
MŁODZI OCHOTNICY
Z DOTACJĄ

PUSZCZA MARIAŃSKA   STR. 9

CENTRUM NAUKI
KOPERNIK

RADZIEJOWICE    STR. 10

WYDARZYŁO SIĘ
W BIBLIOTECE

MSZCZONÓW   STR. 8

WNIOSKI
NA WĘGIEL

WISKITKI   STR. 11Wesołych Świąt

Żyrardów, wydanie nr 38, 15 grudnia 2022 roku

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK | 24 STRONY | NAKŁAD 10 000 | ISSN 2720-121X

Pędzą sanie z Mikołajem, reniferów brak,
 bo Mikołaj jest już eko, postanowił tak: 

elektryczny pojazd ciągnie jego wielki wóz,
 chociaż święty swe prezenty w worze kiedyś niósł.

Świat się zmienia w dobrą stronę, czyściej wokół nas, 
lecz niezmienne są tradycje i choinek las, 

które stoją w naszych domach, przystrojone w mig,
 mimo że za oknem śnieżek spadł i dawno znikł.

Niech te święta będą dla Was ciut ekologiczne, 
a zerkając na infl ację... też ekonomiczne, 

niech pamięta każdy o tym, co istotne jest: 
że się liczy miłość, radość oraz drobny gest.

Bądźcie więc dla siebie dobrzy, dbajcie o swój kąt,
 a stworzymy atmosferę miłych, pięknych świąt, 

bez odpadów, kłótni, waśni, bez złej w ludziach chemii, 
a nam wszystkim lepiej będzie żyło się na Ziemi.

Wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia  składa Zarząd oraz pracownicy EMKA S.A.
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9 grudnia w Resursie odbył się 
wernisaż wystawy fotografii Paw-
ła Świątka, które są ilustracją do 
wywiadów przeprowadzonych 
z żyrardowskimi rzemieślnikami 
przez Olgę Gitkiewicz, Anne Ka-
mińską i Beatę Kwiatkowską. To 
już kolejna edycja projektu „Ży-
rardowscy rzemieślnicy”, który re-
alizowany jest przez Stowarzysze-
nie Nasze Imaginarium w ramach 
zadania publicznego „Rewitalizu-
jemy Żyrardów” finansowanego 

przez Miasto Żyrardów. 

W robotniczym mieście, jakim jest Ży-
rardów, cykl wywiadów z przedstawi-
cielami ginących zawodów to jak kul-
tywowanie lokalnej tradycji. Z takim 
zadaniem od ponad roku mierzy się 
Stowarzyszenie Nasze Imaginarium. 
Koordynatorką tego projektu jest Be-
ata Kwiatkowska, która już w pierwszej 
edycji wywiadów z rzemieślnikami po-
kazała, jak ciekawi ludzie – rzemieślni-
cy kryją się w Żyrardowie za drzwiami 
swoich warsztatów. Tę pierwszą edy-
cję wywiadów mieliśmy okazję pre-
zentować na łamach naszej gazety. To 
właśnie dzięki temu cyklowi mogliśmy 
poznać historię Mirosława Dziadkie-
wicza (szklarstwo), Krystyny Choińskiej 

(krawiectwo), Katarzyny Niewiadom-
skiej (kominiarstwo), Michała Siedlec-
kiego (namiotnictwo), Jacka Pawlika 
(szewstwo). 

Kolejna odsłona to i nowe zawody, któ-
re Stowarzyszenie Nasze Imaginarium 
przybliża nam dzięki rozmowom Olgi 
Gitkiewicz i Anny Kamińskiej. Obra-
zem do tych wywiadów są fotografie 
Pawła Świątka. Tym razem o swojej 
pracy opowiadli: Zdzisław Brzozow-
ski (czapnik), Jan Garncarek (lampiarz), 
Witold Gorączyński  (szklarz), Paweł 
Janiszewski i Cezary Jeznach (gorzelni-
cy), Mirosław Lange  (złotnik), Katarzy-
na Markowska (wizażystka), Bartłomiej 
Malewicz (florysta), Ewa Szymczak (cu-
kierniczka), Michał Wróbel (mechanik), 

Francesco Vitale (jubiler).

- Takie projekty dzieją się w całej Polsce, 
ale nasz projekt jest pierwszym w Ży-
rardowie – mówiła Beata Kwiatkow-
ska przedstawicielka Stowarzyszenia 
Nasze Imaginarium. - Zaczęliśmy od 
robienia wywiadów i przedstawienia 
ich sylwetek, opracowaliśmy też mapę 
żyrardowskich zakładów rzemieślni-
czych. Nasza mapę można znaleźć na 
stronie www.rzemioslozyrardow.pl. 

Beata Kwiatkowska zachęca również 
rzemieślników do aktualizowania da-
nych na swój temat i prowadzonych 
przez siebie działalności. Zapewnia 
jednak, że Stowarzyszenie w kwestii 
promocji rzemiosła w Żyrardowie nie 
powiedziało jeszcze ostatniego słowa. 

3 grudnia w Centrum Kultury 
w Żyrardowie tradycyjnie już 
odbyła się Wigilia Motocyklowa. 
Organizatorami tej imprezy był 
Klub Motocyklowy „Motocykli-
ści Żyrardów”. Na tegorocznym 
spotkaniu Wigilijnym zjawiło się 
ponad 100 motocyklistów. Były 
to osoby z okolicznych klubów 
motocyklowych jak również z in-
nych części Polski. Spotkanie to 
swoją obecnością uświetnił rów-
nież Prezydent Miasta Żyrardo-
wa, Lucjan Krzysztof Chrzanow-
ski. 

Okres przedświąteczny to dosko-
nały czas na spotkania w gronie 
najbliższych. Doskonale wiemy, że 
do najbliższych nie tylko zaliczana 
jest rodzina, ale tez mikrospołecz-
ności, które łączą nas poprzez pa-
sję i wspólne cele. Takie są właśnie 
spotkania Klubu „Motocykliści Ży-
rardów”, który 3 grudnia spotkał się 
w Centrum Kultury na wspólnym 
dzieleniu opłatkiem. 

Klub „Motocykliści Żyrardów” wspól-
nie z innymi klubami PRM 1978 
tworzy wielką motocyklowa rodzi-

nę. Są to kluby motocyklowe  oraz 
grupy motocyklowe z całego kraju. 
Historia organizacji, skupiającej dziś 
kilkadziesiąt klubów (95). To wyjąt-
kowa społeczność, każdy każde-
go zna. Organizowane są wspólne 
wycieczki krajoznawcze na terenie 
kraju i poza, organizowane są zloty 
motocyklowe, poza sezonem człon-
kowie spotykają się i integrujemy. 
Klub „Motocykliści Żyrardów” funk-
cjonuje na terenie naszego miasta 
i w Polskim Ruchu Motocyklowym 
1978 już od 13 lat. Obecnie na jego 
czele stoi Paweł Teoński, prezydent 
klubu i wiceprezydent Polskiego Ru-
chu Motocyklowego 1978. Członka-
mi klubu są osoby kochające jazdę 
motocyklem bez względu na wiek, 
płeć. Są to całe rodziny i przyjaciele. 
Jest to społeczność otwarta na nowe 
znajomosci, na pomoc innym oraz 
wsparcie. Swoje maszyny prezen-
tują na rożnego rodzaju festynach 
i imprezach miejskich. Zachęcamy 
do odwiedzenia i śledzenia strony 
na Facebooku. Tam wiele ciekawych 
wspomnień z wydarzeń motocyklo-
wych, w których biorą udział. Być 
może jest ktoś ktoś, kto o nich nie 
słyszał, a szuka motocyklowej braci 
do wspólnych wyjazdów i spotkań.

Żyrardowscy 
rzemieślnicy 

 i rzemieślniczki

Wigilia Motocyklowa 



3ŻPŻ • CZWARTEK • 15 GRUDNIA 2022 ŻYCZENIA

Świąt wypełnionych
radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i powodzenia.

życzy

Żyrardowska Manufaktura Mydeł i
Kosmetyków Naturalnych

Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku

składamy Państwu - szczególnie naszym Pacjentom 
najlepsze życzenia.

Niech ten szczególny okres będzie  dla wszystkich 
czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku

i prawdziwej radości.

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. 
w Żyrardowie

Rada Nadzorcza  Prezes Zarządu 

Niech radosna aura Świąt Bożego Narodzenia
Niesie się przez wszystkie miesiące Nowego Roku, 

A cicha noc przerywana jedynie 
dźwiękiem subtelnego dzwonka

Zwiastującego dobrą nowinę. 
Z kolędą na ustach
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Już 17 i 18 grudnia na Placu Jana 
Pawła II w Żyrardowie będzie moż-
na kupić choinki od strażaków. To 
kolejna edycja akcji OSP Bobrow-
ce. Jednostki, która stara się 
uzbroić jednostkę, by móc stawiać 
się na wezwania społeczeństwa. 
O OSP Bobrowce zrobiło się głośno już 
w zeszłym roku, kiedy strażacy ogłosili 
akcję, w której każdy mógł wziąć udział 
licytując i wystawiając interesujące 
rzeczy, usługi. Jedną z nich była kola-
cja z burmistrzem Józefem Grzego-
rzem Kurkiem, który na miarę swoich 
możliwości usiłuje pomóc strażakom 
ochotnikom. Rok temu nie tylko z licy-
tacji strażacy uzbierali ponad 45 tys. zł, 
które pomogły im doposażyć się w 3 
kompletne aparaty do ochrony dróg 
oddechowych, 4 hełmy, 9 kompletów 
nowego typu odzieży ochronnej, parę 
butów, kompresor, który usprawni 
działanie „Dziadka” – samochodu bo-
jowego. Dodatkowo gmina Mszczo-
nów dofinansowała naprawę systemu 
selektywnego powiadamiania. Prezen-
tem gwiazdkowym dla strażaków od 
burmistrza Mszczonowa będzie czwar-
ty aparat ochrony dróg oddechowych. 
To jednostka, która mocno stawia na 
reaktywację pod kątem świeżej krwi, 
ale i nowego sprzętu i wyposażenia 
bojowego. Obecnie na 40 strażaków 
w szatni wisi 8 mundurów. Działa zasa-
da „kto pierwszy, ten lepszy” przy zało-
żeniu, że znajdzie się właściwy rozmiar. 

Strażacy wyliczyli, że dziś, by jednostka 
działała sprawnie potrzebują około 
100 tys., które pozwolą na doposaże-
nie jednostki. 
W związku z brakami w wyposaże-
niu i umundurowaniu, a także w bra-
kach szkoleniowych dziś jednostka 
nie może się przekształcić w Krajowy 
System Ratowniczo-Gaśniczego, co 
z kolei wyklucza strażaków z możliwo-
ści korzystania z wielu dofinansowań 
rządowych, które wspierają działania 
ochotników. To samonakręcająca się 
spirala, bo to właśnie brak takich dofi-
nansowań uniemożliwia również roz-
wój jednostki. 
Mimo różnych przeciwności losu 
strażacy się nie poddają. W tym roku 
planują i organizują kolejną odsłonę 
swojej akcji. Tym razem możliwe jest 
przekazanie wsparcia strażakom po-
przez zakup choinki na Placu Jana Paw-
ła II. Ta inicjatywa możliwa jest dzięki 
ich sąsiadom i członkom OSP. Ponie-
waż Bobrowce i gmina Mszczonów to 
choinkowe zagłębie, strażacy poprosili 
o wsparcie swoich sąsiadów. I tak 17 
i 18 grudnia w Żyrardowie wystawią 
dorodne świerki w cenach hurtowych, 
bo 20 – 30 zł za choinkę. To symbolicz-
na cegiełka, choć oczywiście, jeśli ktoś 
chce wesprzeć strażacką brać, nie ma 
górnej granicy. Tu każdy grosz się liczy. 
Na tę wyjątkową świąteczną akcję 
strażacy przygotowali też kalendarze, 
z których dochód również przeznaczą 
na swoje doposażenie. A z pewnych 
źródeł wiemy, że w ten wyjątkowy świą-
teczny weekend na Plac Jana Pawła II 
zawita Święty Mikołaj, który w tym roku 
również wspiera działania strażaków 
z OSP Bobrowce. 

Kardiolog Roku 2022 
leczy w Żyrardowie

Kardiolog Roku 2022 jest w Żyrardowie! Szy-
mon Jagodziński to Dyrektor ds. Lecznictwa 
w Naszym Szpitalu, Ordynator Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych, Lekarz medycyny Szymon 
Jagodziński, Specjalista chorób wewnętrz-
nych, Kardiolog. To właśnie on został laure-
atem i zajął I miejsce w kategorii Kardiolog 
Roku 2022 w tegorocznej ogólnopolskiej edy-
cji Plebiscytu Medycznego Hipokrates 2022.
Spośród szerokiego grona nominowanych 
wybrani zostali najbardziej cenieni i lubiani 
przez Pacjentów pracownicy służby zdro-
wia z całego kraju. Laureaci plebiscytu ode-
brali nagrody podczas gali, która odbyła się 
w przepięknych i gościnnych wnętrzach Zam-
ku Królewskiego w Warszawie. Główne nagro-

dy wręczył Minister Zdrowia Adam Niedzielski.
W piątek, 2 grudnia laureaci głównych tytułów 
odebrali statuetki i nagrody z rąk Ministra Zdrowia 
Adama Niedzielskiego oraz Doroty Kani, Redaktor 
Naczelnej i Członka Zarządu Polska Press Grupy.
Celem plebiscytu Hipokrates 2022 było do-
cenienie i nagrodzenie tych pracowników 
ochrony zdrowia, którzy cieszą się najwięk-
szym uznaniem Pacjentów, i to nie tylko za 
profesjonalizm w procesie leczenia, lecz tak-
że za kulturę osobistą i podejście do Pacjenta. 
Patronem ogólnopolskiej gali było Ministerstwo 
Zdrowia, a cały plebiscyt prowadzony był pod 
patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Z tej okazji Prezes CZMZ SP. Z O.O., Marcin Plu-
ta, serdecznie pogratulował laureatom, tj. Dy-
rektorowi Szymonowi Jagodzińskiemu i Marice 
Szmitkowskiej, Pielęgniarce Roku 2022 w powie-
cie żyrardowskim. - To ogromny skarb dla naszej 

placówki mieć w swoich szeregach tak wspania-
łych lekarzy i pielęgniarki jak tegoroczni laureaci.
O tym jak ważne jest to wyróżnienie mówił rów-
nież Szymon Jagodziński. - To dla mnie ogromny 
zaszczyt. Dziękuję wszystkim pacjentom, którzy do-
cenili moją pracę, jak i mojej rodzinie za wsparcie. 
Szczególne podziękowania chciałbym także prze-
kazać organizatorom plebiscytu, dzięki którym 
pracownicy ochrony zdrowia mogli poczuć, że ich 
codzienny wysiłek jest doceniany – podkreślił Jago-
dziński. - Zawód lekarza jest bardzo trudnym zawo-
dem, określanym czasem mianem sztuki lekarskiej, 
ponieważ w proces opieki nad chorym lekarz często 
angażuje się całościowo, również jako człowiek, prze-
nosząc emocje- smutki i radości do własnego domu.
Dyrektor zaznaczył, że nagroda, o której przyznaniu 
decydują głosy oddane przez pacjentów, jest naj-
bardziej cennym wyróżnieniem dla lekarza. Daje 
nie tylko ogromną satysfakcję, ale też jest olbrzymią 
motywacją do dalszej pracy i rozwoju zawodowego. 

Choinki od 
strażaków
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Klub AP Żyrardowianka 

daje szanse dzieciom  
z Żyrardowa

Żyrardów pamięta 41. 
rocznicę wprowadzenia 

stanu wojennego.
14 grudnia w nowym budynku siedziby 
Akadami Piłkarskiej Żyrardowianka od-
była się  konferencja podsumowująca 
pracę klubu na przestrzeni ostatnich lat. 
Spotkanie poprowadził Daniel Jędrze-
jewski - Prezes AP Żyrardowianki, przed-
stawił on specjalną  prezentacje oma-
wiającą strategie działania klubu oraz 
organizacji imprez i wyjazdów sportowych.

W spotkaniu udział wziął Prezydent 
Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski, który podzięko-
wał prezesowi za ogromny wkład 
w rozwój sportu na terenie Żyrardowa. 

Nasz pomysł na drużyny seniorów 
w znaczny sposób różni się  od strate-
gii naszych poprzedników oraz klubów 
ościennych. Opieramy się w głównej mie-
rze na wychowankach naszego klubu. 
Od zawsze stawialiśmy ogromny nacisk 
na rozwój dzieci, chcemy, aby później to 
właśnie one budowały drużynę senio-

rów. Nasi poprzednicy nie praktykowali 
takiego rozwiązania, a drużyny seniorów 
budowane były przez zawodników bę-
dących spoza Żyrardowa. Przeważnie 
byli to najemnicy, którzy dostawali nie-
małe wynagrodzenia, a w żaden sposób 
nie utożsamiali się  z klubem. Rezultaty 
takiego działania nie będą widoczne od 
razu, na efekty tych działań poczekać 
musimy między 5 a 8 lat.  Mówił Daniel 
Jędrzejewski - Prezes AP Żyrardowianka. 

Nowa strategia klubu AP Żyrardo-
wianka daje szanse lokalnym za-
wodnikom na rozwój, dodatkowo 
przygotowuje ich do możliwość dołą-
czenia do grupy seniorów III oraz IV ligi. 

13 grudnia w Żyrardowie obcho-
dzono 41. Rocznicę wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego, trady-
cyjnie przy Pomniku Droga Polski 
ku Wolnym Narodom odbyła się 
uroczystość upamiętniająca ofiary 
stanu wojennego. Uroczystość przy 
pomniku poprzedzona była mszą św. 
w intencji bohaterów ,,Solidarności”, 
odprawioną w kościele pw. św. K. 
Boromeusza. Obchody zorganizo-
wała Rada Oddziału NSZZ Solidar-
ność w Żyrardowie wraz ze Stowa-
rzyszeniem Wspólnota Żyrardowa.
Żyrardów za sprawą naszego oddziału 
NSZZ Solidarność pamięta o rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. 
Dziś oddajemy cześć, pamięć i hołd 

nie tylko ofiarom stanu wojennego, 
ale także osobom, które dziś z nami 
tworzyły te wspaniałą historię. W spo-
sób szczególny dziękujemy wszyst-
kim mieszkańcom, którzy pomimo 
mrozu i niesprzyjającej pogody są tu 
z nami. Mówił Zastępca Prezydenta 
Miasta Żyrardowa - Adam Lemiesz. 
Na koniec wydarzenia nastąpiło 
uroczyste złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Droga Polski ku Wol-
nym Narodom na skrzyżowaniu ul. 
Mireckiego oraz al. Partyzantów. 

To pozycja obowiązkowa, dla każdego mieszkań-
ca Żyrardowa i okolic, ale również turystów, któ-
rzy chętnie odwiedzają nasze miasto. 14 grud-
nia odbyła się premiera najnowszego wydania 
„Mojego Żyrardowa” Pawła Hulki-Laskowskie-
go, które zostało dofinansowane ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Koordynator projektu Marcin Olborski opowiedział 
o planach wydawniczych i dotychczas zrealizowa-
nych projektach Muzeum Mazowsza Zachodniego 
związanych z autorem. Podkreślił, że „Mój Żyrardów” 
nie jest jedynym projektem wydawniczym, który 
w tym momencie realizowany jest przez Muzeum 
Mazowsza Zachodniego. – Twórczość Pawła Hul-
ki-Laskowskiego jest bardzo ważna. Muzeum ma 
ogromną ochotę na wydawanie i wznawianie jego 
dzieł. Do tego poza chęcią, są jednak potrzebne fi-
nanse – mówił Marcin Olborski. – Wydawanie no-

wych edycji tych dzieł zaczęliśmy dość nietypowo, 
bo udało nam się pozyskać fundusze z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydanie 
opowieści dla dzieci – tłumaczył koordynator, jed-
nocześnie podkreślając wszechstronność pisarza. 
Podkreślił, że wydane książeczki dla dzieci to dość nie-
typowa dla pisarza działalność, którą udało się ukazać 
światu dzięki Piotrowi Dudkiewiczowi, wnukowi pisa-
rza. To właśnie dzięki tej współpracy wydano „Uciechy 
lata” i „Od wiosny do wiosny”. – Jak tylko zajrzałem w te 
opowiadania, wiedziałem, że musimy to wydać. Nowe 
pokolenia muszą mieć możliwość poznania twórczo-
ści Pawła Hulki-Laskowskiego – opowiadał Olborski. 
14 grudnia pokazano nowe wydania książki „Mój 
Żyrardów” Muzeum Mazowsza Zachodniego 
i starostwa powiatu żyrardowskiego przy dofi-
nansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury. Partnerami projektu są Miasto Żyrar-
dów i Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa. 

„Nowe wydanie Mojego Żyrardowa Pawła hulki-Laskow-
skiego to niezwykły moment dla wszystkich muzealni-
ków pracujących w Muzeum Mazowsza Zachodniego 
w Żyrardowie i osób, które zaangażowały się w ten pro-
jekt.” – czytamy w podziękowaniach Bogusława Nie-
trzebki, Dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego. 
Stanisław Nalej, członek zarządu powiatu żyrardow-
skiego, który tego dnia reprezentował starostwo po-
wiatowe w Żyrardowie, podkreślił, że nowe wydanie 
wygląda naprawdę imponująco. – Warto czytać „Mój 
Żyrardów”, to książka, która pozwoli nam zrozumieć życie 
w dawnym Żyrardowie, nie tylko z przekazu rodziców lub 
dziadków – mówił podczas spotkania Stanisław Nalej. 
Wydarzenie uświetniła obecność Piotra Dutkiewicza, 
czyli wnuka Hulki-Laskowskiego, który opowiedział 
barwne historie o życiu swojego dziadka. Goście 
obecni na spotkaniu otrzymali w prezencie egzem-
plarze książki. Nowe wydanie można zakupić w siedzi-
bie Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. 

„Mój Żyrardów”  w nowej odsłonie

Mikołaj odwiedził 
małych pacjentów
Wizyta św. Mikołaja daje dzie-
ciom nadzieje i radość. Te emocje 
są tym bardziej cenne w szpita-
lu, gdzie codziennie mali pacjenci 
walczą o swoje zdrowie. 6 grudnia 
św. Mikołaj odwiedził pacjentów 
z Oddziału Pediatrycznego oraz 
z Pododdziału Otolaryngologiczne-
go w Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego przynosząc podarki, 
ale przede wszystkim wywołując 
uśmiechy na buziach dzieci. 
Około 20 małych pacjentów żyrardow-
skiego szpitala spotkało się z Miko-
łajem w dniu jego imienin 6 grudnia. 

Święty odwiedził najmłodszych pacjen-
tów przynosząc im drobne upominki 
w postaci książek, pluszaków i słody-
czy. Jednak to nie prezenty były naj-
ważniejsze, a radość dzieci, które na 
co dzień zmagają się z walką o swoje 
zdrowie. Tego dnia na wszytkim twa-
rzach gościł uśmiech i wzruszenie, 
które udzieliło się nie tylko rodzicom 
i personelowi medycznemu, ale rów-
nież samemu Mikołajowi, dla którego 
spotkanie z małymi pacjentami to wy-
ciągnięte rączki, szczery uśmiech i oczy 
pełne dziecięcej miłości. 
Spotkania ze Świętym Mikołajem to 
w Centrum Mazowsza Zachodnie-
go już tradycja, choć nawet ta została 
przerwana pandemią Covid-19. Te-
goroczne spotkanie z Mikołajem było 
pierwszym od 2019 roku. 
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5 grudnia Szkoła Podstawową nr 4 im. Mikołaja 
Reja w Żyrardowie świętowała 105 lat istnienia. 
W uroczystości wzięli udział uczniowie, pracow-
nicy szkoły oraz absolwenci. Z tej wyjątkowej 
okazji powstała również nowa piosenka o szkole. 

Obchody 105 lecia żyrardowskiej „Czwórki” rozpo-
częły się w niedzielę 4 grudnia. Tego dnia w koście-
le pw. Wniebowstąpienia Pańskiego odbyła się uro-
czysta Msza Święta w obecności biskupa Andrzeja 
Franciszka Dziuby. Następnie 5 grudnia w budynku 
szkoły odbył się  ciąg dalszy obchodów tego wy-
jątkowego święta. Na uroczystym apelu zjawili się 
uczniowie, pracownicy szkoły, absolwenci oraz go-
ście, których powitała Dyrektor Beata Marzęda Przy-
bysz. Do szkoły zawitali  m.in: Posłanka Anna Ewa 

Cicholska, Grzegorz Dobrowolski - Dyrektor Dele-
gatury Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie, 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski - Prezydent Miasta 
Żyrardowa, Krzysztof Dziwisz - Starosta Powiatu Ży-
rardowskiego, Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz - Dy-
rektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Żyrardowa. 

Podczas dzisiejszej uroczystej Akadami ucznio-
wie przedstawiają  swoje szkolne życie. Tego 
wyjątkowego dnia towarzyszy nam mnóstwo 
wspomnień. Swoją obecnością zaszczycili nas ab-
solwenci oraz wiele ważnych osób z grona oświa-
towego, samorządowego i parlamentarnego. Mó-
wiła Beata Marzęda Przybysz - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie. 

Nie zabrakło również  części artystycznej, ucznio-
wie pod czujnym okiem swoich wychowawców 
przygotowali szereg wstępów, w których zapre-

zentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. 

Ważnym elementem było odśpiewanie nowej pio-
senki szkoły, przygotowanej specjalnie na te wyjąt-
kową okazję. Autorami tekstu piosenki są ucznio-
wie: Szymon Maciaszczyk kl. III a, Piotr Foks kl. II b, 
Kamil Kuran kl. VI c. Muzykę natomiast skompo-
nował absolwent „Czwórki” - Krzysztof Gwiazda. 

Myślę, że na długo pozostanie nam w pamięci dzi-
siejsza uroczystość 105 lecia istnienia naszej żyrar-
dowskiej „Czwórki”, czyli szkoły, której sam jestem 
absolwentem. Gratuluję  całej społeczności szkoły, 
nauczycielom, uczniom i pracownikom. Życzę,  aby 
placówka dalej się  rozwijała, i ja jako prezydent za-
wsze będę ten rozwój wspierał, tak samo jak całej 
oświaty w mieście Żyrardów. Mówił Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski - Prezydent Miasta Żyrardowa. 

105. lat „Czwórki”

10 grudnia w Żyrardowie odbył się 
wyjątkowy finał Szlachetnej Paczki. 
W tym wyjątkowym dniu 10 darczyń-
ców zaangażowało się w niesienie 
pomocy dla 20 rodzin, zgłoszonych 
do programu. Przekazane przez 
nich paczki były pełne potrzeb-
nych produktów, umożliwiających 
przetrwanie tego trudnego okresu.

Jesteśmy grupą znajomych, naszym 
celem jest pomoc osobom potrze-
bującym. W akcję Szlachetna Pacz-
ka włączamy się po raz trzeci. Tym 
razem pomagamy starszej pani, ale 
której przygotowaliśmy pączki za-
wierające produkty żywnościowe, 
chemię  domową, środki czystości 
oraz mnóstwo innych produktów 

ułatwiających życie takich jak: ubra-
nia, pościele i trochę słodkości. 
W paczce znalazł się także komplet 
włóczek umożliwiający obdarowanej 
realizowanie swojego hobby. Na-
szym założeniem jest pomoc pro-
sto z serca w związku z tym robimy 
to anonimowo, jeszcze nie wiemy, 
czy dojdzie do spotkania z obdaro-
waną. Myślę, że zawsze warto po-
magać szczególnie osobom, które 
tej pomocy tak naprawdę potrze-
bują. Mówił anonimowy darczyńca. 

 Jak co roku darczyńcy i wolonta-
riusze angażujący się w Szlachetną 
Paczkę wykonali wspaniałą pra-
cę, która przyczyniła się do po-
prawy jakości życia wielu rodzin.

Finał Żyrardowskiej Szlachetnej Paczki „Działaj.My” razem z Polmosem Żyrardów 
12 grudnia w prezydenckim gabine-
cie odbyło się spotkanie, podczas 
którego podpisano porozumienie 
dotyczące wzajemnej współpracy 
pomiędzy Polmosem Żyrardów 
Sp. z o.o., Federacją “DZIAŁAJ.MY” 
i Miastem Żyrardów w zakresie 
budowania więzi społecznych 
i rozwoju integracji pomiędzy oby-
watelami Polski i Ukraińcami za-
mieszkującymi na terenie Żyrardowa.

Porozumienie zaowocuje przeka-
zaniem darowizny pieniężnej przez 
Polmos Żyrardów Sp. z o.o. dla ŻFOS 
“DZIAŁAJ.MY”, która to przeprowadzi 
lokalny konkurs grantowy dla organi-
zacji pozarządowych, grup nieformal-
nych i samopomocowych działających 
na terenie miasta Żyrardowa w zakre-
sie pomocy uchodźcom wojennym.

Strony porozumienia reprezentowali 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski- pre-
zydent Miasta Żyrardowa, Jan Filo-

cha- członek zarządu Polmos Żyrar-
dów Sp. z o.o. oraz Paulina Drozd 
- prezeska Żyrardowskiej Federacji 
Organizacji Społecznych “DZIAŁAJ.MY”.

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie do 
Żyrardowa docierało wielu uchodź-
ców wojennych, na których przybycie 
i potrzeby nie pozostawali obojętni 
mieszkańcy miasta, lokalne władze, 
organizacje pozarządowe i przed-
siębiorstwa. Wspomniane wsparcie 
Polmosu Żyrardów na rzecz spo-
łeczności polsko-ukraińskiej jest 
jedną z wielu inicjatyw podejmowa-
nych przed firmę w naszym mieście. 

***
Celem porozumienia jest wzajemna 
współpraca Partnerów w zakresie bu-
dowania lokalnych więzi społecznych 
i rozwoju poziomu integracji społecznej 
między obywatelami Ukrainy i Polski. 
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie
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W odpowiedzi na nasz artykuł z 1 
grudnia 2022 (wydanie 37) poja-
wiły się doniesienia o rzekomym 
zwolnieniu Roberta Siniarskie-
go z funkcji Dyrektora Centrum 
Kultury w Żyrardowie. Ponieważ 
zarządzenie prezydenta z dnia 28 
listopada 2022 roku nie zawiera 
żadnych szczegółów dotyczących 
odwołania, poprosiliśmy o ko-
mentarz Roberta Siniarskiego.

W związku ze spekulacjami, które po-
jawiły się po artykule w minionym wy-
daniu Życia Powiatu Żyrardowskiego, 
pragniemy poinformować, że Dyrek-
tor Centrum Kultury Robert Siniarski 

nie został zwolniony ze stanowiska. 
Zarządzenie prezydenta Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego z dnia 
28 listopada 2022 roku wynika ze 
złożonej przez Dyrektora rezygnacji. 

- Złożyłem rezygnację ze stano-
wiska Dyrektora Centrum Kultury 
w Żyrardowie ze względu na stan 
zdrowia – mówi Robert Siniarski. 

Robert Siniarski na funkcję dyrektora 
został powołany 1 września 2018 na 
trzy lata. 16 sierpnia 2021 został po-
wołany na kolejną kadencję. Funkcję 
dyrektora sprawował łącznie przez 
cztery lata i trzy miesiące. Przypo-
mnijmy, że obecnie pełniącym obo-
wiązki Dyrektora Centrum Kultury 
w Żyrardowie został Łukasz Kasper-
czyk, który pełni również funkcję 
Dyrektora Wydziału Kultury i Pro-
mocji w Urzędzie Miasta Żyrardowa. 

To nie było 
zwolnienie!

Czerwoniak świętuję Stefanki

Nowa tablica multimedialna dla Czwórki

1 grudnia w żyrardows kim Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Że-
romskiego odbyło się święto patrona 
szkoły pt. Stefanki. Tego dnia samo-
rząd uczniowski pod czujnym okiem 
wychowawców przygotował dla spo-
łeczności szkoły mnóstwo atrakcji. 

Stefanki powracają do naszej szko-
ły po dwóch latach przerwy spo-
wodowanej przez pandemie. Jak 
zawsze wydarzenie to organizowa-
ne jest przez samorząd uczniow-
ski. Oczywiście my jako nauczyciele 
pomagamy nakierować naszych 
podopiecznych, tak aby wszyst-
ko wpisywało się w tradycję szkoły. 
Mówiła Beata Stawicka - Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Ste-
fana Żeromskiego w Żyrardowie.

Obchody Stefanek rozpoczęły się 
od spektaklu pt. „Zatarg z Wiesz-
czem” w reżyserii Zuzi Kuran - 
uczennicy klasy IId. Równolegle do 
spektaklu odbywała się również 
„Szkolna Familiada”. Turniej przy-
gotowali Wiktor Józefowicz z kla-
sy IVa oraz Piotr Baka z klasy IIa.

Familiada, którą dziś poprowadziłem 
to jeden z elementów tego wyjątko-
wego święta wraz z Piotrem Baką 
mieliśmy przyjemność przygotowy-
wać ten turniej. Całość poprowadzo-
na była w formie klasycznej familia-
dy, wraz z pewnymi rozszerzeniami. 
Były nimi np. koła ratunkowe. Całe 
przygotowania zajęły nam dwa ty-
godnie, mimo to poświęcony czas 
zaowocował wspaniałą reakcją pu-
bliczności. Mówił - Wiktor Józefowicz 
- Prowadzący „Szkolną Familiadę”. 

Dodatkowo podczas szkol-
nych przerw uczniowie skorzy-
stać mogli ze słodkich posiłków 
w „Kawiarni u Stefana” Przygoto-
wane było również stoisko z gofra-
mi. Uczniowie szczególnie zainte-
resowani byli rywalizacją taneczną, 
którą umożliwiał sprzęt multime-
dialny rozstawiony w jednej z sal. 

Wydarzenie zgodnie z tradycją za-
kończyło się  na sportowo. Na hali 
AQUA rozegrany został szkolny tur-
niej w piłkę siatkową, do rywalizacji 
włączyli się również  nauczyciele. 

Niedawno Szkoła Podstawowa nr 
4 im. Mikołaja Reja obchodziła 105. 
rocznicę  swojego istnienia. Z tej 
okazji firma EMKA S.A przekazała 
na rzecz szkoły nową, innowacyj-
ną tablicę multimedialną. Ten wy-
jątkowy prezent pozwoli uczniom 
korzystać z nowoczesnej techno-
logii, a nauczycielom ułatwi pro-
wadzenie zajęć dydaktycznych. 

14 grudnia nastąpiło uroczyste prze-
kazanie nowej, już podłączonej ta-
blicy przez prezesa firmy EMKA S.A - 
Krzysztofa Rdesta. Nie zabrakło także 
upominków dla uczniów w postaci 
gadżetów firmy. Prezes w przystęp-
ny sposób przybliżył dzieciom role 
firmy EMKA S.A oraz opowiedział 
w jaki sposób pomaga ona służbie 
zdrowia w codziennych obowiązkach. 

Niedawno mieliśmy okazję obcho-
dzić rocznicę 105. lecia powstania na-

szej żyrardowskiej Czwóreczki. Naszej, 
ponieważ również jestem absolwen-
tem, moje serce zawsze było zwią-
zane z tym miejscem. To właśnie tu 
powstawał fundament mojego życia, 
na którym mogłem budować swoją 
przyszłość. Dziś jest mi niezmiernie 
miło, że my przyjaciele z Emki może-
my podzielić  się dobrem z obecny-
mi uczniami Szkoły Podstawowej nr 
4. Jako Emka życzymy wszystkiego 
dobrego całej każde pedagogicznej 
i społeczności szkoły. Mówił prezes 
firmy EMKA S.A - Krzysztof Rdest. 

Nowa tablica zamontowana zo-
stała w pracowni matematycznej, 
jak podkreśla dyrektor szkoły Be-
ata Marzęda-Przybysz posłuży ona 
do nauki wszystkich przedmiotów. 
Dodatkowo przyczyni się ona do 
podniesienia poziomu naucza-
nia w żyrardowskiej „Czwórce” 
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Wspaniałe wydarzenie odbyło się w Muzeum 
Lniarstwa - jarmark świąteczny pt. Fabryka 
Świętego Mikołaja! Przyciągnął on do siebie 65 
wystawców z całego kraju, którzy prezento-
wali swoje unikalne rękodzieło. 

Na pięknie ozdobionych stoiskach można było zna-
leźć wszystko, od ozdób choinkowych po ciepłe sza-
liki i skarpety. Wystawcy zadbali o to, aby na jarmar-
ku znalazło się coś dla każdego. Można było kupić 
wyjątkowe prezenty świąteczne, a także tradycyjne 
dania, takie jak pierniki, słodycze i inne smakołyki. 
Wszystkie produkty były wykonane z naturalnych 
materiałów i szczególnie starannie wykończone. 
Goście zostali wspaniale przywitani przez wystaw-
ców, którzy zawsze chętnie dzielili się swoimi do-
świadczeniami i wiedzą. Muzeum Lniarstwa zapew-
niło również atrakcje dla dzieci, w tym konkursy i gry 
z nagrodami prowadzone przez samego Świętego 
Mikołaja. Każdy, kto odwiedził to wyjątkowe miejsce, 
z pewnością zapamięta je na długo.

Ruszyliśmy z kolejną edycją Fabryki Świętego Miko-
łaja. Jest to powrót do naszej krótkiej tradycji organi-
zowania tego przedsięwzięcia, którą przerwała nam 
pandemia COVID-19. Dziś naszą fabrykę otworzy-
liśmy punktualnie o godz. 12:00, zaledwie godzinę 

później Muzeum Lniarstwa pękało w szwach, jestem 
z tego wyniku bardzo zadowolony. Odwiedzający na 
miejscu znaleźć mogą kilka stref. Największym po-
wodzeniem cieszy się strefa rękodzieła, wystawcy 
zjechali tu z całego woj. mazowieckiego, ale również 
z całej Polski. Nasz jarmark wyrówna fakt, że mieści 
się on w zamkniętej przestrzeni muzeum, co unie-
zależnia nas od pogody. Dużą atrakcją są również 
renifery Kasia i Basia, z którymi spacerują nasze elfy. 
- Mówił Jacek Czubak - pełnomocnik prezydenta do 
spraw Muzeum Lniarstwa. 

Nie można nie wspomnieć o pięknych dekoracjach, 
które zostały własnoręcznie przygotowane przez 
pracowników muzeum. Nad naszymi głowami uj-
rzeć  mogliśmy setki lampek tworzących girlandy 
ciągnące się przez całą Fabrykę Świętego Mikołaja. 

Jest to pierwszy tak duży jarmark zorganizowany 
w Żyrardowie, dodatkowo to prawdopodobnie je-
den z największych jarmarków świątecznych na 
Mazowszu. Podkreśla Prezydent Miasta Żyrardowa 
- Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

To co wyróżnia ten wyjątkowy jarmark to fakt, iż 
odbywa się on w zamkniętej przestrzeni. Muzeum 
Lniarstwa to ogromny teren mogący pomieścić tak 
dużą  ilość  wystawców. Dzięki temu niesprzyjająca 
zimowa aura nie ma wpływu na odbywające się tam 
wydarzenia. Samo muzeum nie jest jednak ogrze-
wane, mimo to w dniach jarmarku organizatorzy 
przygotowali wiele źródeł ciepła, takich jak gazowe 
parasole grzewcze. 

Fabryka Świętego 
Mikołaja
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6 grudnia na Placu Jana Pawła II odbyły 
się  miejskie mikołajki. Tego wyjątkowego 
dnia Żyrardów odwiedził sam Święty Mikołaj! 

Mimo niesprzyjającej pogody w mikołajkowe popo-
łudnie do centrum miasta przybyło wiele osób. 

Mikołajki rozpoczęły się od zabłyśnięcia tysiącem 
lampek największej w mieście choinki świątecznej.

Zabrzmiały piękne kolędy i piosenki świąteczne 
w wykonaniu Mai Hyży, a nastrojowymi pastorałka-
mi oczarowała nas Urszula Chocyk. Przewidziano 
także szereg atrakcji dla dzieci w tym m.in: Świątecz-
ny pociąg przejeżdżający ulicami miasta, karuzela, 

kreatywne warsztaty prowadzone przez żyrardow-
ski klub seniora „Siwy Dym” czy maskotki od firmy 
EMKA S.A, które dla wszystkich miały coś słodkiego. 

Tradycyjnie jak co roku na Placu Jana Pawła II od-
bywają się miejskie mikołajki, niestety tym razem 
są to mikołajki z parasolem. Dzieciakom to jednak 
nie przeszkadza i chętnie korzystają ze wszystkich 
przygotowanych atrakcji. Cieszę się, że pomimo 
tej niesprzyjającej pogody możemy tu być  razem 
i świętować tegoroczne mikołajki. Życzę wszystkim 
bogatego Mikołaja i wspaniałych prezentów. Mó-
wił Prezydent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski. 

Podczas wydarzenia nad bezpieczeństwa miesz-
kańców czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej Ży-
rardów oraz OSP Żyrardów. 

Miejskie Mikołajki 
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Pod takim właśnie hasłem odbył się pierwszy 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Mszczonowie, 
którego placem był teren przykościelnego par-
ku. Centralnym punktem imprezy była zaś 
amfiteatralna scena, na której przez dwa dni 
prezentowali się lokalni artyści i zaproszeni go-
ście. Trwającą dwa dni, 10 i 11 grudnia, impre-
zę, zorganizowały wspólnie gminne instytucje: 
Mszczonowski Ośrodek Kultury, Gminne Cen-
trum Informacji, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Mszczonowie, Termy Mszczonów, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Kluby Senior +.
Sobotnie spotkanie rozpoczęło pojawienie się gości, 
których wyczekiwali z pewnością nie tylko najmłod-
si. Święty Mikołaj i Mikołajka z rozmachem wjechali 
do miejskiego parku konną dorożką. Niestety, brak 
śniegu wymusił zrezygnowanie z tradycyjnych sań 
i reniferów. Nim Państwo Mikołajowie dotarli na teren 
Jarmarku przejechali ulicami całego miasta, by dźwię-
kiem wesołych dzwoneczków oznajmiać rozpoczęcie 
przedświątecznego okresu.
Kiedy tylko Mikołaj i Mikołajka pojawili się na scenie, 
w amfiteatrze zebrał się tłum dzieci, chcących zrobić 
sobie zdjęcie z zacnymi gośćmi. Każde z nich ode-
brało również drobny prezent wraz z obietnicą, że 
święty pojawi się ponownie w wigilijną noc, by spełnić 
marzenia. Te z kolei w trakcie Jarmarku można było 
wyrażać w formie listów. W ich pisaniu i rysowaniu 
pomagały obsługujące literackie stoisko pracownice 
Biblioteki. Chętnych, którzy jeszcze nie wyrazili swoich 
świątecznych marzeń, nie brakowało. Kolorowe listy 
dzieci mogły podczas spotkania z Mikołajem wrzucić 
do specjalnej, bożonarodzeniowej skrzynki, która na 
pewno miała w sobie moc spełniania życzeń. Oprócz 
pamiątkowych zdjęć ze specjalnymi gośćmi, najmłod-
si chętnie dali się również wciągnąć do wspólnego 
śpiewania oraz pląsów, do których zachęcali białobro-
dy staruszek i jego towarzyszka. Na scenie pojawiła się 
też grupka dziewczyn, która, zupełnie spontanicznie, 
postanowiła zaśpiewać dla zebranych jedną z trady-
cyjnych kolęd.
Kiedy Mikołaj i Mikołajka zeszli ze sceny, tę przejęli ak-
torzy krakowskiego Teatru w Ruchu. Niestety, z uwagi 
na odległość, artystom nie udało się przybyć na czas, 
ale zaprezentowany spektakl z pewnością wynagro-
dził wytrwałym czas oczekiwania. „Mikołajki – Zapo-
minajki” to przedstawienie, w którym Elfie i Reni po-
szukują zaginionego świętego Mikołaja, bez którego 
nie odbędzie się Boże Narodzenie. Cały spektakl był 
okraszony żartami i raperskimi popisami. 
Większość kolęd, które śpiewamy w okresie bożona-
rodzeniowym, jest silnie związana z tradycją nasze-
go kraju lub poszczególnych jego części. Wiele osób 
uważa, że najpiękniejsze są te utwory, które wyko-
nują górale. O słuszności tego stwierdzenia również 
można się było przekonać w sobotnie popołudnie 
podczas Jarmarku. Na scenie pojawiła się Kapela Be-
skidzka, która dla gości świątecznej zabawy wykonała 
znane kolędy, ale też typowo regionalne pastorałki czy 
piosenki. Za sprawą ich koncertu i pięknych, wyrażo-
nych za pomocą gwary życzeń, można było poczuć się 

jak w górach! Tym bardziej, że muzycy oprócz instru-
mentów przywieźli ze sobą również tradycyjne stroje, 
w których zaprezentowali się jarmarkowej publiczno-
ści.
Po zakończeniu nastrojowego koncertu na scenie po-
jawili się lokalni samorządowcy i przedstawiciele gmin-
nych instytucji, by symbolicznie zamknąć całoroczny 
cykl obchodów 645-lecia nadania praw miejskich dla 
Mszczonowa. Podczas składania świątecznych życzeń 
dla mieszkańców burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi 
Kurkowi towarzyszyli radni: Barbara Gryglewska, Ka-
tarzyna Ciećwierska, Waldemar Suski i Marek Baumel, 
a także przedstawiciele gminnych instytucji: dyrektor 
MOK Grażyna Pływaczewska, zastępca dyrektor GCI 
Magdalena Podsiadły, dyrektor Biblioteki Anna Czar-
necka, główna księgowa MOK Edyta Wiśniewska i ko-
ordynator Klubów Senior + Monika Kubiak. Wspólnie 
nie tylko skierowali ciepłe słowa do zgromadzonych, 
ale również podziękowali sponsorom, którzy pomogli 
w organizacji plenerowej imprezy bożonarodzenio-
wej.
W tym szczególnym, pierwszym dniu Jarmarku, Miko-
łaj i Mikołajka mieli również prezent dla włodarza gmi-
ny. W imieniu samorządowej społeczności wręczyli 
burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi piękny 
obraz autorstwa Romana Zabłockiego. Płotno, które 
otrzymał, przedstawia księcia mazowieckiego Ziemo-
wita III z aktem nadania praw miejskich dla Mszczo-
nowa. W tle znajdują się współczesne symbole gminy 
– ratusz i nowy herb. Zgodnie ze słowami burmistrza 
obraz ozdobi salę konferencyjną Urzędu Miejskiego.
Sobotni dzień zakończyły pokaz „tańca” kolorowych 
laserów, którego tłem były świąteczne przeboje oraz 
okolicznościowa muzyka, wprowadzająca w atmosfe-
rę Bożego Narodzenia.
Oczywiście, sceniczne występy nie były jedynymi 
atrakcjami pierwszego dnia Jarmarku. Już od piątku na 
najmłodszych czekał hit tegorocznych ferii zimowych 
– zjeżdżalnia snowtubing. Oprócz tego, dzieci mogły 
także poskakać w świątecznej kuli. 
Jarmarkowych gości przyciągały drewniane chatki ze 
świątecznym asortymentem i przysmakami. Swoje 
stoiska ze słodkościami otworzyli m.in. szkoła podsta-
wowa w Bobrowcach, a także Koło Gospodyń i Go-
spodarzy Wiejskich w Nosach Poniatkach. Ci ostatni 
zapraszali nie tylko do zakupów, ale także na darmo-
wy bigos, ufundowany dla mieszkańców przez gminę. 
Chętnych na świąteczne danie nie brakowało, ponie-
waż szybko rozniosła się wieść, jak doskonale smaku-
je i jak świetnie rozgrzewa.
Spragnionych ciepła przyciągała również Izba Pa-
mięci Rodziny Maklakiewiczów, w której pracownicy 
Gminnego Centrum Informacji prowadzili Bożonaro-
dzeniową Kawiarenkę. Zmarznięci mogli w niej napić 
się zimowej herbaty lub czekolady, a także posilić się 
łakociami. Na najmłodszych czekały z kolei warsztaty 
dekorowania pierników. Działająca przez dwa dni ka-
wiarenka przyciągnęła prawdziwe tłumy ciepłem na-
pojów, ale przede wszystkim – promiennymi uśmie-
chami prowadzących ją przedstawicielek GCI.
W Izbie Pamięci Centrum wraz z Mszczonowskim Sto-
warzyszeniem Historycznym zapraszali również do 
oglądania okolicznościowej wystawy czasowej „Soli-
darność w okresie stanu wojennego, czyli jak walczo-
no o wolność i godność narodu”, po której oprowa-
dzali lokalni pasjonaci dawnych dziejów.
Jarmarkowa niedziela upłynęła pod znakiem bajko-
wej, śnieżnej pogody, która jednak nie zniechęcała 
gości. Wszystkich, których nie wystraszyła zimowa 
aura, ze sceny rozgrzewały przepiękne kolędy i utwo-
ry świąteczne. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali 
się podopieczni grup wokalnych, działających w Msz-
czonowskim Ośrodku Kultury: Voice, Wokaliza i Ale 
Skład, których instruktorami są Iwona Skwarek, Luiza 

Sadowska i Piotr Sadowski. Dorośli, dzieci, a także ci 
całkiem mali piosenkarze, wprowadzili wszystkich 
w magiczny, świąteczny nastrój wykonując tradycyjne, 
ale także i mniej znane utwory świąteczne.
Do wspólnego kolędowania z amfiteatralnej sceny 
zapraszały również członkinie Klubów Senior +, które 
podczas zajęć muzycznych przygotował Piotr Bech-
cicki. Wykonując świąteczne utwory panie pokazały, 
że wiek nie jest wyznacznikiem niczego, bo w nich pło-
nie prawdziwie młodzieńczy ogień!
Kolędą „Bóg się rodzi” podopieczni Stowarzyszenia 
Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Uśmiech Dziecka” rozpoczęli tradycyjną licytację 
stroików bożonarodzeniowych. Aukcję poprowadził 
niezastąpiony w tej roli Paweł Książek. Choć z nieba 
sypały wielkie płatki śniegu, serca jarmarkowych gości 
okazały się gorące i hojne. Stowarzyszeniu udało się 
sprzedać prawie wszystkie ozdoby świąteczne, a do-
chód z licytacji z pewnością pomoże w prowadzeniu 
terapii dla podopiecznych „Uśmiechu Dziecka”. Nie-
kwestionowanym „królem aukcji” okazał się pan Jan, 
który zakupił wiele ozdób na upominki dla swoich 
wnuków. Najdroższy stroik powędrował z kolei do 
radnego Marka Baumela. Wesprzeć Stowarzyszenie 
poprzez zakup świątecznych ozdób można było tak-
że w sobotę. W jednej z chatek po ofiarowaniu datka 
do puszki można było wybrać jeden ze stroików wy-
konanych przez członków Grupy Plastycznej „Kolor”, 
prowadzonej w MOK-u przez Annę Lipińską-Brodę. 
Oprócz licytacji, w niedzielę można było także wes-
przeć „Uśmiech Dziecka” kupując ozdoby bożonaro-
dzeniowe na stoisku Klubu Senior +, którego człon-
kinie również stworzyły je własnoręcznie, by pomóc 
Stowarzyszeniu.
Po zakończeniu licytacji ze sceny popłynęły dźwięki 
pięknych utworów zaśpiewanych przez scholę z Para-
fii pw. św. Ojca Pio. Wokalistów, a także towarzyszący 
im zespół, prowadzi Agata Baumel.
Świąteczną magię przyniosły gościom także piękne 
jasełka, które zaprezentowała młodzież ze Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osu-
chowie. Przedstawienie, wzbogacone o nastrojowe 
utwory bożonarodzeniowe, przygotowały ze swoimi 
podopiecznymi nauczycielki Elżbieta Olborska i Ange-
lika Woźniak.
O muzyczny klimat drugiego dnia Jarmarku zadbała 
również Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mszczonowie. Zespół pod batutą kapelmistrza 
Szczepana Bieszczada wykonał kilka, tradycyjnych 
polskich kolęd. Niezwykłego klimatu koncertowi do-
dawały prószący śnieg oraz mikołajowe czapki, które 
specjalnie na tę okazję zastąpiły strażackie rogatywki.
Znane kolędy i tradycyjne pastorałki zagrali w ten zi-
mowy wieczór również członkowie Kapeli Góralskiej, 
która przyjechała do Mszczonowa z samego Zakopa-
nego. Podhalańska energia szybko udzieliła się pu-
bliczności, która ochoczo śpiewała wraz z zespołem.
Ostatnim punktem niedzielnego programu był taniec 
z ogniem, który zaprezentowała Natalia Michajlik. 
Choć wokoło leżał śnieg, świąteczne show z płomie-
niami z pewnością rozgrzał wytrwałych. Naprawdę 
warto było poczekać, by zobaczyć na własne oczy, 
jak w rytm bożonarodzeniowych przebojów zimową 
ciemność przecinają kulę ognia, poruszane sprawny-
mi dłońmi artystki.
Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy był bardzo we-
sołą imprezą dla dużych i małych. Ci, którzy nie wy-
straszyli się, szczególnie niedzielnej, aury, mieli zapew-
nione doskonałe preludium przed zbliżającymi się 
świętami. Teraz pozostaje tylko odliczanie dni do mo-
mentu aż kolędy popłyną nie ze sceny, a w naszych 
domach, śpiewane wspólnie z najbliższymi.

Informacja prasowa i foto:  
Dagmara Bednarek, GCI Mszczonów

W świątecznym klimacie
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Informacja w sprawie wypłat dodatku elektrycznego
Urząd Gminy Puszcza Mariańska informuje, iż 
w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 7 
października 2022 r.  o szczególnych rozwiąza-
niach służących ochronie odbiorców energii elek-
trycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku 
energii elektrycznej, w Urzędzie Gminy (sekreta-
riat) przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku 
elektrycznego.

Wnioski można składać od  1 grudnia 2022 r. do 1 
lutego 2023 r. Dodatek w wysokości 1000 zł  bądź  
1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domo-
wym zużywającym prąd do jego ogrzewania. Do-
datek ten będzie wypłacany do 31 marca 2023 r. 

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie 
fi nansowe dla odbiorców, dla których głównym 
źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Zgodnie z w/w ustawą, dodatek wynosi 1 000 zł 
– dla gospodarstw domowych zużywających do 
5 MWh rocznie; 1 500 zł – dla gospodarstw do-
mowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie 
(warunkiem jest załączenie do wniosku potwier-
dzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego 
zużycia za 2021 r.).

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii 
elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewa-
nia jest energia elektryczna. Warunkiem otrzy-
mania dodatku jest posiadanie wpisu lub 
zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 
sierpnia 2022 r.

Data późniejsza zgłoszenia możliwa jest dla osób 

zgłaszających się po raz pierwszy do CEEB. 

Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres za-
mieszkania, jeden dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje też gospo-
darstwom domowym posiadającym wyłącz-
nie pompy ciepła, które są ich głównym źró-
dłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

1. gospodarstwom domowym posiadającym 
mikroinstalacje PV, w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii;

2. gospodarstwom domowym posiadającym 
pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV;

3. gospodarstwom domowym objętym pozy-
tywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypła-
tę dodatku węglowego;

4. osobie w gospodarstwie domowym, obję-
tym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem 
o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła 
(dodatek dla gospodarstw domowych);

5. osobie w gospodarstwie domowym, na 
potrzeby którego zostało zakupione pa-
liwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. 
o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców niektórych paliw sta-
łych w związku z sytuacją na rynku tych 
paliw.

Działając na podstawie art. 6 ust. 
2 ustawy z dnia 27 października 
2022 r. o zakupie preferencyj-
nego paliwa stałego dla gospo-
darstw domowych (Dz. U. z 2022 
r. poz. 2236) Wójt Gminy Puszcza 
Mariańska informuje o udziele-
niu następującego zamówienia 
publicznego:

1. Zamawiający:

Gmina Puszcza Mariańska
Ul. Stanisława Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
NIP 8361514865

2. Data zawarcia umowy drogą 
elektroniczną:

22 listopada 2022 r.

3. Przedmiot umowy: 

sprzedaż węgla na potrzeby za-

kupu preferencyjnego przez oso-
by fi zyczne w gospodarstwach 
domowych.

4. Cena:1500,00 zł/tona brutto.

5. Okoliczności uzasadniające 
udzielenie zamówienia bez za-
stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych:

procedura zgodna z art. 6 ust. 1 
w/w ustawy.; konieczność zaspo-
kojenia podstawowych potrzeb 
gospodarstw domowych na tere-
nie gminy Puszcza Mariańska.

6. Podmiot, z którym został za-
warta umowa:

Polska Grupa Górnicza SA z sie-
dzibą w Katowicach, NIP
6342834728
Ul. Powstańców 30, 40-039 Kato-
wice

Informacja Wójta Gminy 
Puszcza Mariańska
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Świąteczne pierniczenie

Modernizacja oświetlenia w szkołach  
z dofinansowaniem z WFOŚiGW  

w Warszawie
Gmina Radziejowice otrzy-
mała dofinansowanie w kwo-
cie  100  000,00 zł  ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na modernizację 
oświetlenia w dwóch placówkach 
oświatowych, tj. w Szkole Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskie-
go w Korytowie A oraz w Szkole 
Podstawowej im. W. Rdzanowskie-
go w Radziejowicach.

Planowany koszt zadania wynosi  118 
416,97 zł, z czego 100 000,00 zł sta-
nowi dofinansowanie, a 18 416,97 zł 
wkład własny gminy.

Zakres prac będzie obejmował:

1. Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Korytowie A, 
ul. Szkolna 3

•	 zamontowanych zostanie18   
lamp LED o mocy 100 W w Hali 
sportowej i innych pomiesz-
czeniach szkolnych,

•	wymienione zostaną zabez-
pieczenia nadprądowe,

•	wymienione zostaną 4 żarów-
ki LED w oprawach pomocni-
czych,

•	wykonane zostaną pomiary 
natężenia oświetlenia.

2. Szkoła Podstawowa im. W. Rdza-
nowskiego w Radziejowicach, ul. 
Kubickiego 3A

•	 zamontowanych zostanie 
28   lamp LED o mocy 100 
W, 81 lamp LED o mocy 18 
W oraz 66 lamp LED o mocy 
24 W w Hali sportowej i innych 
pomieszczeniach szkolnych,

•	wymienionych zostanie 6 ża-
rówek LED w oprawach po-
mocniczych,

•	 zamontowane zostanie 12 
opraw awaryjnych,

•	wykonane zostaną pomiary 
natężenia oświetlenia.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w 2022 roku uruchomił 
w odpowiedzi na wyzwania związane 
z kryzysem energetycznym, program 
„Modernizacja Oświetlenia”. Samo-
rządy z województwa mazowieckiego 
mogły ubiegać się o dofinansowanie 
w wysokości do 100 tys. zł na zadania 
ograniczające zużycie energii potrzeb-
nej do oświetlenia ulic i innych obiek-
tów. Dotacje pokrywają do 90% kosz-
tów przedsięwzięć ograniczających 
zużycie energii.

Informacja prasowa: UG Radziejowice

Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Adamowa Wsi w okresie świąt 
Bożego Narodzenia spotykają się na „pierniczenie”. To tradycyjne dla 
nich spotkania na kilka tygodni przed świętami, by wspólnie wypiekać 
tradycyjne pierniki. 

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia idą pełną parą. Szczególnie w Kole 
Gospodyń Wiejskich w Adamowie Wsi, gdzie panie dzielnie przygotowują się 
nie tylko do wigilijnej wieczerzy, ale również do Jarmarku Bożonarodzeniowe-
go w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia”. To właśnie 17 grudnia będzie 
można skosztować ich pierników, które stały się już tradycyjnym punktem okresu 
świątecznego. 

- W naszym kole gospodyń takim zwiastunem nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia jest robienie pierników. My to nazywamy pierniczeniem. I zazwyczaj odbywa 
się to już pod koniec listopada, na początku grudnia, bo wiadomo - tradycyjne pier-
niki mogą poleżeć – mówi Izabela Wicińska z Koła Gospodyń Wiejskich z Adamo-
wa Wsi. - Na wykonanie takich pysznych aromatycznych pierniczków poświęcamy 
kilka wspólnych wieczorów i są to najwspanialsze przygotowania do świąt – dodaje.

„Pierniczenie” odbywa się w domu Państwa Wicińskich. To właśnie u nich przy-
gotowywane jest ciasto. To tu dojrzewa. Kiedy ciasto jest gotowe, gospodynie 
z dziećmi spotykają się na wspólne wykrawanie i pieczenie, a w konsekwencji 
również zdobienie pierników. To właśnie ten czas nazywany jest przez mieszkań-
ców Adamowa „pierniczeniem”. 

- Proces ten jest wydłużony w czasie, ponieważ wszystkie z nas pracują zawodowo. 
Najłatwiej zebrać nam się w piątek, sobotę lub niedzielę po południu i wtedy takie 
wcześniej upieczone przez nas ciasteczka są dekorowane przez nas i nasze dzieci. 
Wszystko pod naszym okiem, bo chcemy dzieciaki jak najlepiej nauczyć tradycji – 
opowiada Izabela Wicińska. 

Te wspólnie wypiekane pierniki w tym roku trafią również na kiermasz w GCK 
„Powozownia” w Radziejowicach, który odbędzie się już 17 grudnia.
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4 grudnia w centrum miasta Wiskitki na Placu 
Wolności odbył się niezwykły jarmark świątecz-
ny pt. Mikołajki z Gwiazdami. Przyciągnął on tłu-
my mieszkańców, chcących poczuć magię Boże-
go Narodzenia. Wśród malowniczych straganów 
można było znaleźć wszystko, co potrzebne do 
przygotowania wymarzonego świątecznego wy-
stroju. W powietrzu unosił się zapach pysznych 
pierników i ciasteczek. Nie zabrakło również in-
nych tradycyjnych potraw, które urozmaicały spo-
tkanie. Na stoiskach można było też znaleźć ręcz-
nie robione ozdoby i prezenty świąteczne. Przy 

dźwiękach kolęd wszyscy goście jarmarku czuli 
zbliżającą się magię Świąt Bożego Narodzenia.

Długo czekaliśmy na największą atrakcję w po-
staci Świętego Mikołaja, wspólnych zdjęć i słod-
kich upominków. Na miejscu znajdziemy również 
mnóstwo świątecznych elementów przygotowa-
nych przez lokalne koła gospodyń wiejskich z te-
renu całej gminy. Na stoiskach wystawy do zaofe-
rowania mają dużo specjałów kulinarnych, ale 
również  rękodzieła i ozdoby świąteczne. W tym 
roku postawiliśmy na młodą grupę odbiorców, 
w tak przygotowanym repertuarze nastolatkowie 
z pewnością znajdą  coś  dla siebie. Mówił Bur-
mistrz Miasta i Gminy Wiskitki - Rafał Mitura.

Ważnym elementem podczas jarmarku był wy-
stęp gwiazdy wieczoru - Tomasza Karolaka wraz 
z zespołem Pączki w Tłuszczu. 

Występ zespołu Pączki w Tłuszczu był wyjątko-
wym doświadczeniem, które z pewnością zo-
stanie zapamiętane na długo! Jest to poznańska 
grupa muzyczna, która gra piosenki zarówno z lat 
90. jak i nowsze utwory, które są bliskie młodszej 
publiczności. Atmosfera była gorąca i pełna ener-
gii. Publiczność bawiła się świetnie, tańcząc i śpie-
wając wraz z muzykami. Zespół zapewnił wszyst-
kim wspaniały wieczór, którego na długo nikt nie 
zapomni.

Poniedziałek 5. grudnia był bardzo 
ważnym dniem dla mieszkańców 
Guzowa. Tego dnia bowiem do 
użytku oddana została ul. Rodu 
Łubieńskich. Nowa droga zapewni 
bezpieczeństwo dzieciom uczęsz-
czającym do Szkoły Podstawowej 
im. Aleksandra Kamińskiego w Gu-
zowie.
Uroczystość oddania do użytku drogi 
przebiegła spokojnie i bez zakłóceń. 
W wydarzeniu uczestniczyło wielu go-
ści, w tym władze miejskie, wykonawcy 

oraz mieszkańcy okolic. Otwarcie drogi 
było poprzedzone przemówieniami, 
w których oficjele wyrazili swoje zado-
wolenie z wykonanej pracy. Mieszkań-
cy usłyszeli także zapewnienia, że nowa 
droga zapewni bezpieczeństwo  dzie-
ciom ze Szkoły Podstawowej im. Alek-
sandra Kamińskiego w Guzowie i ułatwi 
dojazd do drogi krajowej nr 50.
Ul. Rodu Lubieńskich jest bardzo waż-
ną drogą komunikacyjną, łączy ona 
duże osiedle mieszkaniowe ze szkołą 
i sklepami oraz budującym się kościo-
łem. Nowy chodnik zapewnia bezpie-
czeństwo dla mieszkańców i dzieci 
przemieszczających się do szkoły, a na-
stępnie do domów. Nikogo nie trzeba 
przekonywać, że ta inwestycja była na-

prawdę potrzebna. Mówił Rafał Mitura 
- Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki. 
Osiągnięcie tego celu możliwe było 
dzięki pozyskanym przez Rafała Mitu-
rę - Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki 
przy wsparciu ministra Macieja Małec-
kiego środkom z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg - blisko 1 800 000,00 
zł. Wartość całej inwestycji zamyka 
się kwotą ponad 4 500 000,00 zł.
Mieszkańcy Guzowa przez lata nie mo-
gli cieszyć się poprawami życia w ich 
okolicy, po tym jak upadła cukrownia. 
Przez brak miejsc do pracy brakowało 
pieniędzy na systematyczne podno-
szenie jakości życia mieszkańców. Od-
wiedzając Guzów wielokrotnie słysza-
łem opinie mieszkańców, mówiących 

jak ważny jest dla nich remont tej drogi. 
Kilka miesięcy temu stojąc w tym miej-
scu przekazywałem na ręce burmistrza 
promesę na blisko dwa miliony złotych 
rządowego wsparcia. Dziś znajdując 
się w tym samym miejscu widzę pięk-
ną  drogę z chodnikiem, dzięki które-
mu dzieci i dorośli mogą bezpiecznie 
przemieszczać się do swoich domów. 
Mówił Wiceminister Aktywów Państwo-
wych - Maciej Małecki. 
Na koniec uroczystości oficjele doko-
nali symbolicznego przecięcia wstęgi, 
co oznaczało oficjalne oddanie drogi 
do użytku. Odbył się także pokaz arty-
styczny w wykonaniu uczniów Guzow-
skiej szkoły. Na nowej drodze zatań-
czony został polonez. 

Guzów bogatszy 
 o nową drogę

Mikołajki z Gwiazdami 
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Święta Bożego Narodzenia w kontekście sposobu żywienia 

Przed nami jeden z najpiękniej-
szych okresów w całym roku – 
Święta Bożego Narodzenia.
Jest to czas magiczny i szczególny, 
który chętnie spędzamy ze swo-
imi bliskimi obdarowując się pre-
zentami,  śpiewając kolędy oraz…. 
spożywając świąteczne przysmaki.
Jedzenie to motyw przewodni świąt 
Bożego Narodzenia – na początku jest 
postnie (choć przecież śledzie czy karp 
to także białko zwierzęce), a potem 
już z rozmachem – wędliny, pierogi, 
uszka, pierniki, serniki i makowce oraz 
wykwintne sałatki z majonezem. Więk-
szość z nas uważa, że inaczej nie moż-
na, bo święta straciłyby cały swój urok.
Pamiętajmy, że nasze zapotrzebowa-
nie kaloryczne ani pojemność żołąd-
ków podczas świąt się nie zwiększają! 
Mimo chęci nie jesteśmy w stanie zjeść, 
ani nawet spróbować każdej przygoto-
wanej potrawy. Wędliny z dnia na dzień 
tracą świeżość, chleb wysycha, a my 
każdego dnia odczuwamy coraz więk-
sze poczucie pełności. Świąteczna żyw-
ność ostatecznie ląduje w koszu. Staty-
styki wskazują, że najwięcej produktów 
marnuje się właśnie w okolicach świąt, 
kiedy to do kosza wyrzucamy 2-3 razy 
więcej jedzenia, niż przez cały rok. Sta-
tystyczna polska rodzina wyrzuca po 
okresie świątecznym ok 2kg jedzenia!
Jak tego uniknąć? Proponujemy meto-
dę 4xP - Planuj, Podziel się, Przechowuj 
i Przetwarzaj:
1. Planuj.
Stwórz listę swoich świątecznych zaku-
pów. Kup tylko to, czego potrzebujesz 
i nie pozwalaj sobie na wkładanie do 
koszyka niczego spoza stworzonej listy. 
Dzięki temu można zaoszczędzić czas 
i pieniądze, a także unikać problemu 
wyrzucania przeterminowanej żywno-
ści do kosza.
2. Podziel się.
W okresie świąt łatwiej dzielić się posił-
kami z innymi ludźmi. Nadmierną ilość 
potraw można spakować dla gości, 
a także oddać żywność potrzebują-
cym, do odpowiednich jadłodajni 
lub na świąteczną zbiórkę żywno-
ści.  Jest to coraz popularniejszy zwy-
czaj, który pozwala na spędzenie do-
statnich świąt także tym osobom, które 
nie mogą sobie na to pozwolić z przy-
czyn fi nansowych.
3. Przechowuj.
Prawie wszystkie potrawy świąteczne 
można zamrozić i przechować nawet 
przez kilka miesięcy. Jest to sposób, 
dzięki któremu kilka razy w ciągu roku 
przygotujesz szybki i smaczny obiad 
bez wkładania w to wysiłku i niepo-

trzebnego wydawania pieniędzy.
4. Przetwarzaj.
Z niektórych potraw można przyrzą-
dzić inne posiłki. Pewne resztki dobrze 
nadają się jako dodatki do sałatek,  
rosół jest świetną bazą do robienia 
wszystkich zup i kremów, a z warzyw 
i mięsa z rosołu można przyrządzić 
zimne nóżki. Dzięki temu obdarzymy 
stare potrawy i składniki drugim życiem 
i nic nie wyląduje w koszu.

***
O jedzeniu i naszych nawykach 
żywieniowych w Święta Boże-
go Narodzenia porozmawiali-
śmy z diabetologiem pracującym 
w Centrum Medycznym Mimedica, 
lek. Anną Durmą, która na co dzień 
pracuje w Klinice Diabetologii 
i Chorób Wewnętrznych w Central-
nym Szpitalu Klinicznym Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
w Warszawie.  Posiada również do-
świadczenie w pracy ambulatoryj-
nej z pacjentami zmagającymi się 
z cukrzycą, stanem przedcukrzy-
cowym, nadwagą i otyłością.
Pani doktor, jak jeść w Święta, by 
czuć się dobrze przez całe trzy dni ?
Umiar to jedna z najważniejszych za-
sad, którą mogę wymienić i która po-
winna obowiązywać przez 12 miesię-
cy, a nie tylko w Święta. Podczas Świąt 
Bożego Narodzenia na stole znajdują 
się potrawy, na które często czekamy 
przez cały rok. Starajmy się jednak za-
chować zdrowy rozsądek i jeść małe 
porcje, ciesząc się ich smakiem. Uni-
kajmy dań, które są łatwo dostępne 
przez cały rok, a także pamiętajmy, że 
nie można najeść się na zapas! Posta-
rajmy się rozpocząć wigilijną kolację od 
tej potrawy, na którą mamy największą 
ochotę, a następnie kosztujmy kolej-
nych w małych ilościach, nie doprowa-
dzając do uczucia niezdrowej pełności. 
Wstawajmy często od stołu, pijmy dużo 
wody i bądźmy asertywni. Oto mój spo-
sób na sukces i dobre samopoczucie.
Czy zwiększona waga po świętach 
to powód do obaw? Wiele osób 
wchodzi na wagę przed świętami, aby 
mieć punkt odniesienia, a następnie 
robi to po bożonarodzeniowym mara-
tonie, aby przekonać się, ile dodatko-
wych kilogramów przybyło. Niektórzy 
martwią się, że zwiększona masa ciała 
jest jednoznaczna z przytyciem, czyli 
przyrostem tkanki tłuszczowej. Roz-
wieje wątpliwości – to mit i błąd w na-
szym myśleniu, który spędza nam sen 
z powiek. Aby przytyć jeden kilogram 
w ciągu doby, musielibyśmy zjeść nad-
programowe 7-9 tys. kcal, czyli łącznie 
około 9-11 tys. kcal, (przeciętnie doro-

sły człowiek zjada około 2-3 tys. kcal 
dziennie). Spożycie ponad trzykrotnie 
większej liczby kalorii graniczy z cudem.
Jedzenie potraw smażonych (karp, pie-
rogi), tłustych (śledzie w śmietanie lub 
oleju, sałatka jarzynowa z majonezem) 
oraz słodkich (sernik, makowiec, pier-
niczki) powoduje gromadzenie glikoge-
nu, który chwilowo zwiększa masę cia-
ła. Nie oznacza to jednak, że doszło do 
przyrostu tkanki tłuszczowej. Pamiętaj-
my też, że obfi ta kolacja przyczynia się 
do zatrzymania wody w organizmie, 
która dodatkowo może powodować 
wahania wagi.
Wigilia cukrzyka: co jeść w święta, 
a czego nie, gdy chorujesz na cu-
krzycę?
Dania wigilijne są z reguły postne, a więc  
wręcz stworzone dla diabetyków. 
Jest jeden warunek – wszystkiego po 
trochu. Są jednak wyjątki, czyli potra-
wy o wyjątkowo wysokim indeksie gli-
kemicznym, których raczej należy so-
bie odmówić lub zastosować zasadę 
małych porcji, jedzonych „dla smaku”. 
Potrawy i produkty świąteczne o wy-
sokim indeksie glikemicznym to: kluski 
z makiem,-pierogi oraz uszka, krokiety, 
jasne pieczywo, ziemniaki, panierowa-
ne ryby, ciasta oraz desery, kompot 
z suszu, alkohol. Ważna jest regular-
na kontrola poziomu glukozy we krwi 
i reakcja na jego wynik. Święta Bożego 
Narodzenia nie są łatwym okresem dla 
osób, które muszą trzymać określoną 
dietę. Wierzę jednak, że dzięki zastoso-
waniu powyższych wskazówek święta 

u cukrzyka będą zarówno smaczne, jak 
i bezpieczne.
Przed nami też Noc Sylwestrowa, 
często obfi ta w wysokoprocento-
we alkohole. Czy jest jakiś magicz-
ny sposób na dobre samopoczucie 
„dzień po”?
Najlepszym sposobem jest trzymanie 
kontroli i nie mieszanie rożnych rodza-
jów alkoholu. Jeśli jednak nie uda się 
zastosować dwóch powyższych zasad, 
mogę zaproponować kilka rozwiązań, 
które poprawią samopoczucie impre-
zowiczów. Picie dużej ilości wody w celu 
nawodnienia organizmu - najlepsze są: 
niegazowana woda mineralna, która 
uzupełni minerały i mikroelementy, na-
pój izotoniczny, kawa (zwężając naczy-
nia krwionośne, pomoże zwalczyć ból 
głowy), sok pomidorowy, który zawie-
ra potas, a więc korzystnie wpłynie na 
układ nerwowy, soki owocowe i miód 
do słodzenia (dzięki zawartości fruk-
tozy przyspieszają spalanie alkoholu). 
Dobrym pomysłem też będzie zjedze-
nie jajecznicy i rosołu, które zawierają 
substancje stawiające na nogi w tym 
mało komfortowym stanie.
Pani doktor, bardzo dziękujemy za 
ciekawe i wyczerpujące odpowie-
dzi na nasze pytania. Mamy na-
dzieję, że po przeczytaniu naszego 
wywiadu już nikt nie będzie miał 
wątpliwości co do sposobów na 
utrzymanie dobrego samopoczu-
cia w święta i Nowy Rok!

Autor: Anna Tkacz, MiMedica

Jeśli potrzebujecie Państwo kon-
sultacji diabetologicznej, zapra-
szamy do Centrum Medyczne-
go Mimedica, znajdującego się 
w Żyrardowie, na ul. Dekerta 3 (tuż 
przy stacji PKP).  Numer telefonu 
do rejestracji: 515-708-508.
Dysponujemy całym wachlarzem 
usług medycznych, a także propo-
zycją na tegoroczny prezent świą-
teczny! Proponujemy Państwu 
bon na wybraną kwotę na wszyst-

kie dostępne usługi w Centrum 
Medycznym Mimedica. Jak to za-
łatwić? Sprawa jest bardzo prosta!
Zamawiacie bon w rejestracji na 
określoną kwotę (telefonicznie lub 
osobiście, bon wydajemy od razu) 
i odbieracie bon w eleganckiej ko-
percie. Możecie obdarować nim 
swoich bliskich, którzy z tym bo-
nem zapiszą się na usługi i za nie 
nie płacą. Jeśli wybrana przez nich 
usługa będzie przewyższać kwotę 

bonu, mogą dopłacić brakującą 
część.
Cały zespół oraz zarząd Centrum 
Medycznego Mimedica Życzy 
Państwu zdrowych, radosnych 
i pogodnych Świąt Bożego Na-
rodzenia, spędzonych w gronie 
najbliższych. Niech przyniosą one 
odpoczynek i zastrzyk pozytywnej 
energii, której wszyscy bardzo po-
trzebujemy!

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Obecnie pracuje jako lekarz w Klinice
Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w
Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Posiada
rownież doświadczenie w pracy ambulatoryjnej z
pacjentami zmagającymi się z cukrzycą, stanem
przedcukrzycowym, nadwagą i otyłością.
Bierze udział w konferencjach, szkoleniach i
kursach (posiada certyfikat Polskiego
Towarzystwa Leczenia Otyłości).
Rozwija się naukowo i prowadzi badania
naukowe w ramach otrzymanego grantu
PTD (Polskiego Towarzyswta Diabetologicznego).

Lek. Anna Durma

515-708-508515-708-508

Żyrardów
U L . J A N A D E K E R T A 3

Nowa placówka
medyczna na mapie

Żyrardowa!

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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C. dokonała zbrodni powiązania prze-
strzeni. Rzeczy ją pamiętają i będą pa-
miętać jeszcze długo, nawet po moim 
odejściu. Żadni następni nie wypłuczą 
z  niej tych prześcieradeł i  obrusów, 
a w drewnie przy regale już na zawsze 
pozostaną małe ubytki, którymi zazna-
czałam, jak rosła. Cieszę się, że chociaż 
w taki sposób C. się zapisze.
A ja się starzeję, chociaż czuję, że nie 
powinnam.
Jakiś czas temu przyszła Ona. Kostki 
zapukały do drzwi, usłyszałam zmarz-
nięte dłonie, które miały zaraz się roz-
kruszyć. Próbowałam ją dostrzec przez 
pokryte szronem okna – widziałam 
tylko przygarbioną sylwetkę i  zlepio-
ne, czarne włosy. Wyglądała, jakby za 
chwilę mogła przepaść w tej ciemności, 
obrócić się w śnieg i zginąć w zamieci. 
Wpuściłam ją więc bez zastanowienia 
i przekręciłam klucz w zamku.

***
Siedziała przy stole i milczała, obraca-
jąc kubek ciepłej herbaty w  dłoniach. 
Próbowałam zobaczyć cokolwiek w jej 
oczach, ale były ciemne i  puste, czę-
ściowo zasłonięte przez włosy, przypo-
minające spływające po twarzy rośliny. 
Miała na sobie przemoczone ubrania, 
pachniała wilgocią. Woda z Niej skapy-
wała, tworząc ciemną kałużę na podło-
dze. Próbowałam się w niej przejrzeć, 
ale byłam rozmazana, zresztą tak się 
właśnie czułam i  Ona dobrze o  tym 
wiedziała. Przyszła mnie dookreślić, 
przypomnieć kim jestem – a raczej nie 
jestem – i czego nie mam. Tego wieczo-
ru nie wypowiedziała ani słowa – kiedy 
przygotowałam świeżą (ale nie wypra-
ną z C.) pościel, odsunęła się powoli od 
stołu i poszła do drugiego pokoju. Już 
kiedyś tu była. Wiedziałam, że wróci. 
Tej nocy śniłam, że C. wdrapuje się 
na mnie i stara się mnie obudzić. Nie 
otwierając oczu, próbowałam ją z sie-
bie zdjąć. Kiedy uchyliłam na chwilę po-
wieki, zobaczyłam, że Ona stoi w pro-
gu i patrzy na nas zimnym wzrokiem. 
Uspokoiłam się, a C. położyła się w koń-
cu na moim brzuchu. Przez całą noc 
czułam na sobie jej ciepły ciężar. Ob-
jęłam go dłońmi i pomyślałam, że ciało 
też pamięta. Ona wróciła do swojego 
pokoju. Wiedziałam, że nas podsłuchu-
je, że nasłuchuje z każdej strony. Kiedy 
rozluźniałam uścisk i zostawiałam ciało 
C. samemu sobie, Jej włosy prześlizgi-
wały się przez szparę pod drzwiami 
i  rozlewały po całym pokoju, wspinały 

po meblach i w końcu po mnie, żeby 
lekkim podduszeniem dać mi upo-
mnienie i przypomnieć, gdzie jest miej-
sce moich rąk, że są po to, by chronić 
i ogrzewać C., której kruche żebra uno-
siły się lekko w rytm mojego oddechu.
Rano piłam czarną kawę w  kuchni, 
a Ona stała pod ścianą i przyglądała się 
wszystkiemu, co robię, mojemu oddy-
chaniu i byciu, łaziła za mną jak widmo. 
Cały czas milczała i to było dla mnie gło-
śniejsze niż jakikolwiek dźwięk.

***
Nie lubiłam Jej wizyt. Pojawiała się za 
każdym razem, gdy zaczynałam lepiej 
sobie radzić. Stale czułam na sobie 
Jej lodowatą obecność, która wisiała 
w powietrzu i zbierała się pod sufitem. 
Otwierałam okna, ale nawet mroźne, 
zimowe powietrze nie było w  stanie 
Jej przepędzić. Kiedy przychodziła, na 
zewnątrz robiło się szaro, a  w  domu 
gęsto. 

***
Odkąd C. zniknęła, żyłam w zawiesze-
niu, jakbym ciągle na coś czekała, cho-
ciaż przecież wiedziałam, że już nigdy 
nie wróci. Czasem próbowałam sobie 
wyobrazić, że C. ze mną jest i się prze-
nikamy, ale było mi ciężko, bo te dwie 
przestrzenie jakoś nie mogły się ze 
sobą połączyć. Widziałam albo siebie 
bez C., albo C. bez siebie.
Wszystkie rzeczy istniały w kontekście 
C. Niepogrzebana jeszcze do końca 
przeszłość była odkopywana za każ-
dym razem, gdy znajdowałam w domu 
przedmiot należący kiedyś do niej. 
Wtedy, sparaliżowana, próbowałam go 
uwolnić i pozbawić sensu, ale nie dało 
się, zwyczajnie było to niemożliwe. C. 
żyła w rzeczach, a rzeczami żyłam ja.
Do szopy za domem regularnie wy-
nosiłam przedmioty, które były zbyt 
zmącone przez pamięć. Pomieszcze-
nie strzegło porcelanowych figurek 
zwierząt, pomalowanych barwnikami 
kamieni oraz mosiężnego młynka do 
pieprzu, którym C. bawiła się codzien-
nie i  kichała, a  to kichanie słyszałam 
później, mieląc przyprawy, więc zaczę-
łam jeść mdłe posiłki i sama stałam się 
mdła.

***
W pierwszych dniach czułam się, jak-
bym trafiła do jakiejś złej, równoległej 
rzeczywistości, z której nie można było 
się wydostać. Echa C. czepiały się mnie 
jak pijawki.
Musiałam pogodzić się z tym, że minę-
ła, więc po kilku nocach, kiedy trochę 
oprzytomniałam, zamknęłam drzwi do 
jej pokoju, a  klucz zakopałam gdzieś 
w  ogrodzie. Próbowałam zapomnieć, 
gdzie i  chyba siebie oszukałam, bo 
rzeczywiście już nigdy więcej nie mo-

głam go znaleźć. Gdy to zrobiłam, po 
raz pierwszy przyszła do mnie Ona. 
Tego wieczoru czułam, jak zbliża się do 
mnie Jej zimny gniew. Potem przyłaziła 
zawsze, gdy byłam zła dla C. albo gdy 
próbowałam ją wymazać.

***
Kiedy po południu szykowałam się do 
mojej codziennej drzemki-ucieczki, 
Ona okryła mnie kocem i miękkim za-
pachem C. Podczas snu miałam ocho-
tę pomodlić się do jakiejś wszechmo-
gącej, wiecznej siły, żeby mi pomogła 
i żebym mogła zapomnieć, ale za chwilę 
sama karciłam się za tę żenującą myśl 
i wyrzucałam ją z siebie. Ona czuwała 
– pilnowała, żeby przeszłość za bardzo 
się nie osuwała. Zawsze gdy przycho-
dziła, dbała o  to, by przypomnieć mi 
jakieś ulotne wspomnienie związane 
z  C., żebym nie mogła uzupełniać się 
nowymi. Łapałam się tych kruchych ob-
razów i chodziłam z nimi przy sobie – 
chciałam chyba wypełnić czymś pustkę, 
którą C. zapisała mi w przypadkowym 
testamencie.
Tym razem we śnie widziałam piasek 
i  ziemię, które ktoś rozrzucał wokół 
mnie. Prosiłam, żeby przestał, ale mój 
głos utknął w gardle i nie mógł się z nie-
go wydostać. W końcu do mnie dotarło 
– byłam C. i to ja ją zakopywałam. Wie-
działam, że to sprawka Jej, że to ona 
wsadza mi do głowy te koszmarne sny. 
Obudziłam się zła i drżąca. Wybiegłam 
na zewnątrz. 
Wiedziałam dokładnie, gdzie jest. I była 
tam.
Kopała dziurę w  ziemi. Wbijała w  nią 
swoje długie, kościste palce, niemal jak 
w  transie. Nie umiałam Jej powstrzy-
mać. w końcu – trafiła na twarde. Spoj-
rzałam na Nią z błaganiem w oczach, 
ale nie posłuchała – czerwonymi od 
mrozu dłońmi odgarnęła piasek z ma-
łej, zniszczonej tabliczki. Przywołała 
mnie, więc podeszłam i pochyliłam się 
nad drewnianą, spróchniałą skrzynką. 
C.
Popchnęłam Ją z  całej siły na ziemię 
i sypnęłam śniegiem w oczy. Wiedzia-
łam, że chce mi przypomnieć, że chce 
wypuścić C. Pociągnęłam Ją z  powro-
tem w stronę drzwi. Śnieg przykrywał 
cicho błonie przed domem, puch kładł 
się ostrożnie na świecie. Gniew z nas 
parował. Zobaczyłam ślady stóp bie-
gnące w  stronę lasu. Rozejrzałam się 
– wszystko wokół spało, chyba nawet ja 
spałam. 
Coś błysnęło mi przed oczami. Usłysza-
łam niewyraźny śmiech, zobaczyłam 
ruch. Coś małego przemknęło za drze-
wem. Zerwałam się nagle i pobiegłam 
przed siebie, a  Ona pognała za mną. 
Odpychałam się z całych sił od ciągną-
cego mnie w dół śniegu, podążałam za 

drobnymi wgnieceniami, które znałam 
na pamięć. Mknęłyśmy we dwie w kie-
runku zamarzniętego jeziora. Biegłam 
i  biegłam, aż w  końcu znalazłam się 
wraz z  Nią na środku pustej, bezkre-
snej przestrzeni. Lód krzyczał pod nami 
i palił mnie w stopy. 
– Nie ma jej tu… – powiedziałam cicho.
– Jest – odpowiedziała Ona i  zaczęła 
podchodzić w moją stronę – po prostu 
się chowa. Ty też się przed nią cho-
wasz, nie możesz tego robić. Ranisz ją.
Poczułam, że wylewa się ze mnie nad-
miar C. Uciekała każdą możliwą drogą, 
przez skórę, przez wydechy i głos, któ-
rego użyłam wobec Niej po raz pierw-
szy. C. znikała i nic nie mogło tego po-
wstrzymać, nawet Ona.
– Oszukujesz mnie od samego począt-
ku. Ona nie wróci – syknęłam.
– Może nie wróci. Ale przynajmniej nie 
zniknie.
Pokręciłam przecząco głową. Coś wy-
kręciło moją twarz, poczułam w brzu-
chu straszną złość. Zrozumiałam, że 
dałam się oszukać. Wyprostowałam się 
i spojrzałam mocno w Jej prowadzące 
donikąd oczy. Zdziwiła się i zaczęła po-
woli wycofywać. Zbliżałam się i  coraz 
mocniej czułam paraliżujące zimno, 
które biło od Jej ciała-nieciała. Czułam, 
że się roztapia. Wiatr zaplątał Jej osmo-
lone włosy, które przylepiały się do twa-
rzy, oplatały szyję i  dłonie, próbowała 
się uwolnić, ale straciła kontrolę. Miota-
ła się i cofała. Pierwszy raz zobaczyłam, 
że jest krucha i wyblakła. Lód zatrzesz-
czał. Zdążyła tylko uchylić sine wargi, 
a potem – spadła.
Brzmiało to tak, jakby wielki głaz wpadł 
do wody, a  za chwilę – cisza, która 
pierwszy raz wydała się cicha. Zrobiłam 
parę kroków przed siebie, podeszłam 
do pęknięcia w lodzie, chcąc dostrzec 
w nim Ją, ale niczego nie zobaczyłam, 
tylko spokojną, niewzburzoną taflę 
i swoje wyraźne, niezakłócone odbicie.
Kiedy wieczorem wróciłam do domu, 
zdjęłam przemoczone ubrania i zasnę-
łam w  łazience, przytulona do pieca. 
Czułam ulgę. Uśpiło mnie regularne 
kapanie. Śniły mi się krople, które okry-
wały mnie swoim kapaniem, a potem 
powódź, wielka woda i fale, który mnie 
obmyły i  zmyły z  powierzchni. Zsunę-
łam się i  spadłam w  nicość, gdzie już 
nie było przeszłości, nie było żadnych 
kontekstów, wszystko było wolne i  ja 
byłam wolna.

***
Rano poczułam się lekka. Obudził mnie 
mój spokojny oddech. Wiedziałam, że 
Jej już nie ma. Wyszłam z pokoju i zo-
baczyłam, że C. zniknęła ze wszystkich 
zdjęć. Wyjrzałam za okno.
Śnieg w końcu zaczął topnieć.

Spotkania  
z Poobecnością 
Autorka: Zuzanna Sosnowska
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4 grudnia w kościele pw. Wniebowstąpienia Pań-
skiego odbył się koncert patriotyczny pt. „Kocham 
Cię, Polsko!”. Zaśpiewali dla nas: Maria Stasiak, Ju-
lia Matczak, Nadia Czubacka, Alicja Krasucka. Na 
koncert zapraszali: Maciej Małecki - Wiceminister 
Aktywów Państwowych, Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski - Prezydent Miasta Żyrardowa oraz Ksiądz 

Adam Domański - Proboszcz Parafii Wniebowstą-
pienia Pańskiego w Żyrardowie. 
Podczas koncertu artyści w muzycznym wykona-
niu przedstawili historie Polski i jej starań o uzy-
skanie niepodległości. 
Koncertem „Kocham Cię, Polsko!” Oddajemy hołd 
bohaterom naszej niepodległości. Dziękujemy za 
wolną ojczyznę, za to że żyjemy w wolnym kraju, 
w którym możemy być Polakami i z dumą patrzeć 

na powiewające biało czerwone flagi. Podczas 
dzisiejszego koncertu młodzi artyści opowiada-
ją pięknymi patriotycznymi pieśniami drogę polski 
do niepodległość. Mówił Maciej Małecki - Wicemi-
nister Aktywów Państwowych. 
Podczas wydarzenia artyści podkreślali, ile dla 
Polaków warta jest wolna Ojczyzna. Wspominali 
oni nie tylko podniosłe momenty, ale również te 
w których Polski nie było na mapach.

2 grudnia w piątkowe popołudnie sala balo-
wa żyrardowskiej Resursy pękała w szwach. 
Mieszkańcy z całego Żyrardowa i okolic przy-
szli obejrzeć wyjątkowy spektakl wystawio-
ny przez Teatr Maskarada pod przewodnic-
twem Ewy Szklarskiej. Spektakl pt. Mały 
Książę zainteresował w szczególności dzieci, 
ale również dorosłych którzy chętnie przy-
pomnieli sobie czasy dzieciństwa. 

„Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu 
z nich pamięta o tym.” (Antoine de Saint-Exupéry 
- „Mały Książę”). Podczas spektaklu w wykona-

niu Teatru „Maskarada” zostaliśmy przeniesieni 
w dziecięcy świat wyobraźni i poszukiwań war-
tości ponadczasowych takich, jak: miłość, dobro, 
przyjaźń i odpowiedzialność.

Premiera odbyła się w żyrardowskiej „Resursie” 
przy udziale licznie zgromadzonej publiczności. 
Wystąpili niezwykle utalentowani młodzi Aktorzy 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie:

•	Mały Książę – Adam Ślęzak
•	 Róża – Angelika Kaliszewska
•	 Pilot – Aleks Otulak
•	 Lis – Urszula Chocyk
•	 Król – Jakub Kuran
•	 Żmija – Olga Cyzman
•	Geograf – Saba Dzwonek
•	 Latarnik – Jakub Mundzia
•	Dziewczyny: Zuzanna Leśniewicz, Hanna Laso-

ta, Lena Wiśniewska, Stefania Leśniewicz, Patry-
cja Gorzkowska, Emilia Ślęzak

•	 Solistki: Angelika Kaliszewska, Oliwia Toma-
szewska

Partnerami wyrażenia byli: Młodzieżowy Dom 
Kultury w Żyrardowie, Resursa, Centrum Kultury 
w Żyrardowie oraz Zespół Szkół nr 1 w Żyrardo-
wie. To właśnie dzięki pomocy żyrardowskiego 
„Elektryka” cały spektakl został nagrany. 

Spektakl nie odbyłby się gdyby nie wspaniały ze-
spół Teatru Maskarada, w którego skład wchodzili: 

•	 Ewa Szklarska – scenariusz i reżyseria 
•	 Aleksandra Rudzińska – przygotowanie wokalne 
•	 Sławomir Nalej – udźwiękowienie i fotografie 
•	 Saba Dzwonek – oprawa plastyczna 
•	Maciej Klociński – opieka artystyczna 
•	 Anna Ślęzak - charakteryzacja 

Mały Książę zawitał 
do Resursy. 

Kocham Cię, Polsko!
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 Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 
Dla 5 pierwszych osób  mamy choinki do odbioru przy redakcji Życia Powiatu Żyrardowskiego.

Rozwiązanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pionowo
2. duża, okrągła kluska
3. zdrobnienie od imienia 

Joanna
4. stolica Ukrainy 
5. gzyms
6. dorastająca dziewczyna
8. stwierdzenie, że ktoś zrobił 

coś złego
9. Antoni - twórca programu 

„Z kamerą wśród zwierząt”
10. kierujący się w swoim 

postępowaniu dobrem 
innych

12. ... Sworowska - polska 
modelka 

13. wyrastają u małego dziec-
ka

14. kraina, gdzie panuje spo-
kój i ład

15. drapieżny ptak żywiący się 
padliną

17. olbrzymi wojownik zabity 
przez Dawida

19. fauna i ....
20. nieduży ptak o szarobru-

natnym upierzeniu
21. kluski cienko rozwałkowa-

ne w kształcie kwadracika
23. pojawia się rano na trawie
25. pracownik zajmujący się 

roznoszeniem korespon-
dencji

27. mit. rzym. bóg miłości
28. coś bezwartościowego
29. napisał „Ferdydurke”
32. miękka tkanka wokół 

zębów
33. ptak o grubym dziobie 

w czerwone i niebieskie 
pasy

34. luksusowy, hiszpański 
dom mody

35. ptak łowny 

37. uczucie odprężenia po 
silnym napięciu

38. pierwiastek chemiczny, 
ciężki, srebrzystoszary 
metal

39. imię biblijne
46. arkusz z wydrukowanym 

nagłówkiem instytucji 
47. wkład do ołówka
48. dawniej wodociąg wraz 

z konstrukcją nośną
51. przyprawa korzenna
55. ze Spychowa
56. jednostka monetarna 

Chin
57. coś pozbawionego logiki
59. dolina, wąwóz
62. słowiańska bogini
63. ptak, otaczany kultem 

w starożytnym Egipcie
64. rysunek na skórze
65. ... Jędrzejczak - polska 

pływaczka
66. najważniejsza bogini sta-

rożytnego Egiptu
68. zewnętrzny wygląd przed-

miotu
69. słony ser
71. lina do holowania statków
72. ogrodzone, koliste miejsce 

w cyrku
73. wgłębienie w e lewacji 

budynku 
Poziomo

1. zespół muzyczny
7. „... Wyspa czaszki” 
11. przychodnia, w której 

leczą się osoby ubezpie-
czone

15. mieszkańcy Kalisza
16. niewielkie pomieszczenie 

w samolocie
18. rzeka w Polsce
20. rodzaj gimnastyki ciała 

i umysłu
22. mit. gr. bogini lasów i łow-

ców
24. kierunek w sztuce polega-

jący na wyrażaniu doznań 
twórcy

26. bohater „Krzyżaków”
29. cienka, półprzezroczysta 

tkanina
30. umożliwia porozumienie 

między ludźmi 
31. mit. gr. bóg słońca
34. spadek kursu papierów 

wartościowych
36. robiony do zdjęcia
40. ryś stepowy
41. Północny lub Południowy
42. narzędzie do spulchniania 

gleby
43. Ford - były prezydent USA
44. żołnierz lekkiej kawalerii 

w Polsce

45. Andrzej - polski wokalista
46. mięso z barana
49. Gajusz Juliusz ... 
50. miejsce, gdzie przebiegają 

tory
52. biały lub czerwony 
53. ostre zapalenie gardła
54. Andrzej ... - polski reżyser 

filmowy
58. sumie pieniężna złożona 

jako gwarancja 
60. dziecko lubiące płatać figle
61. osłona na lampę
63. dział drukarni zajmujący 

się oprawianiem książek
67. wielbiciel, zalotnik
70. film będący częścią cyklu 
74. wysuwana część mebla
75. droga górska z wieloma 

zakrętami
76. jedna sztuka z grupy jed-

norodnych przedmiotów
77. aromatyczna przyprawa
78. stopień wyższy od puł-

kownika
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Apolonia Skakowska – Ambasa-
dorka Kultury Polskiej na Litwie, 
Rzeczniczka Kultury Polskiej na Li-
twie, Minister Kultury Polskiej na 
Litwie, SIŁACZKA Kultury Polskiej 
na Litwie  XX i XXI wieku. Założy-
cielka Centrum Kultury Polskiej 
na Litwie im. Stanisława Moniusz-
ki  w Wilnie (1993), nauczyciel po-
lonista, pedagog, metodyk, wy-
kładowca akademicki, autorka 
sześciu podręczników do języka 
polskiego, prac metodycznych do 
języka polskiego dla szkół polskich 
na Litwie i na Białorusi,  współau-
torka książki  „KULTURA POLSKA 
NA LITWIE”. Współautorka książek 
o działalności Centrum Kultury: 
„Centrum Czynu i Nadziei z Imie-
niem Stanisława Moniuszki” (2006 
r.) oraz „A’ POLONIA - Wartości 
Moich Czasów, prelegentka, pu-
blicystka,  przewodnik po Wilnie,  
Trokach,  Kownie  i  po okolicach 
podwileńskich, w tym Zułów i Po-
wiewiórka,  scenarzystka,  poet-
ka, konferansjerka imprez kultu-
ralnych, inicjatorka, animatorka 
i organizatorka polskich imprez 
kulturalnych na Litwie i w Polsce, 
założycielka i organizatorka pięciu 
dorocznych FESTIWALI :  Między-
narodowy Festiwal „Pieśń znad 
Wilii”,  Międzynarodowy Festi-
wal Dzieci i Młodzieży Muzycznie 
Uzdolnionej im. Stanisława Mo-
niuszki, współorganizatorka Festi-
walu Kultury Kresowej w Mrągo-
wie, Festiwalu Kapel i śpiewaków 
Ludowych, Festiwalu „Rozśpiewa-
ne Przedszkole”; organizatorka 
Wieczorów: „Wigilia Polska w Wil-
nie”,  „Nasze biografie”,  „Na we-
sołą nutę”, ponadto „Międzyna-
rodowych „Zlotów  Poetyckich”, 
„ Kursów dyrygentów”,  „Warsz-
tatów organistów”, „Plenerów  
malarskich”,  „Dożynek Polskich  
na  Litwie”. Prekursorka Pielgrzy-
mek Polskich na Litwę (od 1990 r.) 

i „Warsztatów Dziennikarskich”, 
założycielka „STUDIUM KULTURY 
POLSKIEJ W WILNIE (1991), „Zrze-
szenia Polek na Litwie”,  Biura Tu-
rystycznego „Askandras” w Wilnie. 
Prezes-dyrektor  Centrum Kultury 
Polskiej na Litwie im. Stanisława 
Moniuszki od 1993 roku, członek 
Rady Mniejszości Narodowych 
przy Prezydencie Litwy, nomino-
wana do Rządowej Nagrody Kul-
tury i Sztuki RL, Laureatka „Złota 
Odznaka” Departamentu Mniej-
szości Narodowych  przy  Rządzie 
Litwy, odznaczona  przez Premie-
ra Litwy Flagą Narodową Litwy, 
Laureatka Vox Populi „Kuźnia Mi-
strzów Mowy Polskiej’2013”. Od-
znaczona m.in. odznaką Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej (1995) oraz 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Za-
sługi  RP (1998).
To jedynie wybrane, najważniejsze 
tytuły, odznaczenia i nagrody, jakie 
w ciągu swoich ponad 35 lat charyta-
tywnej pracy dla Kultury Polskiej zdo-
była Apolonia Skakowska z Wilna – ko-
bieta niezwykła, silna, o wielkim sercu 
do muzyki i ludzi. To dzięki niej Pola-
cy mieszkający na Litwie, szczególnie 
w Wilnie, czują się u siebie. Chociaż 
mieszkają za ustalonymi nowymi gra-
nicami, to w dalszym ciągu są częścią 
Polski. Apolonia Skakowska pracuje 

dla nich społecznie i wytrwale – myślą, 
uczynkiem i pięknym słowem. Dla mnie 
jest przede wszystkim poetką, w któ-
rej wierszach odsłania się cała idea jej 
działania, myśl, która jej przyświeca, jak 
modlitwa, która ją prowadzi…

Czy jesteś w Ojczyźnie, czy na Monte 
Cassino, gdzie kwitną czerwone maki
Pamiętaj zawsze swoją modlitwę: Ja 

jestem Polakiem
Czy los zarzuci w kraje nieznane, na 

wyspy dalekie i takie
Powtarzaj zawsze swoją modlitwę: Ja 

jestem Polakiem
Czy burze porwą cię i zaniosą na wyspy 

archipelagów

Z honorem i dumą powtarzaj modlitwę: 
Ja jestem Polakiem

Czy mieszkasz na Kresach, odległych od 
kraju, nazwano cię „kresowiakiem”

Twoja modlitwa jest stokroć silniejsza: 
Ja jestem Polakiem

Pamiętaj, że gniazdo orła białego przy-
garnie każdego rodaka

I ty powrócisz do kraju z modlitwą: Ja 
jestem Polakiem

Pamiętaj, że łączy nas kolor biało - czer-
wony, który ma siłę taką

Że same usta szczepczą modlitwę: Ja 
jestem Polakiem

Autor: Apolonia Skakowska; rok-rocz-
nie czyta swój wiersz na Festiwalu Po-
ezji w Mrągowie.
Poeta to człowiek wrażliwy. Nie ma 
lepszych czy gorszych poetów. Z po-
etą jest tak, jak z patriotą – albo się nim 
jest, albo nie jest. Historii i miłości do 
Ojczyzny uczą wielkie czyny, ale i lu-
dzie, których kochamy i którym wie-
rzymy. Wierzymy im, ponieważ pracują 
dla nas, często poświęcając samych 
siebie. Patrząc na ogromny dorobek 
pani Apolonii Skakowskiej w dziedzi-
nie organizowania życia kulturalnego 
dla Polaków mieszkających dziś na ob-
czyźnie, zastanawia, jak to się wszyst-
ko zaczęło i skąd pomysł na tego typu 
działalność?
Zaczęło się od ciężkiej pracy. Od bu-
dowy Centrum Kultury Polskiej na Li-
twie, którego zgoła nie było. Pani Apo-
lonia chciała by powstała organizacja 
skupiająca i integrująca różne gałęzie 
kultury polskiej na fali patriotycznego 
zrywu – kiedy to Polacy mogli śmiało 
i otwarcie powiedzieć o swojej polskiej 
tożsamości, o swojej kulturze i wielkich 
ludziach pochodzących z Wileńszczy-
zny. Udało się to w 1993 roku – pani 
Apolonia sama i z własnej inicjatywy 
założyła Centrum Kultury Polskiej na 
Litwie (obecnie już imienia Stanisława 
Moniuszki) w Wilnie, jako samodzielną 
instytucję kulturalną, z własnym Sta-
tutem. Instytucję mającą sprawować 
pieczę nad kulturą polską na tych te-
renach. Ujmujące jest to, że pani Apo-
lonia nie tylko nie jest w ciągu swojej 

Apolonia Skakowska – Ambasadorka Kultury Polskiej na Litwie 

fot.Pani Apolonia Skakowska ze Statuetką im. Stanisława Moniuszki  
- Rocznica 200- lecia urodzin Stanisława Moniuszki w Wilnie

fot.Apolonia Skakowska z autorem artykułu.  
Dom Kultury Polskiej Ponas Tadas (Pan Tadeusz) w Wilnie.
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tyluletniej pracy przez nikogo finanso-
wana, ale sama musi starać się o zdo-
bywanie środków na organizowane 
przez siebie imprezy. Podjęła się zada-
nia odrodzenia kultury i myśli polskiej 
na Litwie – bez żadnego wsparcia ze 
strony instytucji rządowych i samo-
rządowych. Obecnie pobiera głodową 
emeryturę 253 €, czyli 1186 zł! 
Pierwszymi imprezami, które zaczę-
ła organizować były Festiwale Kultury 
Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii”. 
Pierwszy taki festiwal odbył się w 1994 
roku. Siłą rozpędową tego festiwa-
lu były zespoły folklorystyczne Ziemi 
Wileńskiej. Sala koncertowa Pałacu 
Związków Zawodowych licząca tysiąc 
miejsc była wypełniona po brzegi. 
Okazało się, że festiwal był strzałem 
w dziesiątkę, a z roku na rok zaczęły 
brać w nim udział coraz to nowe ze-
społy, także przyjeżdżające z Polski. 
Od razu pani Apolonia, jako nauczy-
cielka, która jest bardzo wrażliwa na 
sprawy edukacji młodych ludzi, zajęła 
się umożliwianiem podjęcia studiów 
i nauczania rzemieślniczego dla Pola-
ków z Wilna, by mogli jechać do Polski 
i tam się kształcić. To wymagało nawią-
zania kontaktów i podjęcia współpra-
cy z wieloma uczelniami - w Krakowie, 
Olsztynie, Białymstoku oraz izbami 

rzemieślniczymi.
Pani Apolonia kultywuje pamięć wiel-
kich Polaków Wilna i Wileńszczyzny, 
m.in. wielkich poetów romantyzmu 
polskiego Adama Mickiewicza i Juliusza 
Słowackiego, Marszałka Rzeczypospo-
litej Polskiej Józefa Piłsudskiego, któ-
ry dał Polsce Moc, Wolność, Granice 
i Szacunek, Ferdynanda Ruszczyca - 
malarza, rysownika i scenografa, Jana 
Bułhaka - słynnego fotografa, inwenta-
ryzatora zabytków Wilna i Wileńszczy-
zny, Witolda Hulewicza - poety, współ-
założyciela Rozgłośni Polskiej w Wilnie, 
Związku Literatów Polskich oraz Śród 
Literackich w Wilnie, Stanisława Cata - 
Mackiewicza - redaktora gazety „Słowo 
Wileńskie”, jego brata Józefa, pisarza 
i wielu innych. Ponad wszystko jednak 
kultywuje pamięć o patronie Centrum 
Kultury Polskiej - Stanisławie Moniusz-
ce, wielkim kompozytorze, muzyku 
i dyrygencie, organiście, społeczniku 
i pedagogu, ojcu polskiej opery naro-
dowej.
Działalność Centrum Kultury Polskiej 
obejmuje głównie organizację festiwa-
li, w których biorą udział różne zespoły 
taneczne i wokalne oraz soliści, warsz-
tatów, kursów tańca, organizację szko-
leń i konferencji, konkursów, plenerów, 
aukcji i akcji dobroczynnych, wystaw. 

Centrum Kultury Polskiej w osobie 
pani Apolonii Skakowskiej podejmuje 
szereg działań we współpracy z samo-
rządami, gimnazjami, szkołami, kościo-
łami, bibliotekami, Centrami Kultury 
i instytucjami kultury w różnych rejo-
nach Litwy. Pani Apolonia współpra-
cuje także z Ministerstwem Kultury Li-
twy oraz Departamentem Mniejszości 
Narodowych przy Rządzie Litwy. Sam 
osobiście brałem udział w takich dzia-
łaniach, które kulturę polską, a dokład-
niej zapomniane bogactwo i piękno 
kultury muzycznej okresu międzywo-
jennego, krzewiły w szkołach polskich, 
m.in. w Lanwarowie. Wielokrotnie na 
zaproszenie pani Apolonii dawałem 
koncerty społeczne dla Polaków miesz-
kających w Wilnie biorąc udział w kon-
cercie pod hasłem: Czar Piosenki Retro 
w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga. 
Pani Apolonia zawsze życzliwie przyj-
muje nas; mamy gdzie spać, mamy co 
zjeść, jesteśmy przyjmowani kwiatami, 
żegnani zawsze z upominkami, a ra-
zem z nami cieszy się i śpiewa gorąca 
Wileńska Publiczność, która nie kryje 
wzruszeń. Ogromny aplauz, ogromne 
zainteresowanie, uwaga poświęcona 
nam - artystom, którzy przyjeżdżamy 
do nich, którzy chociaż oddzieleni od 
naszego kraju, to są u siebie, dzięki kul-
turze… Dzięki tej samej kulturze, która 
pozwoliła Polsce zachować swoją toż-
samość podczas 123 lat rozbiorów, 
kiedy Polski nie było na mapie Europy, 
dzięki kulturze, która potrzebna jest 
w każdej dziedzinie ludzkiego życia 
i każdemu z nas, chociaż nie wszyscy 
sobie zdają z tego sprawę. Dlatego 
wciąż praca, wciąż spotkania z ludźmi 
(bo tylko w żywym kontakcie z drugim 
człowiekiem można krzewić kulturę), 
tytaniczny trud organizacji imprez, od-
powiedzialność za ich realizację.
Praca wykuwa charakter, nawyki, za-
miłowanie do czegoś rozwija talent - 
kształtuje człowieka duchowo. Bardzo 
wiele rzeczy wynosi się z domu. Pani 
Apolonia z domu otrzymała hart du-
cha. Zawsze była, jak sama to określa 
„głodna wiedzy”. Zawsze dużo czytała, 
w kilku językach. Pani Apolonia uczyła 
się w Siedmioletniej Szkole z językiem 
rosyjskim nauczania, Szkole Pedago-
gicznej z polskim językiem nauczania, 
która przygotowywała nauczycieli klas 
początkowych z praktyką pedago-
giczną, w Nowo-Wilejskim Instytucie 
Nauczycielskim, Instytucie Pedago-
gicznym w Wilnie, Instytucie Języków 
Obcych w Mińsku. Była również uczest-
niczką Studiów Doktoranckich na Uni-
wersytecie Wileńskim. W międzyczasie 
studia, konferencje, szkolenia, semina-
ria… Później to ona zaczęła nauczać. 
Pracowała jako nauczycielka języka 
polskiego w Szkole im. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, wykładała w Szkole Pe-
dagogicznej  w Nowej Wilejce, Wileń-
skim Instytucie Doskonalenia Nauczy-
cieli, Redakcji Podręczników Polskich 
„Świesa”, Stowarzyszeniu „Wiedza”, 

Wilno „Intouris” - Wilno, przewodnik po 
Wilnie, w Trokach, Kownie. Prowadziła 
także tematyczne wycieczki - szlakiem 
Moniuszki, Mickiewicza, Słowackiego, 
Piłsudskiego, jako pilot na długich tra-
sach! Pracowała i pracuje do dzisiaj 
bez urlopów, a ma już… 90 lat!
Centrum Kultury Polskiej na Litwie 
im. Stanisława Moniuszki (w skrócie: 
CKPnL) rozpoczyna dziś nowy roz-
dział swojej działalności. Uważam, że 
ten okres będzie znacznie trudniejszy, 
gdyż obecnie w XXI wieku priorytetem 
stał się pieniądz. CKPnL jest organiza-
cją społeczną, w związku z tym żadna 
osoba pracująca przy wydarzeniach 
nie pobiera opłat za swoją pracę. Nie-
stety zmniejsza się ilość chętnych do 
współpracy… Mimo kryzysów i wielu 
problemów, przez 30 lat swojej działal-
ności CKPnL umocniło swoją pozycję, 
doczekało się swojej pieczęci, swojego 
sztandaru, własnej nagrody - Statuetki 
im. Stanisława Moniuszki, przyznawa-
nej od 2006 r., wręczanej za duże osią-
gnięcia w dziedzinie kultury i oświaty 
oraz za pracę społeczną na rzez Rze-
czypospolitej Polskiej, za utwierdzanie 
i zachowywanie polskich tradycji oraz 
tożsamości narodowej. Centrum Kul-
tury Polskiej na Litwie, reprezentowa-
ne przez panią Apolonię Skakowską 
zostało w 2013 roku laureatem kon-
kursu Vox Populi, organizowanego 
dorocznej przez Kapitułę Akademii 
„Mistrz Mowy Polskiej” w Warszawie.
Proszę Państwa, zbliżają się Święta 
Bożego Narodzenia. Pani Apolonia or-
ganizuje co roku „Wigilię Polską w Wil-
nie”. Wszyscy zasiadają do wspólnego 
polskiego wigilijnego stołu, by podzielić 
się opłatkiem i uczestniczyć wspólnie 
w wigilijnej wieczerzy. Ja też sercem 
jestem w Wilnie przy tym stole, siedzę 
obok pani Apolonii. Przy okazji tego-
rocznych świąt dziękuję Jej z całego 
serca za ponad 30 lat społecznej pracy 
dla krzewienia wielkiej Kultury Polskiej, 
za organizację koncertów i festiwali, 
dzięki którym my – artyści, mamy moż-
liwość spotkań z Wileńską Publiczno-
ścią - szlachetnymi ludźmi o gorących, 
po polsku bijących sercach. Pani Apo-
lonio! Zdrowia i tylko zdrowia! Jest Pani 
mostem łączącym Polskę z Polską. Pol-
ska - to Pani! A-POLONIA!

fot.X Festiwal Kultury Polskiej „Pieśń znad Wilii” w Wilnie (2012 r.).  
Tańczy zespół „Sto Uśmiechów” z gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

fot.Szkoła Pedagogiczna w Nowej Wilejce. Apolonia Skakowska rozpoczyna 
pracę jako wykładowczyni języka polskiego i metodyki jego nauczania oraz  
literatury polskiej, literatury dziecięcej, wyrazistego czytania oraz kaligrafii.  

Na zdjęciu w centrum wśród swoich wychowanków.

Autor: Maciej Klociński
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Wesołych Świąt od 
redakcji Echa Ży-

rardowskiego i Mu-
zeum Mazowsza Za-

chodniego  
w Żyrardowie!

HISTORIA

Czy wiecie, jak dawni mieszkań-
cy Żyrardowa obchodzili święta 
Bożego Narodzenia na przełomie 
XIX i XX w., ale także później, już 
w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego?

Andrzej Woźniak w książce „Tra-
dycyjna kultura robotnicza Ży-
rardowa” opisuje, że w okresie 
adwentu, czyli przez cztery tygo-
dnie przed wigilią, obowiązywał 
ścisły post, sumiennie przestrze-
gany przez całe rodziny żyrar-

dowskich robotników. W tym 
czasie w środy i piątki nie jedzo-
no mięsa ani tłuszczów, choć 
i tak w grudniu na co dzień jadło 
się przeważnie śledzie z ziem-
niakami czy kaszą lub kluski na 
mleku. W czasie adwentu nie 
brano ślubów i nie urządzano 
też jakichkolwiek zabaw czy tym 
bardziej hucznych imprez. Był 
zakaz i trzeba było się temu pod-
porządkować.

6 grudnia dzieci mogły otrzymać pre-
zenty od św. Mikołaja, jednak był to 
bardzo rzadki zwyczaj, który niewiele 
bardziej upowszechnił się w Żyrar-
dowie przed wojną. Podobnie było 
z prezentami bezpośrednio wręcza-
nymi od św. Mikołaja w wigilię. W la-
tach 20. i 30. zdarzały się tylko nie-
liczne przypadki, gdy ktoś z rodziny 
z brodą i wąsami, przebrany w długą 
kapotę, z wysoką czapką na głowie, 
rozdawał dzieciom prezenty, wyjmu-
jąc je z dużego worka i udając w ten 
sposób „prawdziwego Mikołaja”.

Wracając jednak do adwentu, war-
to wspomnieć o odbywających się 
wówczas przygotowaniach do zbli-
żających się Świąt. W tym czasie 
sprzątano starannie poszczególne 
pokoje i całe mieszkania, a dzieci 
robiły różne zabawki i ozdoby na 
choinkę, lecz jeszcze jej nie ubierały. 
Starannie sprzątano wszystkie szu-
flady, szafy i wszelkie najciemniejsze 
zakamarki. Dokładnie zamiatano, 
myto i szorowano drewniane podło-
gi, prano firanki i zmieniano powle-
czenia pościeli. Później przychodziła 
kolej na zakupy i przygotowywanie 
jedzenia. Wiązało się to - dokładnie 
tak jak i dziś - z dużymi wydatkami 
w grudniu, a to z kolei prowadziło do 
odkładania pieniędzy już na wiele ty-
godni przed samą wigilią. W trakcie 
przygotowań do Świąt, po domach 
chodził organista lub kościelny, roz-

nosząc opłatki za pieniężną opłatą 
„co łaska”.

Wprawdzie w Polsce zwyczaj związa-
ny z choinkami zaczął się upowszech-
niać dopiero w drugiej połowie XIX 
w., jako element germańskiej kultury 
wywodzący się jeszcze z przedchrze-
ścijańskiego święta Yule, to już na 
początku XX w. w większości polskich 
domów w Żyrardowie choinka stała 
się ważnym, a w końcu nieodzow-
nym elementem Świąt. Pod choinką 
często ustawiano szopkę, a w wigilię 
drobne prezenty dla dzieci w postaci 
pończoch, pióra, lizaka czy cukier-
ków, ale także te kosztowniejsze, jak 
buciki, ubranka lub prawdziwe za-
bawki. Bardzo rzadko i tylko w trud-
niejszych okresach w niektórych 
biedniejszych domach nie pojawiała 
się jednak choinka, ani żadne świą-
teczne prezenty, nawet te najdrob-
niejsze upominki dla najmłodszych.

Co się tyczy jedzenia na Święta, to 
według analizowanych przez A. Woź-

niaka wspomnień dawnych mieszań-
ców Żyrardowa, przede wszystkim 
pieczono ciasta. I to dużo ciast! Już 
na trzy dni przed wigilią, na ulicach 
całego miasta unosił się intensywny 
zapach wspaniałych wypieków, naj-
częściej tych drożdżowych. A prócz 
ciast koniecznie przygotowywano 
bigos, najróżniejsze placki, pierogi 
z kapustą i grzybami, smażono i go-
towano ryby rzeczne, przygotowy-
wano kompot z suszonych owoców. 
Sam zwyczaj z podawaniem 12 po-
traw nie pojawia się jednak we wspo-
mnieniach. Dawni żyrardowianie nie 
przywiązywali takiej wagi do konkret-
nej ilości potraw, a jeśli już jakaś ro-
dzina starała się podawać określoną 
ilość, to było to 7, 9 lub 13 potraw.

Prócz wymienionych wyżej dań, na 
wigilijnym stole powinny (choć wca-
le nie musiały) znaleźć się jeszcze: 
zupa grzybowa z kluskami lub kaszą, 
śledzie w różnej formie: maryno-
wane, w oleju czy smażone, kluski 
z makiem, kapusta z grochem oraz 
smażone grzyby. W samą wigilię 
w żyrardowskiej fabryce zazwyczaj 
się nie pracowało, a jeśli już, to tyl-
ko cztery godziny. I dopiero tego 
dnia ubierało się choinkę przygoto-
wanymi wcześniej zabawkami oraz 
ozdobami, za co odpowiedzialni byli 
zazwyczaj najmłodsi. Rodzice w tym 
czasie w pośpiechu kończyli ostat-
nie przygotowania, w których już po 
ubraniu choinki, pomagały im dzieci.

Gdy wszystko było gotowe, wreszcie 
można było zasiąść do rodzinnego 
stołu wigilijnego, przy którym dawni 
mieszkańcy Żyrardowa jedli, weselili 
się i śpiewali tradycyjne kolędy, jak 
np: „Lulajże Jezuniu”, „Bóg się rodzi”, 
czy „Przybieżeli do Betlejem”. Tego 
dnia post już nie był tak rygorystycz-
nie przestrzegany i w zdecydowanej 
większości domów pito wódkę lub 
inne alkohole, pamiętając wszakże 
o umiarze, w końcu to Boże Naro-
dzenie! Dla dzieci natomiast najwięk-
szą atrakcją była, tak jak i dziś - cho-
inka oraz prezenty. W tej kwestii nic 
się nie zmieniło.

Raz jeszcze Zdrowych i Wesołych Świąt!

fot.Widok z rynku, czyli dzisiejszego pl. Jana Pawła II, koniec XIX w.

fot.Pocztókwa okolicznościowa z 1925 r.

fot.Choinka w polskim domu, 1905 r. 

Autor: Mateusz Waśkowski  
Historyk, Dział Historii  

Muzeum Mazowsza Zachodniego 
 w Żyrardowie
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Wigilia  
tradycyjnie
Święta Bożego Narodzenia obfi-
tują w tradycje, które towarzyszą 
nam od pokoleń. To też czas, kie-
dy gospodynie domowe poszuku-
ją nowych ciekawych przepisów 
na nowatorską odsłonę wieczerzy 
wigilijnej. W tym roku, nieco prze-
wrotnie, przypominamy trady-
cyjne, wiejskie przepisy, udostęp-
nione nam przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Adamowie Wsi. 
Świąteczne pierniczki:
•	 1 kg mąki
•	 200 g drobnego cukru
•	 osiem Żółtek
•	 250 g masła
•	 300 g miodu
•	 dwie przyprawy do pierników
•	 1 płaska łyżeczka sody
•	 jedna płaska łyżeczka amoniaku
•	 jedna płaska łyżeczka amoniaku
•	 dwie łyżki kwaśnej śmietany
•	 3 czubate łyżki kakao

Mąkę przesiewamy do dużej miski 
wsypujemy do tego przyprawę do 
pierników, kakao, amoniak, sodę i ra-
zem mieszamy. Żółtka ubijamy razem 
z cukrem i pod koniec ubijania doda-
jemy śmietanę. Masło rozpuszczamy 
razem z miodem i zostawiamy do 
przestudzenia. Pamiętajmy, żeby pod-
czas podgrzewania nie zagotować. 
Ubite żółtka jak również przestudzone 
masło z miodem dodajemy naprze-
miennie do wcześniej przygotowa-
nej mąki i wyrabiamy ciasto. Dobrze 
wyrobione ciasto wkładamy do miski 
z pokrywką i wstawiamy do lodówki 
na dwa tygodnie. Co kilka dni wyjmu-
jemy ugniatamy i dalej wkładamy do 
lodówki. Po tym okresie nasze ciasto 
jest już gotowe do robienia i wypieka-
nia pierniczków.  Ciasto wałkujemy na 
grubość 6 mm i pieczemy w piekarni-
ku 170° przez 10 min. 
Życzymy smacznego i cierpliwości, bo 
te pyszne pierniczki potrzebują dłu-
giego czasu przygotowania.
Kluski z makiem (nie mylić z kutią)
Nasze tradycyjne kluski z makiem są 
kluskami robionymi ręcznie. Do zro-
bienia takich klusek potrzebujemy: 

•	 kilogram mąki 
•	 i mniej więcej 10 jajek 
i tylko z tych składników zagniatamy 
ciasto. Jeżeli jest za twarde, dolewamy 
wody. Jeśli ciasto jest za miękkie, do-
sypujemy trochę mąki. Z tak wyrobio-
nego ciasta wałkujemy cienkie placki, 
które kroimy na trochę grubsze kluski 
niż rosołowe. Oczywiście gotujemy. 
Skoro mamy już przygotowane kluski, 
musimy zrobić mak. 
Robimy mak metodą tradycyjną - zale-
wamy wrzącym mlekiem i zostawiamy 
na całą noc pod przykryciem. Następ-
nego dnia nadmiar mleka zlewamy, 
a mak dwukrotnie mielimy na ma-
szynce do mielenia mięsa. W rondelku 
przygotowujemy:
•	 dużą łyżkę masła,
•	 5 łyżek miodu, 
•	 garstkę drobno posiekanych orze-

chów, 
•	 trochę posiekanych migdałów, 
•	 trochę rodzynek(też posiekanych)
•	 trzy figi posiekane
Wszystko razem podgrzewamy, do-
dając wcześniej zmielony mak, tak, 
aby to utworzyło gęstą zawiesinę. Jeśli 
jest mało słodkie, można dodać więcej 

miodu. Tak przygotowanym sosem 
makowym polewamy świeżo ugoto-
wane, jeszcze ciepłe kluski, które sami 
robiliśmy. Całość mieszamy na talerzu, 
bądź jemy bez wymieszania. 
Życzymy smacznego!
Kapusta wigilijna z grochem
Groch, a w naszym przypadku faso-
la biała łuskana, namaczamy na noc 
w wodzie. Następnie gotujemy w lekko 
osolonej wodzie, nie dopuszczając do 
rozgotowania. Kapustę kiszoną, najle-
piej jeśli to jest kapusta kiszona przez 
nas, lekko przepłukujemy i wrzucamy 
do garnka. Dodajemy zamiast wody 
wywar z grzybów suszonych, które 
wcześniej gotowaliśmy do pierogów.
Taki wywar dodany do kapusty na-
daje jej grzybowy aromat, do tego na 
patelni rozgrzewamy olej rzepakowy 
lub lniany i na nim lekko podsmażamy 
drobno pokrojoną cebulkę. Wszystko 
razem mieszamy. Doprawiamy pie-
przem ewentualnie dodajemy mielo-
nego kminku. Jeśli nasza kapusta jest 
mało oleista, dolewamy jeszcze oleju 
wigilijnego. Serwujemy na jednym ta-
lerzu, obok siebie - niewymieszane. 

Życzymy smacznego!

• 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 – 22:00
Sobota   08:00 – 20:00
Niedziela   10:00 – 18:00

Działki, ul. Główna 31
tel. 668-115-019

r e k l a m a
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5 grudnia funkcjonariusze SM podjęli 
współpracę z pracownikami Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Żyrardowa i Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej, w związ-
ku z istniejącym nielegalnym odpły-
wem do Zalewu Żyrardowskiego od 
ul. Adama Mickiewicza.  Na miejscu 
stwierdzono gumową rurę, z któ-
rej nie było wycieku. Odjęto decyzję 
o zaczopowaniu otworu. 
5 grudnia za pomocą systemu moni-
toringu miejskiego zaobserwowano 
w godzinach nocnych, że na ul. Ada-
ma Mickiewicza w wyniku kolizji zo-
stał uszkodzony sygnalizator świetlny 
przez pojazd marki Seat. Czynno-
ści dotyczące kolizji zostały podjęte 
przez służby, a uszkodzenie zostało 
przekazane do konserwatora sygna-
lizacji świetlnej.

5 grudnia zauważono przy pomocy 
systemu monitoringu, że na placu 
Jana Pawła II jest grupa osób, któ-
ra postanowiła zdjąć kilka bombek 
świątecznych z drzewka choinkowe-
go, celem przywłaszczenia. Zgłosze-
nie zostało przekazane do patrolu, 
który podjął interwencję.

7 grudnia w trakcie patrolu ul. Wio-
linowej, funkcjonariusze SM podjęli 
czynności w związku z wypalaniem 
odpadów niedozwolonych. Nakaza-
no zaprzestania termicznego prze-
kształcania odpadów poza spalarnią, 
a na sprawcę wykroczenia Dominika 
K., został nałożony mandat karny.  
(foto nr 15, 15A)
7 grudnia wpłynęło zgłoszenie od 
mieszkanki, że w budynku mieszkal-
nym przy ul. Stefana Okrzei, w pasażu 

przebywa osoba bezdomna. Dyżur-
ny SM przekazał zgłoszenie do reali-
zacji przez patrol, który na miejscu 
zastał mężczyznę, który dopuścił się 
nieobyczajnego wybryku znajdując 
się pod wpływem alkoholu. Po prze-
prowadzonych badaniach lekarskich 
w ZOZ i brakiem przeciwwskazań do 
przebywania w PDOZ, Tadeusz P. 
został osadzony do wytrzeźwienia. 
(foto nr 16)
7 grudnia wpłynęło zgłoszenie od 
mieszkańca, że na ul. Waleriana Łu-
kasińskiego przed blokiem, stoi po-
zostawiony rower miejski. Patrol SM 
potwierdził zgłoszenie, które zostało 
przekazane do fi rmy zajmującej się 
wypożyczaniem rowerów.

 9 grudnia do dyżurnego SM zadzwo-
nił mieszkaniec z informacją, że na ul. 

Mokrej przy ul. Stefana Żeromskiego, 
leży mężczyzna w stanie po użyciu 
alkoholu, który jest bardzo wychło-
dzony i potrzebuje pomocy. Patrol 
SM potwierdził zgłoszenie. Mężczy-
zna po przeprowadzeniu badań le-
karskich i otrzymaniu zaświadczenia 
o braku przeciwskazań do przeby-
wania mężczyzny w PDOZ ww. został 
osadzony do wytrzeźwienia.
9 i 10 grudnia funkcjonariusze SM 
przeprowadzili kontrolę w autobu-
sach komunikacji miejskiej w związ-
ku z otrzymywanymi zgłoszeniami 
o chuligańskich wybrykach i aktach 
dewastacji dokonywanymi przez 
młodzież w trakcie przejazdu auto-
busami.  W trakcie kontroli patrol 
SM nie odnotował nieprawidłowości. 
W najbliższym czasie planowane są 
kolejne kontrole w powyższym za-
kresie. 

STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ POŻARNA

Aby święta był 
radosne

W piątek 2 grudnia ok godz. 18:15 
strażacy otrzymali wezwanie do Osu-
chowa. Na ul. Okrężnej, doszło do po-
żaru budynku składającego się z części 
mieszkalnej i gospodarczej. Z budynku 
przed przybyciem pierwszego zastępu 
ewakuowały się trzy osoby. Nie od-
niosły one obrażeń. Pożar uszkodził 
część gospodarczą budynku. Strażacy 
ugasili pożar, a następnie przewietrzyli 
cały budynek. W akcji ratowniczej bra-
li udział strażacy z JRG Żyrardów oraz 
OSP Osuchów.

W niedzielę 4 grudnia ok godz. 21:31 
strażacy gasili pożar opuszczonego bu-
dynku przy ul. Działkowej w m. Chudo-
lipie. Po dojeździe na miejsce strażacy 
zastali budynek w całości objęty poża-
rem. Pożar spowodował już zawalenie 
się dachu. Strażacy ugasili pożar i prze-
szukali pogorzelisko. Nie stwierdzo-
no, by ktokolwiek ucierpiał w pożarze. 
W akacji ratowniczej brali udział stra-
żacy z JRG Żyrardów, OSP Mszczonów, 
OSP Zbiroża oraz OSP Osuchów.
W poniedziałek 05.12.2022 r. ok godz. 
13:18 w Żyrardowie na ul. Stanisła-
wa Staszica doszło do pożaru budyn-
ku mieszkalnego. W budynku doszło 

do zapalenia materiału izolacyjnego 
w  stropie. Pożar spowodował zady-
mienie w całym budynku. Strażacy aby 
ugasić pożar musieli dokonać rozbiórki 
drewnianego stropu. W pożarze nikt 
nie ucierpiał. Mężczyzn, który ewaku-
ował się z budynku przed przyjazdem 
straży pożarnej został przebadany 
przez zespół ratownictwa medycznego 
i nie wymagał przewiezienia do szpita-
la. W akcji ratowniczej brali udział stra-
żacy z JRG Żyrardów.
Informacja prasowa: Ofi cer Prasowy 
Komendanta Powiatowego st. kpt. Ja-
rosław Belina

Gdy zbliżają się święta pięknieją 
sklepowe wystawy. Witryny skle-
powe uginają się od prezentów. 
Prawdy o handlu nie należy jed-
nak szukać na wystawach, tylko 
we wnętrzach sklepów, gdzie to-
czy się prawdziwa walka o klien-
ta. To też okres wzmożonej ak-
tywności internetowej i zakupów 
online. Portale aukcyjne, sklepy 
internetowe czy oferty w social 
mediach prześcigają się w ofer-
tach. Walkę o „klienta” podej-
mują też cyberprzestępcy, którzy 
chcą nas pozbawić oszczędności. 
Jako przestrogę przedstawiamy 
autentyczną historie, która może 
przydarzyć się Tobie!
Znasz to uczucie, kiedy dziecko 
marzy o nowej rzeczy, a Ty zrobisz 
wszystko, żeby w święta spełnić 

jego marzenie?
Wszyscy jesteśmy w stanie wiele po-
święcić, by spełnić prośbę ukocha-
nego dziecka…Tak było z panią Anią, 
która chciała kupić synowi wymarzony 
smartphone. Wiedziała, że Jankowi 
bardzo zależy.
Kto z nas nie zrobiłby tego dla własne-
go dziecka? Pani Ania oczami wyobraź-
ni widziała jak syn otwiera zamówioną 
paczkę, w której jest wyczekiwany pre-
zent, a na jego twarzy maluje się ra-
dość i wdzięczność.
Niestety - coś poszło nie tak
Ogłoszenie dotyczące sprzedaży tele-
fonu nasza bohaterka znalazła na po-
pularnym portalu społecznościowym. 
Wszystko wyglądało wiarygodnie. Były 
zdjęcia, była wymiana korespondencji. 
Sprzedający wydawał się miły i pomoc-
ny. Pani Ania myślała, że zachowała 
wszystkie środki ostrożności - prze-
cież w ogłoszeniu były pełne dane fi r-
my wraz z NIP-em.
Kobieta czytała komunikaty prasowe 
o oszustach, którzy działają w interne-
cie. Była pewna, że ona jednak nie da 

się oszukać. Dalej historia potoczyła 
się jak zwykle. Pomimo wpłaty ustalo-
nej poprzez komunikator kwoty 1500 
zł, na wskazane przez sprzedającego 
konto zamówiona przesyłka nie do-
tarła do nowego właściciela, a kontakt 
z osobą sprzedającą się urwał.
Pani Ania nie mogła sobie darować, że 
padła ofi arą oszusta, straciła pienią-
dze, a na twarzy Janka zamiast uśmie-
chu w czasie nadchodzących świąt za-
gości smutek.
Przestępcy nie mają wolnego
Abyś nie stracił pieniędzy, a po twarzy 
Twojego dziecka nie płynęły łzy warto 
zastosować się do kilku zasad bez-
piecznych zakupów w sieci:
•	 wybieraj tylko te platformy i te skle-

py, które cieszą się dobrymi opinia-
mi klientów;

•	 zwracaj szczególną uwagę na to, 
czy cena towaru nie wydaje się zbyt 
atrakcyjna – oszuści często kuszą 
kupujących bardzo niską ceną;

•	 pamiętaj, że sklep internetowy, 
jak każda inna fi rma, musi posiadać 
numer telefonu, adres i dane reje-

stracyjne - np. numery NIP i REGON. 
Zwróć uwagę, by był to numer tele-
fonu stacjonarnego, a nie numer te-
lefonu komórkowego. Powinien być 
też zamieszczony nr KRS (Krajowy 
Rejestr Sądowy), który można zwe-
ryfi kować online na stronach ceidg.
gov.pl, ekrs.ms.gov.pl;

•	 sprawdzaj datę uruchomienia skle-
pu internetowego (im dłużej sklep 
funkcjonuje, tym większą mamy 
pewność, że jest bezpieczny);

•	 nie korzystaj  z linków otrzyma-
nych od niepewnych, nieznanych 
platform;

•	 nie udostępniaj haseł i loginów do 
bankowości internetowej;

•	 wybieraj opcję, jeśli to możliwe 
płatności za pobraniem;

•	 sprawdzaj  dokładnie wiadomości, 
jakie otrzymujemy w toku płatności 
mobilnych i czytajmy, na co wyraża-
my zgodę i jaki przelew potwierdza-
my.

Autor: Zespół Prasowy KWP 
zs. w Radomiu
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Powiatowa Gala Sportu 

Mikołajkowe  Zawody Pływackie

SPORT

Już po raz drugi odbyły się na 
pływalni AQUA Żyrardów, Miko-
łajkowe Zawody Sportowe, pod 
patronatem Lucjana Chrzanow-
skiego - Prezydenta Żyrardowa. 
Do tegorocznych zawodów zgło-
siła się rekordowa liczba, prawie 
100 pływaków, których powitał 
Adam Lemiesz - Zastępca Prezy-
denta Żyrardowa. Dwuosobowe 
zespoły składające się z dziec-
ka oraz rodzica rywalizowały 
ze sobą w wielu konkurencjach 
drużynowych jak i indywidual-
nych

Trudno się nie cieszyć, kiedy widzi 
się w naszej pływalni tylu miłośników 

pływania - powiedział Ryszard Ada-
miak - Prezes Spółki AQUA Żyrardów. 
Pływanie cieszy się coraz większą 
popularnością, co chyba najlepiej 
widać po frekwencji. Okołu 100 za-
wodników oraz wypełnione kibicami 
trybuny, mobilizują nas zawsze do 
jeszcze lepszego działania. Ryszard 
Adamiak wręczył także statuetki oraz 
medale najlepszym zawodnikom

Tegoroczne zawody AQUA zorgani-
zowała przy współpracy z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym oraz Fundacją ,,Z Miłości Do 
Dziecka”.

Wyniki:

kat I 
2x25 m. roczniki 2015/2016/2017
1.Sportowe Chłopaki - 0:45,82
2.Maciek Cewiński - 0:50,23
3.Drużyna Renifera - 1:05,10
kat II
2x25 m. roczniki 2012/2013/2014
1.Flinstonowie - 0:30,95
2.Witek Cewiński - 0:36,23
3.Dziki - 0:36,85
kat III
2x50 m. roczniki 2009/2010/2011
1.Kapibara - 1:07,63
2.Flinstonowie - 1:09,73
3.Patryk kozłowski - 1:19,85
kat IV
2x50 m. roczniki 2006/2007/2008
1.Nowaki - 1:26,12
2.Pluciaki 1:30,80
kat OPEN dziewczyny

rocznik 2005 i starsze
1.Barbara Rozwenc - 1:25,68
kat OPEN dziewczyny rocznik 
2008/2009/2010/2011/2012/2013  
1.Oliwia Żużniew - 1:24,49
2.Antonina Krzemień - 1:30,45
3.Olga Dudek - 1:40,43
kat OPEN chłopcy
rocznik 2008/2009/2012/2013
1.Maksym Smahin - 1:09.81
2.Mateusz Michałowski - 1:14,19
3.Stanisław Krzemień - 1:16,71
kat OPEN chłopcy 
rocznik 2005 i starsi
1.Maksymilian Frankowski - 1:01,30
2.Bartosz Micewicz - 1:01,42
3.Michał Tomaszewski - 1:09,23

Tekst: AQUA Żyrardów. 

8 grudnia odbyła się gala sportowa podsu-
mowująca roczne zmagania szkół powiato-
wych. W wielu konkurencjach sportowych 
zmierzyli się uczniowie szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych z całego Powiatu Ży-
rardowskiego. Zawody były bardzo zacięte, 
a uczniowie zaprezentowali się z doskonałej 
strony. Uroczysty finał gali był okazją do wy-
rażenia uznania i szacunku dla wszystkich 
uczestników, którzy przez cały rok dążyli do 
osiągnięcia maksymalnych wyników.

Na Galę przybyło wielu znamienitych gości, co 
pokazuje jak ważny jest sport w wychowaniu mło-
dych ludzi. Obecni byli m.in. Klaudiusz Stusiński 
Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprezydent 
Miasta Żyrardów Adam Lemiesz, Wójt Gmina Ra-
dziejowice Urszula Ciężka, Wójt Gminy Puszcza 
Mariańska Michał Staniak, radni, Koordynato-
rzy Szkolnego Związku Sportowego Pan Zenon 
Grąbczewski i Mirosław Domińczak, prezesi, dy-
rektorzy jednostek powiatowych i gminnych, na-
uczyciele, trenerzy.

Podczas trwania gali zaprezentowane zostały sta-
tystyki podsumowujące roczną pracę nad wyda-

rzeniami sortowanymi na szczeblu powiatowym:

• Zorganizowanych zawodów: 73
• Nadzorowanych: 134
• Łączna ilość uczestników: 3415
• Łączna ilość sędziów: 138
• Wręczonych medali: 1980
• Wręczonych pucharów: 192

Wyniki klasyfikacji szkół na podium przedstawił 
koordynator sportu Kamil Owczarek:

Szkoły Podstawowe – kategoria Dzieci:

1. miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardo-
wie 136 pkt

2. miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Adama 
Maklakiewicza w Mszczonowie 125 pkt

3. miejsce:  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja 
Reja w Żyrardowie 124 pkt

Szkoły Podstawowe – kategoria Młodzież:

1. miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Wł. Rdza-
nowskiego w Radziejowicach  171 pkt

2. miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Jana Adama 
Maklakiewicza w Mszczonowie 153 pkt

3. miejsce:  Szkoła Podstawowa im. Marii Kow-
nackiej w Wiskitkach 114 pkt    

 

Szkoły Ponadpodstawowe:

1. miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Żeromskiego w Żyrardowie - Czerwoniak 

2. miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Czesława 
Tańskiego w Puszczy Mariańskiej 169 pkt

3. miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie - Elektryk 
165 pkt

Jest to kolejna Powiatowa Gala Sportu. Jako miasto 
mamy ogromny powód do dumy, w szczególności 
dumni jesteśmy z naszych dwóch sportowych loko-
motyw, czyli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Żeromskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 3. Od wielu 
lat są to giganci w sporcie, tym razem znów udowad-
niają to w powiatowych statystykach. Mówił Zastępca 
Prezydenta Miasta Żyrardowa - Adam Lemiesz. 

Nie zabrakło także gości honorowych, złoty medalista 
Igrzysk Olimpijskich Tomasz Majewski wraz ze srebr-
ną medalistką Luiza Zlotkowska wsparli Galę i w imie-
niu Starosty wręczali nagrody. Halę przy ZS1 odwie-
dził również św. Mikołaj. W tę rolę wcielił się mistrz 
świata w Football Freestyle Konrad Dybaś, który dał 
pokaz sztuczek piłkarskich. Podsumowanie wyników 
zawodów urozmaiciły konkursy z nagrodami, a także 
śpiew Magdaleny Lechniak z Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Żyrardowie. Nad oprawą muzyczną czuwał Dj 
Wojciech. 
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W dniach 30 listopad – 1 grud-
nia w hali „Aqua” Żyrardów 
rozegrano międzypowiato-
we zawody koszykówki szkół 
podstawowych w kategorii 
wiekowej dzieci . 

W środę na parkiecie swoje umie-
jętności zaprezentowali chłopcy, 
którzy pokazali nam bardzo wy-
soki poziom gry. Aż dwie drużyny 
z naszego Powiatu wzięły udział 
w turnieju. Szkoła Podstawowa nr 
3 z Żyrardowa zajęła wysokie dru-
gie miejsce. Druga drużyna, czyli 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Żyrar-
dowa zajęła 4 miejsce. 

Kolejnego dnia na boisku zmie-
rzyły się dziewczęta. Gra była 
niezwykle zacięta, ale zwyciężyć 
mogła tylko jedna drużyna. Nie-
pokonane okazały się dziewczę-
ta z SP nr 3 w Żyrardowie, które 
dzięki zwycięstwu awansowały do 
zawodów o szczeblu wojewódz-
kim. Warto również wspomnieć, 
że MVP (najbardziej wartościo-
wym graczem)  całego turnieju 
została zawodniczka z tej druży-
ny, Dominika Łaniewska. W de-
koracji zwycięzców uczestniczył 
Starosta Powiatu Żyrardowskiego 

Krzysztof Dziwisz.

W tym samym czasie w Pruszko-
wie młodzież walczyła o awans do 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Tam również chłopcy 
z SP nr 3 w Żyrardowie świet-
nie się pokazali zgarniając złoto  
i awans.

Gratulujemy wszystkim zawodni-
kom, którzy zaprezentowali się na 
zawodach. 

Klasyfikacja końcowa chłopców 

1. Szkoła Podstawowa nr 4 
w Pruszkowie 
MVP drużyny: Dominik Tro-
ciński

2. Szkoła Podstawowa nr 3 
w Żyrardowie 
MVP drużyny: Maciej Supec-
ki

3. Szkoła Podstawowa nr 2 
w Łomiankach 
MVP drużyny: Tytus Kor-
nowski

4. Szkoła Podstawowa nr 4 
w Żyrardowie 
MVP drużyny: Patryk Ko-
złowski

5. Szkoła Podstawowa nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim  
MVP drużyny: Wojciech Dż-
bik

6. Szkoła Podstawowa w Ko-
złowie Biskupim 
MVP drużyny: Szymon Jaż-
dżyk

Klasyfikacja końcowa dziewcząt 

1. Szkoła Podstawowa nr 3 
w Żyrardowie 
MVP drużyny: Milena Łasica

2. Szkoła Podstawowa nr 3 
w Łomiankach 
MVP drużyny: Alicja Kordek

3. Szkoła Podstawowa nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim 
MVP drużyny: Blanka Jesio-
łowska

4. Szkoła Podstawowa nr 4 
w Pruszkowie 
MVP drużyny: Zofia Menc-
lewska

5. Szkoła Podstawowa nr 6 
w Grodzisku Mazowieckim 
MVP drużyny: Ewa Radziak

6. Szkoła Podstawowa w Ko-
złowie Biskupim 
MVP drużyny: Anna Barlak

Świetny występ naszych drużyn na zawodach międzypowiatowych  Silver Gym: Trening na 
mocne plecy z Tomkiem 
Srebrnikiem

4. Ćwiczenie na tylne aktony obręczy barkowej. To ważne 
i często zapominane mięśnie, które gwarantują nam utrzy-
manie ładnej postawy. Dzięki nim jesteśmy wyprostowani. 
Łokieć trzymamy na wysokości obręczy barkowej, ruch nie 
odbywa się równolegle przy sylwetce, a będzie ruchem na 
boki. Nogi powinny być ugięte, aby odciążyć stawy. Nie skrę-
camy nadgarstków, pozostajemy pochyleni w kącie 90 stop-
ni. Unosimy ramię tak wysoko, aby znalazły się na wysokości 
obręczy barkowej. Obręcz barkowa lubi dużo powtórzeń.

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

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

1. Ten trening opiera się na wiosłowaniu. Pochylamy się do 
przodu zachowując kąt 90 stopni. Prowadzimy łokcie blisko 
przy sylwetce. W górnej fazie, gdy przyciągamy ramiona do 
pleców, ściągamy mocno łopatkę, wypychamy klatkę pier-
siową, nasza pozycja jest stała. Prowadząc ruch do góry 
bierzemy wdech, gdy wracamy do dołu robimy wydech. 
Możemy wykonać 20-30 powtórzeń.


