie pogram.
Kulka skacze po ekranie telefonu, sprawnie ją od-
bijam. Kumple nie lubią tej gry, nie doceniają jej 
elegancji i prostoty, nie mają cierpliwości. Ja to 
potrafię - nie działać pochopnie. Przemyśleć, za-
stanowić się. Podjąć świadome decyzje. Czy chcę 
wylądować w Domu Dziecka? Nie. Czy da się coś 
zrobić, żeby tak się nie stało? Zobaczymy. Z tą pi-
łeczką to jest tak, że im bardziej nerwowo się gra, 
tym szybciej się przegrywa. Sam się na to nabie-
rałem na początku, na szybkie ruchy platformą. 
Teraz ze spokojem sprawdzam, w jakim kierunku 
kulka leci i cyk, odbijam ją lekko, bez stresu. Trud-
niej się robi, kiedy mur na górze zaczyna się obni-
żać, ale i tu radzę sobie coraz lepiej. Potrafię tak 
grać godzinami, zanim zużyję wszystkie kulki.
Zjadłbym parówkę albo kabanosa. Do tego ogór-
ka. I snickersa na deser. Kończą się pieniądze. 
Zaglądam do koperty babki, zostało 20zł. Spraw-
dzam w kalendarzu - co za szczęście, listonosz ma 
przynieść emeryturę jutro! Czyli mogę dziś wydać 
całą dwudziestkę, kupić sobie coś dobrego, po 
tych wszystkich emocjach należy mi się. 
Zamykam drzwi na klucz, sprawdzam trzy razy, 
jeszcze tego by brakowało, żeby weszła jakaś są-
siadka z pytaniem, czy czegoś nie trzeba. Niczego 
nie trzeba, proszę państwa, świetnie sobie radzi-
my. Proszę dać nam spokój.
Winda zjeżdża z góry, oby nie było w niej nikogo. 
Oczywiście, stoi sąsiadka z mopsem. Trochę się 
boję, że wystarczy na mnie spojrzeć, żeby się do-
myślić. Trzeba było iść po schodach, ale gdybym 
teraz zmienił zdanie, to by było jeszcze bardziej 
podejrzane. Wchodzę więc, mówię „dzień dobry”, 
sąsiadka odpowiada i nie zwraca na mnie uwagi. 

Sprawdza coś w telefonie. Pies za to patrzy na 
mnie i zaczyna warczeć. Jego pani odrywa wzrok 
od telefonu, jest zdziwiona.
- Dede, a kto to tak warczy? Brzydko, piesku, nie 
wolno. Fe. Przepraszam cię, on się nigdy tak nie 
zachowuje (to do mnie).
Teraz żal mi Dede, on też robi to, co uznaje za 
słuszne i jedyne, co za to dostaje, to krytyka i ten 
wzrok. Jakby nie można się zastanowić, dlaczego 
warczy. Jeśli warczy, to widocznie czuje niepokój 
albo jest mu źle. Ja też nie mogłem się postawić, 
bo babka zaraz patrzyła. W sumie nie chciałem jej 
dokładać, wystarczająco się przy mnie namęczyła.
Wreszcie wysiadamy w windy, ruszam do sklepu 
i przez chwilę czuję się tak, jakbym był naprawdę 
wolny. Kolację zjem dzisiaj w parku.

DZIEŃ 2
Budzę się z dziwnym uczuciem ciężaru. Coś się 
stało, tylko co? Patrzę w sufit i wreszcie sobie przy-
pominam. Jęczę. Przepraszam, nie chciałem, nie 
wiedziałem. Ale trzeba wstać, nie będę udawał, 
że jeśli wystarczająco długo poleżę, wszystko się 
samo ułoży.
Wstaję więc i kontrolnie zaglądam do pokoju. Po-
wietrze stoi, tak jak stoi tu czas. Wyczuwam dziwny 
zapach. Ze zgrozy stają mi włoski na plecach, nie 
jestem na to wszystko gotowy. Zamykam drzwi. 
Trzeba będzie je czymś obkleić, może taką sze-
roką plastikową taśmą. Powinna być skuteczna, 
przynajmniej na jakiś czas.
Nie idę dzisiaj do szkoły. Muszę poczekać na listo-
nosza, który przychodzi przed południem. Babcia 
źle się czuła, poszła do przychodni, tak mu po-
wiem. To go nie powinno zdziwić, stary człowiek 
może nagle umrzeć we śnie, więc tym bardziej 
może zachorować.  
Póki co postanawiam zjeść śniadanie. Została 
mi z wczoraj parówka i kawałek chleba. Zjadam 
to wszystko na stojąco i biorę telefon, mam cały 
dzień na granie. Nie wiem, co będzie z moim ży-
ciem, najgorsze, że nie ma na świecie już nikogo, 
kogo by to obchodziło. Robi mi się smutno. Sam 
o siebie muszę zadbać. Może kiedyś ktoś taki się 
znajdzie. Ja też bym dbał o tego kogoś i się trosz-
czył, uważam, że jestem w tym nawet całkiem nie-
zły. Nie wiem, po kim to mam, na pewno nie po 
matce. Babka tyle razy ubolewała, Ania była taką 
słodką dziewuszką i tak się zeszmaciła. Żeby nie 
wiedzieć, kto jest twoim ojcem, to naprawdę trze-
ba mieć nieźle nasrane w głowie. Znałem na pa-
mięć tę jej litanię, ale nie przerywałem, widocznie 
potrzebowała to powtarzać, może łatwiej jej było 
w ten sposób uwierzyć w to, że moja matka była 
do niczego, że mogła zostawić dziecko i żyć jakby 
nie było Boga, śmierci, ani pamięci babki o słodkiej 
dziewuszce. Gdzie ona teraz jest, ta moja matka? 
Czy jeszcze żyje? Ostatnio widziałem ją półtora 
roku temu, w Boże Narodzenie. Właściwie „widzia-
łem” to za dużo powiedziane. Słyszałem, jak kłóci 
się z babką w drzwiach, była pijana i babka jej nie 
wpuściła. W ostatnie święta się nie pojawiła. Cza-
sami nie lubiłem babki, miałem wrażenie, że i ona 
za mną nie przepada, ale wzięła mnie do siebie, 
karmiła, kupowała ubrania i tak dalej. Zawsze mó-
wiła, że do Domu Dziecka nie da mi iść.
Dzwonek. Przerywam grę, dziś i tak nie będzie re-
kordu. Ruszam do drzwi z nadzieją, że to listonosz. 
Sąsiadkom nie otwieram, one od razu wchodzą jak 
do siebie. Podchodzę cicho, patrzę przez dziurkę. 
Tak, to listonosz. Z niepokojem zauważam, że trzę-
są mi się ręce. Otwieram i od razu wkładam je do 
kieszeni.

- Dzień dobry, mam emeryturkę dla babci. 
- Dzień dobry. Babci nie ma, poszła do przychodni 
- odpowiadam od razu. Za szybko, zbyt skwapliwie.
- A ty nie w szkole? - Dopytuje, co wcale mi się nie 
podoba, ale co zrobić, teraz on ma przewagę, choć 
o tym nie wie (mam nadzieję, że nie wie!), więc od-
powiadam grzecznie:
- Mam grypę żołądkową - przygotowałem sobie 
tę odpowiedź wcześniej, na wszelki wypadek. Ma 
tę zaletę, że taka grypa jest zaraźliwa i nikt, kto 
zjawi się u naszych drzwi, nie zechce zagrzać tu 
miejsca.  Taki listonosz na przykład - jakby to wy-
glądało, gdyby nagle zwymiotował jadąc na rowe-
rze z torbą pełną przesyłek. Rozwolnienie zresztą 
wcale nie byłoby lepsze. Ciekawe, czy wpraszałby 
się do mieszkań ludzi, dla których ma polecone, 
żeby skorzystać z łazienki. Chyba tak, bo co innego 
miałby zrobić? Niestety, to go nie zniechęca. 
- O, to współczuję. Moja córka niedawno miała, 
niefajna sprawa.
- I zaraźliwa - dodaję nieco desperacko.
- A nie, mnie nic nigdy nie łapie. - Pociąga nosem. 
- A co to za dziwny zapach?
- To przez tę… grypę, wie pan. - Czuję, że się czer-
wienię. W normalnych warunkach nigdy bym cze-
goś takiego nie powiedział, nawet gdyby to była 
prawda, ale teraz naprawdę muszę go stąd wygo-
nić.
- No tak, tak, rozumiem. Podpiszesz? - Podaje 
mi papier i długopis. Wreszcie! Kamień spada mi 
z serca.
- Nie ma sprawy.
Biorę długopis w dłoń, która niestety nadal się 
trzęsie. Listonosz spogląda na to. Osłabienie, 
tłumaczę, naprawdę źle się czuję. Podpisuję i po 
chwili znowu jestem sam w mieszkaniu. To znaczy, 
w pewnym sensie sam, nie licząc babci. I mam pie-
niądze. 

DZIEŃ 3
Trudno mi było zasnąć, a teraz trudno wstać. Leżę. 
Każę nodze się podnieść, ale nie słucha. Dziwne. 
Wydawało mi się, że ciało jest na moje posługi. 
I proszę, może sobie działać niezależnie. Ja chcę, 
ono nie chce, nie robi, jest górą. Muszę dzisiaj iść 
do szkoły. Wszystko musi być tak jak zawsze, ina-
czej się domyślą. Liczę do trzech i siadam. Hej, jed-
nak wygrałem! 
Na matmie jakieś równania, przepisuję bezmyślnie 
z tablicy, nauczycielka coś gada, za oknem usiadł 
gołąb. Stuka pazurkami o parapet, patrzy na mnie 
jednym okiem, ciekawe, na co patrzy drugim. I jak 
jego mózg znosi fakt, że widzi jednocześnie i mnie, 
i coś innego. Na mnie w każdym razie patrzy tak, 
jakby się nad czymś zastanawiał. Szkoda, że nie 
mam chleba, rzuciłbym mu trochę. Matematyczka 
stoi przy mojej ławce. Chyba już od jakiegoś czasu. 
Ona też na mnie patrzy i chyba czeka na coś, nie 
ma jednak w tym spojrzeniu życzliwego zaintere-
sowania, które dostrzegam u gołębia. 
- Słucham? - pytam. I tak się wyda, że nie uważa-
łem.
 - Jaki wzór zastosujesz do tego przykładu, Kacper-
ski?
Gapię się na tablicę, nie mam pojęcia, jakiej ocze-
kuje odpowiedzi. Matematyczka chce zeszyt do 
korespondencji, napisze mi uwagę, którą ma pod-
pisać moja babcia.
- To niestety niemożliwe - tłumaczę. - Babcia nie 
żyje, umarła w nocy, niedawno. Możliwe, że prze-
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ze mnie, zdenerwowałem ją, a kiedy się dener-
wowała, zawsze bolało ją serce. Bardzo żałuję, 
kocham babcię, nie wyobrażam sobie, jak teraz 
będę bez niej żył. Tak bardzo nie chciała, żebym 
trafił do Domu Dziecka, strasznie by się martwiła.  
Coś się skończyło na zawsze, za szybko i nie wiem, 
co z tym wszystkim robić. Na razie leży u siebie 
w łóżku, mogłaby tak zostać, ale zaczyna brzydko 
pachnieć. Proszę mi pomóc, nie wiem, co robić. Co 
mam robić?
- Naprawdę nie widzę powodu, żeby tak płakać - 
nauczycielka patrzy na mnie zdegustowana i tro-
chę żałuję, że nie miałem odwagi powiedzieć tego 
wszystkiego. - To tylko uwaga, Kacperski, ze szkoły 
cię nie wyrzucam. Siadaj.
Cała klasa patrzy na mnie, na łzy, które wylewają 
się z moich oczu i nie chcą przestać. Tym razem 
ciało wygrywa. Siadam, szlocham, jest mi wszystko 
jedno. Gołąb odleciał, nie zabrał mnie ze sobą.

DZIEŃ 4
Dzisiaj nigdzie nie idę. Nie mam siły. Siedzę w piża-
mie i gram. Dziwne, ale idzie mi zajebiście. Za chwi-
lę pobiję rekord, a miałem już taki wysoki, że zasta-
nawiałem się, czy to w ogóle możliwe. Ktoś dzwoni 
do drzwi, ale nawet nie sprawdzam kto. Pieniądze 
są, nikogo więcej tu nie potrzebuję. I nie mogę 
stracić takiej gry. Żaden z moich kupli nie doszedł-
by tak daleko, chyba żadna osoba, którą znam, by 
nie doszła. Mógłbym prowadzić warsztaty. Sala 
może być taka jak nasza klasa, tylko z wykładziną 
na podłodze, żeby było bardziej profesjonalnie. Na 
ławkach stoją napoje, także na moim biurku jest 
mała butelka z wodą i szklanka. Od czasu do cza-

su biorę łyk, żeby nawilżyć gardło, bo dużo mówię. 
Wszyscy patrzą uważnie, niektórzy notują, a ja tłu-
maczę: grunt to zachować spokój, nie można grać 
nerwowo, ale nie martwcie się, mówię, bo chcę, 
żeby słuchacze wierzyli w siebie, i żeby nie myśle-
li, że uważam się za lepszego, jestem taki sam jak 
oni i też popełniałem kiedyś błędy grając w kulkę. 
Nie martwcie się, wszyscy to robią na początku. 
Musicie złapać swój rytm (jakie ładne zdanie, nie 
wiedziałem, że mam w sobie takie ładne zdania), 
spokojnie, spokojnie, na pewno wam się uda. Nie 
od razu, wiadomo, nad wszystkim trzeba praco-
wać, ale z czasem, zobaczycie, będzie coraz lepiej. 
Teraz omówimy moce kuleczki. Moja ulubiona 
to Ciężka Kula, opowiadam, kiedy ją dostaniemy, 
od razu celujmy nią w najtwardsze fragmenty 
muru, te, których nawet Strzelankowa Platforma 
nie niszczy. Za moimi plecami jest projektor. Te-
raz asystentka - młoda, zagubiona dziewczyna, 
której dałem szansę na lepsze życie - pokazuje 
na nim przykładowe użycie Ciężkiej Kuli, na sali 
słychać oklaski. Cieszę się, bo czuję, że słuchacze 
coś ważnego właśnie zrozumieli. Niestety znowu 
ktoś dzwoni do drzwi. Nie podchodzę, ale dzwo-
nek się powtarza, jeden, drugi, trzeci raz. Niech to. 
Tak blisko rekordu, ale już czuję, że po wszystkim, 
zdekoncentrowałem się. Teraz ktoś wali do drzwi 
i słyszę „Policja! Otwierać!”. 
Odkładam telefon. Co tu robi policja? Czy pomy-
ślą, że zabiłem swoją babkę? Ktoś słyszał o naszej 
kłótni o kotleta i doniósł? Ale jak to, ludzie ciągle 
się o coś kłócą. Boję się i stąd takie absurdalne po-
mysły, tłumaczę sobie, przecież nic złego nie zro-
biłem.  Walenie do drzwi powtarza się i wiem, że 

muszę otworzyć. 
Podnoszę się. Na razie stoję w miejscu. Co będzie 
ze mną? Czy policja może mnie zamknąć w domu 
dziecka? Czy coś w ogóle można jeszcze zro-
bić? Przez okno nie ucieknę, za wysoko. Walenie 
w drzwi. Powoli ruszam w ich stronę. 
Otwieram. Stoi dwóch policjantów z sąsiadką, któ-
ra często wpadała do babci na kawę.
- To jej wnuk. - Mówi sąsiadka. Policjanci dziękują 
jej i wchodzą do mieszkania. Sami, sąsiadka od-
chodzi do siebie albo podsłuchuje pod drzwiami. 
Policjanci pytają mnie o babcię. I nagle wiem. To 
koniec. Nic już nie zależy ode mnie. Wyjaśnię im 
wszystko i pójdę z nimi gdziekolwiek mi każą. Ktoś 
inny zajmie się babcią. Ktoś zajmie się mną. Bę-
dzie, co ma być. Ta gra nie zależy już ode mnie. 
To też będę musiał powiedzieć swoim kursantom - 
czasami gra już nie zależy od was. Kulka skacze za 
szybko, murek obniża się za nisko, nie dostajecie 
żadnych mocy i trzeba przegrać, nie da się inaczej. 
Nie wińcie się wtedy, tak musi być i już. Zawsze 
możecie zacząć nową grę. 
Prowadzę policjantów do zamkniętego pokoju. 
Przecież od początku wiedziałem, że trzeba go bę-
dzie otworzyć, tylko nie chciałem robić tego sam. 
Słyszę, jak odrywają taśmę. Ogarnia mnie wiel-
ki spokój. Myślę o gołębiu, który patrzył na mnie 
wczoraj. Siedzi sobie pewnie na jakimś innym pa-
rapecie i obserwuje innych ludzi. A jak ma ochotę, 
po prostu rozpościera skrzydła i leci tam, gdzie 
chce.
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„La Bombe”
LA BOMBE to prawdziwie BOM-
BOWA komedia, wspaniali ak-
torzy, piękna sceneria, muzyka, 
kostiumy i sceny, które sprawią, 
że będziecie śmiać się do łez!

Caroline i Stéphane, małżeństwo od 
dwunastu lat, trójka dzieci, wyjeż-
dżają na Korsykę do swojego waka-
cyjnego domu … zdeterminowani, by 
odpocząć i zakochać się w sobie po-
nownie po urodzeniu najmłodszego 
dziecka.  TO NIE BĘDZIE ŁATWE!!! 

CAROLINE (Katarzyna Glinka/ Anna 
Czartoryska- Niemczycka) jest 
w środku „poporodowej” depresji, 
staje się zniesmaczona sobą, odczu-
wa niechęć do otoczenia i rozwija 
irracjonalną zazdrość. 

ALBAN (Wojciech Błach/ Michał Rol-
nicki) przyjaciel rodziny, zawzięty 
biegacz, którego właśnie porzuciła 
żona, krystalizuje wszystkie obawy 
Caroline. 

STÉPHANE (Radosław Pazura/ Sam-
bor Czarnota) sfrustrowany psy-
cholog, rozumie powagę sytuacji, 
wyprzedza sprawy i z troski o żonę 
zatrudnia opiekunkę na czas waka-
cji.

SAM (Karolina Sawka/ Maria Wie-
czorek) opiekunka zwerbowana ze 
względu na swoją motywację i fakt 
bycia dwujęzyczną przyjeżdża z Lon-
dynu do Bastii z całym bagażem… 
1,80 m, obwód w pasie 60 cm, mi-
seczka D, włosy spływające na plecy, 
seksowny akcent… i skrywany se-
kret.

Atmosfera robi się gorąca, STÉPHA-
NE i ALBAN się gotują, a CAROLINE

się przegrzewa… krótko mówiąc, to 
„BOMBA” w każdym tego słowa zna-
czeniu!

Obsada (zamiennie):

Caroline: Anna Czartoryska - Niem-
czycka/ Katarzyna Glinka/ Sylwia 
Juszczak-Krawczyk

Sam: Karolina Sawka/ Maria Wieczo-
rek

Stephane: Sambor Czarnota/ Rado-
sław Pazura

Alban: Wojciech Błach/ Michał Rol-
nicki

Reżyseria: Sambor Czarnota

Producent: IDEA ART Hubert Ziętala

Autor: Carole Greep

Tłumaczenie: Beata Geppert

Scenografia: Witold Stefaniak

Kostiumy: Aneta Suskiewicz

Sprostowanie

Szanowni Państwo, ze względu 
na to, iż w wydarzeniu odbywa-
jącym się w Centrum Kultury 
w Żyrardowie wkradł się błąd 
dotyczący godziny, informuje-
my, że Spektakl „La Bombe” dnia 
13.11.2022 odbędzie się o godzi-
nie 17:00 Przepraszamy za zaist-
niałą sytuację. Bilety zakupione 
do tej pory są jak najbardziej ho-
norowane.

Informacja prasowa:  
Centrum Kultury w Żyrardowie
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 Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki.
Dla 5 pierwszych osób mamy  dwa pojedyncze zaproszenia na spektakl pt. "La Bombe"
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Pionowo
1. podstawowe jednostki 

dziedziczności 
2. mieszkaniec Mauretanii 
3. pływają po morzu
4. zbiornik wodny w Krako-

wie
6. król zwierząt
7. dramat romantyczny 

napisany przez Juliusza 
Słowackiego

8. rzecz lub zjawisko budzą-
ce zdumienie swą niezwy-
kłością, dziwnością

10. wieś w Polsce położona 
w województwie kujaw-
sko-pomorskim

11. samica konia
13. wydobywanie się na po-

wierzchnię Ziemi produk-
tów wulkanicznych

16. narzędzie graficzne, 
kształtem przypominają-
ce długopis 

17. może być wodna
18. ... żywnościowe - zestaw 

żywności przeznaczony 
do spożycia 

21. wywar
22. często niespodziewane 

wiadomości 
23. człowiek rozrzutny 
24. największe miasto 

w Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich 

27. stopniowo zwiększać 
potęgować coś 

28. obszar, z którego wody 
powierzchniowe spływają 
do jednego morza lub 
oceanu

29. osoba biorąca udział 
w dyskusji 

30. tkanina wełniana lub 
bawełniana o splocie 
płóciennym, z delikatnym 
mieszkiem

31. potocznie barczysty, 
wysoki mężczyzna

32. narzędzie rolnicze prze-
znaczone do płytkiej 
uprawy roli

33. Zenit ... - męski klub siat-
karski z Rosji 

34. stolica Słowacji 
35. niewielkie, drapieżne 

zwierzę o rudawym fu-
terku 

37. jedna z dwóch jam 
w czaszce poniżej części 
czołowej, w której mieści 
się gałka oczna

38. urządzenie do maga-
zynowania energii elek-
trycznej

40. cienkie, spiralnie zwinięte 
pasemko drewna

48. w mitologii greckiej król 
Elidy na Peloponezie

50. rzeka przepływająca 
przez północno-wschod-
nią Polskę

51. podstawka na świece
53. młody kangur

54. kwiaty o dużych, kuli-
stych, silnie pachnących 
kwiatach

55. najwyższy szczyt polskich 
Bieszczadów

57. zawodniczka biorąca 
udział w wieloboju 

59. pomieszczenie dla 
pszczół

63. wznoszony na imprezach 
64. matka bogów olimpij-

skich 
65. Józef ... - bohater komedii 

„Zemsta”
68. jedna tysięczna pewnej 

wartości liczbowej 
70. kraj w Ameryce Południo-

wej 
71. wynagrodzenie wypłaca-

ne do ręki
73. potocznie o starym, 

zniszczonym samocho-
dzie

75. osoba, która trudni się 

handlem 
77. płaskie naczynie służące 

do przenoszenia potraw 
na stół

81. Sworowska - polska mo-
delka 

82. często spożywany w kra-
jach azjatyckich 

83. wielopokoleniowa ro-
dzina

85. motyl nocny 
86. podstawowa jednostka 

pamięci komputera
Poziomo

5. pieczywo z mąki i wody 
na drożdżach lub na za-
kwasie

8. powieść Władysława Rey-
monta 

9. człowiek oceniający 
wszystko z własnego 
punktu widzenia

12. Joachim - polski historyk, 
bibliograf, poliglota 

14. osoba opracowująca 
koncepcję wystawienie 
sztuki teatralnej

15. maszyna wirnikowa 
składająca się z turbiny 
i sprężarki

19. prażona lub kwiatowa 
20. czynność prowadzona 

przez prokuraturę lub 
policję

23. powstanie i rozwój miast 
na jakimś terenie 

25. zaplanowane, sprytne 
posunięcie

26. inaczej samochód
27. przekonanie, że wszyscy 

ludzie są równi i powinni 
mieć jednakowe prawa

29. dojenie zwierząt
30. gorączka z dreszczami 
34. najgłębsze jezioro na 

świecie
36. historyczne państwo 

w Europie środkowej
39. gumowy but
41. niemiecka marka samo-

chodów
42. dział onomastyki zajmu-

jący się nazwami miejsc
43. wypełniany raz w roku 
44. stolica Norwegii 
45. znana pszczoła z bajki 
46. czarno-żółty owad
47. wyraz utworzony przez 

przestawienie liter lub 
sylab innego wyrazu

49. osoba odbywająca apli-
kację adwokacką

52. ilość płynu, jaką przełyka 
się za jednym razem

55. miejsce handlu 
56. wytwór pracy ludzkiej, 

produkowany na sprze-
daż

58. ...pas - jezdnia przezna-
czona dla autobusów

60. ilość czegoś, zysk mate-
rialny 

61. określona religia lub wy-
znanie 

62. klawisz, którego naciśnie-
cie powoduje przesłanie 
informacji do komputera

66. region geograficzno-
-kulturowy w północno-
-wschodniej Polsce

67. zdrobnienie od imienia 
Alicja

68. postać fikcyjna stworzo-
na przez Carla Collodiego

69. film z Leonardio DiCaprio 
w roli Hugh Glassa

72. autonomiczna część 
Tanzanii 

74. zator na drodze
76. osoba kierująca się 

w swoim postępowaniu 
dobrem innych

78. futerał 
79. Sojusz Północnoatlan-

tycki 
80. Jamie ... - kucharz
84. postępować sprytnie 

w sytuacjach kłopotliwych 
86. cecha kogoś kto wyróż-

nia się inteligencją i umie-
jętnością sz

87. inaczej ojciec
88. zjawisko polegające na 

skupieniu 
89. wyjawienie czegoś utaj-

nionego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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W dniu 17.10.2022 r., wpłynęło zgłosze-
nie do dyżurnego SM, dotyczące leżącej 
kobiety na przystanku przy ul. Okrzei. 
Patrol SM na miejscu zgłoszenia zastał 
siedzącą kobietę pod wpływem alko-
holu w wiacie przystanku komunikacji 
publicznej. Halina S. została przekazana 
córce, która zaopiekowała się kobietą 
i dowiozła do miejsca zamieszkania.

W dniu 18.10.2022 r., do dyżurnego SM 
wpłynęło zgłoszenie, że na klatce scho-
dowej budynku przy ul. Kamiennej 9, 
śpi mężczyzna. Wysłany na interwencję 
patrol SM na miejscu zastał mężczyznę, 
który przysypiał na krześle. Mężczyzna 
odmówił przyjęcia wszelkiej pomo-
cy. Funkcjonariusze pouczyli Piotra G. 
o zasadach zachowania w miejscach 
publicznych i nakazali opuścić teren bu-
dynku.
W dniu 18.10.2022 r., strażnicy miejscy 
udzielili asysty pracownikowi PGM na 
ul. Henryka hr. Łubieńskiego, w związku 
z uciążliwym lokatorem, zakłócającym 
spokój i porządek publiczny. W celu 
potwierdzenia uciążliwości, funkcjona-
riusze SM dokonali rozpytania pozo-
stałych lokatorów budynku. W związku 

z potwierdzeniem niewłaściwego za-
chowania, posesja będzie podlegała cy-
klicznym kontrolom, a mieszkańcy zo-
bowiązali się do dokonywania zgłoszeń 
w sytuacji zaistnienia incydentów.

W dniu 18.10.2022 r., patrol SM po-
nownie potwierdził zanieczyszczenie 
miejsca publicznego w lasku przy ul. 
Wincentego Witosa, gdzie zostały pod-
rzucone stare opony. Nieprawidłowość 
została przekazane do WGK UM.
W dniu 19.10.2022 r., dyżurny SM przy-
jął zgłoszenie, dotyczące starszej ko-
biety na ul. Stefana Okrzei 13, która się 
przewraca. Patrol SM potwierdził zgło-
szenie. W związku z zaburzeniami rów-
nowagi kobieta traciła grunt pod noga-
mi. Strażnicy miejscy udzielili pomocy 
Genowefie P. dowożąc ją do miejsca 
zamieszkania.

W dniu 19.10.2022 r., patrol SM zauwa-
żył pojazd marki Peugeot częściowo 
zaparkowany na trawniku przy ul. Wa-
leriana Łukasińskiego. Na wystawione 
wezwanie przez patrol SM stawiła się 
kierująca Tamara Z., która została uka-

rana mandatem karnym.
W dniu 20.10.2022 r., funkcjonariusze 
SM przeprowadzili kontrolę na ul. Woj-
ska Polskiego, gdzie osoba zamiesz-
kująca w lokalu mimo obowiązku, nie 
wnosi opłat za wywóz nieczystości. 
Potwierdzono, że Andrzej S. mieszka 
we wskazanym miejscu i tym samym 
jest zobowiązany do złożenia deklaracji 
i uiszczania opłaty za wywóz odpadów. 
W sprawie będą prowadzone dalsze 
czynności. 
W dniu 20.10.2022 r., dyżurny SM otrzy-
mał zgłoszenie, że na terenie ogródków 
działkowych przy ul. Adama Mickiewi-
cza, ktoś wypala liście i powstało duże 
zadymienie terenu. Patrol SM po do-
tarciu do właściciela działki Piotra S., 
nakazał ugasić ognisko udzielając mu 
pouczenia.

W dniu 21.10.2022 r., mieszkaniec zgło-
sił do dyżurnego SM, że na ul. Stefana 
Okrzei przy ul. 11 Listopada stoją po-
jazdy zaparkowane w rejonie skrzyżo-
wania. Funkcjonariusze SM na miejscu 
potwierdzili zgłoszenie. Zostały wysta-
wione dwa wezwania na pojazdy marki 
Citroen i BMW. 

W dniu 22.10.2022 r., przy pomocy ka-
mery monitoringu miejskiego, zauwa-
żono na ul.  1 Maja 70 przy ul. Ludwika 
Waryńskiego grupę osób, wśród której 
doszło do bójki, w wyniku czego jedna 
osoba została poszkodowana i doznała 
obrażeń. Zgłoszenie zostało przekaza-
ne do patrolu, który podjął dalsze czyn-
ności wzywając jednocześnie do męż-
czyzny, załogę karetki pogotowia. 

W dniu 22.10.2022 r., przy pomocy sys-
temu monitoringu miejskiego, zauwa-
żono na ul. Ludwika Waryńskiego męż-
czyznę jadącego rowerem po przejściu 
dla pieszych, wprost pod nadjeżdżający 
pojazd marki Volkswagen. Doszło do 
potrącenia rowerzysty, który podniósł 
się o własnych siłach. Najwyraźniej męż-
czyźni doszli do porozumienia między 
sobą, ponieważ nie wpłynęło zgłoszenie 
o zdarzeniu, po czym osoby oddaliły się 
z miejsca.

W dniu 23.10.2022 r., za pomocą sys-
temu monitoringu miejskiego, zaob-
serwowano na ul. Gabriela Narutowi-
cza przy ul. Bolesława Limanowskiego 
leżącą osobę na chodniku. Na miejsce 
zdarzenia został wysłany patrol, w celu 
podjęcia dalszych czynności.

Przełom października i listopa-
da to czas wzmożonych działań 
Policji, których głównym celem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, zwłaszcza 
w okresie uroczystości Wszyst-
kich Świętych oraz Zaduszek. 
W tym czasie znacząco nasila się 
ruch przy cmentarzach i w okoli-
cach kościołów, a także na dro-
gach dojazdowych do większych 
miast. Dlatego też policjanci czu-
wać będą nad bezpieczeństwem 
osób podróżujących po drogach 
Mazowsza i odwiedzających miej-
sca spoczynku swoich bliskich.
Czynności podejmowane w tych 
dniach przez policjantów będą miały 
przede wszystkim charakter pomo-
cowy w zakresie udzielania wszyst-
kim uczestnikom ruchu drogowego 
daleko idącego wsparcia, zarówno 
w przekazie informacyjnym, jak też 
w bezpiecznym dotarciu do nekropoli 
i samego poruszania się przy nich.
Policjanci ruchu drogowego wspólnie 
z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej 
i funkcjonariuszami Straży Miejskiej 

będą realizowali czynności mające na 
celu ograniczenie negatywnych za-
chowań na drogach, zapewnienie ich 
użytkownikom bezpiecznej podróży 
do miejsc docelowych i powrotu do 
domu oraz utrzymanie płynności ru-
chu.
Funkcjonariusze swoim nadzorem 
obejmą miejsca, gdzie nastąpią zmia-
ny w organizacji ruchu drogowego 
w okolicach cmentarzy i tam, gdzie 
ruch dla pojazdów zostanie całkowicie 
zamknięty. Na bieżąco będą dostoso-
wywać intensywność działań adekwat-
nie do natężenia ruchu i uwarunko-
wań drogowych.
W miejscach spowolnienia i utrud-
nień mundurowi będą ręcznie kie-
rować ruchem. Policjanci „drogówki” 
będą reagować na nieprawidłowe 
zachowania kierowców samochodów 
wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie 
oznakowanych przejść dla pieszych. 
W służbie będą wykorzystywać nie tyl-
ko oznakowane radiowozy, ale także 
nieoznakowane pojazdy wyposażone 
w wideorejestratory.
W trakcie działań funkcjonariusze 
będą sprawdzać m.in.:
•	 przestrzeganie ograniczeń pręd-

kości na drogach przez kierujących 
pojazdami,

•	 prawidłowego przewożenia pasa-
żerów w pojeździe, tj. korzystania 
z pasów bezpieczeństwa oraz prze-
wożenia dzieci w fotelikach,

•	 stan trzeźwości kierujących oraz 
stan techniczny pojazdów,

•	 stosowanie się do zakazu ruchu 
pojazdów i zespołów pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 12 ton z wyłącze-
niem autobusów, które obowią-
zują w dniach  31 października 
w godz. 18:00-22:00 oraz 1 listo-
pada w godz. 8:00-22:00,

•	 właściwe używanie świateł ze-
wnętrznych pojazdów,

•	 stosowanie przez pieszych poru-
szających się po drodze po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym 
elementów odblaskowych.

Pamiętać należy, że zmienne warunki 
pogodowe z jakimi mamy do czynie-
nia o tej porze roku mogą utrudniać 
prowadzenie pojazdu. Dostosujmy 
prędkość do panujących warunków 
drogowych. Warto jechać wolniej, aby 
bezpiecznie dotrzeć do celu swojej 
podróży

Apelujemy, aby w tych dniach korzy-
stać z komunikacji miejskiej, co pozwo-
li na szybsze dotarcie do nekropoli.
Również piesi powinni pamiętać o bez-
piecznym zachowaniu się na drodze 
zwłaszcza w okolicach cmentarzy. 
Przechodzenie przez jezdnie powin-
no odbywać się tylko na oznaczonych 
przejściach dla pieszych lub w wyzna-
czonych w tym okresie miejscach. 
W porze wieczorowo-nocnej porusza-
jąc się po drodze poza terenem zabu-
dowanym powinniśmy mieć elementy 
odblaskowe. To sprawi, że będziemy 
bardziej widoczni dla kierowców po-
ruszających się po drodze, a przez to 
zwiększy się nasze bezpieczeństwo.
Każdy uczestnik ruchu drogowego 
musi pamiętać, że w sytuacji kierowa-
nia ruchem na drodze przez policjanta 
czy żołnierza ŻW należy bezwzględnie 
stosować się do wydawanych przez 
nich poleceń.
Bądźmy w tym okresie dla siebie życz-
liwi i wyrozumiali. Zachowajmy rozwa-
gę i postępujmy w taki sposób, aby 
wszyscy bezpiecznie wrócili do swoich 
domów.

Zespół Prasowy 
KWP zs. w Radomiu/MS
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• 27 października 
ul. Limanowskiego 30

• 28 października 
ul. Okrzei 16

• 29 października
ul. F. de Girarda 17

• 30 października
ul. 1-go Maja 40

• 31 listopada
ul. 1-go Maja 43

• 1 listopada
ul. Okrzei 16

• 2 listopada
ul. 1-go Maja 50

• 3 listopada
ul. Okrzei 51 C

• 4 listopada
ul. Al. Partyzantów 15

• 5 listopada 
ul. Okrzei 16

• 6 listopada
ul. Al. Partyzantów 11/13
• 7 listopada

ul. POW 2D lok. 11
• 8 listopada

ul. POW 20 – 24
• 9 listopada
ul. M. C.-Skłodowskiej 14

• 10 listopada
ul. Okrzei 16

DYŻURY APTEK:

Apteka ESKULAP
ul. Filipa de Girarda 17

96-300 Żyrardów,

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

R E K L A M A

Psychiatra potrzebny 
od zaraz!

 Brakuje specjalistów, którzy pomogliby naj-
młodszym w kryzysie psychicznym – po pró-
bach samobójczych czy z zaburzeniami odży-
wiania. Problem narasta. Kto uratuje dzieci 
i młodzież?

Dzieci zmagających się z problemami ze zdrowiem 
psychicznym jest coraz więcej. Jak zaznacza mar-
szałek Adam Struzik u młodzieży coraz częściej le-
karze stwierdzają zaburzenia lękowe, zaburzenia 
zachowania, nerwice, uzależnienia i depresje, a to 
niestety prowadzi do rosnącej liczby samobójstw. 
– Obłożenie szpitali psychiatrycznych rośnie w za-
trważającym tempie. Niestety, coraz więcej dzieci 
i młodzieży boryka się z różnego rodzaju proble-
mami. Mazowieckie placówki już dziś pracują po-
nad limit. Trafiają do nich również pacjenci z in-
nych województw. Niestety problem psychiatrii 
rośnie z roku na rok. Potrzebne są pilne zmiany 
systemowe i przede wszystkim odpowiednie fi-
nansowanie świadczeń. 

Od września przestał działać oddział psychiatrycz-
ny dla najmłodszych w Konstancinie. A to ozna-
cza, że dzieci i nastolatkowie, którzy zmagają się 
z depresją czy są po próbie samobójczej, pomoc 
na Mazowszu mogą znaleźć jedynie w dwóch 
ośrodkach: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Neu-
ropsychiatrii w Józefowie (placówka samorządu 
Mazowsza). Od listopada być może będą się do 
nich zgłaszać również najmłodsi z północnej czę-
ści Polski, bo zamknięcie grozi jedynemu oddzia-
łowi psychiatrii dziecięcej na Warmii i Mazurach. 

– To efekt niedofinansowania systemu, który trwa od 
lat – mówi wprost Michał Stelmański, prezes Mazo-
wieckiego Centrum Neuropsychiatrii. – Oddziały psy-
chiatryczne są przepełnione. Interwencji przybywa 
każdego dnia. W naszym szpitalu Izba Przyjęć funk-
cjonuje 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Bez 
zmian systemowych oraz współpracy placówek nie 
będziemy w stanie sprostać rzeczywistości – dodaje.

Problem większy niż myślimy

Badania pokazują skalę problemu i potwierdzają, 
że dzieci i młodzież to grupa, która coraz częściej 
doświadcza problemów psychicznych.

– Z raportu, który przygotował UNICEF, wynika, że co 
piąty chłopiec w Europie w wieku od 15 do 19 lat cier-
pi na skutek zaburzeń zdrowia psychicznego.  Wśród 
dziewcząt jest to ponad 16 proc. Za ponad połowę 
przypadków odpowiadają depresja i zaburzenia lę-
kowe. Nasiliła to pandemia – podkreśla psychiatra 
dzieci i młodzieży, dr n. med. Lidia Popek. 

W wielu miejscach możliwości diagnozy i terapii 
psychologicznej są trudno dostępne. Specjalistka 
docenia działania na tym polu samorządu Mazow-
sza, który od kilku lat inwestuje w rozwój i moder-
nizację Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii 
oraz tworzy nowe przestrzenie, jak m.in. nowo-
czesny obiekt przy ul. Koszykowej w Warszawie. 
W komfortowych warunkach zaangażowane i wy-
kwalifikowane zespoły terapeutyczne gwarantują 
wysoką jakość diagnozy i najwyższe standardy le-
czenia pacjentów.

Psychiatrę zatrudnię

A specjalistów w dziedzinie psychiatrii jest jak na 
lekarstwo. Z danych Sieci Obywatelskiej Watchdog 
wynika, że na 7 mln dzieci przypada około 400 le-

karzy. 

– Obecnie oddział, którym kieruję, jest w pełni ob-
łożony. Mam pacjentów, którzy na przyjęcie czekali 
ponad pół roku. Myślę, że musi jeszcze upłynąć dużo 
czasu, zanim dostrzeżemy ewentualne efekty refor-
my. Myśl o idei terapii środowiskowej, ale też pro-
filaktyce zaburzeń wydaje się być na ten czas wizją 
idealną – zauważa Joanna Lewkowicz, psycholog 
kliniczny i certyfikowany terapeuta.

Zgadza się z tym dr n. med. Lidia Popek: – Opieka 
psychiatryczna dotycząca dzieci i młodzieży prze-
żywa ogromną reorganizację, ale na efekty tych 
zmian trzeba będzie poczekać jeszcze lata.

Zdaniem Michała Stelmańskiego młodzi nie mogą 
liczyć na państwową służbę zdrowia. – Pomocną 
dłoń wyciąga samorząd Mazowsza, który w ra-
mach swoich kompetencji od lat robi, co może, 
wspierając działania związane z ochroną zdrowia 
psychicznego zarówno dzieci, jak i dorosłych Ma-
zowszan, m.in. dofinansowując placówki lecznicze 
– mówi.

Jest „Drewnica” i Koszykowa

Kilka lat temu samorząd Mazowsza otworzył 
szpital psychiatryczny „Drewnica” w Ząbkach. To 
pierwszy szpital psychiatryczny zbudowany w Pol-
sce od drugiej wojny światowej i najnowocześniej-
sza placówka tego typu w kraju. Inwestycja trwała 
trzy lata i kosztowała aż 137 mln zł.

Od tego roku natomiast przy ul. Koszykowej 
w Warszawie działa już centrum pomocy psychia-
trycznej dla najmłodszych. Zbudował je samorząd 
Mazowsza. Pacjenci Mazowieckiego Centrum 
Neuropsychiatrii mogą korzystać m.in. z 50 ga-
binetów, czterech sal zajęć grupowych, dwóch 
dziennego pobytu, a także sali do integracji sen-
sorycznej. Na jego terenie działa również szkoła, 
która ma do dyspozycji cztery sale i pracownię.

Kto uratuje dzieci?

Samorządowcy i eksperci alarmują, że potrzebne 
są efektywne zmiany systemowe. Jak podkreśla 
dr n.med. Lidia Popek, nadzieją na poprawę do-
stępności do opieki specjalistycznej, szczególnie 
dzieciom i młodzieży mieszkającym w małych spo-
łecznościach miał być ministerialny model ochro-
ny zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, za-
kładający trzypoziomową opiekę nad pacjentem. 
Zgodnie z jego założeniami, na początkowym 
etapie dzieci powinny trafić do psychologów i psy-
choterapeutów, a w kolejnych (w zależności od 
potrzeby) do środowiskowego centrum zdrowia 
psychicznego lub ośrodka wysokospecjalistycznej 

całodobowej opieki psychiatrycznej.

Joanna Lewkowicz zauważa, że poważnym utrud-
nieniem w harmonijnym rozwoju reformy jest 
m.in. brak przygotowanych do tego rodzaju dzia-
łalności psychologów, psychoterapeutów oraz te-
rapeutów środowiskowych.

– W najbliższych latach powinna rozwiązać stopnio-
wo ten kryzys nowo powstała specjalizacja medycz-
na w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży. Jed-
nak wykształcenie psychoterapeuty trwa co najmniej 
5 lat – podsumowuje dr. n. med. Lidia Popek.

Przypadki liczone w milionach

Różnych zaburzeń psychicznych doświadcza 
w swoim życiu ponad 25 proc. Polaków, czyli po-
nad 8 mln osób – wynika z badań EZOP II przepro-
wadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.

– Problemy ze zdrowiem psychicznym nie zawsze są 
wyrazem poważnych zaburzeń, często są odpowie-
dzią na konkretne wydarzenia, niemniej wymaga-
ją interwencji i stosownej pomocy – wyjaśnia dr n. 
med. Lidia Popek.

Informacja prasowa:  
Mazowiecki Urząd Marszałkowski

Fot.: Pixabay
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ASPEKTY ZDROWOTNE SQUASHA  

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

O G Ł O S Z E N I A

Adwokat kościelny,  
unieważnienie małżeństw 

kościelnych, rozwód kościelny
nr tel. 693 876 173

Sprzedam dzialke budowlana 7500m 
okolice Radziwillowa Mazowieckiego

nr tel. 697 551 744

Naprawa wózków dziecięcych, 
sprzętu medycznego, rotory do 

ćwiczeń kończyn
nr tel. 607 715 169

KUPIĘ WOJSKOWE SZABLE, 
BAGNETY,KORDZIKI,NOŻE, 

MILITARIA TELEFON
nr tel. 694 972 047

Mega Rabat – Maskownice  
na wymiar, Belki sufitowe rustykalne

nr tel. 721 564 516
email: kontakt@plastmaker.pl

KUPIĘ MEDALE,ORDERY, 
ODZNAKI,ODZNACZENIA STARE 

WOJSKOWE
nr tel. 694 972 047

Jak mawia stare porzekadło: sport to zdrowie. 
Skoro zatem rozpoczynamy - lub rozpoczęli-
śmy już - naszą przygodę ze squashem, warto 
zastanowić się nad zdrowotnym aspektem 
uprawiania tej dyscypliny sportowej. Okazuje 
się bowiem, że w jej przypadku w bardzo pro-
sty sposób możemy połączyć przyjemne z poży-
tecznym, nie tylko świetnie się bawiąc i rywa-
lizując ze znajomymi, ale zarazem rozwijając 
swoje ciało i dostając solidny wycisk fizyczny. 
Co warto wiedzieć o korzyściach zdrowotnych, 
płynących z gry w squasha? Sprawdźmy! 
Żegnajcie, kalorie! Pa, pa, kilogramy! 
Nie ulega wątpliwości, że podczas meczu poruszamy 
się niezwykle dynamicznie, a co za tym idzie - wydala-
my dużo potu. Wynika to z faktu, że squash w istotny 
sposób przyczynia się do spalania tłuszczu. Naukow-
cy szacują, że ważący około 70-80 kilogramów za-
wodnik jest w stanie podczas zaledwie godzinnej roz-
grywki w squasha spalić nawet do 1000 kalorii. Tym 
samym squash okazuje się o wiele lepszym sportem 
do zrzucania zbędnych kilogramów niż pływanie lub 
bieganie. A ile przy tym frajdy! Rzecz jasna nie nale-
ży ograniczyć się w przypadku odchudzania wyłącz-
nie do trenowania squasha, warto jednak wziąć pod 
uwagę skuteczność tej dyscypliny sportowej, jeśli 
zamierzamy pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej 
z naszego organizmu. 
A po masie… rzeźba! 
Kolejnym aspektem zdrowotnym squasha, na jaki 
warto zwrócić uwagę, jest fakt, że uprawianie tego 
sportu znacząco wpływa na rzeźbienie sylwetki. Re-
gularne mecze w squasha nie tylko przyczyniają się 
do uzyskania szczuplejszej figury w relatywnie krót-
kim czasie, ale także poprawiają rzeźbę ciała, wpływa-
jąc na budowę mięśni pleców, brzucha i ramion. To 
nie jedyne partie ciała, których mięśnie zyskują dzięki 
regularnym rozgrywkom – także mięśnie pośladków, 
ud i rąk są regularnie poddawane treningom, co 
przyczynia się do budowania ich siły. 
Skuteczna poprawa kondycji 
Uprawianie squasha wiąże się dodatkowo z real-
nym podniesieniem wydolności organizmu - co nie 
powinno nikogo dziwić, biorąc pod uwagę szybkość 
ruchów, jakie wykonują zawodnicy w pogoni za pi-
łeczką, towarzyszące zagrywkom wymachy ramion 
oraz konieczność łapania w międzyczasie kolejnych 
oddechów, by zapewnić regularny dopływ tlenu do 
płuc. Zwiększenie gibkości naszego ciała oraz ogólny 
wzrost wytrzymałości to kolejne korzyści, wynikające 
z uprawiania tej dyscypliny sportowej, dzięki czemu 

dla wielu osób squash stanowi o wiele ciekawszą al-
ternatywę, niż monotonne treningi na siłowni. 
Grasz – zdrowiejesz 
Istnieją ponadto kolejne dowody, wskazujące na to, 
że granie w squasha pozytywnie odbija się na stanie 
naszego zdrowia. Jakie? Zdaniem niektórych, mecz 
z samego rana może pobudzać o wiele lepiej niż 
mocna filiżanka kawy. Część osób stosuje ten trik, 
by odpowiednio rozbudzić się przed pracą lub szko-
łą, pozytywnie nastrajając na cały dzień. Dodatkowo 
squash pozwala nam regularnie doskonalić koncen-
trację oraz refleks, co przyda się nie tylko w życiu 
zawodowym, ale i prywatnym. Równocześnie nie-
ustanna pogoń za piłeczką ma dobry wpływ na nasze 
serce, regulując jego pracę i obniżając ciśnienie krwi. 
Intensywny ruch, jakiemu poddajemy się przez cały 
mecz, pozwala ponadto rozruszać te mięśnie i stawy, 
które w naszym przypadku są zastane - na przykład 
z powodu siedzącego trybu pracy. 
Coś dla ciała, coś dla umysłu 
Kolejnym atutem sqhasha jest rozwój nie tylko ciała, 
ale także naszego intelektu. Nie ulega bowiem wątpli-
wości, że samo sprawne poruszanie się po korcie nie 
wystarczy - konieczne jest także właściwe planowa-
nie kolejnych zagrań oraz umiejętne przewidywanie 
tego, co uczyni nasz rywal. Trenujemy zatem nie tylko 
logikę, ale i rozwijamy nasz zmysł taktyczny - podob-
nie, jak w szachach, choć w tym przypadku mamy 
o wiele mniej czasu do namysłu.  
Przede wszystkim: relaks 
Wreszcie, dla wielu osób mecz squasha stanowi po 
prostu idealny sposób na zakończenie dnia. Pozwala 
„odciąć się” od wydarzeń, które nas przytłaczają, za-
pomnieć o troskach danego dnia lub problemach, 
z którymi się borykamy. Mecz squasha po pracy, 
przed powrotem do domu, może być doskonałą oka-
zją do rozruszania się po dniu spędzonym za biur-
kiem, a zarazem sposobem na poprawę naszego 
stanu psychicznego – oczyszczenie umysłu ze spraw 
zawodowych, by w domu całkowicie poświęcić się 
czekającej na nas rodzinie.
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Powiatowe Igrzyska w badmintona zakończone

Trzy dni trwała rywalizacja uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 
o puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego 
i tytuł najlepszej drużyny w Powiecie Żyrar-
dowskim w badmintona. Zawody odbyły się 
w ramach Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu 
Żyrardowskiego.
17 października w Szkole Podstawowej w Radzie-
jowicach dzieci i młodzież ze szkół podstawowych 
rozgrywały mecze w formule każdy z każdym 
w swoich kategoriach wiekowych. Po długiej i za-
ciętej rywalizacji na podstawie punktacji wyłonio-
no zwycięzców: 
Klasyfikacja końcowa dziewcząt- dzieci
1. Szkoła Podstawowa w Wiskitkach 

2. Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 
3. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie 
4. Szkoła Podstawowa w Radziejowicach
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żyrardowie
Klasyfikacja końcowa chłopców- dzieci
1. Szkoła Podstawowa w Radziejowicach 
2. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie 
3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żyrardowie 
4. Szkoła Podstawowa w Wiskitkach
Klasyfikacja końcowa dziewcząt- młodzież 
1. Szkoła Podstawowa w Radziejowicach 
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie 
3. Szkoła Podstawowa w Wiskitkach 
4. Szkoła Podstawowa w Guzowie
Klasyfikacja końcowa chłopców- młodzież
1. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie 
2. Szkoła Podstawowa w Wiskitkach 
3. Szkoła Podstawowa w Radziejowicach 
4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie
W dekoracji zwycięzców wzięła udział Radna Po-
wiatu Anna Bednarek, która wręczyła zawodni-
kom pamiątkowe dyplomy, a drużynom z podium 
puchary oraz medale. Najlepsze drużyny uzyskały 
awans do zawodów na szczeblu międzypowiato-
wym. 
Zmagania szkół ponadpodstawowych odbyły się 
18 i 20 października na hali w Wiskitkach. Zarów-
no dziewczęta jak i chłopcy dostarczyli widzom 
wielu sportowych emocji. Szkoły rywalizowały ze 
sobą w fazach grupowych, następnie w półfina-
łach a na koniec w pełnych emocji finałach. W tych 
kategoriach również najlepsze drużyny uzyskały 
awans do zawodów międzypowiatowych.
Klasyfikacja końcowa dziewcząt- szkoły ponad-
podstawowe 
1. Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach 
2. Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie „Czer-

woniak”
3. Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie „Włókiennik” 
4. Zespół Szkół w Mszczonowie
5. Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie „Elektryk” i Li-

ceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej 
Klasyfikacja końcowa chłopców- szkoły ponad-
podstawowe
1. Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie „Czer-

woniak” 
2. Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach 
3. Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariań-

skiej 
4. Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie „Włókiennik”
5. Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie „Elektryk”
Dyplomami, medalami i pucharami uczestników 
i zwycięzców uhonorował Radny Powiatu Dariusz 
Mitrowski oraz Dyrektor ZS3 w Wiskitkach Anna 
Smolarek.

Silver Gym: Ćwiczenia 
rozciągające z Tomkiem 
Srebrnikiem

Rozciąganie przodu uda. Przysiadamy na łyd-
kach, po czym bardzo mocno wypychamy biodro 
do góry tak, by poczuć, że cały przód uda nam 
się rozciąga. Osoby, którym ćwiczenie to sprawia 
trudność nie muszą przysiadać nisko na łydkach.

Rozciąganie klatki piersiowej i obręczy barkow-
ej. Zaczynamy z kątem 90 st. W tym kącie nasze 
dłonie utrzymujemy przez cały czas ćwiczenia. 
Odwodzimy ręce daleko do tyłu tak, aby poczuć, 
że klatka piersiowa się rozciąga.

Rozciąganie mięśni pleców i odcinek lędźwio-
wy. Kocie grzbiety – najpierw usiłujemy wypchnąć 
grzbiet, później odwrotnie – chowamy.

Rozciąganie bocznych mięśni grzbietu. Staramy 
się, aby nasze pośladki przylegały do pięt. Wycią-
gamy całe plecy do przodu, po czym wracamy 
sylwetką w przód. Osoby, które nie mogą jeszcze 
w pełni się rozciągnąć, mogą odrywać pośladki 
od pięt. 


