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Zmiana dyrektora Centrum Kultury
Od 27 listopada pełniącym obowiązki Dyrektora Centrum Kultury 

w Żyrardowie został Łukasz Kasperczyk, dyrektor Wydziału Kultury i Promocji  
w Urzędzie Miasta  Żyrardowa.  
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Niebezpieczny wypadek
Zderzenie z radiowozem,  4 osoby w szpitalu i 4 samochody uszkodzone - tak 

przedstawia się bilans dwóch zdarzeń na skrzyżowaniu ulicy Mireckiego 
i Aleji Partyzantów.
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R E K L A M A

Już 6 grudnia pod naszym mikołajkowym postem na facebooku 
wstaw zdjęcie swojej rodziny i zostańcie twarzą naszego świątecznego 

wydania Życia Powiatu Żyrardowskiego!

Zdjęcia z największą liczbą polubień już 15 grudnia ozdobi naszą okładkę!

Świąteczna OkładkaŻycia Powiatu Żyrardowskiego

Konkurs Mikołajkowy
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„Nagroda Marszałka 
Województwa  

Mazowieckiego” dla 
Zbigniewa Kołaczka

Wiadukt? … 
ważne by był

Dzień Pracownika 
Socjalnego 

21 listopada b.r. w Teatrze 
Muzycznym im. Jana Kiepury 
w Warszawie odbyła się gala 
wręczenia nagród laureatom 
XXIII edycji konkursu ,,Na-
groda Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego”. Wśród 
laureatów znalazł się żyrar-
dowianin Zbigniew Kołaczek, 
który z rąk Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Ada-
ma Struzika odebrał dyplom 
i pamiątkową statuetkę.
Ta doroczna nagroda jest jednym 
z najbardziej prestiżowych wy-
różnień na Mazowszu, honoru-
jącym najcenniejsze osiągnięcia 
mieszkańców regionu w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upo-
wszechniania i ochrony szeroko 
pojętej kultury oraz promocję 
Województwa Mazowieckiego 
nie tylko w kraju, ale i za grani-
cą. W gronie dotychczasowych 
laureatów znaleźli się m. i. Józef 
Hen, Barbara Wachowicz, ks. Jan 
Twardowski, ks. bp. dr hab. Stani-
sław Wojciech Wielgus, Wojciech 
Siemion, Jerzy Janicki czy Sława 
Przybylska.
Podmiotem zgłaszającym kan-
dydata do nagrody było Miasto 
Żyrardów reprezentowane przez 
Prezydenta Miasta Żyrardowa 
Lucjana Krzysztofa Chrzanow-
skiego. W uzasadnieniu wniosku 
napisano, że Zbigniew Kołaczek 
,,swoją działalnością artystyczną 
na przestrzeni ponad trzydziestu 
lat przyczynił się niewątpliwie do 
wzbogacenia polskiej kultury nie-

banalnymi pracami łączącymi tra-
dycyjny warsztat z nowoczesnym 
- zaprawionym lekką ironią i sarka-
zmem - spojrzeniem na otaczającą 
rzeczywistość. Czerpiąc inspiracje 
zarówno 
z literatury, jak i historii stara się 
obiektywnie komentować współ-
czesność, zostawiając duży mar-
gines do interpretacji Jego prac 
przez widza. Jako artysta plastyk, 
jak i organizator wydarzeń arty-
stycznych wnosi nieoceniony wkład 
w popularyzację historii i dziedzic-
twa kulturowego zarówno Polski, 
jak i swojego rodzinnego Żyrardo-
wa - niezwykłego miasta w sercu 
Mazowsza. Jest jednym z tych ar-
tystów, którzy budują pozytywny 
wizerunek polskiej sztuki w świecie, 
często w bardzo egzotycznych miej-
scach. Posługując się uniwersal-
nym językiem obrazu tworzy dzieła 
zrozumiałe na całym świecie, czego 
dowodem są nagrody 
i wyróżnienia przyznane w Polsce, 
Słowacji, Macedonii, Chinach, Ko-
rei, Indiach, Tajwanie, Bośni Her-
cegowinie, Filipinach, Rumunii, 
Włoszech, Chorwacji, Egipcie i Luk-
semburgu”. 
Zbigniew Kołaczek na co dzień 
jest nauczycielem przedmiotów 
zawodowych w Zespole Szkół Nr 
1 (popularnym ,,Elektryku”) w Ży-
rardowie oraz prowadzi Koło Pla-
styczne 
 w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Żyrardowie. Jego prace, głów-
nie rysunki, ilustracje książkowe 
i rysunki satyryczne były prezen-
towane na wystawach w 58 kra-
jach świata, na wszystkich konty-
nentach.

Informacja prasowa: ZK

Jeszcze do niedawna pewne 
było to, że w Żyrardowie będzie 
budowana przeprawa. Do nie-
dawna, bo 9 listopada podczas 
spotkania W Jaktorowie z przed-
stawicielami Centralnego Portu 
Komunikacyjnego okazało się, 
że wiadukt kolejowy jest w zało-
żeniach linii kolejowych projek-
towanych w ramach CPK. 

Temat przeprawy przez tory kole-
jowe jest długi jak korki na ulicy 1 
Maja w Żyrardowie i sznur samo-
chodowych oczekujących na prze-

jazd w Międzyborowie. To, że musi 
powstać było pewne. Świadomość 
tego miał też dzisiejszy prezydent 
Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski, który przeprawę wpisał 
w swój program wyborczy i… fak-
tycznie w temacie zaczął działać. 

Od 2018 roku powstały plany, któ-
re burzliwie konsultowano z miesz-
kańcami. Burzliwie, bo w związku 
z wyburzeniem gorączkowo dysku-
towano o miejscu budowy przepra-
wy. Kiedy w zeszłym roku podjęto 
decyzję o miejscu budowy wiaduk-
tu, w grę weszła kwestia pozyskania 
ogromnych pieniędzy stanowiących 
połowę rocznego budżetu Miasta. 
Wiadomym było, że Żyrardów sam 
tej inwestycji nie sfinansuje. 

I tak historia budowy wiaduktu 
z pewnością miałaby swoją konty-
nuację, gdyby nie fakt, że 9 listopa-
da odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami CPK, którzy w Jaktorowie 
poinformowali o swoich kolejnych 
planach na komunikacje z portem. 
Podczas tego spotkania okazało się, 
że nie tylko prezydent Żyrardowa 
planuje budowę wiaduktu nad tora-
mi. Wiąże się to z rozbudową torów 
na linii Warszawa – Łódź. Co dalej 
będzie z wiaduktem? To dzisiaj trud-
no przewidzieć. Pewne jest to, że 
jego budowa jest niezbędna.

21 listopada w żyrardowskiej Re-
sursie odbył się dzień pracowni-
ka socjalnego. 

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski spotkał się 

z pracownikami socjalnymi Centrum 
Usług Społecznych w Żyrardowie 
oraz przedstawicielami instytucji, 
placówek i organizacji, z którymi na 
co dzień współpracują pracownicy 
socjalni, niosąc pomoc potrzebują-
cym mieszkańcom naszego miasta

Rola jaką odgrywają pracownicy so-
cjalni jest bardzo ważna, na codzień 
świadczą oni bowiem pomoc lu-
dziom, który jej potrzebują. Ogrom-
ne podziękowania dla wszystkich, 
którzy dbają o to, aby ta pomoc była 
świadczona na najwyższym pozio-
mie. Życzę wszystkim pracownikom 
strefy socjalnej przede wszystkim 
cierpliwości, w niesieniu tej pomocy. 
Mówił Prezydent Miasta Żyrardowa - 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

Spotkanie było okazją, by podzięko-
wać pracownikom socjalnym i oso-
bom działającym w obszarze pomo-
cy społecznej, za trud i poświęcenie, 
z jakimi realizują misję społeczną, 
służąc wsparciem naszej lokalnej 
społeczności.

Wszyscy obecni na uroczystości zo-
stali uhonorowani okolicznościowy-
mi listami gratulacyjnymi, a wręczył 
je Prezydent Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski wraz ze swoim zastępcą, 
Adamem Lemieszem.   

Uroczystość uświetniła specjalnym 
recitalem, utalentowana żyrardo-
wianka, Zofia Cymerska.
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Zmiana dyrektora 
Centrum Kultury

Szymon Jagodziński – 
Kardiolog Roku 2022

Hipokrates 2022 w województwie 
łódzkim dla Szymona Jagodziń-
skiego za fachowość, zaangażo-
wanie i podejście do pacjentów. 
Nagrodę Hipokrates 2022 odebrał 
17 listopada 2022 roku z rąk Miro-
sława Malinowskiego, redaktora 
naczelnego Dziennika Łódzkiego 
podczas uroczystej gali finałowej 
w Hotelu Ambasador Premium 
w Łodzi.

Lek. med. Szymon Jagodziński, Dyrek-
tor ds. Lecznictwa w Centrum Zdro-
wia Mazowsza Zachodniego, Ordyna-
tor Oddziału Chorób Wewnętrznych, 
specjalista chorób wewnętrznych, 
kardiolog, zajął I miejsce w konkur-
sie w kategorii Kardiolog Roku 2022 
w województwie łódzkim. Plebiscyt 
zorganizowany został przez Polska 
Press Grupę oraz Dziennik Łódzki.

– Cieszę się z wyróżnienia. Jest to dla 
mnie motywujące do dalszego dosko-
nalenia. Szczególnie miłe dla mnie jest 
to, że docenili mnie pacjenci. Obecnie 
w szpitalu w Żyrardowie kładziemy 

szczególny nacisk na sprawne przyj-
mowanie chorych bez długiego ocze-
kiwania w Izbie Przyjęć – mówił lek. 
med. Szymon Jagodziński.

Hipokrates 2022 to jeden z najwięk-
szych plebiscytów medycznych w kra-
ju. Do konkursu Szymon Jagodziński 
został zgłoszony przez jednego ze 
swoich pacjentów z poprzedniego 
miejsca pracy w Łasku, w wojewódz-
twie łódzkim. Doktor Jagodziński zo-
stał wyróżniony za fachowość, zaan-
gażowanie i podejście do pacjentów. 
Nagrodę Hipokrates 2022 odebrał 
17 listopada 2022 roku z rąk Mi-
rosława Malinowskiego, redaktora 
naczelnego Dziennika Łódzkiego 
podczas uroczystej gali finałowej w Ho-
telu Ambasador Premium w Łodzi. 
Marcin Pluta, Prezes Zarządu Cen-
trum Zdrowia Mazowsza Zachod-
niego Sp. z o.o. w Żyrardowie 
jest dumny, iż Doktor Szymon Ja-
godziński pracuje w CZMZ, bę-
dąc zarówno Ordynatorem Od-
działu Chorób Wewnętrznych jak 
i Dyrektorem ds. Lecznictwa Placówki. 
Jest to ogromne wyróżnienie 
i prestiż dla Szpitala, że w swoich 
szeregach posiada tak zdolnego 

i utytułowanego fachowca. Doktor Ja-
godziński swoją wiedzą i szerokim do-
świadczeniem z wielką przyjemnością 
dzieli się z innymi Lekarzami pracują-
cymi w CZMZ Sp. z o.o.

Finał konkursu odbędzie się 2 grudnia 
w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Podczas uroczystości 
główne nagrody odbiorą laureaci fi-
nału ogólnopolskiego plebiscytu z rąk 
Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskie-
go. Patronem plebiscytu jest Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, a patronem 
ogólnopolskiej gali także Ministerstwo 
Zdrowia.

Od 28 listopada pełniącym obowiązki Dy-
rektora Centrum Kultury w Żyrardowie zo-
stał Łukasz Kasperczyk, dyrektor Wydziału 
Kultury i Promocji w Urzędzie Miasta Żyrar-
dowa. Tego samego dnia zarządzeniem pre-
zydenta został odwołany ze stanowiska Ro-
bert Siniarski. 

Robert Siniarski po 3,5 roku pełnienia funkcji Dy-
rektora Centrum Kultury w Żyrardowie został od-
wołany 28 listopada 2022 roku. Nie znany jest ofi-
cjalny powód decyzji prezydenta, którą ogłoszono 
zarządzeniem w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W poniedziałek 28 listopada pracownicy Centrum 
Kultury zostali poinformowani, że również zarzą-
dzeniem prezydenta pełniącym obowiązki Dyrek-
tora Centrum Kultury w Żyrardowie zostaje powo-
łany Łukasz Kasperczyk, który pozostaje również 
w dotychczas pełnionej funkcji Dyrektora Wydzia-

łu Kultury i Promocji Urzędu Miasta Żyrardowa.  
Z zarządzenia z dnia 28 listopada 2022 wynika, że 
obowiązki zostały powierzone Łukaszowi Kasper-
czykowi do końca listopada 2023 roku. 

***

Łukasz Kasperczyk to artysta - grafik. Studiował 
na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 
w Instytucie Plastyki, przez kilka lat związany z ma-
cierzystą uczelnią, gdzie pracował jako asystent. 
Zajmuje się projektowaniem graficznym, grafiką 
warsztatową oraz edukacją i animacją kulturalną 
i społeczną. Prowadził zajęcia edukacyjne dla dzie-
ci i dorosłych z podstaw projektowania graficzne-
go i fotografii w Akademii Twórczego Nauczania 
oraz w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” 
w Radziejowicach.

Kilkanaście lat współpracował z Częstochowskim 
Muzeum przygotowując materiały promocyjne 
oraz kompleksową identyfikację wizualną wystaw 
m.in. “Świat oczami Leona Wyczółkowskiego”; 
“W lustrzanym obiciu”; “Polska grafika i rysunek 
ze zbiorów Muzeum Czestochowskiego”. Dla Re-
zerwatu Archeologicznego przygotował pakiet 
materiałów promocyjnych przy Projekcie „Moder-
nizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie Archeolo-
gicznym” dofinansowanym ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu 
Miasta Częstochowy. W 2016 przygotował mul-
timedialną platformę uzupełniającą ekspozycję 
dla wystawy Żydzi Częstochowianie – The Jews of 
Częstochowa w Muzeum Częstochowskim, która 
prezentuje materiały nie pokazywane na głównej 
ekspozycji. Współpracuje także z Muzeum Lniar-
stwa w Żyrardowie, dla którego przygotowywał 
materiały graficzne oraz aranżację przestrzeni 
wystawienniczej do wystaw „Nić łącząca przeszłość 
z teraźniejszością” oraz „Tkane sita”.  Wystawa ta 
w roku 2017 otrzymała III nagrodę w konkursie 
„Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – WIERZBA” 
w kategorii wystawy.

Jest współtwórcą Internetowego Magazynu life-

stylowego “ÓW – Magazyn Prowincjonalny”, gdzie 
odpowiada za skład i layout graficzny oraz prowa-
dzi rubrykę kulinarną. Współtworzył i prowadził 
galerię fotografii FOPA w Żyrardowie, która dzia-
łała w ramach Stowarzyszenia “Otwórz”. Działał 
z sukcesami na polu animacji społeczno-kultu-
ralnej. Jest pomysłodawcą i organizatorem akcji 
„Młyn w Młynie”, która miała na celu ratowanie 
młyna w Korytowie. Uczestnik i instruktor projek-
tu „odBLOKuj SIĘ”, który polegał na przedefinio-
waniu wraz z sąsiadami podblokowej przestrze-
ni jednego z podwórek na żyrardowskim osiedlu 
Wschód, aby stała się ona pretekstem do spotkań 
międzysąsiedzkich. Organizator Sąsiedzkiej Aka-
demii Umiejętności. Instruktor podczas Warsz-
tatów Urbanistycznych XIX/XX. Pomysłodawca 
projektu Aplikobus – Mobilny Punkt Kultury, który 
obecnie przez Stowarzyszenie “Otwórz” jest reali-
zowany w Żyrardowie. 

Absolwent Akademii Rozwoju Partycypacji Spo-
łecznej, której celem było przygotowanie grup 
nieformalnych, liderów lokalnych oraz środowi-
ska mieszkańców do działania i podejmowania 
dialogu w sprawach ważnych dla społeczności 
lokalnej. Członek Stowarzyszenia “Otwórz” z Ży-
rardowa oraz Stowarzyszenia “Forum Kultury Ma-
zowsze”, zajmującego się edukacją i animacją kul-
turalną w Warszawie i na całym obszar Mazowsza. 
Od 2019 roku związany z lokalnym samorządem, 
gdzie z powodzeniem kieruje Wydziałem Kultury 
i Promocji Miasta Żyrardowa.

Prace graficzne i malarskie prezentował na wielu 
wystawach i pokazach m.in. w Katowicach (Agra-
fa - Międzynarodowy Konkurs Studenckiej Grafiki 
Projektowej), Bytomiu (Stalowe Anioły), Poznaniu 
(Arsenał), Cieszynie (Artresariat- Sztuka pod spe-
cjalnym nadzorem), Warszawie (gmach ITI me-
dia group), Frankfurcie Hahn (A(irpo)RT), Koninie 
(biennale grafiki). Otrzymał nagrodę Prezydenta 
Miasta Częstochowy w konkursie dla młodych ar-
tystów - „Nadzieje”.
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Wolontariat  
w Żyrardowie

Twoje 
Życzenia!

Zbliża się Boże Narodzenie!
Zachęcamy do wykupienia miejsca na życzenia, 

które ukażą się 15 grudnia w najnowszym wydaniu

Zapraszamy do kontaktu: reklama@zycie-powiatu.pl

Wolontariat to szansa na więcej 
działań w szkole, domu kultury 
czy muzeum? Czy może to tylko 
dodatkowy i niechciany obowią-
zek? Otworzyć się na przyjęcie 
wolontariuszy do mojej instytucji 
lub organizacji, czy może dać sobie 
z tym spokój?

Dnia 24 października Stowarzyszenie 
Centrum Wolontariatu oraz Centrum 
Usług Społecznych w Żyrardowie zor-
ganizowali seminarium pt.: „Wolon-
tariat w środowisku lokalnym”. Spo-
tkanie odbyło się w Centrum Usług 
Społecznych w Żyrardowie, ul. Piasko-
wa 21/23. Wydarzenie patronatem 
objął Prezydenta Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Dzisiejsza konferencja o możliwościach 
rozwoju wolontariatu na terenie mia-
sta Żyrardowa, realizowana przez Cen-

trum Usług Społecznych w Żyrardowie, 
jest jednym z narzędzi szeroko pojętej 
polityki Prezydenta Miasta Żyrardowa. 
Wolontariat ma kluczową role w orga-
nizacji życia społecznego w Żyrardo-
wie. Przypomnę, że cały czas tworzymy 
Centrum Wolontariatu w Żyrardowie. 
Mamy również prężnie działające klu-
by wolontariatu w szkołach na terenie 
Żyrardowa. Mówił Zastępca Prezyden-
ta Miasta Żyrardowa - Adam Lemiesz.

Podczas seminarium przedstawione 
zostały doświadczenia z pracy z wolon-
tariuszami m.in. Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku, Muzeum Pileckich 
w Ostrowii Mazowieckiej, Społeczna 
Szkoła Podstawowa Milanowskiego 
Towarzystwa Edukacyjnego. Poruszo-
na została również idea działania cen-
trum wolontariatu, które od tego roku 
działa w Żyrardowie. Zaprezentowano 
sposób przygotowania instytucji lub 
organizacji do przyjęcia wolontariuszy. 
Na zakończenie odbyła się dyskusja nt. 
możliwości rozwoju wolontariatu w Ży-
rardowie.

Dzień  
Pluszowego Misia 
W piątek 18 listopada w żyrardowskim 
Centrum Kultury świętowano Dzień 
Pluszowego Misia. Spotkanie było pod-
sumowaniem akcji zorganizowanej 
przez fundacje „Mam marzenie” we 
współpracy z żyrardowskimi szkołami. 

Dzięki tej owocnej współpracy, tego 
dnia tysiące pluszaków zostały przeka-
zane na szpitalne oddziały dziecięce. 

Bardzo się cieszę, że możemy spo-
tkać się tu dzisiaj razem, właśnie dziś 
do Centrum Kultury przybyła prak-
tycznie cała młodzież  z  Żyrardowa. 
Na miejscu znajdują się przedsta-
wiciele szkół podstawowych, ale 
również: Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Krzysztofa Kolumba, 
Przedszkola Miejskiego nr 5, Liceum 
Ogólnokształcącego „Czerwoniak”, 
Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespo-
łu Szkół nr 2 w  Żyrardowie. Akcja 
prowadzona jest na rzecz dzieci 
z oddziałów onkologicznych. Dzięki 
uprzejmości Krzysztofa Rdesta oraz 
firmy EMKA S.A, 19 listopada pluszo-
we misie oraz dary od żyrardowskiej 
młodzieży zostały dostarczone do 
szpitalnych oddziałów dziecięcych. 
Bardzo cieszymy się, że tyle szkół za-
angażowało się w akcje i liczymy na 
jeszcze lepsze wyniki w przyszłym 
roku. Mówiła Monika Jeż - Nauczy-

ciel języka polskiego ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2. 

Podczas spotkania serdeczne po-
dziękowania złożono dla wszyst-
kich firm oraz instytucji, bez których 
przekazanie pluszaków nie mogłoby 
się odbyć. 

Drugi rok z rzędu jestem koordyna-
torem akcji Dzień Pluszowego Misia. 
Jestem tutaj, ponieważ cały Żyrar-
dów pięknie włączył się w te ważną 
inicjatywę. Jestem w szoku, że każda 
ze szkół wzięła udział w akcji. Dostali-
śmy mnóstwo pluszaków i zabawek, 
głowie dla dzieci z warszawskich 
oddziałów onkologicznych. Mówiła 
Sylwia Jurek - Wolontariuszka war-
szawskiego oddziału fundacji „Mam 
marzenie” 

Akcja Dzień Pluszowego Misia odby-
wa się w Żyrardowie po raz czwarty. 
Jak podkreślają organizatorzy z roku 
na rok cieszy się ona coraz większym 
zainteresowaniem.

To co jest cudowne w tym święcie to 
fakt, że połączyły się  serca dosłow-
nie wszystkich dzieciaków naszego 
miasta. Wszystkie szkoły podstawo-
we i przedszkola, ale również starsza 
młodzież z żyrardowskiego Elektryka 
i Włókiennika tygodniami zbierała 
pluszaki na cel tej wspaniałej akcji. 
Podkreślał Zastępca Prezydenta 
Miasta Żyrardowa - Adam Lemiesz.
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Wybitni uczniowie 
nagrodzeni 

W środę 23 listopada w żyrardow-
skiej Resursie odbyło się nagro-
dzenie wybitnych uczniów żyrar-
dowskich szkół za wyniki w nauce 
znacznie przekraczające ramy pro-
gramowe. 

Nagroda Prezydenta Miasta Żyrardo-
wa - Lucjana Krzysztofa Chrzanowskie-
go przyznana została laureatom i fina-
listom konkursów przedmiotowych, 
tematycznych i interdyscyplinarnych 
organizowanych przez Ministra Eduka-
cji i Nauki oraz Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty.

Po raz kolejny z wielką przyjemno-
ścią wręczyłem nagrody najlepszym 
z najlepszych. Jest to doskonały obraz 
wysokiego poziomu nauczania w ży-

rardowskich szkołach. Jest to czwórka 
wspaniałych osób, mających przed 
sobą  wielką karierę, ich pasjom stała 
się nauka i zdobywanie wiedzy. Myślę, 
że jest to najlepsza pasja jaką można 
sobie wyobrazić. Gratuluję serdecznie 
wszystkim laureatom, rodzicom i opie-
kunom oraz przede wszystkim gratulu-
ję nauczycielom, że dzięki im poświę-
caniu ich podopieczni odnoszą takie 
sukcesy.  Mówił Prezydent Miasta Ży-
rardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

Do osób nagrodzonych należą: 

Michalina Woźniczko (Szkoła Podsta-
wowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza 
w Żyrardowie) - finalistka Konkursu 
Historycznego dla uczniów szkół pod-
stawowych, którego organizatorem był 
Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Szymon Bartosz Zawada (Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 z Oddziałami Integra-

cyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de 
Girarda w Żyrardowie) - laureat w inter-
dyscyplinarnym Konkursie o Zdrowiu 
„Higieja” organizowanym przez Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty.

Konrad Aleksander Karczewski (Li-
ceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Żyrardowie) - finalista 
XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przed-
miotowej im. Mjr. Marka Gajewskiego 
,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1531-1683. Od Obertyna do 
Wiednia” - organizator Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku, Centralna 
Biblioteka Wojskowa im. Marszałka J. 
Piłsudskiego.

Alicja Kozłowska (Szkoła Podstawowa 
Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Żyrardowie) - fi-
nalista w interdyscyplinarnym Konkur-
sie o Zdrowiu „Higieja” - organizator 

Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Jan Kluczek (Szkoła Podstawowa Nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Stani-
sława Staszica w Żyrardowie) - laure-
at 3. stopnia i brązowy medalista XVI 
Olimpiady Informatycznej Juniorów 
organizowanej przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, Komitet Główny Olim-
piady Informatycznej Juniorów, Fun-
dację Rozwoju Informatyki. Jan jest też 
laureatem konkursu Informatycznego 
LOGIA organizowanego przez Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty. 

Są to wybitne osiągnięcia naszych 
uczniów miejskich szkół. Laureatem 
i finalistą zostaje uczeń, który ma 
ogromną wiedzę oraz imponujący za-
kres wiadomości w danej dziedzinie. - 
Podkreśla Dyrektor Wydziału Oświaty 
Urzędu Miasta Żyrardowa - Urszula 
Wieczorkiewicz-Tkacz.

Lekcja ochrony 
przyrody 

21 listopada Szkoła Podstawowa Nr 
4 w Żyrardowie i Szkoła Podstawowa 
w Radziejowicach gościła przyrodni-
ków. Na spotkanie z uczniami przybyli 
Jan Zadura z Dyrekcji Generalnej Lasów 

Państwowych i Dobrawa Jankiewicz 
z Nadleśnictwa Radziwiłłów. Uczniowie 
zapoznali się z warunkami życia w lesie, 
funkcjami lasu i ochroną środowiska 
naturalnego. Prelekcja bardzo zainte-
resowała uczniów klas IV i V. Leśnicy 
przybyli do szkół na zaproszenie Pana 
Jacka Ozdoby- Wiceministra Klimatu 
i Środowiska. Społeczność Szkół bar-
dzo dziękuje za ciekawe zajęcia.

Nowy prezes PGK

Od 1 grudnia nowym prezesem 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej został Michał Klonow-
ski. Po 4 miesiącach od ustąpienia 
z funkcji prezesa Hanny Jażdżyk, 
w wyniku konkursu został wyło-
niony nowy prezes, który przez 
ostatnie 2 lata pełnił funkcje wi-
ceprezydenta Grodziska Mazo-

wieckiego. 

Michał Klonowski  to absolwent Poli-
techniki Warszawskiej Wydziału Inży-
nierii Produkcji. W  2018 r. ukończył 
studia podyplomowe na Wydziale 
Instalacji Budowlanych, Hydrotech-
niki i Inżynierii Środowiska. W 2019 
r. na Polskiej Akademii Nauk zdobył 
tytuł MBA. Ukończył liczne szkole-
nia korporacyjne w zakresie rozwoju 
umiejętności kierowniczych, związa-
ne z systemem zarządzania jakością, 
kierowania projektami, negocjacjami 
z trudnym klientem, z  zakresu HR, 
Six Sigma, Lean Manufacturing. W la-
tach 2002 – 2015 menedżer działów 
i koordynator projektów, posiadający 
wieloletnią praktykę zdobytą w zagra-
nicznych i krajowych firmach takich 
jak TCL, Danfoss, Rabugino, Wadim 
Plast i Altmaster. Od 2016 r. Członek 
Zarządu i Dyrektor Operacyjny, a od 
2017 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Na-
czelny Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowiec-
kim, gdzie między innymi nadzorował 
realizację projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej na 
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki”. 
Od stycznia 2021 do października 
2022 zastępca burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego. 

Fot.: Urząd Gminy Grodzisk Mazowiecki



6 ŻPŻ • CZWARTEK • 1 GRUDNIA 2022WAŻNE
Wernisaż Grupy Malarskiej Powozownia

Wspaniała lekcja patriotyzmu 

19 listopada w żyrardowskiej Resursie 
odbył się wernisaż wystawy malarskiej, 
stworzonej przez utalentowaną Grupę 
Malarską  Powozownia z Radziejowic. 
Obrazy pełne barw udowodniły, że 
prawdziwe szczęście zamknąć można 
w ramach obrazu. Opiekunką wystawy 
została Monika Rosińska.

„Nie ma ludzi bez talentu” do Grupy 
Malarskiej Powozownia, może dołą-
czyć każdy. Podkreśla opiekunka Gru-
py Malarskiej Powozownia - Hanna 
Gancarczyk.

Po uroczystym otwarciu wystawy nad-
szedł czas na podziwianie malarskich 
dzieł i rozmowy z autorami.

Po dwóch latach nieobecności Grupa 
Malarska Powozownia i ich barwne 
obrazy znów goszczą na ścianach Re-
sursy. Mamy pełną sale gości, którzy 
chętnie rozmawiają z artystami o ich 
inspiracjach i kreatywności. Mówiła 
Monika Rosińska - Opiekunka wystawy.

Wystawę podziwiać można do 11 
grudnia w sali konferencyjnej żyrar-
dowskiej Resursy. 

23 listopada w żyrardowskiej Resursie odbył się  Festiwal Piosen-
ki Patriotycznej. Na scenie swoje talenty wokalne zaprezentowali 
uczniowie szkół podstawowych oraz średnich. 

Wydarzenie zorganizowane zostało przez stowarzyszenie Wspólnota Żyrar-
dowa. Prezentacje uczniów oceniało jury w składzie: Krystyna Lenarczyk, 
Sławomir Nalej, Robert Rasz i Aleksandra Rudzińska. 

Gośćmi wydarzenia byli: Lucjan Krzysztof Chrzanowski - Prezydent Miasta 
Żyrardowa oraz jego zastępca Adam Lemiesz, Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz 
- Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, Bogdan Zieliński - 
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Żyrardów, oraz dyrektorowie 
i wychowawcy z żyrardowskich szkół. 

Dzisiejszy konkurs piosenki patriotycznej jest doskonałym przykładem jak 
otaczać pamięcią naszą historie. Bardzo dziękuję  stowarzyszeniu Wspól-
nota Żyrardowa, że podejmuje się  takich działań, w szczególności wśród 
młodzieży. Cała sala młodych ludzi napawa mnie nadzieją, że wszystkie 
działania związane z przekazywaniem tej wiedzy nie spełzną na niczym, i że 
w przyszłość będziemy mogli zbierać owoce tych wszystkich przedsięwzięć. 
- Mówił Prezydent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury ogłosiło naradę, po której 
ogłoszono następujący werdykt: 

• I miejsce zdobyła Natalia Pindor z ZSNr 1 „Elektryk”, która zaśpie-
wała piosenkę „Rozkwitały pąki białych róż“, opiekunka Marzena 
Szustakowska

• II miejsce zajęła Alicja Kaczmarczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 
piosenka „Co to jest Niepodległość“, opiekun Sebastian Raj

• III miejsce ex aequo zajął:

• Duet ze Szkoły Podstawowej Nr 4 - Julia Zgorzalska i Maja 
Stefańskiej, piosenka „Taki Kraj”, opiekunka Katarzyna Szersze-
niewska 

oraz

• Lena Wiśniewska ze Szkoły Podstawowej Nr 3, piosenka 
„Taki Kraj”, opiekunka Sylwia Gutkowska

Popłynęli o Puchar 
Prezydenta 

W niedziele 27 listopada na żyrar-
dowskiej pływalni AQUA odbyły 
się zawody pływackie o puchar Pre-
zydenta Miasta Żyrardowa - Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego.

W zawodach udział wzięło 140 
uczestników w różnych kategoriach 
wiekowych. Wydarzenie zorganizo-
wane było przez żyrardowski WOPR 
oraz spółkę  AQUA. Podczas zawo-
dów nie zabrakło ogromnych emocji 
i dopingu, trybuny były pełne od ro-
dzin i przyjaciół zawodników. 

Dziś na naszym żyrardowskim base-
nie rozgrywane są zawody z bardzo 
licznym udziałem dzieci i młodzieży. 

Ogromne podziękowania dla żyrar-
dowskiego WOPRU, Stowarzyszenia 
Ratowników i Pływaków z Żyrardo-
wa oraz spółki AQUA za możliwość 
organizacji tego wydarzenia. Jestem 
zachwycony dzisiejszą  frekwencją 
zawodników, widać  jak wysoko sta-
wiają sport mieszkańcy Żyrardowa. 
Gratuluję wszystkim zwycięzcą oraz 
uczestnikom i zachęcam wszyst-
kich do korzystania z naszej żyrar-
dowskiej pływalni. Mówił Prezydent 
Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski. 

Zawody prowadzone były na sześciu 
torach w zależności od stylu oraz 
kategorii wiekowej. Dekoracja zwy-
cięzców odbyła się z udziałem prezy-
denta Lucjana Chrzanowskiego, któ-
ry osobiście pogratulował wszystkim 
nagrodzonym. 
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Gdzie są kwiaty 
z tamtych lat

Patriotyczny spacer po Żyrardowie

18 listopada 2022 r. w siedzibie 
Muzeum Mazowsza Zachodniego 
w Żyrardowie przeprowadzono 
finałowy etap konkursu histo-
rycznego, poświęconego dziejom 
Armii Krajowej, Szarych Szeregów 
oraz Żołnierzy Wyklętych - „Gdzie 
są kwiaty z tamtych lat”.

 W finałowym etapie wzięło udział 19 
uczniów z 7 szkół ponadpodstawo-
wych z terenu powiatu żyrardowskiego, 

w tym z: Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardo-
wie, Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie, 
Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach, Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardo-
wie, Liceum Ogólnokształcącego im. 
S. Żeromskiego w Żyrardowie, Liceum 
Ogólnokształcącego im. Czesława Tań-
skiego w Puszczy Mariańskiej oraz Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie. Po zakoń-
czeniu części pisemnej, wyłoniono 6 
uczniów z najlepszymi wynikami, którzy 
przeszli do części ustnej. Następnie 
ogłoszono zwycięzców konkursu:

I miejsce Dawid Libera z Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Żerom-
skiego w Żyrardowie

II miejsce Jakub Anczewski 
z Liceum Ogólnokształcącego im. 
S. Żeromskiego w Żyrardowie

III miejsce Jakub Gręda z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie

oraz osoby wyróżnione:

Filip Kociszewski z Zespołu Szkół 
nr 1, Antoni Stańczyk z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie oraz 

Maksymilian Kamiński z Liceum 
Ogólnokształcącego im. S. Żerom-
skiego w Żyrardowie.

Zwycięzcom konkursu, osobom wyróż-
nionym oraz pozostałych uczestnikom 
wręczono nagrody. Patronat hono-
rowy nad XI edycją konkursu „Gdzie 
są kwiaty z tamtych lat” objął Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dzi-
wisz oraz Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej.

Tekst:  
Muzeum Mazowsza Zachodniego

Patriotyczny spacer po Żyrardowie to 
tytuł książki autorstwa Piotra Siwier-
skiego - Prezesa Środowiska ŚZŻAK 
,,Żaba - Bażant” w Żyrardowie. Publika-
cja wydana została przez Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta Żyrardowa dzięki do-
finansowaniu z budżetu Miasta Żyrar-
dowa. 

17 listopada w żyrardowskiej Resursie 
odbyło się  spotkanie autorskie, pod-
czas którego Piotr Siewierski wprowa-
dził zebranych gości w tematykę książki. 

Myślę, że historia Żyrardowa z okresu II 
wojny światowej jest warta upamiętnie-
nia. Książka jest bezpłatna i ogólnodo-
stępna, jej wydanie w głównej mierze 
sfinansował Urząd Miasta Żyrardowa. 
Swoje cegiełki dołożyło również Śro-
dowisko ŚZŻAK ,,Żaba - Bażant” w Ży-
rardowie oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Żyrardowa. Książkę możemy 
bezpłatnie pobrać w Resursie oraz 
w siedzibie TPMŻ. Mówił autor książki - 
Piotr Siewierski 

W przygotowaniu publikacji swój wkład 
miała również  społeczność Zespołu 
Szkół nr 1. w Żyrardowie. Uczniowie 
kierunku „Technik Fotografii i Multime-
diów” pod czujnym okiem Sylwii Pietrygi 
oraz Jarosława Szafaryna przygotowali 
współczesne fotografie miejsc opisy-
wanych w książce. 

Jest to dla nas wszystkich świetna lekcja 
historii. Tym razem Piotr Siewierski za-
prezentował nam spacer po miejscach 
związanych z działalnością Armii Krajo-
wej podczas II wojny światowej. Jak się 
okazuję krótka historia Żyrardowa jest 
bardzo bogata i dynamiczna, a przede 
wszystkim patriotyczna. Mówił Prezy-
dent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski. 

Na zakończenie wydarzenia odbyło się 
złożenie kwiatów przy tablicach upa-
miętniających mieszkańców zamordo-
wanych przez okupantów na ulicach 
miasta Żyrardowa. 
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Fundacja Seniorwizacja i Klub Seniora Siwy Dym! 
zapraszają na wyjątkowy spacer ulicami Żyrardowa. 

283 inwestycji ze środków budżetu 
województwa mazowieckiego

Żyrardów jako pierwsza gmina w powiecie 
uruchamia preferencyjną sprzedaż węgla 

Dziś w żyrardowskim kantorze 
odbyła się konferencja praso-
wa zorganizowana przez Urząd 
Marszałkowski, poświęcona 
inwestycjom realizowanym 
z udziałem środków z budżetu 
województwa mazowieckiego 
na terenie subregionu żyrar-
dowskiego, którego liderem jest 
Miasto Żyrardów. W 2022 roku 
było ich aż 283.
Mirosław Adam Orliński przewod-
niczący sejmiku województwa ma-
zowieckiego podkreślił, że autorskie 
programy wsparcia to  duża pomoc 
w  realizacji ważnych dla mieszkań-
ców projektów.
W Żyrardowie dzięki wsparciu finan-
sowemu z  samorządu mazowiec-
kiego zrealizowano wiele przed-
sięwzięć i  inwestycji. W  2022 roku 
Miasto otrzymało na  ich realizację 
dofinansowanie na poziomie 2 336 
111 zł. To  inwestycje w  rozbudowę 
oświetlenia ulicznego, rozwój ogro-
dów działkowych, w ochronę środo-
wiska, czy  wreszcie w  ochronę na-
szego dziedzictwa kulturowego.
Jak podkreślił prezydent Żyrardo-
wa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, 
to właśnie dzięki środkom przyzna-
nym przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego zabytkowy budynek 
kantoru zagospodarowany zostanie 
na  potrzeby obsługi mieszkańców 
i  pełnienia funkcji istotnego ośrod-
ka administracji samorządowej 
oraz  ośrodka kulturalno-edukacyj-
nego.
– Mam nadzieję, że  już niedługo, 
wspólnie z  marszałkiem Adamem 
Struzikiem, otworzymy obiekt dla 
mieszkańców – powiedział Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski.
Wykaz inwestycji na  realizację któ-
rych  Miasto Żyrardów pozyskało 
w  roku 2022 środki z  budżetu Sa-
morządu Województwa Mazowiec-
kiego:
Mazowsze dla czystego powietrza:
• Zakup drobna w  celu kontroli 

palenisk domowych w  Żyrardo-

wie – 76 996 zł
• Zakup oczyszczaczy powietrza 

dla przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto Żyrardów – 49 490 
zł

Mazowsze dla działkowców:
• Ekologiczne utwardzenie alejek 

działkowych ŻSUOD ,,Witamina” 
– 12 800 zł.

• Wykonanie systemu monitorin-
gu CCTV na  terenie ROD ,,Len” 
– 20 000 zł.

• Zakup kontenera do  przecho-
wywania sprzętów ogrodniczych 
potrzebnych do utrzymania po-
rządku na terenie ROD „Relaks”, 
zakup rębaka do  rozdrabnia-
nia gałęzi z  żywopłotów, krzew 
i drzew, zakup pojemnika na od-
pady – 9 200 zł.

• Adaptacja pomieszczenia na to-
aletę do  wspólnego używania 
przez osoby korzystające z dzia-
łek oraz  zapewnienia prawidło-
wego funkcjonowania ROD ,,Kro-
kus” – 10 000 zł.

• Modernizacja dróg na  terenie 
ROD Oaza – ROD „Oaza” – 19 
200 zł.

Mazowsze dla klimatu
• Modernizacja oświetlenia ze-

wnętrznego na  bardziej ener-
gooszczędne w  ulicy Limanow-
skiego i ul. 1 Maja w Żyrardowie 
– 99 795 zł.

Mazowsze dla młodzieży
• Żyrardów dla młodzieży  

– 18 630 zł.
Mazowsze dla seniorów
• Żyrardowskie Dni Seniora  

– 20 000 zł.
Mazowsze dla równomiernego roz-
woju
Poprawa jakości życia mieszkańców 
poprzez adaptację i wyposażenie za-
bytkowego budynku Kantoru w  Ży-
rardowie w  celu utworzenia Cen-
trum Obsługi Mieszkańca – 2  000 
000 zł

Tekst I foto: UM Żyrardów

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że Miasto Żyrardów podpisało 
porozumienie z firmą Energo Sp. z o.o. na sprzedaż węgla 
mieszkańcom Żyrardowa po preferencyjnej cenie. Zadanie to zostało 
zlecone profesjonalnemu podmiotowi dystrybuującemu węgiel, 
który posiada swój skład na terenie Gminy Puszcza Mariańska, 
w miejscowości Michałów 44.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, cena węgla dla mieszkańców 
Żyrardowa będzie wynosić 2000 zł brutto za tonę. Proponowane sortymenty 
to orzech, groszek oraz miał. Cena nie obejmuje pakowania w worki lub na 
palety, ani transportu ze składu węglowego do miejsca zamieszkania.

Zakupu węgla po cenie preferencyjnej na składzie węglowym firmy Energo 
Sp. z o.o. można dokonywać od 28 listopada do końca 2022 roku. 

Jednocześnie przypominamy, że aby dokonać zakupu węgla po cenie 
preferencyjnej niezbędne jest dostarczenie sprzedawcy zaświadczenia 
uprawniającego do takiego zakupu. Zaświadczenie to wydawane jest 
przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie na podstawie złożonego 
wniosku.  
Pamiętajmy, że wniosek dotyczy tylko roku 2022, a maksymalna ilość węgla 
dla gospodarstwa domowego jaką można zakupić do końca tego roku wy-
nosi 1,5 tony. Wnioski dotyczące 2023 roku będzie można składać w póź-
niejszym terminie.

Mieszkańcy zainteresowani preferencyjnym zakupem węgla, 
którzy nie złożyli jeszcze wniosku, mogą to zrobić w Centrum Usług 
Społecznych w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21/23. UWAGA! Termin 
na złożenie wniosku został wydłużony do 9 grudnia br. 
Do  zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna, któ-
ra spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa 
w ustawie o dodatku węglowym.
Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia dodat-
ku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 
wnioskodawca.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

To nie będzie zwykła przechadz-
ka. Podczas niej poznasz histo-
rie, których nawet jeszcze nie 
znają przewodnicy, ponieważ 
spacer będzie improwizowany. 
Poznamy wydarzenia, które ni-
gdy nie miały miejsca, opowie-
ści o ludziach, którzy nie istnieli, 
bohaterach, którzy pojawią się 
tylko i wyłącznie w dniu spaceru 
i już nigdy nie powrócą.
Przyjdź koniecznie 10 grudnia na go-

dzinę 11.30 na Plac św. Jana Pawła II
Wstęp wolny
Informacje:
• telefonicznie pod nr.  

502 691 757, 798 505 401
• mailowo:  

seniorwizacja@gmail.com
Projekt finansowany z budżetu Mia-
sta Żyrardowa

Informacja prasowa:  
Fundacja Seniorwizacja
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Podziękujmy naszym 
Wolontariuszom!

Wystartowała  
kolejna edycja  

Budżetu  
Obywatelskiego 

Poznajemy żyrardowskie zakłady rzemieślnicze

Prezydent Miasta Żyrardowa Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski za-
prasza organizacje pozarządowe 
i instytucje publiczne realizujące 
działania na rzecz mieszkańców 
Żyrardowa do zgłoszenia osób, 
które otrzymają specjalne podzię-
kowania z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Wolontariusza. Na zgło-

szenia czekamy do 30 listopada. 
Uroczyste spotkanie odbędzie się 
5 grudnia, w dniu święta wolonta-
riuszy, w Resursie w Żyrardowie. 
– W  działaniach społecznych, któ-
rych w naszym mieście jest coraz więcej, 
bardzo ważną rolę odgrywa wolontariat, 
a więc bezinteresowna pomoc i zaanga-
żowanie. Jak ważny jest wolontariat mo-
gliśmy się przekonać najmocniej podczas 
kryzysu humanitarnego związanego 
z atakiem zbrojnym na Ukrainę i  przy-

jazdem także do  naszego miasta wielu 
uciekinierów wojennych. Wiemy również, 
że na co dzień w Żyrardowie bardzo wiele 
osób angażuje się w wolontariat – mówi 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezy-
dent Żyrardowa. – Stąd zrodził się po-
mysł, aby wykorzystać Międzynarodowy 
Dzień Wolontariatu do  podziękowania 
tym wszystkim, którzy  niosą bezintere-
sowną pomoc i angażują się w działania 
społeczne. Serdecznie zapraszam pod-
mioty współpracujące z  wolontariusza-
mi do  zgłoszenia osób, którym  warto 

podziękować.
Chcąc zgłosić wolontariusza, należy 
wypełnić krótki formularz (do pobrania 
poniżej) i jego skan przesłać na adres 
mailowy:  j.kaminski@cus-zyrardow.
pl lub złożyć oryginał w siedzibie Cen-
trum Usług Społecznych w Żyrardowie 
przy ul. Piaskowej 21/23 do 30 listopa-
da 2022 r.
Uroczysta gala odbędzie się 5 grudnia 
2022 r. w Resursie w Żyrardowie.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

W ramach zadania publicznego 
Rewitalizujemy Żyrardów, finan-
sowanego z budżetu Miasta Ży-
rardowa, Stowarzyszenie Nasze 
Imaginarium realizuje ciekawy 
projekt Rzemieślnicy Rzemieśl-
niczki Żyrardów promujący lokal-
ne zakłady rzemieślnicze. Jest to 
kontynuacja ubiegłorocznego za-
dania Mapa Rzemieślników i Rze-
mieślniczek Żyrardowa.
Stowarzyszenie prezentuje osoby - 
rzemieślników i rzemieślniczki - które 
mają fach w rękach, pasję, talent, któ-
rym mieszkańcy Żyrardowa ufają, ce-
nią, z których usług chętnie korzystają. 
Tegoroczna edycja realizowana jest 
na obszarze rewitalizacji. Tym razem 
o swojej pracy opowiedzieli: Zdzisław 
Brzozowski (czapnik), Jan Garncarek 
(lampiarz), Witold Gorączyński (szklarz), 
Paweł Janiszewski i Cezary Jeznach (go-
rzelnicy), Mirosław Lange (złotnik), Ka-
tarzyna Markowska (wizażystka), Bar-

tosz Malewicz (florysta), Ewa Szymczak 
(cukierniczka), Michał Wróbel (mecha-
nik), Francesco Vitale (jubiler).
Rozmowy z rzemieślnikami przepro-
wadziły: Olga Gitkiewicz - dziennikarka, 
reporterka, doświadczona redaktor-
ka prasowa i książkowa, Anna Kamiń-
ska - pisarka, dziennikarka, autorka 
reportaży i biografii oraz Beata Maria 
Kwiatkowska - reprezentująca Stowa-
rzyszenie Nasze Imaginarium, na co 
dzień pracownik Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 
zajmujący się m.in. promocją uczelni.
Portrety rzemieślników i klimat ich 
zakładów uwiecznił fotograf Świątek 
Paweł, założyciel żyrardowskiej galerii 
FOPA. 
Wkrótce będziemy mieli okazję zo-
baczyć fotografie Pawła Świątka oraz 
poznać bohaterów projektu. Wernisaż 
prac połączony ze spotkaniem z rze-
mieślnikami odbędzie się 9 grudnia br., 
o godz. 18.00, w Resursie. Zapraszamy 
serdecznie.
W ramach projektu przewidziano tak-
że odświeżenie szyldów i witryn kilku 
zakładów rzemieślniczych. Projekty 
opracowują studenci Instytutu Eduka-
cji Artystycznej Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
w Warszawie. Nie możemy doczekać 
się efektów wykonanej w ramach pro-
jektu pracy.
Więcej na stronie https://www.rzemio-
slozyrardow.pl/

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

W tym roku do dyspozycji miesz-
kańców Mazowsza jest   mln zło-
tych Aby pozyskać z puli fundusze 
na realizację własnych pomysłów, 
należy złożyć do 13 stycznia pro-
jekt poprzez stronę bom.mazovia.
pl lub na formularzu papierowym.

Udział w Budżecie Obywatelskim daje 
możliwość każdemu mieszkańcowi 
Mazowsza bezpośredniego decydo-
wania o tym, na co zostaną wydane 
środki z budżetu województwa i po-
zwala na zmiany wizerunku naszego 
otoczenia. Co więcej, to sami miesz-

kańcy w głosowaniu decydują o wybo-
rze projektów do realizacji  

Zachęcamy do zapoznania się ze 
szczegółami programu na stronie ht-
tps://bom.mazovia.pl/#header

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie
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Przedszkole nr 1 poznaje zawód DJa 

Konferencja „Fundusze dla Mazowsza” 
w Mszczonowie

W środę, 23 listopada, w sali kinowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
spotkali się samorządowcy oraz oso-
by odpowiedzialne za dystrybuowanie 
dotacji europejskich na obszarze cen-
tralnej Polski. Konferencja regionalna 
„Przyszłość Mazowsza z Funduszami 
Europejskimi” była okazją do pod-
sumowania wykorzystania środków 
unijnych w subregionie żyrardowskim 
oraz omówienia kolejnej perspektywy 
wsparcia. Spotkanie odbyło się w ra-
mach cyklu „Fundusze dla Mazowsza”.
Organizatorami konferencji byli ży-
rardowska Delegatura Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego oraz Mazowiecka Jed-
nostka Wdrażania Programów Unij-
nych.  Konferencję poprowadził Grze-
gorz Dobrowolski, dyrektor pierwszej 
z wymienionych instytucji, który wraz 
z gospodarzem terenu, Burmistrzem 
Mszczonowa Józefem Grzegorzem 
Kurkiem, powitał zgromadzonych.
Jako pierwszy głos zabrał Wiesław Ra-
boszuk, wicemarszałek województwa 
mazowieckiego, który krótko podsu-
mował wykorzystanie funduszy euro-
pejskich w minionych perspektywach. 
W swoim wystąpieniu przedstawił rów-
nież krótki zarys kolejnego okresu unij-
nego wsparcia.
Kolejnym punktem konferencji były 
wystąpienia samorządowców z subre-
gionu żyrardowskiego, którzy opo-
wiadali o tym, w jaki sposób projekty 
zrealizowane ze wsparciem funduszy 
europejskich odmieniły teren ich gmin 
lub powiatów. Tę część rozpoczął 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który 

przedstawił korzyści z pozyskiwania 
dotacji, które udało się osiągnąć na 
Ziemi Mszczonowskiej. W ciągu 18 lat 
członkostwa Polski w Unii, gmina po-
zyskała łącznie ok. 61 mln zł wsparcia 
z funduszy europejskich.
W dalszej części konferencji o inwe-
stycjach z unijnym dofinansowaniem 
opowiadali samorządowcy z subregio-
nu żyrardowskiego: Starosta Powia-
tu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, 
Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania 
Funduszy Pozabudżetowych Urzędu 
Gminy Teresin Julita Labus-Kowalska 
i Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardo-
wa Adam Lemiesz. Kilka słów o znacze-
niu funduszy europejskich, które oni 
również dostrzegają, powiedzieli także 
zaproszeni na spotkanie przedstawi-
ciele Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wódzkiego.
Konferencja regionalna była także oka-
zją do zdobycia nowej wiedzy. Krystian 
Melasa z Mazowieckiego Regionalne-
go Fundusz Pożyczkowego opowiadał 
o możliwości pozyskania przez samo-
rządy i przedsiębiorstwa niskoopro-
centowanych pożyczek, które można 
wykorzystać np. na pokrycie wkłady 
własnego w projektach unijnych. 
Na zakończenie spotkania Elżbieta 
Szymanik, zastępca dyrektor ds. EFS 
z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych podsumowała 
wykorzystanie funduszy europejskich 
w województwie mazowieckim i subre-
gionie żyrardowskim. Przedstawiła 
również ogólne założenia nowej per-
spektywy finansowej.

Dagmara Bednarek, GCI Mszczonów

17 listopada w Miej-
skim Przedszkolu nr 
1 w Mszczonowie od-
były się zajęcia z za-
kresu nauki i prezen-
tacji zawodów. Do 
przedszkola przybył 
profesjonalny Dj Bar-
tłomiej Simborowski. 

Dzieci obsługiwały gra-
mofony i obserwowa-
ły m.in zmiany tempa 
muzyki w zależności od 
zmienianych ustawień. 
Następnie dzieci mogły 
wspólnie potańczyć przy 
muzyce i wysłuchać z wi-
nyla bajki - „Wyprawa na 
szklaną górę” z 1982 r.

Dziś przyjechałem do 
przedszkola z muzyką, 
której można dotknąć. 
Podczas dzisiejszych 
zajęć skupiamy się  na 
sensoryce oraz obser-
wacji zmian muzyki po-

wodowanych naszymi 
działaniami. Na koniec 
zajęć wspólnie słucha-
my bajek z winyli, jest to 
świetna alternatywa dla 
telewizji czy Internetu, 
dzięki której pobudza-
my wyobraźnie. Grupa 
wiekowa nie jest tu przy-
padkowa, z muzyką do 
czynienia mamy już od 
najmłodszych lat. Obser-
wuje to na przykładzie 
mojego syna. Prowa-
dzenie takich zajęć za-
proponowała mi Monika 
Jankowska - nauczyciel 
z Przedszkola Miejskiego 
nr 9 w Żyrardowie. Mó-
wił DJ BOROVSKI - Bar-
tłomiej Simborowski 

Podczas zajęć dzieci 
mogły same obsługiwać 
gramofony, modyfiko-
wać tępo muzyki oraz 
zmieniać płyty. Była to 
świetna alternatywa dla 

zajęć dydaktycznych 
prowadzonych w przed-
szkolu na co dzień.

Muzyka wpływa na ogól-
ny rozwój dziecka, bajki 
kształcą  zmysł słuchu 
i logicznego myślenia. 
Dzieci dzięki nim stają 
się  bardziej kreatywne 
i myślą samodzielnie, 
nie czekając na gotowe 
wizualizacje danych hi-
storii, które otrzymują 
w telewizji - Mówiła Ewa 
Osińska - Wicedyrektor 
Miejskiego Przedszkola 
nr 1 we Mszczonowie. 

Oprócz efektów dźwię-
kowych oraz bajek była 
oczywiście muzyka, 
a z muzyką w parze idzie 
taniec, którego również 
nie zabrakło. Podczas tej 
części zajęć dzieci ćwi-
czyły koordynację  wzro-
kowo-ruchową.
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Nowe wyposażenie dla OSP Michałów

Wystawa prac Zosi

Dzięki pozyskanej dotacji z WFOŚI-
GW w Warszawie zakupiliśmy nowo-
czesny sprzęt i wyposażenie dla na-
szej jednostki o wartości 25 000,00 
zł. Kwota dofinansowania z fundu-
szu to 20 000,00 zł dofinansowanie 
w ramach programu: – Ogólnopolski 
program finansowania służb ratow-
niczych. Część 2) Dofinansowanie 
zakupu sprzętu i wyposażenia jed-
nostek OSP.

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu 
naszego wniosku przez Komende 
Wojewódzką PSP w Warszawie i Za-
rząd Wojewódzki Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie mogliśmy się doposa-
żyć w sprzęt taki jak:

• Ubrania ochronne AURUM EX 
NEW – 3 szt.,

• Hełm Strażacki Dragon – 4 szt.,
• Zestaw do stabilizacji pojazdów,
• Podpory stabilizujące - 2 szt.,
• Kominiarki niepalne FR 42 - 6 szt.
• Latarka Kątowa - 2 szt.,
• Stojak hydrantowy DN80

Jest to kolejny etap doposażenia 
i wymiany naszego zużytego sprzę-
tu które intensywnie prowadzimy 
od trzech lat. Dzięki takim dotacjom 
nasze plany są bliższe realizacji, a ra-
townicy i mieszkańcy mogą się czuć 
bardziej bezpieczni.

Wartość pozyskanego sprzęt to 25 
tys. zł:

20 tys. zł pochodzi z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, 3 tys 
zł wkład gminny Puszcza Mariańska 
oraz 2 tys. zł to środki własne jed-
nostki.

Stale się rozwijamy, bierzemy udział 
w wielu akcjach ratowniczo – gaśni-
czych i dzięki takim znacznym środ-
kom możemy się stale rozwijać oraz 
uzupełniać zużyty sprzęt. WFOŚIGW 
w Warszawie po raz kolejny pomaga 
nam w realizacji naszych projektów 
za co serdecznie dziękujemy.

Teks i Foto: OSP Michałów

Serdecznie zapraszamy na mini wysta-
wę prac Zosi Niewiadomskiej, uczest-
niczki zajęć ogniska plastycznego dzia-
łającego przy Grupie „U nas”.

Prace można oglądać od 19 listopada 
do 3 grudnia na tablicach stojących 
w holu na parterze po drodze do pra-
cowni plastycznej i biblioteki w Pusz-
czy Mariańskiej w godzinach: pon. - pt. 
9:00 - 18:00 i w soboty 12:00 - 13:30.

Co dwa tygodnie będziemy przedsta-
wiać prace kolejnej osoby. Zaczynamy 
od tych osób, które kontynuują zaję-
cia w tym roku. Potem będą pozostali 
uczestnicy zeszłorocznych zajęć, któ-
rzy często również byli z nami przez 

długi czas. Dzięki temu nowe osoby 
będą miały czas by przygotować swoją 
prezentację.

Kolejną osobą, której prace będzie 
można oglądać od 3 do 17 grudnia 
będzie Hania Rybkowska.

Koniecznie zajrzyjcie też na piętro, 
tam wieszamy prace, które powstały 
w trakcie ostatnich zajęć.

Zajęcia ogniska plastycznego przy 
Grupie „U nas” odbywają się w soboty 
w godz. 12:00 - 13:30 w Puszczy Ma-
riańskiej, ul. Króla Jana Sobieskiego 1, 
(wejście od parkingu).

Serdecznie zapraszamy!

Tekst i foto: Grupa „U Nas”
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ZAKUP WĘGLA PRZEZ 

GOSPODARSTWA  
DOMOWE

Nowy plac zabaw  
w Adamowie Wsi

Gmina Radziejowice rozpoczęła przyj-
mowanie wniosków o zakup węgla po 
cenach preferencyjnych - 2000 zł za 
tonę.
Druk wniosku można pobrać w Urzę-
dzie Gminy Radziejowice lub w formie 
jednego z załączonych poniżej plików 
(pdf, doc, docx), do samodzielnego wy-
drukowania.
Wypełniony wniosek należy złożyć:
• w formie papierowej w sekretaria-

cie Urzędu Gminy Radziejowice, 
lub

• przesłać na adres e-mail wniosek@
radziejowice.pl, lub

• przesłać elektronicznie jako „pi-
smo ogólne do podmiotu publicz-
nego” na platformie e-puap na 

adres: /UGRadziejowice/skrytka 
dodając wniosek jako załącznik.

Termin składania wniosków na zakup 
pierwszej transzy (nie więcej niż 1,5 
tony) upływa 31 grudnia 2022 roku.
Po złożeniu wniosku prosimy ocze-
kiwać na kontakt ze strony Urzędu 
Gminy potwierdzający zweryfikowanie 
wniosku (podanie na wniosku kontak-
towego numeru telefonu przyspieszy 
załatwienie sprawy).
UWAGA!!! WAŻNE!!! Płatności prosimy 
dokonać dopiero po otrzymaniu po-
twierdzenia ze strony urzędu.
Zaksięgowanie wpłaty na koncie Urzę-
du Gminy stanowi warunek odbioru 
węgla ze wskazanego składu.
Koszt transportu węgla ze składu do 
gospodarstwa domowego ponosi ku-
pujący.
O szczegółach prowadzonej akcji bę-
dziemy państwa informować na bieżą-
co.
Tekst: UGR

Dzieci muszą mieć, gdzie się 
bawić powtarzały gospodynie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Ada-
mowa Wsi. Ich starania zostały 
docenione i dzięki temu dzieci 
mają już się, gdzie bawić! To do-
bra wiadomość po roku starań. 

To, że dzieci rozwijają się poprzez 
zabawę to powszechnie znany fakt. 
W Adamowie Wsi mieszkańcy nie 
tylko o tym wiedzą, ale dokładają 
wszelkich starań, by zabawę pocie-

chom umożliwić. Pierwsze informa-
cje o placu zabaw na placu sołeckim 
dotarły do nas 1,5 roku temu, kiedy 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
stanęły w konkursie na najlepszy 
taniec wokół jabłoni, który wygrały, 
a pieniądze przekazały na budowę 
placu zabaw. 

Jesienią na placu sołeckim pojawiły 
się nowe elementy placu zabaw, któ-
re są zwieńczeniem starań miesz-
kańców wsi o miejsce przyjazne 
dzieciom. Plac sołecki jest nie tylko 
miejscem zabawy dzieci, ale również 
sercem wsi, gdzie odbywają się spo-
tkania sąsiedzkie i imprezy wiejskie 
w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
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Spisywanie stanu wodomierzy w Wiskitkach

Trwa spisywanie stanu wodomierzy w Wiskitkach. Inkasent Wojtek będzie 
prowadził spis według poniższego harmonogramu. W przypadku pytań lub 
nieobecności tego dnia prosimy o kontakt z inkasentem – 691 756 028.

• środa (30.11) – od godz. 15.00 – ul. Strażacka, Zacisze, Ogrodowa
• czwartek (1.12) – od godz. 15.00 – ul. Guzowska, Słoneczna, Spółdzielcza
• piątek (2.12) – od godz. 15.00 – ul. Plac Wolności (po stronie poczty, 

ośrodka zdrowia i kwiaciarni) nr 14, 15, 16, 17, 19
• sobota (3.12) – od godz. 9.00 – ul. Kościuszki, Pańska
• poniedziałek (5.12) – od godz. 15.00 – ul. Armii Krajowej, Cegielnia

Tekst: UMIGW



14 ŻPŻ • CZWARTEK • 1 GRUDNIA 2022FOTOREPORTAŻ

20. listopada na terenie żyrardow-
skiego kompleksu sportowego 
AQUA odbyły się animacje nie tyl-
ko dla dzieci, lecz dla całych rodzin. 

Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez stowarzyszenie Sport Life. Przy-
gotowano mnóstwo zabaw i gier w tym 
m.in: Gra terenowa o mieście Żyrar-
dów z nagrodami, Gimnastyka sporto-
wa, akrobatyka, walki sumo, chodzenie 
na szczudłach, gry zespołowe czy festi-
wal baniek mydlanych. 

Przygotowaliśmy dla mieszkańców za-
wody sportowe i mnóstwo atrakcji. Jest 
to wydarzenie bezpłatne i skierowane 
dla całych rodzin. Jednym z elementów 
wydarzenia jest gra miejska o historii 

miasta Żyrardowa, z przewidzianymi 
nagrodami. Mówił Prezes Stowarzy-
szenia Sport Life - Michał Ochnicki 

Wydarzenie objęte zostało patrona-
tem Prezydenta Miasta Żyrardowa 
- Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego 
oraz było współfinansowane przez 
Miasto Żyrardów. 

Jest to bardzo ciekawa impreza o cha-
rakterze rekreacyjnym dedykowana 
naszym żyrardowskim dzieciakom, ale 
myślę, że rodzice którzy dziś przybyli tu 
razem ze swoimi pociechami również 
znajdą dla siebie zajęcie. Bardzo się 
cieszę, że w te niedzielne popołudnie, 
tyle osób przybyło na naszą  żyrar-
dowską  hale AQUA. Mówił Prezydent 
Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski. 

Frekwencja dopisała na wydarzenie 
przybywały całe rodziny z dziećmi, 
wszyscy chętnie brali udział w przygo-
towanych zajęciach łącząc edukacje ze 
sportem.

Animacje dla  
mieszkańców 

Żyrardowa
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To ważny moment zarówno dla 
pierwszaków, rodziców jak i dla 
całej społeczności szkoły. W tym 
roku naukę w klasach pierw-
szych rozpoczęło 126 nowych 
uczniów.

W dniach 23 i 24 listopada w Szko-
le Podstawowej nr 3 im. Stanisława 
Staszica odbyło się uroczyste pa-
sowanie klas pierwszych. Z racji na 
bardzo dużą ilość dzieci rozpoczy-
nających naukę w szkole, wydarze-
nie zostało podzielona na dwa dni. 

Pasowane klasy:

• Klasa 1a,  
wychowawca Małgorzata Kuran

• Klasa 1b,  
wychowawca Sylwia Jakubiak 

• Klasa 1c,  
wychowawca Jordana Langa i na-
uczyciel wspierający Małgorzata 
Gozdek

• Klasa 1d,  
wychowawca Elżbieta Leksińska

• Klasa 1e,  
wychowawca Magdalena Mysz-
kowska 

Dzieci zaprezentowały bardzo ciekawy 
występ artystyczny i odśpiewały hymn 
państwowy. Następnie nastąpił mo-
ment uroczystego pasowania, pod-
czas którego nowi uczniowie odebrali 
swoje legitymacje szkolne i oficjalnie 
stali się pierwszoklasistami. W wyda-
rzeniu uczestniczył Zastępca Prezy-
denta Miasta Żyrardowa - Adam Le-
miesz oraz Dyrektor Wydziału Oświaty 
Urzędu Miasta Żyrardowa - Urszula 
Wieczorkiewicz-Tkacz. 

Kolejnych 126 
uczniów dołączyło do 
społeczności Szkoły 

Podstawowej Nr 3
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Powiatowy Festiwal  
Piosenki Młodzieżowej 

„Akcent”
W dniu 18.11.2022 r. w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Żyrardowie od-
był się Jubileuszowy XX Powiatowy Fe-
stiwal Piosenki Młodzieżowej „Akcent”, 

który adresowany był do młodzieży ze 
szkół ponadpodstawowych. W ten po-
południowy wieczór, przy blasku świec 
mogliśmy wysłuchać 11 solistów z te-
renu Żyrardowa, jak również powiatu 
żyrardowskiego. Uczestnicy festiwalu 
zaprezentowali jurorom i publiczności 
nie tylko swoje wokalne umiejętności, 
ale również ambitny repertuar, w któ-

rym nie zabrakło piosenek autorskich. 
Jury składzie: Robert Rasz (przewod-
niczący) – muzyk, perkusista, instruk-
tor, Agnieszka Orzechowska – muzyk, 
instruktor i Sławomir Nalej – muzyk, 
instruktor, mieli niezwykle trudne za-
danie, ponieważ soliści prezentowali 
wyrównany i bardzo wysoki poziom 
wokalny.

Decyzją jurorów I miejsce otrzyma-
ła Oliwia Baranek z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Czesława Tańskiego 
z Puszczy Mariańskiej, II miejsce przy-
znano do Hannie Kmieciak – zgłosze-
nie indywidualne i III miejsce ex aequo 
trafiło w ręce Oliwii Tomaszewskiej 
– zgłoszenie indywidualne i Karoliny 
Lechniak – zgłoszenie indywidualne. 
Podczas dzisiejszych przesłuchań 
wyróżniono Natalię Kaliszewską z Ze-

społu Szkół Nr 3 w Wiskitkach i Małgo-
rzatę Potrzebowską z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Czesława Tańskiego 
w Puszczy Mariańskiej.

Wszyscy wykonawcy zostali uhono-
rowani pamiątkowymi dyplomami 
oraz otrzymali nagrody ufundowane 
przez Starostę Powiatu Żyrardowskie-
go i Prezydenta Miasta Żyrardowa. 
W imieniu Starosty w dniu dzisiejszym 
nagrody wręczyli: Pan Klaudiusz Stu-
siński – Przewodniczący Rady Powiatu 
Żyrardowskiego i Pan Michał Ochnic-
ki – Przewodniczący Komisji Oświaty 
i Kultury Rady Powiatu Żyrardowskie-
go.

Komisja Gratuluje laureatom!

Tekst: Młodzieżowy Dom Kultury  
Żyrardów

r e k l a m a
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Pracownia  
tortów i ciast

Beata
Szczechowicz
Na słodkości zapraszamy 

w  
Piątki od 1000 do 1800

Soboty od 1000 do 1400

Ul. Szkolna 11, Korytów

Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 
Dla trzech pierwszych osób mamy kolczyki z modeliny!
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Rozwiązanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pionowo
1. potocznie nauczyciel
2. pustynia w Ameryce Połu-

dniowej
3. miejsce przeznaczone do 

wjeżdżania
4. wkładane pod obrus na 

Wigilii 
5. narzędzie do pisania
6. biały, morski ptak
7. jedna z liter alfabetu grec-

kiego
8. ... Lubos - aktora
10. do gry w piłkę
11. jeden z trzech króli 
12. ślad na desce po wrośnię-

ciu gałęzi
14. nieprzemakalna, używana 

jako nakrycie stołu
16. ptak podrzucający jaja 

innym ptakom
18. rzemieślnik wykonujący 

drewniane części wozu

21. dodawane do czerwone-
go barszczu

22. mruczy, gdy się go głasz-
czę

24. mała Alicja
25. ciągle płacze
26. trwa od wschodu do za-

chodu Słońca
28. ...Południowa - stan 

w USA
31. żartowniś
32. zakres, zasięg jakiegoś 

zjawiska
34. opłata pobierana od to-

warów po przekroczeniu 
granicy 

36. lekkie, dobrze wypieczone 
ciasto

38. kraj w Afryce Środkowej
39. zmiana robocza w kopalni
41. potocznie mąka ziemnia-

czana
43. miód pitny, łączy w sobie 

jedną część miodu i 2 
wody

45. wielkie, dzikie zwierzę 
47. najwyższy dowódca woj-

ska polskiego i litewskiego
48. US ... - turniej tenisowy
49. najgłębsze jezioro na 

świecie
52. ... na dachu - musical
56. owoc morza
57. łańcuch górski w Ameryce 

Południowej
59. popularn e imię dla łacia-

tego psa
60. danie komuś czegoś 

w zmian za coś
64. pszczółka z bajki
65. pilnowanie, aby coś się 

nie zepsuło
67. wieś w Polsce ze szlakiem 

Orlich Gniazd
69. mieszka obok
70. coś pozbawionego sensu, 

nonsens
71. budowla ogrodowa
72. zajmuje się badaniem 

organizmów żywych 
Poziomo

5. najtwardszy minerał
7. opowiadanie zmyślonych 

rzeczy
9. zastrzeżenia w stosunku 

do czegoś
13. przypadkowe wciągnięcie 

podczas wdechu ciała 
obcego do tchawicy

15. przyrząd do obcinania 
skórek

17. kraj w Ameryce Środko-
wej

19. mieszkania studentów
20. urządzenie do gromadze-

nia energii
23. wynik dzielenia
27. ochronne nakrycie głowy
29. przedstawianie czegoś 

w sposób zgodny ze sta-
nem faktycznym

30. ciastko wyrabiane z okru-
chów cukierniczych

33. choroba zakaźna wieku 
dziecięcego z kaszlem 

35. powstaje z cementu kru-
szywa i wody

37. specjalista w dziedzinie 
epidemiologii

40. miała łódź o wydłużonym 
kształcie

42. kierunek we współcze-
snych sztukach

44. oszust, naciągacz
46. naukowiec badający pre-

historię
49. niewypłacalność
50. sprzeciw, protest, opór
51. film z Leonardo DiCaprio
53. kobieta o wielkiej sile 

fizycznej
54. potocznie o pieniądzach

55. niewielki odłamek czegoś
58. ... Sośnicka - piosenkarka
61. bardzo cienkie placki 
62. park w Warszawie ... Kró-

lewskie
63. darowanie lub złagodze-

nie kary
64. przybrana mama
66. składane, gdy chcemy 

zrezygnować z pracy
68. wybór poprzedzający 

głosowanie
70. wyobcowanie
73. mała kieszeń
74. wieś w woj. małopolskim 

z zamkiem 
75. dowody odniesionych 

zwycięstw
76. jeden z ośmiotysięczni-

ków
77. 15 minut
78. zdobi nadgarstek kobiety
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Poszukiwania w lesie 
pod Józefowem 

W dniach 6-30 listopada br. na terenie lasu 
w pobliżu miejscowości Józefów trwały po-
szukiwania zabytków. Był to obszar między 
torami kolejowymi, a drogą DW719 oraz 
między obwodnicą Żyrardowa, a samym Jó-
zefowem. Przeprowadzona prospekcja była 
kontynuacją prac z 2021 r. oraz z początku 
2022 r. Głównym celem podjętych działań 
jest przeszukanie żyrardowskiego lasu pod 
kątem występowania stanowisk archeolo-
gicznych. 
Dotychczasowe poszukiwania dostarczyły świet-
nych wyników. W 2021 r. udało się odkryć m.in. 
skarb monet z XVII w., dwa nieśmiertelniki pol-
skich żołnierzy oraz dwa stanowiska archeologicz-
ne (w tym jedno datowane dość ogólnie na epokę 
brązu lub epokę żelaza). Z kolei na początku tego 
roku natrafiliśmy na nieznane miejsce potyczki 
między powstańcami, a żołnierzami rosyjskimi 
z 1863 r. Jak udało się ustalić (z pomocą lokalnych 
historyków) była to potyczka z 9 lutego 1863 r., 
zachowana wyłącznie w przekazach ustnych. Po-
nadto w tym roku, w lesie znaleźliśmy magazynek 
wraz z amunicją, pochodzący z polskiego kara-
binu przeciwpancernego wz.35, będącym szczy-
towym osiągnięciem polskiej techniki wojskowej 
okresu II RP.
Przed przystąpieniem do poszukiwań wiedzieli-
śmy, że w danym miejscu znajdują się rosyjskie 
ziemianki z okolic I Wojny Światowej oraz że tam-
tędy przeszli polscy żołnierze we wrześniu 1939 r. 
Znaliśmy także historię wsi Józefów - jest to dość 
„młoda” miejscowość. Jej historia rozpoczyna się 
na przełomie XVIII i XIX w., a jej początki związa-
ne są z niemieckimi kolonistami sprowadzonymi 
przez Feliksa Łubieńskiego. Mimo to, pamiętając 
sytuacje z poszukiwań po przeciwnej stronie to-
rów liczyliśmy, że trafimy na starsze znaleziska. 
Niestety tak się nie stało. Wśród znalezionych 
przedmiotów dominują militaria, przeważnie są 
to karabinowe łuski. Co ciekawe, niemalże wszyst-
kie łuski, z wyjątkiem jednej, związane są z I Wojną 
Światową. Ich duża ilość przyczyniła się do wyda-
towania ziemianek (których proweniencja, zwłasz-
cza rok powstania nie do końca był oczywisty). 
Mianowicie, dzięki resztkom amunicji wiemy, że 
powstały one w okolicach 1914 r. Zapewne prze-
bywali w nich żołnierze rosyjscy oddelegowani do 
pilnowania torów kolejowych przed potencjalnymi 
atakami dywersantów. Należy pamiętać, że prze-
chodzącą przez Żyrardów linią kolejową zaopatry-
wano żołnierzy rosyjskich na froncie nad Rawką 
i Bzurą w latach 1914-1915, stąd była ona dość 
istotna z wojskowego punktu widzenia. Wszystkie 
znalezione łuski związane z I WŚ nigdy nie zostały 
wystrzelone. W kilku przypadkach z łusek usunięto 
pociski, a proch z nich posłużył jako podpałka na 
ognisko. Jednak większość ze znalezionej amuni-

cji została uszkodzona najpewniej z powodu nudy 
panującej wśród wypoczywających rosyjskich żoł-
nierzy. W pobliżu obecnej DW 719 natrafiliśmy na 
dwa ślady po ogniskach. W obu znaleźliśmy spo-
rą ilość łusek i pocisków ze stopionymi rdzeniami 
(rdzenie były wykonane z ołowiu). Prawdopodob-
nie ktoś wyjmował z łusek pociski i jedne, i drugie 
wrzucał do ognia. Oszacowaliśmy to na podsta-
wie znalezionych elementów amunicji: łuski po-
zbawione były spłonek (w wyniku niewielkiej eks-
plozji prochu pozostałego w łuskach w momencie 
wrzucenia do ogniska) oraz pocisków pozbawio-
nych rdzeni. Jeden z pocisków wtopił się nawet 
w rdzeń drugiego pocisku, co świadczy o wysokiej 
temperaturze. W trakcie eksploracji można było 
zaobserwować także inny kolor ziemi w miejscu 
obu ognisk: był to biało-żółty, sypki, ale sprasowa-
ny piasek, podczas gdy w lesie dominuje czarna 
ziemia z organicznymi drobinkami. Dowodami, że 
sprawcami byli żołnierze rosyjscy, są okucia od 
rosyjskich pałatek znalezione w pobliżu ognisk. 
Warto przy tym nadmienić, że w trakcie I WŚ już 
od momentu ustabilizowania frontu wschodnie-
go, wojskom rosyjskim brakowało amunicji. I to 
do tego stopnia, że za każdy nabój dostarczony 
do magazynu wyznaczono nagrodę pieniężną 
(co z resztą pogłębiło braki w amunicji, ponieważ 
z pobudek finansowych żołnierze oddawali wła-
sne, przydziałowe naboje). Z I WŚ pochodzą także 
pojedyncze ołowiane kule z pocisków szrapne-
lowych. Prawdopodobnie Rosjanie ostrzelali las 
w momencie odwrotu w 1915 r. W zeszłym roku 
oprócz kul szrapnelowych natrafiliśmy także na 
skorupę pocisku 76,2 mm oraz pasujący do niej 
zapalnik uderzeniowo-czasowy. Na obecnym eta-
pie badań ustaliliśmy, że ostrzelane zostały dro-
ga Rudzka oraz droga Józefowska. Znajdowały 
się one w skrajnym zasięgu rosyjskich armat 76,2 
mm stacjonujących zapewne w Międzyborowie. 
O artylerii w tej miejscowości wspominał Paweł 
Hulka-Laskowski w książce „Mój Żyrardów”.
Z kolei z II WŚ pochodzi pocisk karabinowy (silnie 
zdeformowany) oraz fragment łuski karabinowej 
po naboju 7,92x57 mm polskiej produkcji. Wy-
produkowana została w warszawskich zakładach 
amunicyjnych „Pocisk” w 1925 r.
Wśród pozyskanych podczas prospekcji przed-
miotów znajdują się także dwa numizmaty. Nie-
stety są one w bardzo złym stanie zachowania. 
Starszy z nich, to zmiażdżona, miedziana moneta, 
przypuszczalnie o nominale 1 kopiejka z przeło-
mu XIX i XX w. Znaleziona została w pobliżu torów 
kolejowych. Drugi z numizmatów, to dwugroszów-
ka z okresu II RP (wybijana w latach 1923 – 1939). 
Niestety z powodu kwasów zawartych w glebie 
jest ona silnie „zjedzona” (średnica krążka zmniej-
szyła się o około 4-5 mm). Z awersu zachował się 
tylko Orzeł, umieszczony w centralnej części mo-
nety.
Największą ciekawostkę stanowi jednak najmłod-
szy ze znalezionych przedmiotów. Jest to guzik 
pochodzący z munduru pracownika PKP z 1946 
r. Owy guzik został wykonany przez zakład Bro-
nisława Grabskiego w Łodzi (przed II WŚ był to 
główny wytwórca guzików dla Wojska Polskiego). 
Na awersie guzika znajduje się Orzeł państwowy 
bez korony, powyżej widnieje skrót „P.K.P”, a po-
niżej Orła uskrzydlone, żelazne koło będące go-
dłem kolejarzy. Wykonany został z przedwojennej 
matrycy, z której usunięto jedynie koronę Orła. 
Zakład Bronisława Grabskiego został upaństwo-
wiony w grudniu 1946 roku i przemianowano go 
na Łódzkie Zakłady Przemysłu Guzikarsko-Galan-
teryjnego. Jeszcze przez jakiś czas, guziki z tego 
zakładu charakteryzowały się sygnaturą „BGŁ” po 
stronie wewnętrznej, którą ostatecznie zmienio-
no na „ŁZG”. Pozyskany przez nas guzik, oprócz 
wspomnianej sygnatury posiada także skrócony 
zapis roku (46) oraz numer seryjny matrycy w lu-
strzanym odbiciu (308). Został znaleziony na ba-
gnach w pobliżu drogi Józefowskiej. 

Mimo iż podczas przeprowadzonych poszukiwań 
pod Józefowem nie znaleźliśmy zbyt wielu przed-
miotów, to jednak śmiało możemy stwierdzić, że 
te prace także przyczyniły się do lepszego po-
znania ziem otaczających Żyrardów. Dzięki nim 
wiemy, że obozowali tam Rosjanie podczas I WŚ, 
a także ustaliliśmy, kiedy powstały znajdujące się 
tam ziemianki. Na podstawie znalezisk znamy 

także obszar, na którym obozowali żołnierze ro-
syjscy. Dowiedzieliśmy się również, że przez parę 
setek lat lokalnego osadnictwa, dany teren nie był 
wykorzystywany gospodarczo. Oczywiście nie wy-
kluczamy możliwości, że z powodu warunków gle-
bowych, wiele metalowych przedmiotów uległo 
rozkładowi. Znalezione przez nas przedmioty tra-
fią pod koniec grudnia do biura Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdzie 
podjęta zostanie decyzja o ich dalszych losach. 

Autor: Jakub Mrówczyński, 
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PODRÓŻ DO AFRYKI - 
KENIA I JEJ ATRAKCJE

Czarny Ląd to miejsce, które kusi swoją od-
miennością i pięknem, co sprawia, że wiele 
osób marzy, by tutaj dotrzeć. Podróż do Afry-
ki  stanowi atrakcję samą w sobie, a wybór 
na miejsce docelowe Kenię to strzał w dzie-
siątkę. Kraj ten bowiem ma do zaoferowa-
nia tak wiele, że trzeba zarezerwować sobie 
przynajmniej miesiąc, by móc go naprawdę 
doświadczyć. Na odwiedzających czekają tu-
taj rajskie plaże, długa linia brzegowa, ma-
lutkie hotele z domkami, które posiadają 
prywatne baseny, a także niezwykłe skarby 
natury.

Atrakcje Kenii - co warto zobaczyć

Kenia to kraj pełen słońca, który wspaniale nadaje 
się na wczasy dla miłośników sportów wodnych, 
a także dla tych osób, które chciałyby ich w końcu 
spróbować i nauczyć się surfowania, windsurfin-
gu, czy też kitesurfingu. Poza tym można tu bez 
końca leniuchować na plaży oraz zwiedzać pod-
wodne światy. Na odwiedzających czekają tutaj 
bowiem wielobarwne rafy koralowe, z których 
warto przede wszystkim zobaczyć te, które znaj-
dują się w okolicach wyspy Wasini. Ten widok po-
zostaje w pamięci na zawsze, a ogrom kolorów, 
cudowne gatunki ryb i rajski podwodny świat ku-
szą, by zaglądać tu częściej.

Jeśli chodzi o plaże  to najpiękniejsze z nich cze-
kają na Wybrzeżach Mombasy. Koniecznie trzeba 
zobaczyć Diani Beach z malutkim, drobnym pia-
skiem i spędzić tutaj co najmniej jedno popołu-
dnie. Wystarczy pozwolić sobie być, odpoczywać 
i cieszyć się urokiem chwili. Świetnym pomysłem 
jest także odwiedzenie samej Mombasy, która po-
siada magiczny port oraz tuk-tuki. Dodatkowo na 
odwiedzających czeka tutaj bardzo ciekawa archi-
tektura starego miasta, a miejsce to stanowi tak-
że świetną bazę wypadową do parku Haller Park, 
w którym możliwe jest karmienie żyraf.

Kenia to także niesamowite parki narodowe. Jed-
nym z piękniejszych rezerwatów jest Masai Mara, 
do którego warto przyjechać w czasie migracji 
zwierząt przez rzekę Mara, czyli w sierpniu oraz 
we wrześniu. Można tu podziwiać lwy, antylopy, 
gazele, czy krokodyle, a także wybrać się na lot 

balonem, by zobaczyć wschód słońca oraz ogrom 
zwierząt, które mieszkają w tym rezerwacie. Taka 
wyprawa stanowi spełnienie marzeń, a na pewno 
okaże się wspaniałym prezentem dla bliskiej oso-
by, czy całej rodziny.

„Czerwone słonie”  natomiast to kolejna atrak-
cja, która czeka w Tsavo West. Kolor ziemi w tym 
miejscu sprawia, że zwierzęta te obsypując so-
bie grzbiety same nabierają innej barwy. To na-
prawdę warto zobaczyć. Podobnie jak magiczny 
widok na Kilimandżaro, który czeka w rezerwacie 
Amboseli. Przy Jeziorze Nakuru natomiast - w Par-
ku Narodowym można zachwycać się pelikanami 
i flamingami.

W czasie safari warto skorzystać z atrakcji głównej, 
czyli noclegu na terenie rezerwatu lub na środku 
sawanny. Można zarezerwować miejsce na obo-
zowisku posiadające namiot lub też w luksuso-
wych domkach, które stworzone zostały w stylu 
kolonialnym. Ta atrakcja sprawia, że możliwe jest 
o wiele głębsze doświadczenie bycia w bliskości 
z dziką afrykańską naturą. Poza tym do znajdują-
cych się nieopodal wodopojów często podchodzą 
różne zwierzęta, co pozwala je obserwować z nie-
dalekiej odległości.

Fascynującym miejscem jest także Nairobi, które 
umożliwia zapoznanie się z barwną kulturą Kenii. 
Zakątek ten ulokowany jest na wysokości 1700 
metrów n.p.m. pod górami Aberdare. Na turystów 
czeka tutaj chociażby Muzeum Narodowe, czy też 
muzeum poświęcone autorce “Pożegnania z Afry-
ką” - Karen Blixen.

Warto zobaczyć także  ruiny Miasta Gede, które 
znajdują się 16 kilometrów od miasta Malindi. Ich 
historia sięga XII wieku, a w XVII wieku z powodów, 
których nadal nie ustalono, wszyscy mieszkańcy 
opuścili to miejsce. Można tutaj przejść się szla-
kiem turystycznym, który obejmuje domy posiada-
jące fascynujące nazwy jak np. Dom Porcelanowej 
Czary, Dom Nożyczek, czy Dom Żelaznej Lampy, 
jak również bramy, grobowce i Wielki Meczet. Nie-
samowicie jest tutaj zwłaszcza wieczorem.

Na odwiedzających czeka w Kenii także magicz-
ne centrum - Kipepeo Butterfly Center, w którym 
można podziwiać ogromną ilość przeróżnych ga-
tunków motyli występujących w okolicznych ob-
szarach, a jednocześnie kupić miód czy wyroby 
z jedwabiu. Miejsce to łączy w sobie zarówno ak-
tywizację społeczności, jak i działania mające na 

celu ochronę środowiska.

Podróżując wzdłuż wybrzeża natomiast można 
odkryć kolejną atrakcję. Mowa tutaj o  Świętych 
gajach ludu Mijikenda, czyli kaya. Są one rozsiane 
na długość około 200 kilometrów. Znajduje się tu 
wiele ciekawych wiosek, z których najstarsze się-
gają XVI wieku. Kaya miały dla mieszkańców zna-
czenie magiczne, dlatego też często znajdowały 
się w niedostępnych miejscach, głęboko w lasach. 
Przez susze jednak w latach 40. XX wieku miesz-
kańcy porzucili święte gaje i obecnie stanowią one 
dla nich siedziby przodków. Nadal czczone są jako 
miejsca święte, a 11 z nich wpisanych zostało na 
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNE-
SCO.

Bardzo klimatycznym miejscem jest także  kenij-
skie miasto Lamu. To zabytkowa metropolia, którą 
można odnaleźć w południowo-zachodniej części 
kraju na wyspie o tej samej nazwie. Można tutaj 
podziwiać przedkolonialną architekturę, zachwy-
cać się krętymi uliczkami, zabytkowymi meczeta-
mi, czy XIV-wiecznym grobowcem kolumnowym 
oraz XVIII-wieczną fortecą. To zabytkowe miasto 
również zostało wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Kiedy najlepiej przyjechać do Kenii?

Kenia znajduje się pod wpływem klimatu równi-
kowego, jest tu więc gorąco i wilgotno. Szczytem 
sezonu jest tutaj okres od grudnia aż do marca, 
wtedy też można się spodziewać  najwyższych 
temperatur, które na wybrzeżu mogą wynosić na-
wet 31 stopni Celsjusza. Najpiękniej w tej części 
kraju jest od listopada do początków kwietnia. Na 
wybrzeżu także mało odczuwa się porę deszczo-
wą, która nawiedza kraj w okresie od kwietnia do 
czerwca, a także od listopada do grudnia.

Niewątpliwie najlepszym czasem na safari będzie 
pora sucha, która w Kenii trwa od czerwca aż do 
października  i ponownie w styczniu oraz lutym. 
Oczywiście ta atrakcja będzie najbardziej nieza-
pomniana, gdy przyjedzie się do Kenii w trakcie 
trwania wielkiej migracji zwierząt, czyli w miesią-
cach: lipiec, sierpień oraz wrzesień, a także w mo-
mencie powrotu zwierząt do Tanzanii, czyli w paź-
dzierniku i listopadzie.

Travelplanet.pl Żyrardów

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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Rozpoczęło się odliczanie do 
Świąt Bożego Narodzenia, 
w związku z tym czas również 
pomyśleć o prezentach. Często 
to właśnie prezenty wykonane 
samodzielnie w domu przynoszą 
naszym najbliższym najwięcej 
radości, a samo ich przygoto-
wanie jest doskonałą zabawą. 
W dzisiejszym artykule kilka 
ciekawych propozycji na kosme-
tyczno-ziołowe prezenty dla każ-
dego.

HERBATKA NA PRZEZIĘBIENIE 
DLA BABCI I DZIADKA:

Potrzebne będą:

• słoik około 200 ml
• kwiaty lipy
• kwiaty dziewanny
• kwiaty czarnego bzu
• kwiat jeżówki purpurowej
• liście malin

Słoik umyć, wyparzyć i wytrzeć do 
sucha. Wysokość słoika podzielić na 
5 równych części i każdą z nich ko-
lejno wypełnić lipą, dziewanną, czar-
nym bzem, jeżówką i liśćmi malin. 
Słoik służy nam zarówno za miarkę, 
jak i za opakowanie prezentowe. Od-
mierzone zioła przesypać do czystej 
i suchej miski. Dobrze wymieszać 
i przełożyć z powrotem do słoika. 
Warto zakrętkę udekorować kawał-
kiem materiału i ozdobną wstążką, 
do której należy doczepić informa-
cję, co się znajduje w środku. Ponad-
to dołącz instrukcję dotycząca spo-
żywania: „Herbatka działa napotnie, 
moczopędnie, ułatwia odkrztusza-

nie,  osłaniająco na gardło, podnosi 
odporność i przeciwgorączkowo. Pić 
3 razy dziennie zaparzając w szklan-
ce 1 łyżeczkę herbatki;  zaparzać pod 
przykryciem przez 20 minut.”

Mimo że herbatkę w artykule dedy-
kuję dla babci i dziadka, tak napraw-
dę mogą ją spożywać nawet dzieci 
od 12 roku życia. Przeciwwskazania 
do jej stosowania: kobiety w ciąży, 
osoby ze stwardnieniem rozsianym, 
chorobami wątroby, gruźlica i bia-
łaczka. 

SZAŁWIOWA SÓL DO STÓP

To doskonała sól dla zmęczonych 
stóp. 

Potrzebne będą:

• słoik około 200 ml 
• sól kamienna gruboziarnista
• suszona szałwia
• 15 kropli olejku cytrynowego
• 10 kropli olejku szałwiowego

Wymieszaj w misce około 170 g soli 
kamiennej, łyżkę suszonej szałwii. 
Następnie dodaj odpowiednie ilości 
każdego z olejków. Dokładnie wy-
mieszaj i przełóż do słoika. Dodaj 
piękną etykietę, wstążkę i gotowe.

RELAKSUJĄCA SÓL DO KĄPIELI 
„POMARAŃCZA Z SOSNĄ”

Zapach olejku pomarańczowego 
i sosnowego jest jednym z najpięk-
niejszych zimowych połączeń zapa-
chowych. Wprowadza podczas ką-
pieli relaksujący świąteczny klimat. 

Potrzebne będą:

• wysoki słoik około 400 ml
• sól himalajska drobna
• sól kamienna gruboziarnista
• garść sosnowych świeżych igieł
• olejek sosnowy
• olejek pomarańczowy
• sól Epson

• kurkuma

Do pierwszej miski wsypać sól hi-
malajską, malutką szczyptę kurkumy 
i kilka kropel olejku pomarańczo-
wego. W drugiej misce umieścić sól 
kamienną, drobno posiekane igły so-
snowe, kilka kropel olejku sosnowe-
go. Sole układać w słoiku warstwami: 
sól pomarańczowa, sól Epson (bez 
dodatków), sól sosnowa, sól poma-
rańczowa itd. aż zostanie wypełnio-
na cała objętość słoika. 

LAWENDOWE MLEKO DO KĄPIELI

Kleopatra kąpała się w mleku, by za-
chować piękno i młodość. Przygotuj 
relaksujące mleko do kąpieli w swo-
im domu, będzie doskonałym pre-
zentem dla bliskiej ci osoby. 

Potrzebne będą:

• słoik około 200 ml
• mleko kokosowe lub krowie 

w proszku
• mąka ziemniaczana
• kwiaty lawendy
• olejek lawendowy
• fioletowa glinka (opcjonalnie dla 

dodania koloru)

Również i w tym przypadku słoik po-
służy nam jako miarka. Połowę słoika 

wypełnij mlekiem w proszku, ¼ słoika 
powinna zajmować mąka ziemnia-
czana, pozostała reszta przypada na 
suszone kwiaty lawendy. Zawartość 
słoika przesyp do czystej i suchej mi-
ski. Dobrze wymieszaj.  Dodaj kilka 
kropel olejku lawendowego i ponow-
nie wymieszaj. Jeśli posiadasz fiole-
tową glinkę to dodaj jej odrobinę, by 
nadać kolor fioletowy, ale i bez niej 
mleko będzie dawało wiele przyjem-
ności osobie obdarowanej. 

Na koniec kilka innych słoiko-
wych pomysłów: 

• Słoik „Dobrych Myśli” - wypełnio-
ny kolorowymi karteczkami z po-
zytywnymi i motywującymi hasła-
mi, który obdarowany losuje na 
początek każdego dnia, 

• Gorąca czekolada (w proszku) 
w słoiku – do przygotowania 
w domu po dodaniu do gorące-
go mleka, przepis łatwy do znale-
zienia w Internecie

•  Piernikowy słoik wypełniony wła-
snoręcznie upieczonymi pierni-
kami; osobiście polecam pierniki 
z dodatkiem ugotowanych ziem-
niaków, u nas w domu od lat pie-
czemy tylko takie. 

Drodzy Czytelnicy, z okazji zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Wam przede wszystkim zdro-
wia, pogody ducha, samych dobrych 
ludzi na życiowej drodze oraz spo-
kojnych świąt.

Aleksandra Skowron-Pałka

Żyrardowska Manufaktura  
Mydeł i Kosmetyków Naturalnych 

NaLi Natural

Prezenty  
świąteczne…  

z domowej

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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Niebezpieczne 
skrzyżowanie

• 17 listopada 
ul. Okrzei 16

• 18 listopada 
ul. 1-go Maja 50

• 19 listopada
ul. Okrzei 51 C

• 20 listopada
ul. Al. Partyzantów 15

• 21 listopada
ul. Okrzei 16

• 22 listopada
ul. Al. Partyzantów 11/13
• 23 listopada

ul. POW 2D lok. 11
• 24 listopada

ul. POW 20 – 24

• 25 listopada
ul. M. C.-Skłodowskiej 14

• 26 listopada 
ul. Okrzei 16

• 27 listopada
ul. F. de Girarda 5

• 28 listopada
ul. F. de Girarda 17

• 29 listopada
ul. Okrzei 16

• 30 listopada
ul. Limanowskiego 30

• 1 grudnia
ul. 1-go Maja 30

DYŻURY APTEK:

Apteka ESKULAP
ul. Filipa de Girarda 17

96-300 Żyrardów,

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 21:00
Sobota   08:00 – 20:00
Niedziela   10:00 – 18:00

NA SYGNALE

21 listopada mieszkanka zgłosiła, że ma 
zablokowany wyjazd z terenu szkoły od  
ul. Bolesława Limanowskiego. Wysła-
ny na miejsce zgłoszenia patrol SM, 
udzielił pomocy przy wyjechaniu z par-
kingu. 

22 listopada za pomocą systemu mo-
nitoringu miejskiego zauważono, że na  
ul. Gabriela Narutowicza przy ul. Józe-
fa Mireckiego, są wykonywane prace 
przy pomocy dmuchawy spalinowej. 
Strażnicy miejscy udzielili pouczenia 
Tadeuszowi C. oraz poinformowali 
o zakazie jej używania.

22 listopada do dyżurnego SM wpły-
nęło zgłoszenie, że na klatce schodo-

wej bloku mieszkalnego przy ul. kpt. 
Stanisława Pałaca 47, przebywa ja-
kiś mężczyzna. Patrol SM na miejscu 
zgłoszenia zastał mężczyznę, będą-
cego pod wpływem alkoholu, który 
swoim zachowaniem zakłócił spokój 
i porządek publiczny. Stanisław D., po 
przebadaniu w placówce ZOZ i bra-
kiem przeciwwskazań zdrowotnych 
do przebywania w PDOZ, został osa-
dzony do wytrzeźwienia. 23 listopada 
za popełnione wykroczenie na ww. zo-
stała nałożona kara grzywny.

23 listopada funkcjonariusze SM 
udzielili asysty pracownikom admi-
nistracji PGM, podczas komisyjnego 
otwarcia lokalu mieszkalnego, przy 
ul.1 Maja 59.

24 listopada patrol SM ze względu na 
opady śniegu, przeprowadził kontrolę 
stanu odśnieżania peronów na stacji 
kolejowej przy pl. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego.  Ze względu na brak oznak 
odśnieżania na peronach oraz chod-
nikach w rejonie dworca, zobligowano 
firmę sprzątającą o podjęcie działań 

w trybie pilnym.

24 listopada przy pomocy systemu 
monitoringu miejskiego, zauważono 
na ul. Jana Skrowaczewskiego pojazd 
marki Opel, który na rondzie prawdo-
podobnie wpadł w poślizg i wjechał na 
wysepkę, uszkadzając znak drogowy. 
Ścięty znak znalazł się pod pojazdem, 
przez co kierujący nie mógł ruszyć 
z miejsca. Kierowca innego pojazdu 
udzielił pomocy w ściągnięciu auta ze 
znaku, przy pomocy liny. W związku 
z zaistniałą sytuacja prowadzone są 
dalsze czynności służbowe.

24 listopada za pomocą systemu moni-
toringu miejskiego zaobserwowano na  
ul. Bolesława Limanowskiego 51, że 
zaparkowany pojazd marki Audi, który 
blokował chodnik. Wysłany na miejsce 
zgłoszenia patrol SM nakazał prze-
parkować pojazd tak, aby pozostawić 
pieszym 1,5 m szerokości chodnika na 
przejście pieszych.

25 listopada osoba zgłosiła do dyżur-
nego SM, że przy ul. Piotra Wysockie-
go na skwerze leży mężczyzna. Patrol 
SM na miejscu zastał siedzącego męż-
czyznę po użyciu alkoholu. W związku 
z trudnością w przemieszczaniu się, 
Wojciech M.  został odwieziony do 
miejsca zamieszkania.

26 listopada wpłynęło zgłoszenie do 
dyżurnego SM, że na terenie AQUA 
przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 27, gru-
pa osób znajdująca się na zewnątrz 
zakłóca spokój i porządek. Zgłoszenie 
zostało przekazane do patrolu, który 
po obchodzie terenu nie stwierdził 
ww. osób we wskazanym miejscu.

W dniu 27.11.2022 r., strażnicy miej-
scy patrolując Park Procnera, zauwa-
żyli od strony ul. Aleksandra Głowac-
kiego pozostawione kilka sztuk opon. 
Jak widać nie wszystkim mieszkańcom 
zależy na utrzymaniu czystości w miej-
scu, które ma służyć na spacery. Nie-
prawidłowość została zgłoszona do 
WGK UM.

STRAŻ MIEJSKA

Zderzenie z radiowozem, 4 osoby w szpitalu 
i 4 samochody uszkodzone – tak przedsta-
wia się bilans dwóch zdarzeń na skrzyżowa-
niu ulicy Mireckiego i Al. Partyzantów. 

W niedzielę 27 listopada około 18:10 dyżurny po-
licji wysłał patrol prewencji w rejon sklepu Żabka 
przy Al. Partyzantów. Zgłoszenie dotyczyło grupy 
osób, która bije człowieka. Policjanci zdecydowali 
o włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych 
skierowali się na miejsce zgłoszenia w związku 
z zagrożeniem życia człowieka. W trakcie wjazdu 
na skrzyżowanie ulicy Mireckiego i Al. Partyzan-
tów na czerwonym świetle, policjant nie zachował 
należytej uwagi i doprowadził do zderzenia z pra-
widłową jadącym samochodem marki Kia.  Wsku-
tek uderzenia kierująca samochodem osobowym 
i jeden z policjantka - pasażerka trafili do szpitala. 
Po tym zdarzeniu przestała działać sygnalizacja 
świetlna w obrębie skrzyżowania. 

Możliwe, że właśnie ta awaria była powodem 
zdarzenia kolejnego dnia. Około godziny 8:45 na 
skrzyżowaniu ulic Mireckiego i Al. Partyzantów 
doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych 
i pieszej. Kierujący jednego z pojazdów i piesza 
trafili do szpitala. 

Sprawę tych dwóch zdarzeń bada żyrardowska 
policja pod nadzorem prokuratury. 
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Nowe plany 
i stare problemy
1 grudnia mija rok odkąd funkcje Prezesa 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkanio-
wej Żyrardów objął Mirosław Urbanowski. 
Nie było to jednak łatwe wejście w nowe 
obowiązki, bo jak wiadomo, rok 2022 roku 
pełen był niespodzianek – wojna w Ukra-
inie, gwałtownie rosnąca inflacja to tylko 
przykłady problemów, z którymi spółkom 
miejskim przyszło się zmierzyć. O proble-
mach i planach na przyszłość, ale także 
o podsumowaniu minionego roku rozma-
wialiśmy z Mirosławem Urbanowskim, Pre-
zesem PGM „Żyrardów”.
To już rok odkąd ponownie przejął Pan 
funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Mieszkaniowej Żyrardów. Co się przez 
ten rok zmieniło i co udało się Panu zrobić?
Plany, jakie miałem były weryfikowane. Ta wery-
fikacja nastąpiła przez to, co się działo na rynku 
nieruchomości. Od lutego mamy problemy nie 
tylko w Żyrardowie, ale też w Polsce, Europie. 
Kiedy przyszedłem tutaj moim podstawowym 
założeniem był remont budynku przy ul. 1 Maja 
25, czyli naszej sztandarowej własności PGM. 
Tego remontu nie udało się zrobić ze względu 
na ogólne problemy finansowe . Dziś to są już 
zupełnie inne uwarunkowania. Z jednej strony 
są to koszty remontu, z drugiej sytuacja finan-
sowa ludzi, którzy mieliby kupić te mieszkania. 
Dostępność do kredytów została utrudniona, 
a do tego doszedł jeszcze spadek wartości pie-
niądza. W tym roku chciałbym chociaż zabezpie-
czyć dach, żeby nie podlegał dalszej dewastacji. 
Myślałem też, że kiedy obejmę to stanowisko, 
to przystąpimy do budowy nowych domów ko-
munalnych. Zasoby komunalne od lat wymagają 
uporządkowania, powiedziałbym, dość drastycz-
nego. Niektóre budynki powinny być rozebrane, 
a w ich miejsce powinny stanąć nowe. Wierzę, że 
bez względu na sytuację w przyszłym roku bu-
dowa tych domów komunalnych i tak ruszy. Je-
stem po rozmowach z prezydentem i zdążamy 

do jednego celu. Chcemy, by te nowe budynki, 
które powstaną, jak najmniej obciążały budżet 
PGM i Miasta, a żeby można je było budować 
przy udziale środków zewnętrznych.
Czyli mówimy o sytuacji, kiedy na przykład 
właściciel wyemigrował w czasie lub po II 
wojnie światowej z Żyrardowa i została po 
nim kamienica, tak?
Tak, ale również o współwłasności nieruchomo-
ści
Czyli to w znacznym stopniu zabudowania 
przy ul. Waryńskiego?
Tak, między innymi to właśnie budynki, które są 
tak zdewastowane, że mogłyby zostać rozebra-
ne, a lokatorzy zostaliby z nich przesiedleni do 
nowo pobudowanych budynków komunalnych. 
Uważam, że nowe budynki powinny być tez na-
grodą dla tych, którzy płacą na czas, ale to już 
rola komisji mieszkaniowej. Analizujemy teraz 
położenie budynków. Oglądamy działki, które 
są własnością Miasta, ale z tyłu głowy mamy też 
możliwość zakupu nowych terenów.
A może Pan złożyć deklarację, że te domy 
komunalne zostaną wybudowane w przy-
szłym roku?
Do tej pory wybudowałem w podobnych insty-
tucjach jak PGM osiem domów komunalnych. 
Czas niezbędny na realizację projektu tj. od do-
kumentacji technicznej do odbioru końcowego 
to minimum 2 lata. Prawdopodobnie w drugiej 
połowie 2024 roku będzie można się wprowa-
dzać do nowego budynku komunalnego. Takie 
domy są też w dużo lepszym stanie niż stan de-
weloperski. Muszą być wykonane podłogi, drzwi 
zewnętrzne i wewnętrzne. Lokale muszą mieć 
wyposażoną kuchnię i łazienkę. I chcemy to bu-
dować w miarę tanio.
Czy mieszkańcy zasobów spółki PGM „Ży-
rardów” odczuli podwyżki, które dotknęły 
inne spółdzielnie i wspólnoty?
Do tej pory cena wyjściowa to było 7zł za m2. To 
ma wzrosnąć o 2 zł. To bardzo trudne dla lokato-
rów. Z pewnością może być im ciężko, bo trzeba 
podkreślić, że nie wszyscy są ludźmi majętnymi. 
W zamian za to postaramy się, żeby otrzymali 
dużo lepszą usługę. Chcemy, żeby mieszkania 
komunalne były w dużo lepszym stanie. To jest 
to, co my możemy zrobić.
W zasobach PGM są też „Domy pełne histo-
rii”.  Czy do tych budynków po remoncie 
wracają dawni lokatorzy?
PGM na to nie ma wpływu. O tym decyduje Mia-
sto. 
Jakie jest obecnie zadłużenie lokatorów?
Około 17 mln zł. To nie jest tylko czynsz, ale lwia 
część tego długu to też media. PGM wykonuje 
wszystkie możliwe czynności, na które zezwala 
prawo w celu odzyskania tych należności. I zgod-
nie z prawem, w przyszłym roku, kiedy tylko bę-
dzie to możliwe, rozpoczniemy eksmisje w sto-
sunku do tych wszystkich, którzy nie przejawiają 
chęci porozumienia. Na lokatorów, którzy mają 
problemy z płatnościami czekamy w PGM. Mam 
nadzieję, że ci ludzie, którzy dzisiaj nie płacą, czę-
ściej będą przychodzili z propozycją rozłożenia 
zaległości na raty lub odpracowania. Aktualnie 

dług odpracowywany jest min. w budynku hote-
lowym przy ul. Waryńskiego. Obecnie jesteśmy 
w okresie, kiedy eksmisji wykonywać nie można, 
czyli od 1 listopada do końca marca. I gdybym 
miał coś podpowiedzieć, zaapelować, to niech to 
będzie okres na przemyślenia dla najemców, bo 
kolejny rok nie będzie czasem jedynie mówienia 
o eksmisjach. Już w tym roku przeprowadzono 
kilka eksmisji dla najbardziej zadłużonych lokato-
rach, którzy nie chcieli zapłacić lub odpracować 
czynszu. Nie przedstawiali też żadnej chęci na 
porozumienie.
Ile osób może spodziewać się eksmisji?
Takie zadłużenie ma 140 lokatorów, z czego 40 
bez prawa do lokalu socjalnego. Chciałbym, żeby 
te osoby miały świadomość, że będziemy dążyć, 
by do tych eksmisji nie doszło, jeśli będziemy wi-
dzieli choćby chęci ze strony najemców do odda-
nia lub odpracowania długu.
Mówi Pan o odrobieniu długu. Jak to wyglą-
da i czy najemcy faktycznie decydują się na 
takie rozwiązanie?
Coraz chętniej najemcy korzystają z takiego 
rozwiązania. Niektórzy przychodzą z własnymi 
propozycjami na odrobienie długu: „u nas w bu-
dynku jest do odmalowania klatka schodowa, 
podwórko wymaga uporządkowania” itp.. Do-
starczamy im materiały i oni faktycznie to wyko-
nują. Jesteśmy otwarci na specjalistów. Liczymy 
na to, że jeśli ktoś jest hydraulikiem, ślusarzem, 
elektrykiem to nam o tym powie i znajdziemy dla 
niego zajęcie. 
W tych 140 lokalach jak dużo jest ludzi, któ-
rzy chcą odpracować dług?
Niestety jeszcze zbyt mało. Może kilka procent. 
Wiadomo, że wydajność starszych ludzi już nie 
jest tak duża i siły też są inne, dlatego oni proszą 
o pomoc na przykład swoje dzieci. Lokatorzy ma-
lują jeden, drugi pokój. Wyliczamy godziny pracu-
jące i zostaje to odliczone od czynszu. Niektórzy 
zgłaszają się do sprzątania klatek schodowych, 
podwórek. 
A jakie było rekordowe zadłużenie?
Zbyt wysokie by można to było tolerować.
Na ostatniej sesji rady miasta weszła 
uchwała w sprawie powierzenia Przedsię-
biorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Żyrar-
dów wykonywania zadań własnych Gminy 
Miasto Żyrardów w zakresie utrzymania 
gminnych obiektów i urządzeń użyteczno-
ści publicznej przeznaczonych na potrze-
by administracji publicznej, oświaty, na-
uki, wychowania, kultury, społeczne oraz 
socjalne. Jakie budynki zostaną objęte tą 
uchwałą? I czy wiąże się to ze zwolnieniami 
konserwatorów m.in. w szkołach, przed-
szkolach?
Proszę mnie o to nie pytać. Nie jest to pytanie 
do mnie. Nie dostałem jeszcze wytycznych w tej 
sprawie. 
Czyli planowana jest zmiana konserwato-
rów w szkołach?
Ze mną nikt o tym nie rozmawiał. 
Czyli dziś w związku z tą uchwałą nie są 
przewidziane żadne zwolnienia?
Przynajmniej ja nic o tym nie wiem.
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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. 

17 listopada w Hali Sportowej „Elektryk” Ży-
rardów dzieci ze szkół podstawowych sta-
nęły na parkiecie, aby rozstrzygnąć, które 
drużyny będą reprezentowały nasz Powiat 
w dalszym etapie rozgrywek w ramach Mię-
dzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardow-
skiego. 
Drużyny rywalizowały ze sobą w systemie każdy 
z każdym. Na podstawie punktacji wyłoniono zwy-
cięskie drużyny. 
Wśród dziewcząt niepokonana była drużyna ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie, która zde-
klasowała przeciwników wygrywając każdy mecz. 
Pierwsze miejsce na etapie powiatowym zagwa-
rantowało SP nr 3 start w międzypowiatach.  
W kategorii chłopców również drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 pokonała wszystkie inne dru-
żyny bez straty punktów w klasyfikacji końcowej. 
Bardzo dobrze poradziła sobie również drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrardowie, która 
zajęła drugie miejsce i również będzie reprezen-
tować nasz Powiat na dalszym etapie. Z uwagi na 

zwycięstwo SP 3 w poprzednim roku, do etapu 
międzypowiatowego przeszły dwie pierwsze dru-
żyny z podium.
W zakończeniu zawodów wziął udział Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, o któ-
rego puchar rywalizowały drużyny.  Starosta wrę-
czył zawodnikom pamiątkowe dyplomy, a druży-
nom z podium puchary oraz medale.
Klasyfikacja końcowa chłopców

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Żyrardowie
3. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
4. Szkoła Podstawowa w Radziejowicach 
5. Szkoła Podstawowa w Wiskitkach 

Klasyfikacja końcowa dziewcząt

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie
2. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
3. Szkoła Podstawowa we Franciszkowie
4. Szkoła Podstawowa nr 6 w Żyrardowie
5. Szkoła Podstawowa w Radziejowicach

Mecze koszykówki o awans rozegrane


