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PGM znów bez prezesa 
Po roku pełnienia funkcji na stanowisku prezesa Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej, Mirosław Urbanowski odchodzi ze sta-

nowiska.
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Wigilia Miejska 
Tego roku jak zawsze na święta żyrardowskie Muzeum Lniarstwa za-
mieniło się w „Fabrykę Świetego Mikołaja”. W tym wyjątkowym miej-
scu odbyła się Wigilia Miejska, zorganizowana przez UM Żyrardowa.
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Jasełka w "Czwórce"
21 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie 
odbyły się jasełka świąteczne w wykonaniu klasy 3A pod przewodnic-

twem wychowawczyni Beaty Sobieckiej
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Startuje Młodzieżowa Rada Miasta
Po raz pierwszy w historii naszego miasta młodzi mieszkańcy będą 
mieli szansę realnie wpływać na działania Samorządu Miasta i de-

cydować o kierunkach jego rozwoju.
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„Nie umierają nigdy ci, o których pamiętamy - bo pamięć to nieśmiertelność”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Danuty Heftman
zasłużonego, wieloletniego pracownika żyrardowskiego szpitala  
oraz Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Najszczersze kondolencje dla całej Rodziny i bliskich
składa

Krzysztof Rdest

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

W. Szymborska

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy dla

Radnego Jacka Czubaka
z powodu śmieci mamy

składa

Krzysztof Rdest

WAŻNE

W związku ze śmiercią

 Św.P. Danuty Heftman
wieloletniego Pracownika Szpitala w Żyrardowie

oraz Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

 
wyrazy głębokiego współczucia

całej Rodzinie
składają

Prezes Marcin Pluta i Pracownicy
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego

Sp. z o.o. w Żyrardowie

Głębokie wyrazy współczucia

Jackowi Czubakowi,
Przewodniczącemu Przymierza dla Żyrardowa

Z powodu śmierci

Mamy
Składają członkowie i zarząd PDŻ.

PGM znów bez 
prezesa 

N O N  O M N I S  M O R I A R

K O N D O L E N C J E

Po roku pełnienia funkcji na sta-
nowisku prezesa Przedsiębior-
stwa Gospodarki Mieszkaniowej, 
Mirosław Urbanowski odchodzi ze 
stanowiska. Zarząd spółki już ogło-
sił konkurs na nowego prezesa. 
Mirosław Urbanowski na funkcję pre-
zesa Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Żyrardów został powo-
łany 16 listopada 2021 roku. Po roku 
prezes złożył wypowiedzenie i rezy-
gnację ze stanowiska. Jeszcze miesiąc 

temu na łamach naszej gazety infor-
mowaliśmy o planach Mirosława Urba-
nowskiego na rozwój spółki. Nic nie 
zapowiadało, że prezes ze stanowiska 
odejdzie. Nie znane są jednak powody 
tej decyzji. W grudniu zdecydował się 
jednak zrezygnować z pełnionej funk-
cji. Umowa wygaśnie z końcem marca 
2023 roku. 
Przypomnijmy, że Mirosław Urbanow-
ski dwukrotnie pełnił funkcję Prezesa 
PGM Żyrardów. Wcześniej   piastował 
to stanowisko w latach 2016-2019.  14 
stycznia 2019 roku w ramach przeta-
sowań powyborczych utracił fotel pre-
zesa PGM na rzecz radnego powiato-
wego Roberta Rybickiego. 
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Festiwal kolęd  
z gwiazdami

Młodzieżowa Rada Miasta 
rozpoczyna działalność

15 grudnia w żyrardowskim centrum kultury od-
był się festiwal kolęd i pastorałek przygotowany 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Żyrardowie. Był to już siódma edycja tego wy-
jątkowego wydarzenia, która powróciła do nas 
po dwuletniej przerwie spowodowanej przez CO-
VID-19. Jak podkreślają  organizatorzy w tym fe-
stiwalu nie ma wygranych, nagrody przewidziane 
zostały dla wszystkich uczestników. 

Podczas festiwalu sala Centrum Kultury wypełniła 
się po brzegi, ze sceny słyszeć mogliśmy zarówno 
nowsze piosenki świąteczne, jak i przepiękne pa-
storałki z XVI. W. 

Jest to festiwal kolęd i pastorałek w wykonaniu 
szkół specjalnych i klas integracyjnych pt. Kolęda 
z Gwiazdami. Jak sama nazwa wskazuję, wszyscy 
uczestnicy są  gwiazdami. Podczas dzisiejszego 
festiwalu nie ma przegranych. Organizując to wy-
darzenie staraliśmy się połączyć nowoczesność 
z tradycją oraz wprowadzić publiczność w ten 
wyjątkowy świąteczny klimat. Mówiła Olga Dud-
kiewicz - pracownik Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Żyrardowie. 

Fot. Centrum Kultury Żyrardów

Po raz pierwszy w historii naszego miasta 
młodzi mieszkańcy będą mieli szansę real-
nie wpływać na działania Samorządu Miasta 
i decydować o kierunkach jego rozwoju. 20 
grudnia prezydent Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski wręczył nowo wybranym członkom 
Młodzieżowej Rady Miasta zaświadczenie 
o wyborze na Radnego I kadencji na lata 
2022 – 2024.

W  wyniku przeprowadzonych 15 grudnia 2022 
roku wyborуw w skład Młodzieżowej Rady Miasta 
Żyrardowa zostali wybrani:

•	 Adamczyk Ewa
•	 Bałaj Kacper
•	 Bogurska Lena
•	 Kłosińska Anastazja
•	 Krasnodębski Mikołaj
•	 Kuran Jakub
•	 Lewandowski Wiktor Bartosz

•	 Listowska Magdalena
•	Majewska Ada
•	Majewska Maja
•	Markowski Filip
•	Mroczek Wiktoria
•	Niewiadomska Zofia
•	 Pętlak Jakub
•	 Puchała Juliusz Bożydar
•	 Sajak Filip
•	 Stawicka Wiktoria
•	 Stronias Kaja
•	 Szlaga Kacper
•	Wnuk Paweł
•	 Zmorzyńska Natalia.

Prezydent pogratulował młodym żyrardo-
wianom uzyskania mandatu Radnego i  życzył 
wielu sukcesуw w  pracy na  rzecz środowiska 
młodzieżowego Żyrardowa.

Utworzenie młodzieżowej rady to  priorytetowy 
cel prezydenta w  zakresie aktywizacji obywatel-
skiej. Młodzieżową Radą Miasta, tak jak i Radą Se-
niora, opiekuje się Centrum Usług Społecznych.

Tekst i foto: UM Żyrardów

Wigilia w Przestrzeni Seniora
16 grudnia jak co roku w żyrardow-
skiej Przestrzeni Seniora odbyła 
się wyjątkowa wigilia wraz z jasełka-
mi. Wydarzenie odbyło się  siódmy 
rok z rzędu, a frekwencja jak zawsze 
wynosiła sto procent. Świętowanie 
rozpoczęto od artystycznego wystę-
pu seniorów w postaci pięknych ja-
sełek.  Przebrania i charakteryzację 
stworzono z wyjątkową dbałością 
o szczegóły, niebanalny scenariusz 
i odegranie ról oczarowały wszyst-
kich zaproszonych gości. 

To już siódma wigilia i jasełka na-
szych podopiecznych, właśnie sie-
dem lat istnieje Przestrzeń Seniora, 
i od samego początku tą piękna tra-
dycję  tworzymy. Co roku wszyscy 
zamieniamy się w drużynę aktorów 

i przygotowujemy różnorodne jaseł-
ka, czasem żartobliwe, czasem po-
ważne. Zdarza się też, że angażuje-
my rodziny seniorów oraz personel 
placówki, świetnie się  przy tym ba-
wiąc. Organizacja takich jasełek nie 
jest prosta, z roku na rok jest coraz 
trudniej, wynagradza nam to jednak 
ogromna satysfakcja. Mówiła Moni-
ka Mroczkowska - Prowadząca Prze-
strzeń Seniora.

Po występie wszyscy zasiedli do tra-
dycyjnej wigilijnej kolacji przy kolę-
dach i muzyce na żywo w wykonaniu 
Macieja Klocińskiego. Nie zabrakło 
także Świętego Mikołaja i prezen-
tów. Z pewnością wydarzenie to se-
niorzy zapamiętają na długo.



4 ŻPŻ • CZWARTEK • 29 GRUDNIA 2022

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Konkurs kierowany jest do  organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie.
Zadanie polegać ma na organizowaniu i świadcze-
niu w miejscu zamieszkania,  na terenie gminy Mia-
sto Żyrardów, usług opiekuńczych dla podopiecz-
nych Centrum Usług Społecznych w  Żyrardowie, 
którym usługi opiekuńcze zostały przyznane na pod-
stawie decyzji administracyjnych.
Wysokość środków przeznaczonych na  zadanie 
to 600 000,00 zł
Zadanie realizowane będzie od  01.02.2023 r. 
do 31.12.2023 r.
Oferty należy składać do  12.01.2023.r. poprzez 
generator ofert konkursowych w  serwisie Witkac.
pl. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje 
data złożenia oferty w serwisie Witkac.pl
Pełna treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik 
do  Zarządzenia nr  389/22 Prezydenta Miasta Ży-
rardowa z  dnia 20 grudnia 2022 r., dostępna jest 
na stronie www.bip.zyrardow.pl w zakładce Otwarte 
konkursy ofert.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Cen-
trum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Pia-
skowej 21/23, nr tel. 46 855 36 59.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

ŻYRARDÓW

Oferty na usługi opiekuńcze

Oferty  zagospodarowania 
czasu podczas ferii Konkurs na Prezesa Spółki

Do 5 stycznia 2023 roku przyjmowane są 
w Urzędzie Miasta oferty organizacji poza-
rządowych na realizację zadania publicznego 
polegającego na organizacji czasu wolnego 
w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży 
z terenu Żyrardowa w okresie ferii zimowych, 
tj. w dniach 11-26 lutego 2023 r.
Ogłoszony przez Prezydenta Miasta Żyrardowa kon-
kurs adresowany jest do organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie,
Zadanie powinno być realizowane poprzez orga-
nizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych, spor-
towo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych oraz 
wycieczek i innych zajęć edukacyjnych. Oczekuje się 
także od realizatora zadania zabezpieczenia posiłku 
uczestnikom zajęć. 
Na realizację zadania Miasto przeznaczyło kwotę do 
40 000 złotych. 
Oferty konkursowe należy składać za pośrednic-
twem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl. 
Następnie należy wydrukować z systemu potwier-
dzenie złożenia oferty i dostarczyć je w wersji papie-
rowe, podpisane przez osoby uprawnione do repre-
zentacji oferenta, do Biura Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, w terminie 
do dnia 10 stycznia 2023 r. 
Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu 
stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 379/22 
Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 14 grudnia 
2022 r., opublikowanym na stronie www.bip.zyrar-
dow.pl w zakładce Otwarte konkursy ofert. 
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Mia-
sta Żyrardowa przy ul. Mireckiego 56, nr tel. 46 858 
15 71. 

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Miejsce pracy:  Żyrardów
 ul. Armii Krajowej 5 , 96-300 Żyrardów

Zadania:

•	rozwój spółki 
•	zarządzanie Spółką świadczącą usługi 

z zakresu zarządzania i administrowania 
zasobami mieszkalnymi i użytkowymi na 
terenie miasta Żyrardowa oraz świadczą-
cą usługi w zakresie zarządzania wspól-
notami mieszkaniowymi na podstawie 
umów zawartych ze wspólnotami

•	reprezentowanie Spółki w kontaktach ze-
wnętrznych 

Wymagania:

1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 5-letnie doświadczenie za-

wodowe zdobyte na podstawie umowy 
o pracę, powołania, wyboru, mianowa-
nia, spółdzielczej umowy o pracę, umo-
wy o świadczenie usług, kontraktu me-
nadżerskiego, wykonywania działalności 
gospodarczej na własny rachunek, w tym 
co najmniej 3-letnie doświadczenie na 
stanowisku kierowniczym, przez co na-
leży rozumieć wykonywanie funkcji w or-
ganach spółek prawa handlowego, bycie 
prokurentem w Spółce, prowadzenie 
działalności gospodarczej na własny ra-
chunek, zajmowanie stanowiska Dyrek-
tora lub Kierownika (związanych z zarzą-
dzeniem zasobami ludzkimi) określonej 
komórki organizacyjnej w spółce prawa 
handlowego lub zajmowanie stanowiska 
Dyrektora (Kierownika, Naczelnika) w jed-
nostce organizacyjnej urzędu admini-
stracji publicznej;

3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie pełnej zdolność do czynności 

prawnych;
5) nie podleganie ograniczeniom lub zaka-

zom w zajmowaniu funkcji członka zarzą-
du w spółkach prawa handlowego oraz 
w prowadzeniu działalności konkurencyj-
nej wynikające z przepisów prawa;

1) niekaralność oraz brak prowadzenia wo-
bec Kandydata postępowania karnego 
lub karno-skarbowego lub postępowania 
w sprawach dyscyplinarnych;

2) znajomość zagadnień związanych 
z zarządzaniem i kierowaniem zespołami 
pracowników oraz doświadczenie w za-
rządzaniu i kierowaniu zespołem pracow-
ników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek 
kapitałowych oraz spółek z udziałem jed-
nostek samorządu terytorialnego;

4) znajomość zagadnień gospodarki miesz-
kaniowej i zarządzania nieruchomościa-
mi oraz doświadczenie w zarządzeniu 
nieruchomościami.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie 
zgłoszenia w zaklejonej kopercie w ter-
minie do dnia 16.01.2023 r. do godz. 15.00 
w sekretariacie Spółki (adres siedziby 

Spółki: ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrar-
dów) lub listownie (przesyłką za potwier-
dzeniem odbioru) na ww. adres (decyduje 
data wpływu do Spółki) z napisem ,,Kon-
kurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGM  
Żyrardów Sp. z o.o.”, które zawiera:

•	własnoręcznie podpisane CV (z dokład-
nym podaniem danych kontaktowych, 
przebiegu nauki i pracy zawodowej, po-
siadanego doświadczenia i kwalifikacji)

•	własnoręcznie podpisany list motywacyj-
ny

•	kopie dokumentów potwierdzających wy-
kształcenie 

•	kopie świadectw pracy 
•	zaświadczenie o niezakończonych okre-

sach zatrudnienia 
•	zaświadczenia o ukończonych kursach, 

szkoleniach, posiadanych uprawnieniach 
zawodowych

•	zaświadczenie o niekaralności z KRK
•	podpisane odręczenie oświadczenie o ko-

rzystaniu z pełni praw publicznych (WE-
DŁUG WZORU DO POBRANIA)

•	podpisane odręczenie oświadczenie o po-
siadanej zdolności do czynności praw-
nych (WEDŁUG WZORU DO POBRANIA)

•	podpisane odręczenie oświadczenie 
o niepodleganiu ograniczeniom lub za-
kazom zajmowania funkcji członka zarzą-
du w spółkach prawa handlowego oraz  
w prowadzeniu działalności konkurencyj-
nej wynikające z przepisów prawa (WE-
DŁUG WZORU DO POBRANIA)

•	podpisane odręczenie zobowiązanie do 
zachowania w tajemnicy informacji doty-
czących Spółki uzyskanych w postępowa-
niu konkursowym (WEDŁUG WZORU DO 
POBRANIA)

•	podpisane odręczenie oświadczenie o wy-
rażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych kandydata dla celów postępo-
wania konkursowego oraz potwierdzenie 
zapoznania się z klauzulą informacyjną 
(WEDŁUG WZORU DO POBRANIA)

Zgłoszenia złożone po upływie terminu 
określonego w ogłoszeniu nie podlegają 
rozpatrzeniu.

Kopie dokumentów składanych ze zgło-
szeniem muszą być poświadczone przez 
kandydata własnoręcznym podpisem ze 
wskazaniem daty poświadczenia. W takim 
przypadku w trakcie rozmowy kwalifika-
cyjnej kandydat jest obowiązany do przed-
stawienia oryginałów lub urzędowych 
odpisów tych dokumentów pod rygorem 
wykluczenia z dalszego udziały w konkur-
sie. 

Wzory wymaganych oświadczeń oraz re-
gulamin przeprowadzenia konkursu okre-
ślający tryb i warunki przeprowadzenia 
konkursu zostały umieszczone na stronie 
www.pgm.zyrardow.pl do obligatoryjnego 
pobrania.  

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie
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Mieszkania komunalne do remontu na rzecz przyszłego najemcy 

Konkurs na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 

PSZOK nieczynny w Sylwestra

• 17 grudnia
ul. 1-go Maja 40

• 18 grudnia
ul. 1-go Maja 43

• 19 grudnia
ul. Okrzei 16

• 20 grudnia
ul. 1-go Maja 50

• 21 grudnia
ul. Okrzei 51 C

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

ul. Okrzei 16
• 24 grudnia

 ul. Al. Partyzantów 15

• 25 grudnia
ul. POW 2D lok. 11

• 26 grudnia
ul. POW 20 – 24

• 27 grudnia
Grodzisk Mazowiecki

• 28 grudnia
ul. Okrzei 16

• 29 grudnia
Grodzisk Mazowiecki

• 30 grudnia
ul. F. de Girarda 17

• 31 grudnia
ul. Okrzei 16

DYŻURY APTEK:

Apteka ESKULAP
ul. Filipa de Girarda 17

96-300 Żyrardów,

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

Szanowni Państwo,informujemy, że w związku 
z zamknięciem dwóch aptek na terenie miasta Ży-
rardów i braku przejęcia dyżurów przez inne apte-
ki, w dniach 11.12.2022 r., 13.12.2022 r., 16.12.2022 
r., 27.12.2022 r., 29.12.2022 r. dyżur będą pełniły 
apteki na terenie Grodziska Mazowieckiego.

R E K L A M A

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania publiczne-
go w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym poprzez organizację 
zajęć opiekuńczo-wychowawczych na rzecz 
dzieci w formie świetlicy w 2023 roku.

Oferty konkursowe należy składać poprzez platfor-
mę witkac.pl do dnia 3 stycznia 2023 r. Po złożeniu 
oferty przez  system Witkac, należy wydrukować 
z systemu potwierdzenie złożenia oferty i podpisane 
przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta 
dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, w terminie do dnia 
5 stycznia 2023 roku.

Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 
350 000 zł. 

Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do Za-

rządzenia nr 369/22 Prezydenta Miasta Żyrardowa 
z dnia 12 grudnia 2022 r. dostępne na stronie www.
bip.zyrardow.pl w zakładce Otwarte konkursy ofert. 

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, 
ul. Mireckiego 56, nr tel. 46 858 15 71. 

Podstawą prawną do ogłoszenia konkursu jest Usta-
wa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1327 z późń. zm.) oraz  Rozporządzenie Przewod-
niczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego 
z  dnia 24 października 2018 r. w  sprawie wzorów 
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących reali-
zacji zadań publicznych oraz  wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

W budynkach komunalnych wyremonto-
wanych w ramach projektu ,,Domy pełne 
historii” część lokali przeznaczanych jest na 
wynajem w zamian za remont wykonany 
na koszt najemcy. Oferta adresowana jest 
do mieszkańców, których nie stać na kup-
no mieszkania, a jednocześnie osiągają do-
chody na poziomie umożliwiającym remont 
mieszkania i opłacanie czynszu. 
- Zależy nam na tym, aby mieszkania w zabytko-
wych budynkach komunalnych, które ogromnym 
nakładem fi nansowym przeszły gruntowny remont 
i termomodernizację, wynajmowali mieszkańcy, 
którzy będą dbać nie tylko o przydzielony lokal, ale 
również o części wspólne – mówi prezydent Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski. - Spodziewamy się, że na-
jemca, który własnym wysiłkiem, z własnych środ-
ków fi nansowych wyremontuje mieszkanie, będzie 
też odpowiedzialnie użytkował przydzielone mu 
zasoby. Cieszy nas fakt – dodaje prezydent – że
również wśród mieszkańców uprawnionych i ocze-
kujących na przydział mieszkania komunalnego są 
i tacy, którzy chcą dać coś od siebie i decydują się 
na wynajem lokalu w tym właśnie trybie, czyli w za-
mian za wykonanie remontu. Dzięki nim, zmniejsza 
się lista osób oczekujących na lokal od Miasta. To 
kolejna wartość dodana realizowanego programu. 
Wynajem mieszkań komunalnych w zamian za 
remont umożliwia uchwała Rady Miasta Żyrardo-
wa w sprawie zasad wynajmowania lokali miesz-
kalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Miasta Żyrardowa. Wykaz takich lokali 
przedstawiany zostaje w formie zarządzenia Pre-
zydenta.
W budynkach wyremontowanych w ramach pro-
jektu ,,Domy pełne historii” wynajem lokali w tym 
trybie zrealizowano już przy ul. Limanowskiego 
25 (2 lokale) i ul. Limanowskiego 18 (5 lokali), ul. 
Wyszyńskiego 12 (4 lokale). 
Decyzję o przyznaniu lokalu przeznaczonego do 
remontu na koszt przyszłego najemcy podejmuje 
Prezydent Miasta Żyrardowa po zasięgnięciu po-
zytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej Rady Mia-
sta Żyrardowa. 
Z tego programu mogą skorzystać osoby, które 
nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkanio-
wych, a ich dochód nie przekracza 300% najniż-
szej emerytury w gospodarstwie jednoosobo-
wym; 200% w gospodarstwie wieloosobowym/na 
osobę; nie posiadają tytułu prawnego do innego 
lokalu mieszkalnego oraz nie posiadają zobowią-
zań fi nansowych wobec Miasta z tytułu najmu. 
Program  stworzony został z myślą o osobach, 
których dochód przekracza kryterium docho-
dowe umożliwiające ubieganie się o mieszkanie 
z zasobów komunalnych, a jest za niski, by otrzy-
mać kredyt na zakup nowego mieszkania. 
Potencjalny najemca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie woli przyjęcia lokalu do remontu, 
w którym zobowiązuje się do wykonania remontu 
wraz z uzupełnieniem wyposażenia technicznego 
na własny koszt i we własnym zakresie, bez możli-
wości domagania się zwrotu poniesionych nakła-
dów zgodnie z przedstawionym zakresem robót 
do wykonania. Ponadto wszelkie roboty remon-
towe najemca musi wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną, z zapewnieniem przestrzegania za-
sad BHP. 
Przewiduje się, że w pozostałych budynkach aktu-
alnie remontowanych w ramach projektu ,,Domy 
pełne historii” część lokali również przeznaczo-
nych zostanie do remontu na rzecz przyszłego 
najemcy.  

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

PGK Żyrardów informuje, że w Sylwestra, 31 
grudnia 2022 r. (sobota) Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ży-
rardowie przy ul. Czystej 5 będzie NIECZYNNY.
Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie
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Podsumowanie konkursu ,,Kartka świąteczna z Żyrardowa”

Członkowie komisji konkursowej 
wyłonili zwycięzców konkursu 
plastycznego ,,Kartka świątecz-
na z Żyrardowa”. Nagrody zosta-
ły przyznane w 4 kategoriach.

19 grudnia w Resursie Lucjan Kr-
zysztof Chrzanowski - Prezydent 
Miasta Żyrardowa wręczył nagrody 
dla zwycięzców. Jak podkreślali ju-
rorzy, wszystkie prace konkursowe 
prezentują bardzo wysoki poziom!

Wszystkim uczestnikom należą się 
wielkie gratulacje i podziękowania 
oraz życzenia rozwijania swoich pa-
sji i talentów. Serdecznie dziękujemy 
rodzicom, jak również placówkom 
kulturalnym, oświatowym i wycho-

wawczym, za zachęcenie dzieci do 
udziału w konkursie oraz wsparcie 
merytoryczne i organizacyjne

Wszystkie prace plastyczne laure-
atów  znalazły się na pocztówkach 
wyprodukowanych przez Urząd Mia-
sta Żyrardowa.

Kartki wciąż czekają na Was w Resur-
sie, Centrum Kultury oraz w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrar-
dowa.

A oto werdykt Jury:

W kategorii 6-8 lat:

I Agata Bień
II Amelia Kamińska

III Patrycja Świniarek

wyróżnienia:

Ignacy Nalej
Filip Majewski

W kategorii 9-12 lat:

I  Olga Zajdel
II Kacper Bujak
III Julia Pydzik

wyróżnienia:

Zuzanna Meszka
Gabriela Nikodem
Hanna Szubińska
Iga Sieczka
Zuzanna Malinowska

W kategorii 13-15 lat:

I Gabriela Wąsikowska
II Wiktoria Białasik
III Gabriela Paluchowska

wyróżnienia:

Karol Szkop
Maciej Gomulak

W kategorii 16+ lat:

I Kamila Caraballo Cortez
II Paulina Jakubowska
III Krystyna Kamińska

wyróżnienia:

Robert Szczepanik
Kaja Stronias

Tekst i foto: UM Żyrardów
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Wigilia w LO im. Czesława Tańskiego

Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej

Podsumowanie świątecznej 
zbiórki pluszaków

16 grudnia w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Czesława Tańskiego 
w Puszczy Mariańskiej odbyła się 
szkolna wigilia oraz jasełka.
Tegorocznemu świętowaniu wigilii szkol-
nej przewodził symbol wody będącej 
leitmotivem przedstawienia obecnym 
w scenografii, rekwizytach, kostiumach 
i emocjonalnym tańcu Natalii Jędrzejew-
skiej do piosenki w wykonaniu absol-
wentki Martyny Zarębskiej. Woda daje 
życie w dosłownym i metaforycznym 
znaczeniu. Ukojenie w poczuciu bezna-
dziei i braku sensu woda przyniosła cier-
piącemu mężczyźnie z wiersza K. Prze-
rwy-Tetmajera, mimo że stajenka była 
licha, co przepięknym sopranem wy-
śpiewała Oliwia Baranek. Franciszkańską 
radość z codziennych spraw odczuli bo-
haterowie ludowej ballady Jana Kaspro-
wicza, dopiero gdy zauważyli obecność 
Boga. W góralską atmosferę do wiersza 

poety pochodzącego z Zakopanego 
wprowadziła Martyna Nowakowska.
Strumieniami wody żywej - słowami Pi-
sma Świętego - Sonia oblała Raskolni-
kowa. I Bóg się narodził dzięki zagranej 
przez Marię Rakowską na skrzypcach 
kolędzie. Wybitnie i dojrzale główne role 
odegrali Arkadiusz Dan i Oliwia Małys. 
Nie zabrakło lulania na bum bum rurach 
dyrygowanych przez Julię Szeligę i jej or-
kiestrę uczniów klas pierwszych oraz ra-
dosnego akcentu wokalnego Małgorzaty 
Potrzebowskiej i „Pierwszej gwiazdy”, 
która jest tradycyjnym znakiem rozpo-
częcia wieczerzy.
Niech woda - narodzony Jezus - oczyści 
nasze serca z trosk, pomoże naprawić 
relacje z ludźmi, przyniesie spokój i ra-
dość, bezpieczeństwo i miłość - do sie-
bie, drugiego człowieka, świata…

Tekst i foto: LO Puszcza Mariańska. 

15 grudnia miało miejsce podsumowanie świątecznej zbiórki pluszaków dla 
dzieci chorującym onkologicznie. W SUMIE udało się zebrać 3 worki nowych 
zabawek i balonów.Każdy pluszak to uśmiech na twarzy dziecka i radość, 
nadzieja na wyzdrowienie.Pluszaki ze szpitala są wiecznymi przyjacielami, 
którzy towarzyszą dzieciom w chorobie i pomagają wyzdrowieć.Pluszaki zo-
stały przekazane Fundacji Krwinka w Łodzi, która opiekuje się takimi dzieć-
mi na oddziałach onkologicznych.Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom, 
Uczniom  Nauczycielom naszej szkoły oraz Samorządowi Uczniowskiemu 
za włączenie się w akcję w naszej szkole. Bądźmy zawsze zdrowi i umiejmy 
się dzielić oraz pomagać wypełniać dobre uczynki nie tylko na święta, ale 
zawsze wtedy, gdy potrzebna jest komuś pomoc

21 grudnia w Szkole Podstawo-
wej im. króla Jana Sobieskiego 
odbyło się 100- lecie szkoły. 
Wydarzenie rozpoczęło się od szkol-
nych jasełek pt. „Od stworzenia do 
zbawienia” w reżyserii: mgr. Anny 
Ciszewskiej, mgr. Anety Sas, mgr. 
Katarzyny Kozłowskiej, siostry Ewy 
Piwońskiej oraz mgr.  Małgorzaty 
Góralskiej. Podczas jasełek wystę-

pujący uczniowie wprowadzili ze-
branych gości w świąteczny nastrój. 
Następnie nastąpiło przekazanie Vo-
uchera na kwotę 2500 PLN od firmy 
Emka Trans, wręczenia dokonał sam 
prezes Krzysztof Rdest. Dzięki temu 
wsparciu szkoła może przeznaczyć 
otrzymane pieniądze na przejazdy 
autokarowe i różnego rodzaju wy-
cieczki szkolne dla dzieci. 
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Podsumowania inwestycyjne 
i perspektywy rozwoju gminy 
Mszczonów 

W dniach 14-30 listopada (14-18 li-
stopada na terenach wiejskich gmi-
ny Mszczonów oraz w dnia 28 i 30 
listopada w Mszczonowie) odbyły się 
spotkania samorządowe, podczas 
których Mieszkańcy mogli spotkać 
się z burmistrzem Mszczonowa Józe-
fem Grzegorzem Kurkiem oraz swo-
imi radnymi. Spotkania odbywały się 
kolejno w Szkołach Podstawowych 
- we Wręczy (radny Andrzej Osial), 
w Osuchowie (radny Marek Zientek), 
w Lutkówce (radny Andrzej Osiński), 
w Bobrowcach (radna Dorota Kaź-
mierczak) i w Piekarach (radna Kata-
rzyna Ciećwierska).

W Mszczonowie pierwsze spotkanie 
w MOK-u odbyło się z radnymi z te-
renu spółdzielczych osiedli: Barbarą 
Gryglewską, Ryszardem Stusińskim 
i Krzysztofem Krawczykiem, a drugie 
także zorganizowane w sali widowi-
skowej Ośrodka Kultury z radnymi 
z pozostałej części miasta: Waldema-
rem Suskim, Markiem Baumelem, Mi-
rosławem Wirowskim, Piotrem Chyłą 
i z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Łukaszem Koperskim.

Rozpoczynali je radni witając przyby-
łych Mieszkańców oraz czyniąc wpro-
wadzenie do wystąpienia burmistrza, 
w którym przedstawiał on efekty prac 
inwestycyjnych, wykonanych na tere-
nie gminy w roku 2022, a także opo-
wiadał o planowanych przedsięwzię-
ciach na rok 2023.

Włodarz gminy, choć niewątpliwie 
miał się czym pochwalić, gdyż lista wy-
konanych inwestycji jest długa i opie-
wa na naprawdę znaczące sumy, to, 
niestety, swoje wywody inicjował za-
wsze informacją o stracie aż 15 mln 
zł, które zniknęły z gminnego budżetu 
po wprowadzeniu przeforsowanych 
przez Rząd zmian w udziale samo-
rządów z dochodów w PIT i CIT. Nie-
korzystne rozwiązania w miejsce sta-
łego, procentowego udziału w tych 
dwóch podatkach, wprowadziły zda-

niem burmistrza uznaniowość rzą-
dzących, która nie przyniosła gminie 
Mszczonów niczego dobrego. 

Jak informował burmistrz do tej bra-
kującej kwoty należy jeszcze doliczyć 
stratę, wynikającą z naliczonego gmi-
nie tzw. podatku janosikowego, który 
gminy zamożne płacą na wsparcie 
gorzej radzących sobie samorządów. 
W przypadku Mszczonowa wynosi on 
ok. 2 mln zł.

Podczas spotkań burmistrz zasypa-
ny też został pytaniami Mieszkańców 
o stan dróg powiatowych, przebiega-
jących przez teren gminy i wyraził swą 
krytyczną opinię na temat współpracy 
z władzami powiatowymi. Stwierdził, 
że jeszcze nigdy nie była ona tak zła, 
czego najlepszym dowodem jest wła-
śnie stan wspomnianych, niedoinwe-
stowanych dróg, które są głównymi 
ciągami komunikacyjnymi, przebie-
gającymi przez tereny wiejskie gminy. 
Tłumaczył przy tym zebranym, że kry-
zys rozpoczął się po odwołaniu wcze-
śniejszej starosty Beaty Sznajder, za 
usunięciem której stała koalicja pod 
wodzą radnych PiS-u, w której jest 
też - nad czym najbardziej ubolewał – 
dwójka radnych z Mszczonowa.

Samorządowiec zapowiadał następ-
nie, że gmina stara się jak najbardziej 
odciążać Mieszkańców i dlatego nie 
zamierza w tym trudnym dla wszyst-
kich okresie podnosić opłat za wodę 
i ścieki, a w przypadku podatku rol-
nego ograniczy się jedynie do 10% 
podwyżki, która jest poniżej progu 
obecnej inflacji. Jak usłyszeli zebrani, 
nie da się, niestety, uniknąć zwięk-
szenia opłat ze zbiórkę śmieci, a to 
chociażby z tego powodu, że ich pro-
dukcja w porównaniu do roku 2021 
zwiększyła się w skali gminy o aż 40%. 
Ostatecznie cena za śmieci wzrośnie 
w roku 2023 o 3 złote od osoby. Dro-
żej będzie też w przypadku opłat za 
ciepło. Mieszkańcy spółdzielczych 
bloków oraz właściciele innych obiek-
tów podłączonych do sieci, wyko-
rzystującej ciepło geotermalne, do-
świadczą wzrostu cen do aż 200%. Na 
ten gigantyczny skok cenowy wpływ 
będzie mieć zwyżka opłat za gaz, któ-
ry jest wykorzystywany do podgrze-
wania wody pozyskiwanej z odwier-
tu geotermalnego. Przypomnijmy 
że dodatkowe gazowe podgrzewa-
nie uruchamia się, gdy temperatura 
spada poniżej -1 stopnia Celsjusza.   
Są też jednak i dobre informacje zwią-
zane z Geotermią. Nowy otwór geo-
termalny, który niebawem powstanie 
u zbiegu ulic Tysiąclecia i Maklakie-
wicza zapewni bezpieczeństwo Msz-
czonowa w zakresie poboru wody 
pitnej, jak też umożliwi w przyszłości 
rozbudowę sieci grzewczej opartej 
na ekologicznym cieple z głębi ziemi. 
Sztandarowa inwestycja Mszczonowa 
stanie się prawdziwym wybawieniem 
podczas zbliżającego się kryzysu 

wodnego. Już teraz w wielu polskich 
miastach ujęcia wody nie są w stanie 
zaspokajać bieżących potrzeb miesz-
kańców, a ta sytuacja będzie się wciąż 
pogarszać. Wody pitnej zaczyna bra-
kować w całej Polsce. Dzięki odwier-
towi geotermalnemu będziemy ja po-
zyskiwać z głębokich pokładów, które 
nie są zagrożone wyczerpaniem. Po 
wykonaniu nowego odwiertu zrekon-
struowany także zostanie, pamiętają-
cy lata 70-te XX wieku, odwiert IG-1, 
znajdujący się w sąsiedztwie Hotelu 
Panorama (pomiędzy ulicami Tar-
czyńską i Spółdzielczą). 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) w Wy-
mysłowie ma, jak ogłosił burmistrz, 
zacząć działać już w styczniu, więc 
przynajmniej z pozbyciem się tzw. 
gabarytów będzie od nowego roku 
znacznie łatwiej. Dokładną listę 
tego, co będzie można oddawać do 
PSZOK-u, Mieszkańcy otrzymają za 
pośrednictwem lokalnych mediów 
oraz (na terenach wiejskich) bezpo-
średnio od swych sołtysów.   Stałym 
punktem wszystkich spotkań były 
dyskusje na temat możliwości pozy-
skania przez Mieszkańców węgla na 
preferencyjnych warunkach. Bur-
mistrz wyjaśniał, w jaki sposób wyglą-
da procedura, którą muszą przejść 
wszyscy zainteresowani nabyciem 
opału. Na początku należy pozyskać 
z CUS-u (dawniej MOPS) zaświadcze-
nie o tym, że jest się uprawnionym 
do jego zakupu. Następnie z tym 
zaświadczeniem trzeba się pojawić 
w kasie Urzędu Miejskiego. Tu za uzy-
skaną dotację będzie można zapłacić 
za 1,5 tony. Zakupiony węgiel będzie 
do odbioru w  dwóch lokalnych skła-
dach, na których wcześniej będzie 
można obejrzeć dostępny towar, aby 
później nie czuć się rozczarowanym 
jego jakością. Gmina zamówiła 100 
ton węgla po 50 ton na każdy skład. 
Niestety, zdaniem burmistrza, jak 
wszystko na to wskazuje podatek VAT 
za sprowadzony węgiel będzie zmu-
szona zapłacić gmina. Najgorzej, jeśli 
sprowadzony towar okaże się marnej 
jakości. Niestety, zdaniem burmistrza 
Kurka nie ma żadnych gwarancji, co 
do jego należytej kaloryczności.   Na 
nadchodzący 2023 roku samorząd 
zdecydował o utrzymaniu dopłat: do 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, utylizacji eternitu oraz wy-
miany starych pieców. Ze środków 
budżetowych na dofinansowanie 
wymiany wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła wydatkowano w tym roku 204 
tys. zł (dofinansowania udzielono na 
19 pomp ciepła, 12 kotłów gazowych, 
1 kocioł zgazowujący drewno). Dofi-
nansowano też budowę 6 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków (kwota do-
finansowań przekroczyła 35 tys. zł). 

Wśród inwestycji wykonanych i zaini-
cjowanych, jakie wymieniał burmistrz 
znalazły się: 

•	 rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Grabcach Józefpolskich – za kwo-
tę ok. 25 mln zł (dofinansowanie 
w formie pożyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
w kwocie 17 mln zł), 

•	 rozbudowa infrastruktury drogo-
wej w gminie Mszczonów poprzez 
budowę, rozbudowę i przebudowę 
dróg gminnych (inwestycja obej-
muje trzy drogi: (1) budowę drogi 
w miejscowościach Marków To-
warzystwo i Grabce Józefpolskie 
na odcinku drogi powiatowej DP 
4715do ulicy Żyrardowskiej, (2) 
rozbudowę ulicy Szkolnej w Msz-
czonowie od ulicy Bocznej do ulicy 
Warszawskiej, (3) przebudowę ulicy 
Białogórskiej w Osuchowie) - łączna 
kwota wspomnianych inwestycji, to 
ponad 21,5 mln zł - dofinansowa-
nie na te przedsięwzięcia pocho-
dzą z Polskiego Ładu w kwocie ok. 
17,8 mln zł oraz z dotacji z Nadle-
śnictwa w kwocie niemalże 300 tys. 
zł – dotacja do ulicy Białogórskiej), 

•	 budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej Piekarach (in-
westycja dwuletnia) za kwotę ok. 
8,1 mln zł (dofinansowanie ok. 5 
mln zł z Polskiego Ładu), 

•	 rozbudowa ulicy Północnej wraz 
z zagospodarowaniem zieleni za 
kwotę ponad 4,5 mln zł (z dofinan-
sowaniem z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg na blisko 2 mln zł 
oraz dotacją „Mazowsze dla Klima-
tu 2022” – 100 tys. zł), 

•	 zagospodarowanie parku miejskie-
go wraz z terenami przykościelny-
mi (II etap) za kwotę ponad 3,9 mln 
zł, 

•	 rozbudowa i przebudowa OSP 
w Piekarach (za kwotę ponad 3 mln 
zł z dofinansowaniem z Urzędu 
Marszałkowskiego w kwocie ok. 1,5 
mln), 

•	 rozbudowa i przebudowa OSP 
w Zbiroży za kwotę 1,5 mln zł, 

•	 termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej - w celu 
poprawy stanu środowiska natu-
ralnego z dofinansowaniem w ra-
mach RPO WM 2014-2020 w kwo-
cie 3 996 765,23 zł, w ramach której 
gmina wykona:

o termomodernizację i rozbudo-
wę Szkoły Podstawowej w Lut-
kówce (inwestycja dwuletnia) 
za kwotę ponad 3,8 mln zł,

o termomodernizację Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury 
(inwestycja dwuletnia) za kwo-
tę ponad 3,6 mln zł, 

o termomodernizację Domu 
Strażaka w Mszczonowie (in-
westycja dwuletnia) za kwotę 
ponad 1,6 mln zł,

Spotkania  
samorządowe 2022
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•	 budowa kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej na osiedlu Tarczyń-
ska w Mszczonowie – (ul. Generała 
Maczka, ul. Grota Roweckiego, ul. 
Szarych Szeregów, ul. Rolnicza) - in-
westycja dwuletnia za kwotę ponad 
2,7 mln zł ( z pożyczką z WFOŚiGW), 

•	 przebudowa drogi gminnej – ulicy 
Żyrardowskiej od granicy gminy 
w Grabcach Józefpolskich do wia-
duktu nad DK nr 8 w Mszczonowie 
za kwotę ponad 4,3 mln zł - z do-
finansowaniem z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg w kwocie po-
nad 2,5 mln zł,

•	 budowa boiska wielofunkcyjne-
go przy SP w Osuchowie za kwotę 
niemalże 788 tys. zł (z dofinanso-
waniem z MIWIS 2021 w wysokości 
niemalże 200 tys. zł), 

•	wykonanie prac remontowych 
w Szkole Podstawowej w Mszczo-
nowie w ramach przedsięwzięcia 
„Szkoła dostępna dla każdego” za 
ponad 322 tys. zł, 

•	wykonanie prac remontowych 
w Szkole Podstawowej we Wręczy 
w ramach przedsięwzięcia „Szkoła 
dostępna dla każdego” 100 tys. zł, 

•	 remont dachu remizy OSP Wręcza 
- 30 tys. zł (dofinansowane z Urzę-
du Marszałkowskiego w kwocie 20 
tys. zł), 

•	 przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzy-
żach za kwotę niemalże 295 tys. zł 
(z dofinansowaniem ze środków 
budżetu Województwa Mazowiec-
kiego w zakresie budowy i moder-
nizacji dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych w wysokości 114 tys. 
zł),

•	wykonanie wyniesionego przejścia 
dla pieszych na ulicy Rawskiej oraz 
progów zwalniających na ulicach 
Tarczyńskiej i Spółdzielczej w Msz-
czonowie – za łączną kwotę ponad 
89 tys. zł, 

•	 Remonty i modernizacje dróg me-
todą powierzchniowego utrwa-
lania:   ul. Generała Sikorskiego 
w Mszczonowie (362 m.b.), ul. Ge-
nerała Andersa w Mszczonowie 
(334 m.b.), ul. Pogorzałki w Msz-
czonowie (326 m.b.), ul. Racławic-
ka w Mszczonowie (412 m.b.), ul. 
Żukowska we Wręczy (400 m.b.), 
ul. Strażacka w Grabcach Towa-
rzystwo (580 m.b.), ul. Ogrodowa 
w Grabcach Wręckich (280 m.b.), 
ul. Wierzbowa w Nowym Dwor-
ku (750 m.b.), ul. Wiatrowska 
w Suszeńcu (250 m.b.), ul. Główna 
w Zdzieszynie (664 m.b.), ul. Spo-
kojna w Adamowicach (260 m.b.), 
ul. Brzozowa w Gąbie, Michalinie 
i Budach Zasłona (390 m.b.), ul. 
Parkowa w Piekarach (165 m.b.), 
ul. Główna w Gąbie (858 m.b.), ul. 
Słoneczna w Kaczkowie (280 m.b.), 

ul. Jodłowa i Świerkowa w Badowo 
Dańkach (400 m.b.), ul Brzozowa 
w Kowiesach (315 m.b.), ul. Klo-
nowa w Zimnicach (415 m.b.), ul. 
Spokojna w Lutkówce Drugiej (320 
m.b.), ul. Główna w Nosach Poniat-
kach (256 m.b.) oraz ul. Okrężna 
w Zbiroży (400 m.b.), ul. Wschodnia 
w Wygnance (320 m.b.)

•	modernizacja ul. Bocianiej w Grab-
cach Józefpolskich (za ponad 150 
tys. zł) 

•	 budowa chodnika w Wymysłowie 
w drodze powiatowej nr DP 4725W 
(ul. Piekarska) na długości 290 m – 
160 tys. zł (dotacja dla powiatu), 

•	modernizacja linii oświetlenia ulicz-
nego w miejscowości Lutkówka 
Druga (ul. Słoneczna) za kwotę ok. 
21 tys. zł, 

•	 zlecenie wykonania projektu linii 
oświetlenia ulicznego w Badowie 
Górnym (ul. Graniczna) za kwotę 
ok. 17,5 tys. zł, 

•	 uzyskanie z PGE warunków na 
potrzeby budowy oświetlenia 
w Bobrowach (ul. Prosta) i zlecenie 
wykonania projektu linii oświetle-
nia ulicznego, 

•	 zamontowanie 17 hybrydowych 
lamp ulicznych – led (w miejsco-
wościach: Marków Towarzystwo, 
Nowy Dworek, Strzyże, Nosy Po-
niatki, Zbiroża, Lutkówka Kolonia, 
Bobrowce, Piekary, Gąba) za nie-
malże 173 tys. zł oraz 4 lamp so-
larnych za kwotę niemalże 35 tys. 
zł (Grabce Józefpolskie, Marianka, 
Olszówka).  

Burmistrz omówił też podczas spo-
tkań inwestycje zaplanowane na rok 
2023. Wymieniamy je poniżej: 

•	 budowa sieci szerokopasmowych 
na terenie gminy Mszczonów, dzię-
ki której Mieszkańcy będą mogli 
korzystać z Internetu (łączna kwota 
inwestycji 6 mln zł z dofinansowa-
niem z Funduszu Szerokopasmo-
wego 2022 na 5 mln zł – planowane 
zakończenie inwestycji rok 2024), 

•	 rozbudowa ulicy Żukowskiej w miej-
scowościach Wręcza, Grabce To-
warzystwo, Długowizna i Śwince (za 
kwotę 9 mln zł), 

•	 remonty i modernizacje dróg me-
todą podwójnego powierzchnio-
wego utrwalania:   ul. Żukowska 
we Wręczy (352 m.b.), ul. Miodo-
wa w Grabcach Jóżefpolskich (253 
m.b.), ul. Spokojna w Adamowicach 
(315 m.b.), ul. Strażacka w Osu-
chowie (350 m.b.), ul. Wschodnia 
w Wygnance (320 m.b.), ul. Brzozo-
wa w Piekarach i Budach Zasłona 
(552 m.b.), ul. Rajska w Piekarach 
(250 m.b.), ul. Miodowa w Grab-
cach Józefpolskich (253 m.b.), ul. 
Krótka w Strzyżach (300 m.b.), ul. 

Wiatrowska w Suszeńcu (300 m.b.), 
ul. Okrężna w Zbiroży (400 m.b.), ul. 
Działkowa w Chudolipiu (300 m.b.), 
ul. Krótka w Zimnicach (173 m.b.), 
ul. Bieleckich w Ciemno - Gnojnie 
(250 m.b.), ul. Północna w Gurbie 
(260 m.b.), ul. Piękna w Zimnicach 
(465 m.b.), ul. Leśna w Wymysłowie 
(455 m.b.), ul. Wierzbowa plus łącz-
nik do ul. Nowej w Mszczonowie 
(288 m.b.), ul. Wierzbowa w Nowym 
Dworku (400 m.b.), ul. Graniczna 
w Pieńkach Strzyże (490 m.b.), ul. 
Długa w Lindowie (500 m.b.), ul. Mi-
chalińska w Gąbie (500 m.b.) oraz 
ulice Główna i Słoneczna w Nosach 
Poniatkach (500 m.b.), 

Te wspomniane inwestycje będą 
uzależnione od uruchomienia nowej 
transzy środków unijnych. 

Burmistrz wspomniał też, że w przy-
szłorocznym budżecie gmina prze-
znaczy z myślą o modernizacji mostu 
w Wygnance ponad 94,5 tys. zł (bę-
dzie to tzw. pomoc finansowa dla po-
wiatu na pokrycie wkładu własnego) 
oraz 80 tys. zł na budowę chodnika 
w Wymysłowie.   Szeroko omawiane 
były też perspektywy uruchomienia 
połączenia kolejowego Mszczonów – 
przez Piaseczno- do Warszawy (Okę-
cie) w oparciu o modernizowaną linie 
kolejową. Dojazd nią do stolicy trwać 
będzie około 40 minut. W Mszczono-
wie wyremontowany zostanie wtedy 
stary dworzec kolejowy przy ulicy 
Dworcowej. Dodatkowy przystanek 
będzie niedaleko Suntago, co zna-
cząco poprawi możliwości dojecha-
nia z Warszawy do parku wodnego.   
Wyjątkowym zdarzeniem, do jakiego 
doszło podczas spotkania samorzą-
dowego w Bobrowcach, było publicz-
ne złożenie sprawozdania miejsco-
wej jednostki OSP, które przedstawił 
reprezentujący prezesa Dariusza Me-
lona – druh Paweł Łasica. Odczytany 
dokument rozpoczynał się podzięko-
waniami za wsparcie dla jednostki. 
Strażacy podziękowali w ten sposób: 
władzom samorządowym, burmi-
strzowi Józefowi Grzegorzowi Kurko-
wi, swojej radnej Dorocie Kaźmier-
czak, inspektor Urzędu Miejskiego 
ds. p.poż. Mieczysławie Korzonkow-
skiej, firmom (Roltex, Grenke Meble, 
Kłosek, Keramzyt, MebloweLove – 
Kamil Wasilewski, NA ROD STRZY-
ŻE i pani Monice Łasica), zaprzyjaź-
nionym sołectwom, a szczególnie 
Sołectwu Bobrowce oraz ogólnie 
Mieszkańcom, którzy wsparli strażac-
kie akcje - zbiórki złomu, sprzedaży 
kalendarzy, sprzedaży krzewów oraz 
licytacje charytatywne.  Dzięki pomo-
cy jednostka wzbogaciła się o: 8 no-
wych mundurów bojowych, 3 hełmy, 
1 parę butów bojowych, 8 węży i prą-
downicę, aparat do selektywnego po-
wiadamiana, 3 aparaty ochrony dróg 
oddechowych, kompresor i system 
automatycznego uruchamiania wozu 
bojowego (który uruchamia samo-

chód OSP Bobrowce po załączeniu 
syreny - co skraca czas oczekiwania 
na wyjazd o ok. 10 minut). 

W budynku OSP wykonane też zo-
stały dzięki okazanemu wsparciu 
indywidualne szafki na mundury 
i wyposażenie strażaków. Wyremon-
towana ponadto została motopom-
pa, która była niesprawna już od kilku 
lat. Druhowie z Bobrowiec podczas 
organizowanych akcji i zbiórek ca-
łość zebranych kwot przeznaczali na 
potrzeby swej jednostki. Wykorzysty-
wane przy tych działaniach prywat-
ne samochody tankowane były – jak 
usłyszeli uczestnicy spotkania - z pie-
niędzy zaangażowanych strażaków, 
co dodatkowo wspierało osiągnięty 
cel charytatywny. Druhowie zamie-
rzają w najbliższym roku rozpocząć 
akcję zagospodarowywania czasu 
najmłodszym mieszkańcom okolicz-
nych sołectw, organizując dla nich: 
pokazy, zajęcia szkoleniowe oraz wy-
cieczki. Tym samym pragną zachęcać 
dzieci do zainteresowania się działal-
nością strażaków ochotników. Dbając 
o bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
na swoim terenie druhowie zapro-
sili firmę „Kominiarz Kasia” (tel. 500-
525-467) i zachęcali Mieszkańców 
do dokonywania po wcześniejszym 
skontaktowaniu się telefonicznym 
do dokonywania przeglądów swych 
kominów i instalacji wentylacyjnych. 
Najnowszymi akcjami – zbiórkami, 
jakie przeprowadzą w najbliższym 
czasie strażacy, będą: sprzedaż ka-
lendarza – cegiełki wsparcia dla OSP 
na 2023 rok oraz sprzedaż choinek. 
Większość strażaków ma swoje cho-
inki i będą one, jak zapowiedziano, 
wystawione na placu w Żyrardowie. 

Gdyby jednak któryś z Mieszkańców 
chciał wspomóc akcję przekazując 
chociażby swoje drzewka (cięte lub 
w donicach), albo w inny sposób wes-
przeć jednostkę, to może skontak-
tować się w tej sprawie z prezesem 
Dariuszem Melonem (tel. 514 737 
986) lub druhami Pawłem (697 477 
233) czy też Karoliną (798 043 651). 
W 2022 roku OSP Bobrowce uczest-
niczyło w 15 wyjazdach do pożarów 
i innych akcji (m.in. zwalone drzewa 
i kolizje drogowe). Były też trzy wyjaz-
dy do miejscowej szkoły – zabezpie-
czenie ogniska, dzień dziecka i prób-
ny alarm ewakuacyjny. W tym roku 
przeszkolonych zostało 5 nowych 
członków OSP, a trzech dotychczaso-
wych odnowiło swe uprawnienia. 

Burmistrz po wysłuchaniu spra-
wozdania zadeklarował dokupienie 
dla jednostki czwartego aparatu do 
ochrony dróg oddechowych (dla uzu-
pełnienia tzw. drugiej roty strażaków 
- ratowników) oraz wykonanie ozna-
czeń (Straż - Wyjazd ) na drodze do-
jazdowej do strażnicy OSP.

Informacja prasowa: db, GCI
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I Festiwal 
Jasełkowy 

z kiermaszem

Wieczór kolęd i pastorałek

„Do szopy hej pasterze,

do szopy bo tam cud!

Syn Boży w żłobie leży,

by zbawić ludzki ród.”

Słowa zacytowanej XIX wiecznej 
kolędy stały się w pełni adekwat-
ne w odniesieniu do scenografii 
i idei powstania I Festiwalu Jaseł-
kowego w GCK Powozownia w Ra-
dziejowicach. 

W dniu 17 grudnia 2022 r. o godzinie 
17.00 jako pierwsza na scenie wystą-
piła 20-osoboowa grupa przedszkola-
ków z Gminnego Przedszkola im. Jana 
Brzechwy w Radziejowicach ze swoimi 

opiekunkami, p. Mariolą Majer i p. We-
roniką Wojtczak. 

Kolejna grupa biorąca udział w festi-
walu to Szkoła Podstawowa im. Józefa 
Chełmońskiego 

z Kuklówki ze swoimi wychowawcami 
p. Sylwią Marcinowską i p. Moniką Paj-
dowską. 

Trzecia formacja to uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Ma-
kuszyńskiego 

w Korytowie z nauczycielami z p Mag-
daleną Filą i p. Elżbietą Jarosz. 

Ostatni uczestnicy naszego wydarze-
nia to grupa ze Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Rdzanowskiego i opie-
kunowie p. Beata Jedynak , p. Małgo-
rzata Strojek i p. Małgorzata Melon. 

Wszystkie przedstawienia utrzymane 
w klimacie świątecznym skupiły uwa-
gę dzięki prezentowanym treściom 

zawartych w ciekawych i urozmaico-
nych scenariuszach.

Spontaniczna, ciepła i nader różno-
rodna gra młodych adeptów sztuki 
aktorskiej przyciągnęła bardzo licznie 
zgromadzoną rodzinną publiczność 
. Wielkie podziękowanie należy się 
dyrekcjom i nauczycielom poszcze-
gólnych placówek oświatowych za 
ich udział, poważne zaangażowa-
nie i wkład pracy. Słowa nie wyrażą 
wdzięczności dla samych uczestników 
za sprawą, których mieliśmy okazję 
być odbiorcami ponad trzygodzinne-
go I Festiwalu Jasełkowego. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie 
i trwanie z nami w świątecznej at-
mosferze. Nie tylko we wnętrzach Po-
wozowni była rodzinna i sprzyjająca 
atmosfera ale za sprawą naszych po-
nad dwudziestu wystawców mieliśmy 
możliwość zakupu upominków, deko-
racji i smakołyków na świąteczny stół. 

Dodatkową atrakcją kiermaszu była 
wystawa prac Grupy Malarskiej PO-
WOZOWNIA a dla zainteresowanych 
możliwość zakupu wymarzonego ob-
razu.

Dziękujemy sołectwom, strażakom, 
nauczycielom, rodzicom, pozostałym 
wystawcom za to  ze poświęcili swój 
wolny  czas i przenieśli nas w magię 
kiermaszu świątecznego. 

Jednocześnie życzymy wszystkim za-
dowolenia i satysfakcji z podejmowa-
nych wyzwań . Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru przyniesie Wam 
spokój, wytchnienie i radość. Każ-
da chwila świąt Bożego Narodzenia 
niech żyje własnym pięknem a Nowy 
Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyśl-
nością i szczęściem. Życzymy Wam 
najpiękniejszych świąt Bożego Naro-
dzenia!!!

Tekst: Zespół pracowników  
GCK Powozownia. 

W piątek 16 grudnia w Domu Kul-
tury Powozownia w Radziejowicach 
odbył się magiczny wieczór kolęd 
i pastorałek. Gościliśmy wspaniały 
Chór GAUDEAMUS oraz Scholę przy 
Parafii o. Pio z Mszczonowa.

Kolędy i pastorałki to wyjątkowe 
pieśni, które wyrażają radość i na-
dzieję związaną z narodzeniem Je-
zusa Chrystusa. Ich śpiewanie jest 
integralną częścią świąt Bożego Na-
rodzenia i przywołuje w nas ciepłe, 
rodzinne wspomnienia.

Chór GAUDEAMUS i Schola przy 
Parafii o. Pio z Mszczonowa zapre-
zentowały wspaniałe wykonania ko-
lęd i pastorałek, rozgrzewając serca 

słuchaczy swoim pięknym śpiewem. 
Atmosfera była niezwykle magiczna 
i pełna radości, a słuchacze mogli 
poczuć się jak w domu, otuleni cie-
płym, świątecznym nastrojem.

To był wyjątkowy wieczór, który na 
długo zapadnie nam w pamięci. 
Ponad to koncertowi towarzyszył 
wernisaż wyjątkowych prac, których 
autorem jest Maria Holubieva. Jeste-
śmy pewni, że każdy z nas z przy-
jemnością wróci do tego wydarzenia 
i z radością wspomni ten magiczny 
wieczór kolęd i pastorałek, dlatego 
podsyłamy wam porcję zdjęć.

Tekst i foto: GCK Powozownia  
Radziejowice.
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OSP Działki mają 
agregat prądotwórczy

Nowy sprzęt dla OSP Działki

Dotacje dla  
gospodarstw rolnych

WISKITKI

Informujemy, że OSP w Działkach zakupi-
ła agregat prądotwórczy o mocy 110 kVA 
wraz z podwoziem w ramach realizacji zada-
nia pn.: „ Zakup agregatu prądotwórczego 
o mocy minimalnej 100 kVA na potrzeby jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dział-
kach”. Jest to jedyny sprzęt o takich parame-
trach w dyspozycji OSP na terenie Powiatu 
Żyrardowskiego.

Zakup w wysokości 145.000,00 zł sfinansowano 
z następujących źródeł:

• Miasto i Gmina Wiskitki – dotacja w wysokości – 
68 000,00 zł.

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie- dotacja w wyso-
kości- 42 000,00 zł.

• Skarb Państwa środki będące w dyspozycji Ko-
mendanta Głównego Państwowa Straż Pożarna 
– dotacja w wysokości 35 000,00 zł.

Szczególne podziękowania składamy Rafałowi Mi-
turze – Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki i Ra-
dzie Miasta i Gminy Wiskitki, za dofinansowanie 
Zadania, oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gmi-
ny Wiskitki za pomoc w realizacji tego przedsię-
wzięcia.

Dziękujemy za profesjonalną współpracę przy re-
alizacji zadania Pracowniom Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
kierowanym przez Pana Marka Ryszkę – Prezesa 
Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Chcemy również podziękować st. bryg. Tomaszo-
wi Cybul – Zastępcy Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP, oraz mł. bryg. Markowi Kraw-
czykowi – Zastępcy Komendanta Powiatowego 
PSP w Żyrardowie za wskazanie naszej jednostki 
do udziału w tym programie. Dziękujemy również 
st. bryg. Mariuszowi Tymoszewiczowi – Komen-
dantowi Powiatowemu PSP w Żyrardowie oraz st. 
kpt. mgr Indze Dziewanowskiej za nieocenioną 
pomoc w realizacji zadania.

Dzięki uzyskaniu przez OSP 
w Działkach dofinansowania 
w formie dotacji z Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, pozyskanych w ramach reali-
zacji zadania pn: „Zakup Sprzę-
tu i wyposażenia służącego do 
prowadzenia akcji ratowniczych 
i usuwania skutków zagrożeń na 
potrzeby OSP w Działkach”

Druhowie zakupili 10 hełmów 
bojowych wraz z kominiarkami.

Zakup zrealizowano za kwotę 22 
100,00 zł w tym:

•	 20 000,00 zł stanowiły środki 
pozyskane w ramach dofinan-
sowania z WFOŚiGW,

•	 2 100,00 zł środki własne OSP 
Działki.

Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie i nieocenioną po-
moc w uzyskaniu ww. środków 
Panu Rafał Mitura – Burmistrz 
Miasta i Gminy Wiskitki oraz 
Ministrowi Maciej Małecki, któ-
ry aktywnie wspiera działania 
Naszej Jednostki. Dziękujemy 
za profesjonalną współpracę 
przy realizacji zadania Pracow-

nikom Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej pod prze-
wodnictwem Pana Marka Rysz-
ki – Prezesa Zarządu WFOŚiGW 
w Warszawie.

Zakupiony sprzęt, z powodu 
wyeksploatowania obecnie uży-
wanych hełmów był niezbędny. 
Nowe hełmy umożliwią spełnie-
nie stawianych przed OSP wy-
magań oraz poprawią bezpie-
czeństwo ratowników podczas 
prowadzonych działań ratowni-
czych.

Rusza nabór wniosków 
w programie „Moderni-
zacja Gospodarstw Rol-
nych” ogłoszonym przez 
ARiMR. Wsparcie będzie 
dotyczyło nowego ob-
szaru F – „Zielona ener-
gia w gospodarstwie”. 
Pomocy w złożeniu 
wniosków będzie udzie-
lała firma STRAGEL.

Firma STARGEL   jako 
jednostka wsparcia 
przedsiębiorstw, gospo-
darstw rolnych i osób fi-
zycznych działa skutecz-
nie na rynku od 2017 

roku świadcząc usługi 
w zakresie pozyskiwania 
funduszy dotacyjnych.

Firma organizuje też 
spotkania z mieszkań-
cami, podczas których 
przedstawiane są zało-
żenia programu, rodzaje 
przedsięwzięć oraz wa-
runki dofinansowania. 
Objaśniany jest również 
sposób składania wnio-
sków o dofinansowanie 
oraz zasady realizacji 
i rozliczania przedsię-
wzięć.

źródło: ARiMR
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Żyrardów ma 
swojego Anioła 

WYWIAD

Blanka Orciuch została Anio-
łem 2022 w plebiscycie Fundacji 
„Rodzić po ludzku”. To wyróżnie-
nie, które kolejny raz położna 
zdobywa za swoje oddanie do 
pacjentek. Kobieta, której pra-
ca pomaga młodym rodzicom 
w stawianiu pierwszych kroków 
w rodzicielstwie, tworzy mikro-
społeczności dla mam i kobiet 
w ciąży. Przez jej ręce przeszły 
setki noworodków. Teraz sama 
otrzymała setki głosów kobiet, 
które są jej wdzięczne za opiekę 
i dobre słowo.

"Pani Blanka pomogła mi przejść 
przez bardzo ciężki okres 
w moim życiu. Bez jej wsparcia 
nie dałabym rady. Zawsze po-
mocna nawet w nocy o północy 
odpisywał na wiadomości. Chy-
ba żadne słowa nie są w sta-
nie wyrazić mojej wdzięczności 
względem jej osoby. Prawdzi-
wie zaangażowana. Cieszę się 
że akurat ja spotkałam na swo-
jej drodze w początkach macie-

rzyństwa."

Który raz dostałaś nagrodę Anio-
ła „Rodzić po ludzku”?

Drugi.

"Blanka jest niezwykle profesjo-
nalną, merytoryczną, konkretną, 
a zarazem ciepłą osobą. Odpo-
wie na każde zadane pytanie 
i stara się rozwiązać każdy pro-

blem!"

A co to dla Ciebie znaczy?

Bardzo dużo. To szczególny rodzaj 
wyróżnienia. Wydaje mi się, że moje 

pacjentki są zadowolone z opieki 
i zasada, którą wyznaję: „traktuj in-
nych, jak sama chciałabyś być trak-
towana” najwyraźniej się sprawdza. 

"Pani Blanka była u nas kilka 
razy po porodzie. Wspaniała, 
ciepła osoba! Potrafi perfekcyj-
nie rozładować emocje i skoła-
tane nerwy świeżo upieczonych 
rodziców 🙂 po każdej jej wizy-
cie dziecko spało jak anioł kil-
ka godzin a my mieliśmy nowa 
dawkę wskazówek do działania. 
Ponadto Pani Blanka zawsze słu-
ży radą pod telefonem, nie raz 
korzystałam z jej pomocy „poza 
wizytami” i nigdy się na niej nie 
zawiodłam. Polecam z czystym 

sumieniem!"

Na czym w ogóle polega ten kon-
kurs? I co decyduje o wygranej?

Pierwszy konkurs odbył się w 2020 
roku. To pomysł Fundacji „Rodzić po 
ludzku”. Fundacja znana jest wielu 
kobietom, bo od 20 lat działa w Pol-
sce starając się wprowadzać tzw. 
„dobre położnictwo” i stoją na straży 
prawa kobiet do dobrego porodu. 
Fundacja stworzyła portal, na któ-
rym znajduje się baza położnych. Od 

maja do października kobiety mogą 
głosować na wybrane przez siebie 
dwie położne. Jedną, która pracuje 
w szpitalu i przyjmuje poród, a dru-
gą to środowiskową, czyli tą, która 
przychodzi do domu. Pacjentka, któ-
ra oddaje głos w plebiscycie, musi 
swój wybór również uzasadnić. Na 
podstawie właśnie tych komentarzy 
i opisów kapituła wybiera dwie po-
łożne z każdego regionu. A regionów 
jest pięć.

Poprzez swoją edukację Blanka 
tworzy społeczność ciężarnych 
i młodych mam w naszym mie-
ście. To dzięki niej młoda mama 
nie jest wykluczona społecznie. 
Potrafi słuchać i podnosi na du-
chu, gdy dopada mamę kryzys. 
Razem ze mną odliczała dni do 
porodu, zawsze rozwiewała 
moje wątpliwości. Odpowiada-
ła na pytania szybciej niż lekarz 
i dużo konkretniej niż dr Google. 
Czekam na każdą kolejną wizytę, 
bo dzięki niej czuję się bezpiecz-

niej w swoim macierzyństwie.

W jakim regionie Ty zostałaś 
Aniołem?

W regionie centralnym, który obej-
muje województwo mazowieckie, 
łódzkie i kujawsko-pomorskie. 

"Bardzo mi pomogła podczas 
depresji poporodowej"

To duży region obejmujący rów-
nież Warszawę. Odbierasz to 
jako większe wyróżnienie? 

Położna, która wygrała w kategorii 
położnej szpitalnej faktycznie była 
z warszawskiego szpitala. 

"Dziękuję losowi, że postawił 
Blankę na mojej drodze."

Wiesz, co pacjentki o Tobie pisa-
ły?

Na 5 minut przed galą dostałyśmy 
maila z opiniami pacjentek.

Jaka opinia zapadła Ci w pamięć?

Ostatni komentarz. Była to pacjent-
ka, która napisała, że byłam u niej już 
dwa razy, przy dwójce dzieci i ma na-
dzieję, że będę przy niej po raz trze-
ci. Często pacjentki pisały, że jestem 
otwarta i ludzka. Pojawiła się też opi-
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nia, że pacjentce podobało się, że 
nie stawiałam się w roli osoby, któ-
ra wie więcej od matki, tylko dawa-
łam jej wsparcie i podpowiedź, nie 
narzucając swoich racji. Cieszę się, 
że pacjentki pisały również, że wie-
le rzeczy obracałam w żart. To dla 
mnie ważne, bo widzę, jak rodzice są 
przerażeni podczas tych pierwszych 
wizyt. Staram się im pokazać, że ze 
wszystkim dadzą radę, a swojego 
dziecka nie należy się bać, bo krzyw-
dy mu się nie zrobi. 

"Pani Blanka to osoba z ogrom-
ną wiedzą, w pełni oddana 
swojej pracy, zawsze pomocna 
i ogromnie otwarta do pacjen-
tek. Można zawsze liczyć na Jej 
wsparcie merytoryczne, przy 
czym jest uśmiechnięta, a swoim 
optymizmem, szczerością i bez-
pośrednością zaraża wszystkich 
w koło i przy niej czuję się że po-
trafi ę, jestem silna i dam sobie 
radę. Taki Anioł, położna, przyja-
ciółka, psycholog, dobra dusza."

Jaki cel przyświeca Ci w pracy?

Każdą pacjentkę traktuję tak, jak 
sama chciałabym być traktowana. 
Z poszanowaniem ich prawa do god-
ności i intymności. Chciałabym, żeby 
one nie czuły się oceniane w żadnym 
stopniu, bo jestem po to, żeby dać 
moim pacjentkom i ich dzieciom jak 
najlepszą opiekę.

"Pełne zrozumienie, zaangażo-
wanie, duża wiedza i doświad-
czenie. Ekspertka ds. laktacji:)"

Z jakimi problemami borykasz 
się na co dzień?

Prywatnie z pewnością z brakiem 
czasu. Chyba jak każdy potrzebu-
ję dłuższej doby, bo nie jestem 
w stanie zaplanować sobie w pełni 
wszystkiego. Niestety, to się nie za-
wsze udaje. Zawodowo chciałabym, 
żeby odczarowany został mit położ-
nej środowiskowej. Niestety nadal 
przewija się przeświadczenie, że je-
steśmy jedynie „paniami od pępka”, 
a my naprawdę możemy być tymi 
pierwszymi przewodniczkami po 

macierzyństwie. Bardzo często to 
my jesteśmy tymi pierwszymi oso-
bami, które widzą tę matkę, bobasa 
i ojca. Widzimy ich razem. I to nie jest 
tak,  że to nowa sytuacja tylko dla 
mamy, ale również dla tego ojca, któ-
ry chciałby pomóc, a nie zawsze wie 
jak. Jesteśmy też specjalistkami od fi -
zjologii. My i położne szpitalne. One 
naprawdę wiedzą, co robią. Wiedzą, 
jak poprowadzić poród.  Niestety 
najgorsze jest to, że one nadal bar-
dzo często są blokowane w swoich 
działaniach, co powoduje, że wielu 
kobietom odbiera się ten dobry po-
ród. Często słyszą: „szybciej, bo ko-
lejna rodzi”. Borykamy się z brakami 
personelu. To ciągle się odbija na 
opinii o nas i naszej pracy.

"Najlepsza położna jaka może 
być. Zawsze jest kiedy pacjentka 
jej potrzebuje. Dzięki niej każ-
da kobieta może być spokojna 
o swoje dzieciątko. Doradzi jeśli 
zajdzie taka potrzeba. Jestem 
w 3 ciąży i i cieszę się że znów 
będę miała okazję się spotykać 
z Panią Blanka. Kolejna ciąża 
a dla mnie kolejna nowość w ży-
ciu. Zasługuje na wysokie mia-

no."

Czy wiesz ile noworodków i mam 
przeszło przez Twoje ręce? 

Tak! Ja liczę takie rzeczy. W 2019 było 
zdecydowanie mniej noworodków, 
bo nie pracowałam cały rok w śro-
dowisku. I było to 82 dzieci . W 2020 
prawie 150 . W 2021 było ponad 170. 
. A w 2022 było tych dzieci mniej, bo 
tez miałam 3 miesiące przerwy. 

"Pani Blanka zawsze znajdzie 
czas by odpowiedzieć nawet na 
najbardziej błahe pytanie. Za-
pewnia unikalna opiekę w po-

wiecie."

Czego sobie życzysz na dalsze 
lata?

Z pewnością zdrowia, siły, cierpliwo-
ści i wytrwałości. 

A zawodowo? Czy jest coś, co 
chciałabyś, żeby się zmieniło?

Z pewnością to w ciągu ostatnich kil-

ku lat nastąpiła spora zmiana w po-
dejściu do naszego zawodu. Wszyst-
ko to jednak zmienia się za wolno 
moim zdaniem. Tu mam chyba takie 
swoje dwa marzenia. Pierwsze to 
naprawdę chciałabym, żeby każda 
kobieta i każde dziecko doświad-
czało takiej opieki, na jaką zasługuje, 
czyli najlepszej. A drugie to właśnie 
odczarowanie tego mitu położnej 
środowiskowej. I to nie chodzi jedy-
nie o docenienie nas jako specjali-
stek w oczach pacjentek, ale przede 
wszystkim rządzących, którym cięż-
ko nas dostrzec na poziomie POZ. 

"Blanka jest cudowna osobą. 
W pełni przygotowała mnie na 
poród oraz to czego mogę spo-
dziewać się później. Zawsze roz-
wiewała wszelkie wątpliwości, 
służyła pomocą, radą i dobrym 
słowem. Z wykształcenia je-
stem fi zjoterapeutą dziecięcym 
i mogę śmiało powiedzieć, że 
wiedza Pani Blanki dotycząca 
rozwoju dzieci jest naprawdę 
ponadprzeciętna. Ciągle podno-
si swoje kompetencje w zakresie 
pielęgnacji, rozwoju dziecka, wę-
dzidełek i wielu innych tematów. 
Była, jest i będzie moim anio-

łem"

To zapytam jeszcze raz. Czym dla 
Ciebie jest tytuł Anioła 2022? Co 
pomyślałaś, kiedy dowiedziałaś 
się o wygranej w konkursie?

Kiedy odebrałam telefon, że zosta-
łam wybrana Aniołem 2022, byłam 
zaskoczona, ale jednocześnie po-
myślałam: „chyba daję radę!”. To na 
pewno jest dla mnie dużym motywa-
torem. Jak wszystkich czasem i mnie 
łapią gorsze momenty i wtedy poja-
wia się to odznaczenie, to zaufanie 
pacjentek. I wtedy myślę sobie, że 
moja praca ma jednak sens.

"Położna anioł, z aktualną wie-
dzą, bardzo sympatyczna i do 

tego z poczuciem humoru."

Kiedy łapią Cię chwile zwątpie-
nia?

Ciężko powiedzieć kiedy. Zdarza się, 

że łapie mnie bezsilność, kiedy spo-
tykam pacjentkę, która ma problemy 
z karmieniem piersią. Próbujemy 
wszystkiego, szukam nowych rozwią-
zań, odsyłam do kolejnych specjali-
stów. I mimo tych wszystkich starań 
nadal się nie udaje. To właśnie są te 
momenty, kiedy czuję się bezradna. 
Później jak konsultuję przypadek 
z koleżankami, okazuje się, że zro-
biłam wszystko, co się dało. Jednak 
ta świadomość niemocy, bezsilność 
jest strasznie dojmująca i zawsze 
zastanawiam się nad tym, czy na 
pewno nie mogłam zrobić więcej. 
Nie można też ukrywać, że praca po-
łożnej wiąże się z ogromnymi emo-
cjami. Ciąża, poród, a później połóg 
to wyjątkowe okresy w życiu kobiety 
z mnóstwem skrajnych emocji. I ja 
tez w tym uczestniczę. Nie da się 
przejść przez to razem z pacjentką 
i nie doświadczać tych emocji razem 
z nią. Staram się pewne rzeczy brać 
na zimno, ale nie moc (?) tych emo-
cji zostaje ze mną. To chyba kwestia 
mojego charakteru. Ta chęć niesie-
nia pomocy innym, potrafi  czasem 
przygnieść mnie samą. 

"Blanka ma cudowne podejście 
do kobiety w ciąży. Nie owija 
w bawełnę, mówi jak wygląda 
rzeczywistość, a jednocześnie 
przy tym jest bardzo sympatycz-
na. Dzięki niej dowiedziałam się 

wielu ciekawych rzeczy."

Myślisz, że bez tej empatii i wraż-
liwości można być dobrą położ-
ną?

Wydaje mi się, że nie. Położna, pie-
lęgniarka, lekarz – to zawody, które 
charakteryzują się wysokim poziom 
empatii. 

"Profesjonalizm, zaangażowa-
nie, empatia, duża wiedza to 
główne cechy Blanki. Spotkania 
z nią dodają pewności i spoko-
ju przed nową rolą w życiu każ-
dej kobiety jaką jest urodzenie 
dziecka. Zdecydowanie pasjo-

natka swojego zawodu."

R E K L A M A
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Wigilia Miejska  
w Muzeum Lniarstwa
Tego roku jak zawsze na święta żyrardowskie 
Muzeum Lniarstwa zamieniło się  w „Fabrykę 
Świetego Mikołaja”. 18 grudnia w tym wyjątko-
wym miejscu odbyła się Wigilia Miejska, zorgani-
zowana przez Urząd Miasta Żyrardowa. 

Na miejscu wszyscy zgromadzeni mieszkańcy 
mogli wspólnie skosztować tradycyjnych wigi-
lijnych potraw przy dźwiękach pięknych kolęd 
i pastorałek w wykonaniu Urszuli Chocyk i Ma-
cieja Klocińskiego oraz Maryli Modzelan w towa-
rzystwie jazzowego trio. Świąteczne życzenia dla 
mieszkańców złożył Prezydent Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski wraz ze swoimi 
zastępcami Adamem Lemieszem i Przemysła-
wem Kopcem oraz Radnymi Rady Miasta Żyrar-
dowa z przewodniczącym Ryszardem Mirgosem. 
Opłatki poświęcił ks. dziekan Adam Bednarczyk 
Proboszcz Parafii Matki Bożej Poświęcenia, kie-
rując zarazem do mieszkańców dobre słowo na 
święta. Życzenia złożył też ks. Adam Domański 
Proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego. 

W wydarzeniu udział wzięli również nasi żyrar-
dowscy harcerze z Hufca ZHP Żyrardów im. Har-
cerzy Młodego Lasu, którzy pod przewodnictwem 
komendanta Karola Skonecznego przekazali sa-
morządowcom betlejemskie światło pokoju. 

Jak na prawdziwą kolację wigilijną przystało, nie 
zabrakło także opłatka i wspólnego składania so-
bie życzeń przez mieszkańców oraz przedstawi-
cieli samorządu. 

Jest to najpiękniejszy moment jaki można było 
sobie wymarzyć. Na zewnątrz biały śnieg, na-
tomiast w muzeum licznie zebrani mieszkańcy 
chcący wspólnie świętować ten wyjątkowy czas. 
Atmosfera jest piękna i nie do opisania. Z całego 
serca dziękuję wszystkim zebranym za przybycie. 
Dzisiejsza frekwencja pokazuję jak wpłynęła na 
nas pandemia, zarówno na mnie jak i na wszyst-
kich mieszkańców, którzy potrzebują właśnie ta-
kich realnych spotkań. Mówił Prezydent Miasta 
Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

Organizatorzy pomyśleli również o kibicach, bo-
wiem właśnie 18 grudnia odbywały się Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Nożnej Katar 2022. Piłkarskie 
zmagania reprezentacji Francji oraz Argentyny 
oglądać mogliśmy na przygotowanym telebimie 
z transmisją na żywo. 
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21 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikoła-
ja Reja w Żyrardowie odbyły się jasełka świąteczne. 
Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością i za-
angażowaniem w przygotowanie przedstawienia. 
Ubrani we własnoręcznie przygotowane stroje, 
przenieśli zgromadzonych gości i widzów w świat 
magii i radości obecnej podczas świąt Bożego Na-
rodzenia. Jasełka przygotowane zostały przez klasę 
IIIa pod czujnym okiem wychowawczyni Beaty So-
bieckiej oraz katechetki Wioletty Markuszewskiej.

Wspaniała atmosfera i pozytywne emocje uniosły 
się nad szkolną salą gimnastyczna, pozostawiając 
po sobie piękny świąteczny nastrój.

Przecudne jasełka w wykonaniu Uczniów kl. III 
a wprowadziły Społeczność Czwóreczki w świątecz-
ny czas. To religijne przedstawienie przygotowały 
Panie Beata Sobiecka i Wioleta Markuszewska. 
Było wzruszenie, piękne odtworzenie ról, piękne 
stroje, piękne wykonanie kolęd. Wielkie gratulacje.

Nasze wspólne kolędowanie odbyło się w obecno-
ści Zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa Pana 
Przemysława Kopca, Proboszcza Księdza Adama 
Domańskiego, Radnych Rady Miasta Żyrardowa 
Pani Grażyny Stefańskiej i Pana Józefa Kapusty, 
Księgowego CUW Pana Pawła Maciaszczyka, Wi-
ceprzewodniczącego Rady Rodziców Sylwestra 
Osińskiego, Rodziców Uczniów naszej Szkoły. Zu-
chy z Hufca ZHP Żyrardów przekazali Czwórko-
wej Rodzinie Betlejemskie Światło Pokoju. Ksiądz 
Proboszcz Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 
ofiarował opłatek na klasowe wigilie. Życzeń i ser-
deczności nie było końca. Mówiła Beata Marzęda-
-Przybysz - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.4 im. 
Mikołaja Reja w Żyrardowie. 

Jasełka w „Czwórce” 
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Koncert MashArt
17 grudnia w żyrardowskim Centrum Kultury od-
był się międzypokoleniowy świąteczny koncert 
szkoły tańca MashArt. Podczas występów zapre-
zentowało się ponad 120 artystów w różnym wie-
ku. Występy podzielone były na grupy wiekowe 
wstępujące kolejno po sobie. Na scenie zagości-
li zarówno seniorzy jak i najmłodsi podopieczni 
szkoły MashArt. Wszystkie choreografie przygo-
towane były zarówno do świątecznej muzyki no-
woczesnej jak i tradycyjnych kolęd i pastorałek. 
Występy były pełne energii i radości, a frekwencja 
w śród publiczności dopisała. Podczas wydarze-
nia wszyscy poczuć mogli magiczny klimat zbliża-
jących się świat.
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 Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki. 
Dla 2 pierwszych osób mamy pojedyncze wejściówki na kabaret "Tylko śmiech nas ocali" w Żyrardowie.
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Pionowo
1. miękka i masywna tkanina 

wełniana termoizolacyjna 
2. film Pawła Pawlikowskiego 
3. wgłębienie w elewacji bu-

dynku
4. człowiek, który wypieka 

pieczywo
5. miasto z rafinerią
6. wytwór czyjejś działalności 

artystycznej
7. …płucna - obecność gazów 

w jamie opłucnej
8. akt prawny uznający dziec-

ko za swoje
9. należy do trójmiasta
10. na kopercie
12. zbiór liter
14. aparycja, wizerunek, ob-

licze
15. „król zwierząt”
19. czerwony owoc z pestką
22. Wolfgang ... Mozart

23. państwo na pograniczu 
Europy i Azji

24. zabezpieczenie przed 
czymś niebezpiecznych

26. zdziczały pies australijski 
28. służą do chwytania i rozry-

wania pokarmu
30. mięso z części grzbietowej 

tuszy wieprzowej
31. znoszenie przez prądy 

morskie, fale lub wiatr np. 
kry lodowej

36. samochód
37. twórca dzieła literackiego
39. ciekły tłuszcz
40. darowanie lub złagodzenie 

kary
42. nowela Bolesława Prusa
44. żołnierz lekkiej kawalerii
45. urządzenie do wystrzela-

nia pocisków rakietowych
49. popularne świąteczne 

ciasto

52. jeden z dwunastu uczniów 
Jezusa

54. duża, okrągła kluska
55. osoba pisząca pracę dok-

torską
57. miasto w Autonomii Pale-

styńskiej
59. urządzenie do mielenia 

kawy 
61. przynosi prezenty
62. wiedza o ziołach
64. osoba paląca tytoń
67. miasto w południowej 

Polsce
68. płynna przyprawa o kwa-

śnym smaku
69. północny i południowy
70. Turner - piosenkarka
73. rewers i...
74. ustanie procesów życio-

wych organizmu
79. łańcuch górski w Ameryce 

Południowej

80. roślina, którą możemy 
spotkać w wodzie

83. ilość płynu przełykana za 
jednym razem

Poziomo
11. dramat romantyczny Juliu-

sza Słowackiego
13. graniczy z Polską
15. jeden z rodzajów białych 

krwinek
16. przedwcześnie urodzone 

dziecko
17. upadłość firmy
18. zginął od ugodzenia 

w piętę
20. rzeka na granicy z Niem-

cami 
21. miasto słynące z pasiaków
22. badanie ciał niebieskich
24. leczenie uzależnienia
25. restauracja wiejska
27. ostre zapalenie gardła
28. duży, brunatny owad żyją-

cy w kuchni, magazynie 
29. nauka o budowie i wła-

ściwościach różnych sub-
stancji 

31. objaśnienie znaczenia 
wyrazu

32. położona na zachodniej 
półkuli Ziemi 

33. duch, zmora
34. tkanina do przykrycia stołu
35. przeznaczona do palenia 

jak papieros
38. owad produkujący miód
40. zespół współpracujących 

ze sobą urządzeń
41. coś pozbawionego sensu
43. osoba zajmująca się pracą 

naukową
46. zmiana kierunku ruchu 
47. rozmowy, pertraktacje 
48. stopień oficerski w policji
50. aperitif pochodzenia wło-

skiego
51. aptekarska i jubilerska 

jednostka wagowa
53. sprzedawca
56. znaczenie, ważność kogoś 

lub czegoś
58. potrawa z cukinią i innymi 

warzywami
60. urządzenie do klimatyzacji 

pomieszczeń
63. cienki patyczek służący do 

rozpalania ogania
64. nieodmienna część mowy
65. miejsce do gry w piłkę 

nożną
66. niedostateczna ilość cze-

goś
67. używana w maseczkach 
69. rozmokła ziemia
71. obumarcie części mięśnia 

sercowego
72. trujący gaz powstający na 

skutek spalania węgla
75. ludowy zwyczaj weselny 

zaczynający się o północy
76. drobne kamyki do wyrobu 

betonu
77. napisał poemat Boska 

Komedia 
78. imię pochodzenia biblij-

nego 
81. uformowana bryła chleba
82. Chrobry lub Krzywousty
84. w mit. greckiej bóg płod-

ności i wina
85. kąt między określonym 

kierunkiem na ziemi a kie-
runkiem północnym
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Atrakcje na wyspie 
Bali - co zobaczyć, 

kiedy lecieć?
Bali to wyjątkowa, indonezyjska wyspa, która kojarzy 
się z dzikością, pięknem i mnóstwem atrakcji. Będąc 
tutaj ma się wrażenie zwiedzania dzikiego raju, peł-
nego niesamowitej natury i wspaniałych świątyń, za-
bytków oraz życzliwych mieszkańców. Bali ma swój 
charakterystyczny, nigdzie indziej nie spotykany kli-
mat, który tworzą ludzie, ich tradycje i zwyczaje, ma-
giczna przyroda oraz niezwykłe budynki. Zapierające 
dech w piersiach zachody słońca, urzekające pałace 
wodne, cudowne wodospady - to zaledwie początek 
czekających tu atrakcji.

Co warto zobaczyć będąc na Bali?

To, co się kojarzy z Bali to niewątpliwie magiczne 
świątynie oraz pałace wodne. Na wyspie można ich 
spotkać naprawdę wiele, podobnie jak i kapliczek. 
Niektóre są do siebie bardzo podobne, inne zaś na 
długo pozostają w pamięci. Świątynie, które war-
to zobaczyć to na pewno Pura Besakih, kompleks, 
który jest najważniejszym i zarazem największym na 
całej wyspie, Pura Tanah Lot, Pura Ulun Danu Bra-
tan, czy też Pura Luhur Uluwatu.

Pura Besakih swoje początki datuje na VIII wiek. 
Kompleks ten jest ulokowany na wysokości około 
tysiąca metrów n.p.m. To aż 23 świątynie oraz mnó-
stwo sanktuariów. Warto dać sobie trochę czasu, by 
zobaczyć choćby część.Najistotniejszym miejscem 
w całym kompleksie jest niewątpliwie Pura Pena-
taran Agun, na której dziedzińcu znajdują się oł-
tarz, które są poświęcone Trimurti, czyli trójcy hin-
duistycznej. 

Bali to także wspomniane wcześniej pałace wodne. 
Są niezwykłe i stanowią najbardziej zadbane miejsca 
na całej wyspie. Koniecznie trzeba zobaczyć te, które 
znajdują się w Ujung, a także pałac wodny Tirta 
Gangga. Ten ostatni czaruje pięknymi akwenami 
z rzeźbami zwierząt, ludzi i demonów. Wokół rosną 
lilie, panuje cisza i można zachwycać się promienia-
mi słońca. Z pysków fi gur zwierząt wylewa się woda, 
która uważana jest za świętą. Pałac został wybudo-
wany w 1948 roku przez ostatniego króla Karanga-
sem.

Bali słynie również z tarasów ryżowych. To na-
prawdę wspaniały widok. Warto zobaczyć te, które 

znajdują się nieopodal wioski Tegallalang, są one 
bowiem często wybierane jako charakterystyczne 
dla wyspy. Równie wspaniałe tarasy ryżowe czekają 
blisko wioski Jatiluwih. To tutaj wciąż można spotkać 
przeróżne przesądy związane z uprawami, są tu też 
kapliczki, sielski widok krów oraz rolników, a także 
liczne strachy na wróble.

Jeśli ktoś myśli Bali, najczęściej zaraz potem pojawia 
się Ubud. Nic dziwnego, to miasto uważane jest za 
jedno z najpiękniejszych w całej Indonezji, a na pew-
no można tutaj zanurzyć się w kulturze kraju, skosz-
tować balijskiej kuchni, czy pozwolić sobie na relaks. 
Na odwiedzających czeka tutaj także słynna Sacred 
Monkey Forest Sanctuary. To w tej części miasta 
mieszkają małpki, a świątynię otacza las tropikalny, 
którego obszar wynosi aż 12,5 hektara. W Ubud 
warto zobaczyć także Pałac Królewski, a wieczorem 
można tu podziwiać pokazy tradycyjnego tańca balij-
skiego, takiego jak Kecak czy Barong. W mieście tym 
nie sposób się nudzić.

Głównym kurortem Bali jest Kuta. To mekka dla 
miłośników surfi ngu, choć warto dodać, że jest 
to miejsce dość komercyjne. Jednocześnie jednak 
to właśnie tutaj czekają rozległe plaże z miękkim 
piaskiem i najpiękniejsze zachody słońca. Jeśli zaś 
ma się ochotę zobaczyć jak słońce wschodzi to ten 
zapierający dech w piersiach widok najlepiej obser-
wować ze szczytu wulkanu Batur. Warto wybrać się 
bardzo wczesnym rankiem na trekking i zarezerwo-
wać na to około dwóch godzin, by zdążyć na czas. 
Naprawdę warto. 

Równie niezapomnianym przeżyciem jest pływanie 
pod najbardziej magicznym i urzekającym wodo-
spadem na wyspie, jakim jest Sekumpul. Dosta-
nie się tutaj jest nieco utrudnione, bo dopiero od 
jakiegoś czasu turyści mają wstęp do tego miejsca, 
jednakże to jedno z atrakcji, których nie sposób po-
minąć będąc na wyspie. Znajduje się tu aż 7 wodo-
spadów, z którego największy sięga aż do 80 metra 
wysokości. By dotrzeć na miejsce trzeba się przygo-

tować na 2-kilometrowy spacer. 

Bali posiada także sporo atrakcji dla dzieci. Jednym 
z nich jest park wodny Waterbom. Można go od-
naleźć w centrum Kuty. To park, w którym coś dla 
siebie odnajdą zarówno najmłodsi, jak i ci nieco star-
si. Można tu spróbować surfi ngu, szaleć na zjeżdżal-
niach, skosztować lokalnej kuchni i zrelaksować się 
oddając się w ręce masażysty.

Pięknym doświadczeniem będzie także odbycie 
rytualnej kąpieli w kompleksie świątynnym 
Pura Tirta Empul. To tutaj bowiem znajduje się 
źródło, które według tradycji ma w sobie magię. Ką-
piel w tym źródle ma ogromne znaczenie, co spra-
wia, że można tutaj spotkać naprawdę dużo osób, 
które pragną to zrobić. Dlatego warto uzbroić się 
w cierpliwość. 

Kiedy najlepiej lecieć na Bali?

Bali jest tak niezwykłą wyspą, że tak naprawdę war-
to tutaj przybyć o każdej porze roku. Niewątpli-
wie najwięcej osób przylatuje tu w porze suchej, czy-
li w miesiącach od maja aż do końca września. Nie 
trzeba się wtedy obawiać opadów, a woda w oce-
anie jest bardzo ciepła. Można wtedy zwiedzać wy-
spę, spacerować, uprawiać przeróżne sporty wodne 
oraz wspinać się na wulkany. 

Co ciekawe warto tutaj dodać, że w porze deszczowej 
także można przylecieć na Bali i mieć bardzo udane 
wczasy. Naprawdę gorąco jest tutaj w takich 
miesiącach jak październik, listopad, czy kwie-
cień i dodatkowo nie trzeba obawiać się częstych 
opadów, więc wciąż można się cieszyć wszystkim, co 
oferuje wyspa. Tak naprawdę kąpiele w oceanie, czy 
sporty wodne są tutaj dostępne cały rok. To o czym 
warto pamiętać to to, że w porze deszczowej lepiej 
zrezygnować z odwiedzenia wybrzeża południowe-
go, bo w tej części wyspy opady w tym okresie są 
intensywniejsze, co może utrudnić wypoczynek.

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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Sportowcy 
nagrodzeni

Silver Gym: Ćwiczenia 
rozciągające z Tomkiem 

Srebrnikiem

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

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

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

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

Ponad 1,3 mln zł dla NGO-sów na upowszechnianie kultury fizycznej 
Prezydent Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanow-
ski ogłosił  otwarty konkurs 
ofert dla organizacji poza-
rządowych na realizację za-
dań publicznych w zakresie 
wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej w roku 
2023. Pula środków w kon-
kursie wynosi 1 342 000,00 zł. 
Rodzaj zadania - Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycz-
nej poprzez:
•	 organizowanie i koordy-

nowanie zajęć, treningów 
i zgrupowań sportowych dzie-

ci i młodzieży, mających na celu 
przygotowanie zawodników 
do uczestnictwa we współza-
wodnictwie sportowym krajo-
wym i międzynarodowym,

•	 organizowanie imprez spor-
towych, rekreacyjnych i spor-
towo-rekreacyjnych o zasięgu 
lokalnym i ponadlokalnym,

•	 uczestnictwo klubów sporto-
wych w rozgrywkach organi-
zowanych przez związki spor-
towe.

Oferty należy złożyć w systemie 
Witkac.pl w terminie do 5 stycz-
nia 2023 r. Szczegółowe infor-

macje o zasadach składania i re-
alizacji zadań zawiera ogłoszenie 
konkursowe, będące załączni-
kiem do Zarządzenia nr 374/22 
Prezydenta Miasta Żyrardowa 
z dnia 12 grudnia 2022 r. opubli-
kowanego na stronie www.bip.
zyrardow.pl w zakładce Otwarte 
konkursy ofert. 
Za przeprowadzenie konkursu 
odpowiedzialne jest Centrum 
Usług Społecznych w Żyrardo-
wie, przy ul. Piaskowej 21/23, nr 
tel. 45 855 36 59. 

Informacja prasowa:  
UM w Żyrardowie

14 grudnia Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski - Prezydent Miasta 
Żyrardowa uhonorował sportow-

ców, którzy swoimi tegorocznymi 
osiągnięciami promowali miasto 
na arenie ogólnopolskiej

Wśród wyróżnionych znaleźli się :

Zawodniczki  UKS 3 Żyrardów 
U17 wraz z prezesem klubu,

zawodnicy i trenerzy  KLUB ROC-

KY-Żyrardów 

Klubu Sportowy Żyrardów i SL Sa-
los Zyrardow  

Prezydent życzył sportowcom, 
aby nowy 2023 rok również obfi-
tował w sukcesy, które będą roz-
sławiać Żyrardów w całym kraju, 
a nawet poza jego granicami


