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Segregacja odpadów w szkołach? 
Odpady w żyrardowskich szkołach nie są segregowane. Szkoły i przed-
szkola, mimo zgłaszania tej sprawy do samorządu, nie mają na swoim 

terenie zbiorczych kontenerów na odpady segregowane.
strona 2 

 Co dalej ze szkołą w Michałowie?
Dzieci jest mało, a będzie jeszcze mniej. 40 uczniów w wiejskiej 

szkole to za mało, by szkoła podstawowa dalej mogła służyć miesz-
kańcom Michałowa.

strona 9

Wywiad z Katarzyną Bondą
To ona napisała historię o ludożercy z Żyrardowa. Katarzyna 
Bonda - najpopularniejsza autorka powieści kryminalnych 

w Polsce. 
strona 12

Otwarcie kortów squasha w Żyrardowie
Teraz w squasha może grać każdy i to codziennie! 21 stycznia 
odbyło się uroczyste otwarcie! Było dużo śmiechu, dużo zaba-

wy i pierwszy turniej squasha! 
strona 24
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Ogród botaniczny w sercu Żyrardowa Początkujący nauczyciel – to 

on w szkole zarabia najmniejTo, że w sercu Żyrardowa był 
ogród botanicznego nie jest po-
wszechną informacją. Dość po-
wiedzieć, że niewielu wie, że uni-
katowa roślinność w Żyrardowie 
jest po dziś dzień, choć nie jest 
już tak egzotyczna jak było to ok. 
150 lat. Park Dittricha w Żyrar-
dowie jest dziś cieniem ogrodu, 
który z założenia miał być chlubą 
miasta i przez lata był wizytów-
ką i atrakcją w środku miasta – 
ogrodu. 
Ostatnia gruntowna renowacja Par-
ku Miejskiego zrealizowana była kil-
kanaście lat temu. Dziś spacerując 
ścieżkami parku nie można powie-
dzieć, że park popadł w ruinę, ale 
z pewnością nie świeci już taką świe-
żością, jak było to tuż po przywróce-
niu jego architektury.  Nie trzeba być 
też wiekowym  mieszkańcem miasta, 
by pamiętać wypełnione wodą kana-
ły. Zniszczeniu uległy też tablice edu-
kacyjne ścieżki dendrologicznej przy 
unikatowej roślinności sprowadzo-
nej przez dawnych właścicieli fabryki. 
Brakuje niektórych mostków, dużej 
altany i oranżerii, które podkreśliły-

by charakter ogrodu botanicznego 
jakim był w XIX wieku Park Dittricha.
Teraz przyszedł czas na rozmowy 
o przywróceniu do łask tego repre-
zentacyjnego miejsca. Inicjatorem 
projektu renowacji Parku Dittricha 
jest Andrzej Rakszewski z Fundacji 
Ochrony Środowiska. Według pre-
zesa, jeszcze z prezydentem Andrze-
jem Wilkiem Fundacja miała mieć 
zawarte porozumienie z Miastem, 
że renowacja parku zostanie dokoń-
czona. Dokończona, bo z punktu 
widzenia Andrzeja Rakszewskiego, 
wiele kwestii nie zostało dopraco-
wanych i wciąż czekają na powrót 
do świetności. – Projekt „Żyrardów 
– Miasto Ogród” jest projektem bar-
dzo pojemnym, który jest nie tylko 
projektem inwestycyjnym jako rewi-
talizacja Parku Dittricha, ale również 
walor edukacyjny, który ma wskazać 
też kierunki działania w mieście, by 
ono w pełni stało się Miastem Ogro-
dem – wyjaśnia Andrzej Rakszewski. 
Możliwe, że w lutym lub marcu odbę-
dą się pierwsze spotkania w kierun-
ku rozpoczęcia prac nad projektem 
rewitalizacji Parku Dittricha. 

5 lat studiów, odpowiedzial-
ność za dzieci, wiedza, uśmiech 
i oczekiwania rodziców – to duże 
wymagania, które w ostatnim 
czasie odbijają się o pensję nie 
sięgającą nawet najniższej kra-
jowej. Okazuje się, że nauczyciel 
początkujący zarabia w szkole 
mniej niż woźny. To kuriozum 
płacy minimalnej, które co roku 
zatacza koło. 
Oczywiście nikt nie neguje wartości 
pracy pracowników fizycznych, jed-
nak odpowiedzialność za dzieci jest 
nieporównywalnie większa po stro-
nie nauczycieli. To nie tylko jest nie-
wystarczającą zapłatą za lata nauki, 
ale również niekonieczną zachętą 
do podejmowania rękawicy w zawo-
dzie nauczyciela. Gdzieś przecież na-
uczyciel doświadczenia musi nabrać, 
wykonując tę samą pracę z dziećmi. 
Kogo więc stać dziś na pracę w szko-
le?
I choć szkoły podstawowe podlega-
ją gminom, a edukacja ponadpod-
stawowa leży po stronie powiatu, 
samorządy większa szansę mają na 
wyrównanie i podniesienie pensji ad-
ministracji w szkołach niż nauczycie-
lom, na których szkoły stoją. Innymi 

słowy samorządy nie mają wpływu na 
pensje nauczycieli, którzy zatrudniani 
są w ich szkołach, bo pensje nauczy-
cieli są regulowane ustawą. Jednak 
zarówno w gminach jak i w powiecie 
stawki dla pracowników administracji 
zostały już podniesione.
Z opublikowanego 23 stycznia pro-
jektu rozporządzenia wynika, że na-
uczyciele z przygotowaniem pedago-
gicznym zarobią:

•	 nauczyciel początkujący 3690 zł 
brutto 

•	 mianowany 3890 zł brutto
•	 dyplomowany 4550 zł brutto.
Obecne stawki minimalne wynoszą:
•	 nauczyciela początkującego 3424 

zł brutto 
•	 nauczyciela mianowanego 3597 zł 

brutto
•	 nauczyciela dyplomowanego 4224 

zł brutto 
Oznacza to, że nauczyciel począt-
kujący zarobi o 266 zł brutto więcej, 
mianowany o 293 zł, a dyplomowany 
o 326 zł. Z projektu rozporządzenia 
wynika, że nowe stawki mają obowią-
zywać od 1 stycznia 2023 roku. Po 
jego podpisaniu, nauczyciele  otrzy-
mają wyrównania.

To, że segregacja odpadów jest 
konieczna, wiedzą już najmłodsi 
uczniowie w przedszkolach i szko-
łach. Uczniowie swoją wiedzę prze-
kłuwają w praktykę wrzucając 
odpady do kolorowych koszy we-
wnątrz placówek oświatowych. 
Jednak to, co dzieje się z odpadami 
po opuszczeniu murów szkoły, to 
zupełnie inna bajka. Ta akurat nie 
jest już ekologiczna…
Co roku powtarza się ta sama historia 
- apele o segregację, kampanie edu-
kacyjne i strach przed podwyżkami za 
odpady. To komunikat, który kierowa-
ny jest do mieszkańców Żyrardowa. 
Okazuje się jednak, iż mimo tak moc-
nego przekazu i zmian nawyków u wie-
lu mieszkańców, problem leży u pod-
staw… edukacji. Odpady w szkołach 

nie są segregowane. I wcale nie chodzi 
o podejście uczniów, ale o brak zbior-
czych kontenerów przeznaczonych do 
selektywnego zbierania odpadów. Oka-
zuje się, że szkoły i przedszkola, mimo 
zgłaszania tej sprawy do samorządu, 
nie mają na swoim terenie zbiorczych 
kontenerów na wszystkie frakcje odpa-
dów i wstępnie posegregowane odpa-
dy przez uczniów lądują w kontenerze 
na odpady zmieszane – a ta zmieszana 
frakcja w tzw. RIPOK-ach czyli Regional-
nych Instalacjach Przetwarzania Odpa-
dów Komunalnych jest dwa razy droż-
sza niż posegregowana. 
Kiedy w październiku 2022 roku pro-
blem ten został nam zgłoszony, trudno 
było uwierzyć, że segregacja odpadów 
w szkołach bardziej przestrzegana jest 
przez uczniów, nauczycieli i innych pra-

cowników szkoły, niż przez jednostki 
mające wspierać szkołę w jej działa-
niach. Prosiliśmy o informację z urzędu 
miasta – bezskutecznie. Dowiedzieli-
śmy się jedynie, że problem jest znany 
i trwają rozmowy o ewentualnej dzier-
żawie kontenerów z PGK Żyrardów. 
25 stycznia sprawdziliśmy temat po-
nownie. W tej kwestii nic się nie zmie-
niło – szkoły i przedszkola nadal oddają 
odpady niesegregowane, zmieszane, 
w niektórych placówkach zalegają na-
wet jesienne liście. Sprawdziliśmy więc 
możliwe rozwiązania tej sytuacji:
Zakup jednego kontenera 1100 litrów 
w Internecie to koszt ok. 739 zł brut-
to. Każda szkoła potrzebuje minimum 
cztery takie kontenery - na odpady 
zmieszane, papier, plastik i szkło, co 

daje łączną sumę 2  956 zł dla jednej 
szkoły za pakiet kontenerów. 
Według cennika dostępnego na stro-
nie PGK Żyrardów odbiór kontenera 
1100 litrów to koszt 151,20 zł za od-
pady zmieszane i 118,80 zł za odpady 
zbierane selektywne. Daje to oszczęd-
ność przy jednym odbiorze na pozio-
mie 32,40 zł. Kilka placówek zgłosiło, 
że odbiór odpadów zamawiają raz na 
dwa tygodnie. Oznacza to oszczędność 
na poziomie 259,20 zł miesięcznie, co 
z kolei 3110,40 zł na rok. Innymi słowy 
zakup kontenerów na segregowanie 
odpadów zwróciłby się Miastu już po 
roku. Niestety żadne kroki nie zostały 
jeszcze poczynione, choć semestr do-
biega końca, a edukacja ekologiczna 
w szkołach trwa. I oby przynajmniej ta 
nauka w las nie poszła. 

Segregacja odpadów w szkołach? W Żyrardowie jest z tym problem.
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24 stycznia odbyła się Gala 
Najlepszych Absolwentów 
Powiatu Żyrardowskie-
go. W hali „Elektryka” ze-
brała się młodzież, która 
zdobyła wybitne wyniki 
w nauce w szkołach ponad-
podstawowych powiatu ży-
rardowskiego. 

To oni są chlubą liceów i tech-
ników powiatu żyrardowskie-
go, zdobywając najlepsze 
wyniki w nauce w latach 2019-
2022. We wtorek, 24 stycznia 
najwybitniejsi absolwenci spo-
tkali się w hali sportowej Ze-
społu Szkół nr 1 w Żyrardowie, 
gdzie z rąk starosty powiatu 
żyrardowskiego, Krzysztofa 
Dziwisza, odebrali nagrody. 

- Organizujemy tę pierwszą 
galę absolwentów w takim for-
macie, by podkreślić, jak waż-
ne jest odpowiednie podejście 
do edukacji i rozwój młodych 
ludzi, ale też tych starszych, 
ponieważ na naukę nigdy nie 
jest za późno. Bardzo się cie-
szę, że tak licznie zgromadzili-
ście się na naszej gali – mówił 
Krzysztof Dziwisz, starosta po-
wiatu żyrardowskiego. 

W gronie najwybitniejszych 
uczniów znaleźli się:

Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Szarych Szeregów 

w Mszczonowie

• Rok szkolny 2019/2020
Weronika Dąbrowska
Rok szkolny 2020/2021
Wiktoria Chwalibóg, 
Zuzanna Pruś
• Rok szkolny 2021/2022
Piotr Gałązka 
Oliwia Skorupińska
Weronika Szczepańska
Szymon Wróblewski
Bartłomiej Zdulski
Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego 
w Żyrardowie
• Rok szkolny 2019/2020 
Zuzanna Banasiewicz
Weronika Bodych
Szymon Ciszewski
Aleksandra Gronkiewicz
Maja Kubiak
Natalia Lewandowska
Oliwia Liber
Anna Ewa Rosiak
Karolina Gabriela Sroka
• Rok szkolny 2020/2021
Klaudia Bodych
Katarzyna Dominiak
Agata Federowicz
Katarzyna Karbowiak
Jakub Jan Osuchowski
Gabriela Owczarek
Przemysław Dawid Pawoniak
Gniewomir Sulik
Emilia Anna Swaczyńska
Krystian Śnieg
Kacper Taracha

Jan Tokarski
Maria Twaróg
Milena Zmorzyńska
Martyna Żebrowska
• Rok szkolny 2021/2022
Patrycja Białousz
Konrad Aleksan. Karczewski
Nikola Kołaszewska
Aleksandra Komża
Olimpia Melon
Magdalena Anna Michalczyk
Nina Młynarska
Martyna Proch
Natalia Marta Wnuk
Zespół Szkół nr 1 w Żyrar-
dowieT
• Rok szkolny 2019/2020 
Roman Antolak
Rok szkolny 2020/2021
Kacper Łabuziński 
• Rok szkolny 2021/2022
Michał Darnowski 
Dorian Dziedzic
Olga Gadomska
Nikodem Łojszczyk
Zespół Szkół nr 3 w Wiskit-
kach 
• Rok szkolny 2019/2020
Damian Karaś
Natalia Noceń
Karolina Tokarz
Dominik Wojtowicz
• Rok szkolny 2021/2022
Wiktoria Kaszuba
Aleksander Szymański
Szymon Szymański
• Rok szkolny 2021/2022
Natalia Bodych

Przemysław Bodych
Paulina Łasica
Zespół Szkół w Mszczono-
wie
• Rok szkolny 2019/2020
Karolina Bartosiak
Julia Liszewska
Agnieszka Małecka
Lidia Sztreflik
Mateusz Wojtczak
• Rok szkolny 2021/2022
Klaudia Ciszek
Natalia Dąbrowska
Aleksandra Krzemińska
Przemysław Kwaśniewski
Jakub Różycki
Emilia Wiesion
Wiktoria Wojnarowska
• Rok szkolny 2021/2022
Klaudia Adamczyk
Małgorzata Bestydzińska
Aneta Reda
Liceum Ogólnokształcące 
w Puszczy Mariańskiej
• Rok szkolny 2019/2020
Gabriela Lasota
Franciszek Adam Lemiesz
Radosław Hubert Markowski
Karolina Osicka
Aleksandra Polińska
• Rok szkolny 2021/2022
Rafał Dmitruk
Julia Magdalena Gal
Jakub Kałużny
Jakub Koźbiał
Piotr Sławomir Krokocki
Wiktoria Rogulska
Filip Marek Tomczyk

• Rok szkolny 2021/2022
Sara Amelia Buczna
Marcelina Gędziarska
Krzysztof Gradowski
Julia Grzejszczak
Wiktoria Magd. Majchrzak
Justyna Michalska
Maria Rusin
Zofia Janina Seliga
Milena Marta Srebrnik
Julia Róża Sybilska
Mateusz Świtala
Weronika Wacławek
Szymon Wójcicki
Bartosz Wysocki
Marcel Jan Zarębski
Zespół Szkół nr 2 w Żyrar-
dowie
• Rok szkolny 2019/2020
Dominika Woźniakowska
• Rok szkolny 2020/2021
Natalia Jarosz
Oliwia Lonca
• Rok szkolny 2021/2022
Małgorzata Agrestowska
Patrycja Gontarczyk

Dziś absolwenci są studenta-
mi najlepszych uniwersytetów 
i politechnik w kraju. To napa-
wa dumą i ogromną nadzieją 
na piękno młodego pokolenia, 
które przejawia się w jego mą-
drości i niegasnących ambi-
cjach. 

Fot.: Starostwo Powiatowe  
w Żyrardowie

 WAŻNE

1000 km dla Ani

Gala Najlepszych Absolwentów Powiatu Żyrardowskiego

W poniedziałek 16 stycznia Żyrardów odwiedził 
znany stylista fryzur Maciej Wróblewski. Prze-
prowadził on krótkie szkolenie miejscowym 
fryzjerom. Wszystko w ramach akcji 1000 km 
dla Ani

To niezwykłe spotkanie zawdzięczamy akcji 1000 km 
dla Ani, która trzy dni przed świętami w wyniku po-
żaru straciła dom. Ania spodziewa się dziecka, któ-
re urodzić ma się  jeszcze w tym miesiącu. Niestety 
pożar zabrał fryzjerce całą wyprawkę dla dziecka. 

Z pomocą przyszedł  Maciej Wróblewski, który zor-
ganizował akcję, w ramach której przebywa 1000 km 
po całym kraju, odwiedzając różne salony fryzjerskie 
i prowadząc w nich szkolenia dla kolegów i koleża-
nek z zawodu. Udział we wszystkich szkoleniach był 
darmowy, jednakże każdy mógł dobrowolnie wes-
przeć akcję poprzez przekazanie pieniędzy do pusz-
ki. Tego samego dnia Maciej Wróblewski udostępnił 
w swoich mediach społecznościowych film, podczas 
którego liczone były zebrane pieniądze. Wstępnie 
obliczona kwota wyniosła blisko 12 tys. złotych. Trze-
ba dodać, iż w tym samym czasie prowadzona była 
zbiórka pieniędzy online. Obecnie suma wpłat wyno-
si ponad 10 tys. złotych.

- Ogrom wiedzy, którą przekazał nam Maciej Wró-
blewski w tak krótkim czasie jest niebywały! Dzię-
kujemy mu za poświęcony czas i ogromne serce, 
które pokazał Ani. Dziękuję również  wszystkim 
przybyłym gościom, którzy znaleźli dla nas czas 
w te poniedziałkowe przedpołudnie - mówiła Kinga 
Kacprzak, właścicielka żyrardowskiego salonu fry-
zjerskiego, w którym przeprowadzono szkolenie. 

Podczas wizyty stylista przeprowadził  strzyżenie 
osoby z włosami kręconymi. - Marzyłam o tym, aby 
mieć krótsze włosy, aby były bardziej sprężyste i miały 
większą objętość. Właśnie taki efekt uzyskaliśmy, na-
prawdę było warto - podkreślała modelka.
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Elektryczne autobusy kursują po Żyrardowie!

Elektryk uczy seniorów

Wieczór kolęd 
u luteran

14 stycznia w kaplicy Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Żyrardowie 
przy ul. Stefana Żeromskiego od-
był się wieczór wspólnego kolędo-
wania z chórem ekumenicznym. 
Mimo iż święta dawno za nami, ich 
magia dalej pozostaje wśród miesz-
kańców Żyrardowa. O tym niezwy-
kłym czasie mającym miejsce tylko 
raz w roku, przypominają nam różne 
wydarzenia jak sobotni wieczór kolęd 
w parafi i Ewangelicko-Augsburskiej. 

- Od ponad 100 lat między 15 a 25 
stycznia odbywa się Tydzień Modli-
tewny o Jedności Chrześcijan. Od 
ponad 20 lat w Żyrardowie organi-
zujemy nabożeństwa ekumeniczne 
w naszej kaplicy oraz u naszych są-
siadów w parafi i Wniebowstąpienia 
Pańskiego. W tym roku postanowi-
liśmy zorganizować ekumeniczny 
koncert kolęd, tym bardziej, że od 
dwóch lat przy naszej kaplicy spotyka 
się chór ekumeniczny. Oznacza to, że 
jego członkowie pochodzą z różnych 
tradycji chrześcijańskich, mimo to 
wszyscy wierzymy w jednego Boga, 
wspólnie śpiewamy i cieszymy się 
swoją obecnością. Ten koncert ma 
na celu przedłużenie świątecznego 
nastroju oraz przypomnienie nam, 
że wszyscy jesteśmy dziećmi jedne-
go Boga - mówiła ks. Halina Radacz 
z Parafi i Ewangelicko - Augsburskiej 
w Żyrardowie.

Podczas koncertu usłyszeć mogliśmy 
zarówno najpopularniejsze polskie 
kolędy i pastorałki, jak i te mniej znane, 
ale równie piękne utwory. Nie zabra-
kło również strojów scenicznych arty-
stów, trzej królowie, anioły i kolędnicy, 
stylizację naprawdę robimy wrażenie. 

23 stycznia uruchomiona zo-
stała nowa w pełni elektryczna 
linia autobusowa nr 0. Autobu-
sy kursują z EKO Parku oraz ul. 
Stefana Żeromskiego nad Zalew 
Żyrardowski przejeżdżając przez 
stację PKP oraz inne centralne 
części miasta. Nowe autobusy 
wyposażone zostały w udogod-
nienia dla niepełnosprawnych, 
osób z wózkami dla dzieci, a tak-
że w możliwość naładowania te-
lefonu. Do ładowania pojazdów 
powstała specjalna stacja znaj-
dująca się przy EKO Parku. Auto-
busy wyróżniają się na tle pozo-
stałych, zarówno zewnątrz, jak 
i wewnątrz pojazdów dominują 
kolory zielone, podkreślające 
ich niskoemisyjność. 

W poniedziałkowe przedpołudnie 
nastąpiło uroczyste uruchomienie 
linii. Dokładnie o 10:30 na stacji ła-
dowania autobusów przy ul. Skro-
waczewskiego Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski, Prezydent Miasta Ży-
rardowa i Adam Struzik Marszałek 
Województwa Mazowieckiego wraz 
z wychowankami Miejskiego Przed-
szkola nr 8 odbyli pierwsze jazdy te-
stowe. 

- Wszystkie nasze działania wpisują 
się w lokalną politykę, dosłownie 
pół godziny temu byłem w Szy-
manowie, podpisywaliśmy z wła-
dzami gminy Teresin umowę  na 
termomodernizację lokalnych 
budynków. Wszystkie te działania 
mają na celu ograniczanie paliw 
kopalnych na rzecz ekologicznych 
rozwiązań. Projekt Zielony Żyrar-
dów, czyli zastąpienie pojazdów 
napędzanych tradycyjnie benzy-
ną  czy olejem napędowym przez 
niskoemisyjne, a tak w zasadzie 
to zero emisyjne autobusy jest 
ogromnym wyzwaniem. Projekt 
ma na celu troskę o środowisko, 
ale również walkę z lokalnym zja-
wiskiem ocieplenia klimatu - mó-
wił Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Strózik.

Linia realizowana jest dwoma auto-
busami elektrycznymi zakupionymi 
przez Miasto Żyrardów w ramach 
projektu „Zielone Płuca Mazowsza 
– rozwój mobilności miejskiej w gmi-
nach południowo-zachodniej części 
województwa” dofi nansowanego 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. 

Usługi przewozowe tymi autobusa-
mi Solaris Urbino 9 LE electric na 
linii 0 realizować będzie wyłoniona 
w przetargu fi rma Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Go-
styninie Sp. z o.o.

- Dwa autobusy elektryczne, które 
kupiliśmy w ramach tego wielkiego 
projektu „Zielone Płuca Mazowsza” 
są  projektem pilotażowym. Można 

śmiało powiedzieć, że są to aż dwa 
autobusy, ponieważ poza nimi 
Miasto Żyrardów obsługuje jeszcze 
dziewięć tradycyjnych spalinowych 
linii. Dziś spotkała nas ogromna 
przyjemność, po raz pierwszy je-
dziemy autobusami o napędzie 
elektrycznym, stanowiącymi wła-
sność miasta. Dodatkowo porusza-
my się ulicami, które zmodernizo-
wane zostały również dzięki temu 
projektowi. Mam tu na myśli ul. 
Skrowaczewskiego, pierwsze w mie-
ście rondo na osiedlu Wschód, ul. 
De Girarda, ul. Środkową i wiele in-
nych. Bardzo cieszę się, że właśnie 
dziś rozpoczynamy naszą drogę 
ku elektromobilności. Myślę, że bę-
dziemy mogli ją kontynuować w ko-
lejnych projektach dedykowanych 
mieszkańcom miasta Żyrardowa 
we współpracy z Marszałkiem Wo-
jewództwa Mazowieckiego - tłuma-
czył Prezydent Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

Nowa linia 0 dopiero rozpoczęła 
funkcjonowanie i jest w dalszym cią-
gu udoskonalana. Uwagi i sugestie 
dotyczące linii 0 można zgłaszać do 
Wydziału Dróg i Transportu Miejskie-
go UM Żyrardowa, tel. 46 858 1564.

We wtorek 24 stycznia w Zespole 
Szkół nr 1 w Żyrardowie obyły się 
warsztaty dla seniorów zorgani-
zowane we współpracy stowa-
rzyszenia Wspólnota Żyrardowa 
oraz żyrardowskiego Elektryka. 
Było to już kolejne spotkanie re-
alizowane w ramach tego pro-
jektu, tym razem tematem zajęć 
była cyfryzacja. 
Uczniowie z kierunku Technik Infor-
matyk pomagali naszym seniorom 
m.in w zakładaniu kont na portalach 
społecznościowych, obsługi banko-
wości elektronicznej czy czyszczeniu 
ich smartphonów. 
Wspólnota Żyrardowa od lat współ-
pracuje z Elektrykiem, przeprowa-
dziliśmy już razem kilka projektów. 
Obecnie jesteśmy na etapie organi-
zacji warsztatów z zakresu cyfryzacji 
dla seniorów. Zajęcia są bezpłatne, 
seniorzy chętnie uczą się nowych rze-
czy, bardzo miło współpracuje się im 
z młodzieżą z ZS 1. W ramach dzisiej-
szych zajęć uczestnicy uczą się korzy-
stania ze smartphonów, wiele osób 
do dziś ma problem z pisaniem i wy-
syłaniem SMS-ów. Dziś seniorzy po-
znają sposoby na przesyłanie zdjęć 

do innych osób, wielu z nich chciałby 
również założyć sobie skrzynkę pocz-
tową. Naszym najważniejszym celem 
jest nauczenie łączenia się z bankiem 
oraz robienia zakupów w Internecie, 
a także zamawiania wizyt u lekarzy. 
Mówiła Krystyna Lenarczyk Prezes 
stowarzyszenia Wspólnota Żyrardo-
wa. 
O to jak współpracuje się z seniorami 
zapytaliśmy uczniów prowadzących 
warsztaty. Zdaniem młodzieży senio-
rzy są bardzo chętni do poznawania 
nowych rzeczy i szybko wkraczają 
w świat Internetu, zarówno do tej 
praktycznej, jak i rozrywkowej jego 
części. 
W ramach upowszechniania rezul-
tatów projektu Erazmus+ posta-
nowiliśmy zaprosić do współpracy 
seniorów ze Wspólnoty Żyrardowa 
i zorganizować warsztaty z szeroko 
pojętej cyfryzacji. Zajęcia te prowa-
dzone są przez uczniów z technikum 
informatycznego. Jest to już  trzecia 
tura warsztatów w ramach tego pro-
jektu, na prośbę prezes Krystyny Le-
narczyk zorganizujemy jeszcze kolej-
ne dwa spotkania z zakresu cyfryzacji 
oraz fotografi i. Mówiła Wicedyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie Ma-
rzena Szustakowska. 
Oprócz zajęć o tematyce cyfryzacji 
w żyrardowskim elektryku odbywa-
ją  się również warsztaty z fotografi i 
prowadzone przez uczniów techni-
kum na kierunku Technik Fotografi i 
i Multimediów. Podczas nich seniorzy 
mogą dowiedzieć się jak robić zdjęcia 
i nagrywać fi lmy przy użyciu telefonu, 
oraz przesyłać je do mediów społecz-
nościowych. 
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Żyrardów gra z Orkiestrą!

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy za niespełna miesiąc. Zbiórka, która 
tym razem dedykowana jest walce z sepsą 
i zakupowi sprzętu dla laboratoriów mikro-
biologicznych, odbędzie się 29 stycznia. Jak 
zawsze nie zabraknie muzyki i wydarzeń dla 
najmłodszych. Dla osób, które chciałyby się 
włączyć w zbiórkę ostatnia szansa - rejestra-
cja wolontariuszy powoli dobiega końca. 
31. Finał WOŚP - walczymy z sepsą!
Gramy dla wszystkich - małych i dużych! Właśnie 
takie hasło przyświeca kolejnej edycji akcji Funda-
cji WOŚP. W tym roku fundusze zbierane są na 
zakup urządzeń dla laboratoriów mikrobiologicz-
nych - urządzeń, które pozwolą walczyć z sepsą. 

Sepsa jest zespołem objawów wywołanych przez 
niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu 
na zakażenie. W jej przebiegu w ciągu kilku godzin 
może dojść do niewydolności wielonarządowej, 
a nawet śmierci. Dla przeżycia chorego kluczowe 
jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie wła-
ściwego leczenia, właśnie dlatego WOŚP chce ku-
pić sprzęt, który pozwoli na szybkie postawienie 
diagnozy i wdrożenie celowanego leczenia. 
Finał w Żyrardowie - co będzie się działo?
Standardowo Finał w Żyrardowie to wiele atrak-
cji towarzyszących zbiórce, w tym przede wszyst-
kim koncerty, które podobnie jak w poprzednich 
latach odbywać się będą przez cały “fi nałowy” 
weekend (27-29 stycznia) w Centrum Kultury. 
Zagra w sumie kilkunastu wykonawców i nie za-
braknie akcentów lokalnych - wśród ogłoszonych 

już artystów są WaluśKraksaKryzys, Punkt Widze-
nia, Żurkowski, Gorgonzolla, Pull The Wire, Spięty, 
Transgresja i Gutek. Kolejne ogłoszenia muzyczne 
w ciągu kilku najbliższych dni.
Dodatkowo planowane są aktywności dla naj-
młodszych, sklepik z orkiestrowymi gadżetami, 
antykwariat, aukcje i Światełko do Nieba, nad któ-
rego ostatecznym formatem trwają prace. 
Jak włączyć się w akcję? 
Poza oczywistą możliwością zasilenia puszek wo-
lontariuszy, jest też kilka innych opcji włączenia się 
w Finał. Już teraz wpłacić można do sztabowej 
eSkarbonki, czyli wirtualnej puszki. Taką puszkę 
może założyć także każdy, kto chce wspierać Or-
kiestrę - osoba prywatna, ale też fi rma. Procedura 
jest szybka, łatwa i bezpieczna. 
Informacja prasowa: Sztab WOŚP Żyrardów

R A D Z I E J O W I C E
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Konkurs pamięci o Żołnierzach Wyklętych
20 stycznia odbyła się konferen-
cja prasowa inaugurująca tego-
roczną edycję konkursu wiedzy 
o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs 
skierowany jest do uczniów szkół 
ponadpodstawowych w kilku po-
wiatach: żyrardowskim, socha-
czewskim, gostynińskim, przasny-
skim i mławskim. Finał konkursu 
odbędzie się na początku marca. 
Konkurs wiedzy o tematyce historycz-
nej ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu wojennego  i powojennego co 
roku odbywają się w Żyrardowie. Tym 
razem organizatorami konkursu o Żoł-
nierzach Wyklętych są Maciej Małecki, 
wiceminister Aktywów Państwowych 
i poseł PiS Maciej Małecki, Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski, prezydent Ży-
rardowa i Krzysztof Dziwisz, starosta 
powiatu żyrardowskiego. 
Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół ponadpodstawowych, którzy 
w I etapie będą wybrani na etapach 
szkolnym, podejdą do testu i egzaminu 
ustnego. Na zgłoszenia przedstawicieli 
szkół organizatorzy czekają do 10 lute-
go, więc to najwyższy czas na zapozna-
nie się z materiałami, które już zostały 
przesłane do szkół. 

- Konkurs organizujemy od wielu lat. 
Wracamy z nim po pandemii i mamy na-
dzieję, że będzie się cieszył równie dużym 
zainteresowaniem, jak przed pandemią 
– mówił wiceminister Maciej Małecki. 
Starosta Krzysztof Dziwisz zaznaczył, 
że powiat chętnie włącza się w działa-
nia propagujące wiedzę o Żołnierzach 
Wyklętych, a tym samym ma nadzieję 
na liczny udział uczniów z powiatu ży-
rardowskiego w konkursie. Prezydent 
Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski również zapewnił o udziale 
w konkursie uczniów „Czerwoniaka”, 
jedynej szkoły pod opieką Miasta. Jed-
nocześnie wspomniał o działaniach, 
które edukują mieszkańców w temacie 
Żołnierzy Wyklętych, jak „Bieg Wilczym 
Tropem”. – Już 5 marca zapraszam na 
7. Bieg Wilczym Tropem. To też taka 
forma uczczenia na sportowo pamię-
ci żołnierzy Polski Podziemnej – mówił 
prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanow-
ski. – Myślę, że ta inicjatywa spotka się 
z dużym zainteresowaniem. Tym bar-
dziej, że ten bieg idealnie wpisuje się 
w 100-lecie sportu w Żyrardowie. Zapra-
szam wszystkich, którzy właśnie poprzez 
ten bieg będą chcieli włączyć się w bieg 
upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. 

Współczesne jasełka
W poniedziałek, 23 stycznia w ży-
rardowskim centrum kultury od-
były się jasełka Grupy Teatralnej 
„SZATER” zorganizowane przez 
Musi Novum - Warsztat Terapii 
Zajęciowej. 
Świąteczny klimat nie opuszcza Ży-
rardowa ani na chwilę. Tym razem na 
scenie Centrum Kultury wystawione 
zostały jasełka inne niż wszystkie. Ak-
torami były osobny niepełnosprawne, 
podopieczni Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej Musi Novum, którzy w swoim 

przedstawieniu przenieśli tradycyj-
ną betlejemską stajenkę do czasów 
współczesnych. Mędrców zastąpił 
lekarz, policjant i murarz, a w rolę Jó-
zefa i Maryi wcieliło się współczesne 
polskie małżeństwo. 
- W spektaklu zagrali uczestnicy terapii 

zajęciowej Musi Novum, a konkretnie 
członkowie naszej grupy teatralnej 
„SZATER”. Było to ich pierwsze wy-
stąpienie dla szerszej publiczności, 
na wydarzenie zaproszone zostały 
żyrardowskie szkoły, przedstawiciele 
władz oraz zarządu. Kolejne większe 
przedstawienie planujemy zorgani-
zować w czerwcu, gdy więcej osób 

będzie mogło przyjść i z niego sko-
rzystać - mówiła Aneta Nalej, kie-
rownik Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej Musi Novum. 

Warsztat Terapii Zajęciowej Musi 
Novum jest placówką pobytu dzien-
nego, obecnie posiada czterdziestu 
podopiecznych z grupą niepełno-
sprawności umiarkowaną i znaczną. 
Od godz 8:00 - 15:00 prowadzone są 
warsztaty tematyczne m.in. „Szkoła 
Życia”, pracownia stolarska, artystycz-
na, odzieżowa oraz komputerowa. 
Na miejscu znajduje się  psycholog 
oraz pracownik socjalny, którzy na co 
dzień prowadzą rehabilitację.
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Nowa siłownia plenerowa

Nabór wniosków na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest 

w 2023 roku

Włącz się w rewitalizację!
Z myślą o osobach niepełnospraw-
nych oraz seniorach powstała przy 
ul. Waryńskiego 1 rehabilitacyjna 
siłownia plenerowa. Teren wypo-
sażony został w siedem urządzeń 
służących m.in. poprawie koordy-
nacji, równowagi, wzmocnieniu 
mięśni i stawów Wśród nich są 
też urządzenia przystosowane dla 
osób na wózkach. 

Nową siłownię, wraz z członkami Klub 
Seniora ,,Siwy dym” wypróbował Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski, prezydent 
Żyrardowa. Oprócz montażu urzą-
dzeń, wykonano w ramach inwesty-
cji nawierzchnię z kostki betonowej, 
chodnik i plac pod urządzenia. Pojawi-

ły się też elementy małej architektury 
ławki, kosze na śmieci. Od strony ciągu 
pieszo - rowerowego wymienione zo-
stało ogrodzenie. Teren zagospodaro-
wano także roślinnością Posadzono 
graby i klony pospolite, a wiosną za-
kwitną tu krokusy. 

Budowa siłowni kosztowała 
250.000,00 zł. Inwestycja została do-
finansowana z konkursu „Rosnąca 
odporność” zorganizowanego przez 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w War-
szawie. Prace wykonała firma Baobab 
Brandys Sp. z o.o. 

Informacja prasowa:  
UM w Żyrardowie

Ogłoszono nabór do piątej edycji 
konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych w zakresie re-
witalizacji! Celem projektów bę-
dzie wsparcie i poprawa warun-
ków życia lokalnej społeczności 
w ich miejscu zamieszkania oraz 
promocja działalności rzemieśl-
niczej na obszarze rewitalizacji.

W  tym roku konkurs ofert został 
podzielony na  dwa zadania  Rze-
mieślnicy obecni na  obszarze rewi-
talizacji  i  Zazielenianie podwórek. 
Prezydent Miasta Żyrardowa na  ich 
realizację przeznaczył po 62 500,00 
zł. Wskazane zadania są istotne dla 
trwającego procesu rewitalizacji 
i mają na celu wsparcie działań ak-
tywizujących i wspierających miesz-
kańców i rzemieślników.

Zadanie I  pn.  Rzemieślnicy obecni 

na obszarze rewitalizacji ma na celu 
zachowanie, promowanie i wspiera-
nie tradycyjnych zawodów rzemieśl-
niczych. Rzemieślnicy są ogromną 
wartością dla poprzemysłowego 
miasta, w kontekście promocji mia-
sta i rozwoju gospodarczego, w tym 
również ruchu turystycznego.

Zadanie II pn.  Zazielenianie podwó-
rek ma na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców poprzez zwięk-
szanie powierzchni biologicznie 
czynnej i  bioróżnorodności prze-
strzeni sąsiedzkich. Mieszkańcy, 
przy wsparciu organizacji pozarzą-
dowej, mają świadomie tworzyć zie-
lone miejsca wypoczynku na swoim 
podwórku.

Nabór ofert trwa do  15 lutego 
br. przez platformę Witkac.pl. Szcze-
gółowe informacje znajdują się 
w zarządzeniu nr 23/23 Prezydenta 
Miasta Żyrardowa z  dnia 20 stycz-
nia 2023 r. opublikowanym na stro-
nie https://www.bip.zyrardow.pl

Zachęcamy wszystkie organizacje 
pozarządowe do składania ofert!

Informacja prasowa:  
UM w Żyrardowie

Prezydent Miasta Żyrardowa 
planuje ubiegać się o uzyskanie 
dofinansowania z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na realizację programu 
„Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z obiektów zlokali-
zowanych na terenie miasta Ży-
rardowa”.
W związku z tym osoby, zaintereso-
wane programem w 2023 roku, pro-
szone są o złożenie wniosku wraz 
z wymaganymi załącznikami w Biu-
rze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
Żyrardowa lub drogą elektroniczną 
za pośrednictwem platformy e-PU-
AP do dnia 28 lutego br.
Miasto, w oparciu o indywidualne 
wnioski właścicieli nieruchomości, 
złoży do WFOŚiGW
w Warszawie zbiorczy wniosek o dofi-

nansowanie zadania i po otrzymaniu 
dotacji przeprowadzi postępowanie 
dotyczące wyboru wykonawcy, który 
będzie w 2023 roku usuwał wyroby 
zawierające azbest z nieruchomości 
objętych powyższym wnioskiem.
Pozyskane w ramach dofinanso-
wania środki finansowe mogą być 
przeznaczone na demontaż, zbiera-
nie, transport i utylizację wyrobów 
zawierających azbest.
Formularz wniosku wraz z wymaga-
nymi załącznikami dostępne są na 
stronie
https://www.zyrardow.pl/azbest-3, 
a dodatkowe informacje można uzy-
skać w Wydziale Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Odpadami Urzędu 
Miasta Żyrardowa, tel. 46 858 15 46.

Informacja prasowa:  
UM w Żyrardowie
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Powrót Bohatera 1863 – w Mszczonowie zainaugurowano państwowe 

obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 
Państwowe obchody 160. rocznicy wybuchu Po-
wstania Styczniowego rozpoczęto w Mszczonowie. 
Ten fakt najlepiej oddaje wagę wydarzenia, które 
miało miejsce w naszym mieście 21 stycznia 2023 
roku. 
- Naczelnik Powstańczy Mszczonowa, śp. Ksiądz Pro-
boszcz Władysław Polkowski czekał na powrót z zesła-
nia aż 160 lat! - tak rozpoczął swoje przemówienie 
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. 
Witając wszystkich gości przybyłych na mszczo-
nowstkie uroczystości tłumaczył: - Ten wielki po-
wrót odbywa się we wspaniałej, ukończonej świątyni 
(której budowę w 1862 roku rozpoczął ks. Polkowski) 
i w obecności tak wielu Dumnych Rodaków. Bohater-
skiego zesłańca, uczestnika Powstania Styczniowego, 
w Wolnej Ojczyźnie witają dziś sam Premier, Biskup 
i żołnierze Wojska Polskiego! O takiej Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej marzył Ksiądz Proboszcz Polkowski! 
O taką Polskę walczył i do takiej Polski tęsknił, odby-
wając zsyłkę! 
Te jakże mocne zawołania wywarły na zebranych 
niezapomniane wrażenie i oddały wyjątkowe zna-
czenie obchodów, które skupiły w mszczonowskiej 
farze tak wielu znakomitych gości. Przewodniczący 
podziękował za obecność: wiceprezesowi Rady Mi-
nistrów, Ministrowi Obrony Narodowej Mariuszowi 
Błaszczakowi, JE Biskupowi doktorowi habilitowane-
mu Wojciechowi Osialowi wraz ze wszystkimi towa-
rzyszącymi mu przedstawicielami duchowieństwa, 
a szczególnie mszczonowskim księdzem dzieka-
nem – proboszczem Parafi i pw. św. Jana Chrzcicie-
la Tadeuszem Przybylskim – biografem śp. Księdza 
Proboszcza Władysława Polkowskiego. Wszystkim 
przybyłym pocztom sztandarowym wraz z Pocztem 
Sztandarowym 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej 
Obrony Powietrznej. Przedstawicielom Minister-
stwa Obrony Narodowej – wraz z Szefem Gabinetu 
Politycznego Ministra Obrony Narodowej Łukaszem 
Kudlickim. Dyrektorowi Biura Poselskiego Michało-
wi Orlińskiemu, reprezentującemu Posła na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Aktywów Państwowych Pana Macieja 
Małeckiego. Dowódcy Garnizonu Sochaczew gene-
rałowi brygady Sławomirowi Kojło oraz wszystkim 
ofi cerom, podofi cerom i żołnierzom Wojska Pol-
skiego, którzy swoją obecnością uświetnili „Powrót 

Bohatera Powstania Styczniowego”. Przedstawicie-
lom władz powiatowych. Władzom samorządowym 
gminy Mszczonów oraz przedstawicielom lokalnych 
instytucji. Przedstawicielom organizacji pozarządo-
wych, a w tym reprezentantom Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego oraz Fundacji „Lwów 
i Kresy Południowo-Wschodnie”. 
Przewodniczący Łukasz Koperski podziękował też 
gorąco twórcy nowo powstałego pomnika Boha-

terów Powstania Styczniowego – Janowi Siucie 
oraz wszystkim Mieszkańcom gminy Mszczonów, 
a przede wszystkim potomkom Bohaterów roku 
1863. Z Ziemi Mszczonowskiej do powstania poszły 
setki ochotników, ale z racji głębokiej konspiracji do 
naszych czasów zachowało się jedynie kilka nazwisk 
osób walczących w tym zrywie narodowowyzwo-
leńczym. Wincenty Skoneczny i Ignacy Rutkowski 
zostali uwiecznieni na tablicach, będących symbo-

liczną powstańczą mogiłą na warszawskich Powąz-
kach. Wojciech Baka na Moskala wyruszył zabierając 
z domu własnego rumaka. Wszyscy trzej spoczywają 
na nowym cmentarzu w Mszczonowie. Henrykowi 
Pruskiemu nie dane było spocząć w rodzinnej ziemi. 
Dwudziestosześcioletni bohater zmarł podobnie 
jak ks. proboszcz Władysław Polkowski na zesłaniu 
w Irkucku. Jego epitafi um znajduje się w koście-
le farnym w Mszczonowie. Józef i Paweł Wilscy byli 
synami Pawła Wilskiego właściciela majątku w pod-
mszczonowskich Piekarach. Bardzo zasłużonym dla 
powstańczego zrywu był też właściciel Korabiewic 
Kejsinger. 21 stycznia w mszczonowskiej farze byli 
obecni potomni Ignacego Rutkowskiego – Elżbieta 
Wodnicka i Sylwester Szustkiewicz. 
Mszę Świętą w intencji Ks. Proboszcza Polkowskie-
go i wszystkich Bohaterów Powstania Styczniowego 
z terenu Ziemi Mszczonowskiej odprawił JE Biskup 
dr hab. Wojciech Osial w koncelebrze z ks. prałatem 
Zbigniewem Chmielewskim i ks. Łukaszem Przy-
bylskim, bratankiem ks. . Czytania biblijne w liturgii 
Słowa Bożego powierzono wiceprzewodniczącemu 
Rady Miejskiej Waldemarowi Suskiemu oraz Małgo-
rzacie Słojewskiej – reprezentantce Koła Gospodyń 
i Gospodarzy Wiejskich Nosy Poniatki. Modlitwę po-
wszechną odczytała przewodnicząca Komisji Oświa-
ty i Spraw Społecznych RM Barbara Gryglewska. 
Wartę przy urnie Bohaterskiego Proboszcza, a na-
stępnie przy pomniku Powstańców Styczniowych, 
pełnili żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk 
Lądowych oraz rekonstruktorzy z mszczonowskiej 
GRH STRZELCY im. 31 pSK. Podczas uroczystości 
pod pomnikiem o oprawę muzyczną wydarzenia za-
dbała Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. 
Po złożeniu urny z ziemią z Irkucka i Tunki (z miejsc 
pochówku i zesłania śp. Ks. Prob. Władysława Po-
lkowskiego) w podstawie pomnika, symboliczny 
grób byłego Naczelnika Powstańczego Mszczonowa 
poświęcił JE Biskup dr hab. Wojciech Osial. Apel pa-
mięci odczytał podporucznik Jan Burdzy. Salwę ho-
norową oddała Kompania Reprezentacyjna Wojsk 
Lądowych. 
Następnie głos zabrał wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. 
W swoim przemówieniu podkreślał bezgraniczne 
bohaterstwo i znaczenie ofi ary krwi, jaką na Ołtarzu 

Ojczyzny złożyli Powstańcy Styczniowi. Przypomniał 
też, jak groźny jest dla Polski i świata rosyjski impe-
rializm. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił 
wagę dziejów Mszczonowa dla obecnej tożsamości 
miasta. Docenił też rolę Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego w tym procesie. 
Wieńce pod pomnikiem Powstańców Stycznio-
wych na zakończenie uroczystości złożyli: Mariusz 
Błaszczak - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 
Obrony Narodowej, Michał Orliński dyrektor biura 
poselskiego (w imieniu – Pana Macieja Małeckiego 
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych), Łu-
kasz Koperski Przewodniczący Rady Miejskiej, Józef 
Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa oraz Beata 
Sznajder Radna Rady Powiatu (w imieniu władz sa-
morządowych gminy Mszczonów), prezes Zarządu 
Powiatowego Związku OSP Rzeczypospolitej Pol-
skiej druh Waldemar Suski, przedstawiciele Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego - Prezes 
Marek Wardak i członkini honorowa Barbara Gry-
glewska oraz Małgorzata Słojewska – przedstawi-
cielka Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Nosy 
Poniatki (w imieniu mszczonowskiego Forum Orga-
nizacji Pozarządowych), Bogdan Biniszewski (Fun-
dacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie) oraz 
Piotr Moskwa (w imieniu Stowarzyszenia Inicjatywa 
Ziemi Bolimowskiej).

Po zakończeniu obchodów narrator uroczystości, 
którym był wiceprezes MSH Piotr Dymecki, zaprosił 
wszystkich uczestników święta na wojskowy poczę-
stunek, serwowany z kuchni polowej, która stanęła 
w przykościelnym parku. 
Wsparcie specjalistyczne podczas uroczystości 
symbolicznego pochówku śp. Ks. Prob. Władysła-
wa Polkowskiego wraz z wyborem i podarowaniem 
zdobnej urny zapewniło Przedsiębiorstwo Pogrze-
bowe „Koperski”. 
Zadanie pn. „Budowa pomnika poświęconego pa-
mięci bohaterów Powstania Styczniowego z terenu 
Ziemi Mszczonowskiej” dofi nansowano ze środków 
Budżetu Państwa w ramach dotacji celowej Mini-
sterstwa Obrony Narodowej na realizację zadań 
związanych z budową i remontami pomników upa-
miętniających tradycje, chwałę i sławę oręża pol-
skiego. Z ramienia gminy koordynowały je Elwira Ko-
prowska-Skalska (GCI) oraz Katarzyna Tomaszewska 
(Urząd Miejski).
Uroczystości rocznicowe „Powrót Bohatera 1863” 
koordynowane były przez Gminne Centrum In-
formacji w Mszczonowie przy wsparciu Urzędu 
Miejskiego, Komisariatu Policji, Parafi i pw. św. Jana 
Chrzciciela, Mszczonowskiego Stowarzyszenia Hi-
storycznego, a także Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej.

Autor: GCI Mszczonów
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Dzieci jest mało, a będzie jesz-
cze mniej. 40 uczniów w wiej-
skiej szkole to za mało, by szkoła 
podstawowa dalej mogła służyć 
mieszkańcom Michałowa. Wła-
śnie ważą się losy uczniów klas IV 
– VIII w najmniejszej szkole w gmi-
nie.

„Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej 
wyraża zamiar likwidacji Szkoły Pod-
stawowej w Michałowie z dniem 31 
sierpnia 2023 r. (jako odrębnej jed-
nostki organizacyjnej Gminy) i utwo-
rzenia od 1 września 2023 r. Filii Szko-
ły w Michałowie podporzą dkowanej 
organizacyjnie Szkole Podstawowej 
im. Króla Jana III Sobieskiego w Pusz-
czy Mariańskiej wchodzącej w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Puszczy Mariańskiej, o strukturze 
klas I-III z oddziałem przedszkolnym” 
– czytamy w uchwale. Oznacza to, 
że dzieci uczęszczające do klas I-III 
i oddział przedszkolny nadal będą 
mogły korzystać z obecnej lokaliza-
cji szkoły. Ich starsi koledzy z klas IV 

– VIII swoją edukację będą musieli 
związać ze Szkoła Podstawą w Pusz-
czy Mariańskiej. 

Główną przyczyną planowanych 
zmian organizacyjnych jest zmniej-
szająca się liczba uczęszczających 
dzieci do Szkoły Podstawowej 
w Michałowie i zapisywanie dzieci 
zamieszkałych w obwodzie tej  szko-
ły najczęściej do innych szkół w gmi-
nie Puszcza Mariańska. Z analizy 
danych demografi cznych wynika, 
że liczba uczniów przypisanych do 
obwodu tej szkoły w kolejnych la-
tach będzie kształtowała się na tym 
samym poziomie. Duża liczba dzieci 
zameldowanych w obwodzie Szko-
ły Podstawowej w Michałowie nie 
uczęszcza do tej szkoły, ale do in-
nych szkół podstawowych.

W kolejnych 7 latach do szkoły w Mi-
chałowie każdy rok szkolny rozpocz-
nie między 5, a 10 dzieci. 

Jednak samo istnienie jest proble-
mem, jak choćby fakt konieczności 
zatrudnienia odpowidedniej kadry 
pedagogicznej na potrzeby kształce-
nia uczniów. I tak, szkoła liczaca 40 
uczniów zatrudnia: jednego nauczy-
ciela początkującego, 12 nauczycieli 
mianowanych, 7 nauczycieli dyplo-
mowanych,  

18 stycznia podczas Sesji Rady Gmi-
ny w Puszczy Mariańskiej dyskuto-
wano ten temat w związku z głoso-
waniem nad uchwałą o likwidacji 
szkoły w Michałowie. Decyzją rad-
nych Szkoła w Michałowie z dniem 
31 sierpnia zostanie zamknięta. Za 
taką decyzją głosowało 8 radnych. 
W związku z tą decyzją rodzice dzieci 
uczniów klas IV – VIII są zdezorien-
towani, bo o zamknięciu oddziałów 
szkoły i przenoszeniu uczniów nikt 
z nimi nie rozmawiał.

PUSZCZA MARIAŃSKA

Oddali hołd powstańcom 
Ten kamień stoi wzdłuż drogi wojewódzkiej 
719. Nie ma tu parkingu, ławeczek i innej ma-
lej architektury, która to miejsce wyróżnia-
łaby na tle lasu. Jest tu pomnik poświęcony 
powstańcom z Powstania Styczniowego. Jest 
też napis: „Powstańcom Polskim 1863 roku – 
Mieszkańcy Gminy Puszcza Mariańska”. 

W lutym 2022 roku na łamach naszej gazety pisa-
liśmy o historii pomnika: „(…) przy drodze do Ży-
rardowa znajduje się pomnik-mogiła poświęcony 
powstańcom z oddziału Galickiego, działającego 
na terenie gminy Puszcza Mariańska i jej okolic. 
Zgodnie z przekazem ustnym, tworzyli go synowie 
miejscowych chłopów oraz ochotnicy z Mszczono-
wa. W domu Galickiego znajdował się sztab oddzia-
łu, a w znajdującej się obok kuźni wyrabiano broń 

dla powstańców. Z powstańcami współpracowali 
księża marianie. Oddział ten przeprowadzał akcje 
sabotażowe, m. in. niszczył tory kolei warszawsko-
-wiedeńskiej (ważnego środka transportu dla wojsk 
carskich), atakował transporty wojskowe i walczył 
z mniejszymi oddziałami wroga. Rosjanie przez dłuż-
szy czas nie mogli zlokalizować oddziału Galickiego, 
jednakże został on zdradzony i zaatakowany przez 
wojska carskie. Galicki zginął bohaterską śmiercią, 
natomiast część jego oddziału wycofała się do lasów 
w kierunku Żyrardowa, gdzie powstańcy zostali roz-
bici. W miejscu, gdzie polegli, znajdowała się mogiła, 
a na drewnianym krzyżu wbito gwoździe, których 
ilość odpowiadała liczbie zamordowanych. Z cza-
sem krzyż został zastąpiony przez kamień.”

20 stycznia, po 160 latach od tych wydarzeń miesz-
kańcy Gminy Puszcza Mariańska oddali hołd boha-
terom, którzy zginęli za ojczyznę. – Cieszę się, że ta 

rocznica jest tak hucznie obchodzona. Ostatni raz 
zebraliśmy się tak 20 lat temu. Mam nadzieję, że te 
wydarzenia będę udokumentowane dla potomnych 
– mówił wójt Puszczy Mariańskiej, Michał Staniak, 
który wspomniał, że w gminie są inne ślady po wal-
kach Powstania Styczniowego, którym zaintereso-
wanym historią z pewnością nie zabraknie. Bliskość 
kolei i lasów była idealnymi warunkami do prowa-
dzonych walk z najeźdzcą, co doskonale wykorzy-
stywali mieszkańcy. Na terenie miejscowości Kora-
biewice znajdują się dwie tablice związane z tymi 
wydarzeniami. Jedna w kościele w Korabiewicach, 
poświęcona mieszkańcom, którzy zostali zesłani na 
Sybir, druga na kapliczce przydrożnej, upamiętniają-
ca utworzenie oddziału powstańczego.

W wydarzeniu uczestniczyła młodzież z LO im. Cze-
sława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, żołnierze  
i strażacy OSP.

Co dalej ze Szkołą  
Podstawową w Michałowie?



10 ŻPŻ • CZWARTEK • 26 STYCZNIA 2023RADZIEJOWICE

Szkoły zapłacą za 
energię o połowę 

mniej
16 stycznia w Szkole Podstawowej im. W. 
Rdzanowskiego w Radziejowicach odbyło 
się spotkanie podsumowujące przeprowa-
dzenie inwestycji na wymianę oświetlenia 
w dwóch szkołach gminy Radziejowice. 
Realizacja zadania możliwa była dzięki uzyskaniu 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 28 
listopada 2022 r. Wójt Gminy Radziejowice Urszu-
la Ciężka podpisała umowę z WFOŚiGW na dofi-
nansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja 
oświetlenia w szkołach podstawowych na terenie 
Gminy Radziejowice”.    
Dzięki sprawnej realizacji zadania Szkoła Podsta-
wowa im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie 
A oraz Szkoła Podstawowa im. W. Rdzanowskie-
go w Radziejowicach już dziś cieszyć się  może 
ponad dwukrotnie mniejszym zużyciem prądu 
przez nowe energooszczędne żarówki. Ostatecz-
ny koszt inwestycji wyniósł 98.288,71 zł., z czego 
kwota 83.921,13 zł pochodziła z dotacji WFOŚi-
GW. Wkład własny gminy wyniósł 14.367,58 zł. 

Szanowni Państwo, droga młodzieży.
Kryzys energetyczny który pojawił się na świecie, 
za sprawą wojny która toczy się za naszą wschod-
nią granicą mocno odczuliśmy wszyscy: miesz-
kańcy, przedsiębiorcy a także nie ominął nas, sa-
morządy.
To, że trzeba oszczędzać wiedzieliśmy od dawna, 
od kilku lat pojawia się w naszej gminie uliczne 
oświetlenie solarne, ale ciągle brakowało nam 
pieniędzy na modernizację oświetlenia w naszych 
placówkach oświatowych, centrach kultury czy 
urzędzie, a także na ulicach naszych wsi.
W tym kryzysie pojawiła się ważna pomocna dłoń. 
To obecny Rząd Prawa i Sprawiedliwości którego 
przedstawiciela w osobie Wiceministra Aktywów 
Państwowych Macieja Małeckiego dzisiaj gościmy 
pomyślał jak pomóc przetrwać nam wszystkim 
w tych trudnych czasach dedykując do różnych 
grup różne programy pomocowe. Drugą ważną 
osobą którą gościmy to Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Fund. Ochr. Środ. i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie Pan Marek Ryszka który dba o to 
aby takie programy pomocowe za pośrednictwem 
swojej instytucji pomóc nam wdrożyć.  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie w odpowiedzi na 
wyzwania związane z kryzysem energetycznym 
w 2022 roku uruchomił, program „Modernizacja 

Oświetlenia”. 
Samorządy z województwa mazowieckiego mogły 
ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 100 
tys. zł na zadania ograniczające zużycie energii 
potrzebnej do oświetlenia ulic i innych obiektów. 
Dotacje pokrywały do 90% kosztów przedsięwzięć 
ograniczających zużycie energii.
Dzięki dobrym kontaktom z naszym Posłem Ma-
ciejem Małeckim w rozmowie o naszych proble-
mach okazało się że jest jeszcze możliwość zło-
żenia takiego wniosku. W ekspresowym tempie 
zorganizowaliśmy się z dokumentacją i złożyliśmy 
wniosek, który został przez Zarząd WFOŚiGW po-
zytywnie rozpatrzony. Mówiła Wójt Gminy Radzie-
jowice - Urszula Ciężka.
Zakres prac obejmował:
1.       Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyń-
skiego w Korytowie A, ul. Szkolna 3

• Zamontowano 18   lamp LED o mocy 100 
W w Hali sportowej i innych pomieszczeniach 
szkolnych,

• Wymieniono zabezpieczenia nadprądowe,
• wymieniono 4 żarówki LED w oprawach po-

mocniczych, 
• wykonano pomiary natężenia oświetlenia.
2.       Szkoła Podstawowa im. W. Rdzanowskiego 
w Radziejowicach, ul. Kubickiego 3A
Zakres prac:

• zamontowano 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 po-
mieszczeniach szkolnych,

Poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w ubiegłym roku prze-
kazaliśmy kwotę  dziewięciu milionów złotych na 
energooszczędne oświetlenie na całym Mazow-
szu. Cieszę się, że tak znaczna część tej kwoty tra-
fiła na ziemię żyrardowską oraz sochaczewską. Na 
terenie gminy Radziejowice dwie szkoły skorzysta-
ły z tego dofinansowania, tzn. Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A oraz 
Szkoła Podstawowa im. W. Rdzanowskiego w Ra-
dziejowicach. Obecnie na korytarzach szkoły jak 
i również w hali sportowej jest jasno co daje dzie-
ciom lepsze warunki do nauki. Jako poseł ziemi 
żyrardowskiej szczególnie staram się o pozyski-
wanie środków pozwalających na wyrównanie po-
ziomu życia mieszkańców. Chciałbym, aby ucznio-
wie tak małych miejscowości mieli takie same 
szanse na start w życiu jak młodzież z większych 
metropolii. Jeśli spojrzymy na powiat żyrardowski, 
w każdej gminie zobaczyć możemy znaczące in-
westycje, które realizowane są przy rekordowym 
wsparciu rządu, jeszcze nigdy tak duże pieniądze 
nie płynęły do tak małych miejscowości. Obecnie 
cała Unia Europejska zmaga się z energetycznym 
szantażem Putina, rekordowe ceny gazu, prądu 
i surowców energetycznych, a także najwyższe 

w historii ceny paliw na stacjach benzynowych. 
Jest to skutek wojny Putina, ale także naiwność 
wieli elit europejskich, które uważały rosyjskiego 
dyktatora za normalnego polityka idąc bezwied-
nie w paszcze lwa, doprowadzając do sytuacji 
jaką mamy dziś. Od początku wojny na Ukrainie 
polski rząd szeroki parasolem chce objąć polskie 
rodziny oraz wrażliwe instytucję, takie jak szkoły, 
przedszkola czy hospicja tarczami, które bronią 
przed wzrostem cen energii. Mówił Wiceminister 
Aktywów Państwowych Maciej Małecki. 
Po zakończeniu prac związanych z wymianą 
oświetlenia przeprowadzone zostały pomiary ma-
jące na celu weryfikacje ilości oszczędzanej ener-
gii w stosunku do wartości sprzed wymiany. Wy-
niki niewątpliwie zaskakują,  okazuję  się  bowiem, 
iż nowe żarówki pobierają  o 9,15 kW mniej od 
starych. Przekłada się to na zużycie energii elek-
trycznej 10.065 kWh/rok, czyli dokładnie o 54,49% 
mniej niż w przypadku poprzedniego oświetlenia. 
Przed modernizacją:
Łączna moc stosowanych źródeł światła: 16,792 
kW. (4,5 kW.+12,292kW.)
Zużycie energii elektrycznej: 18.471,20 kWh/rok 
(4950 kWh/rok + 13521,2 kWh/rok) (przyjęty do 
obliczeń czas użytkowania światła: 1100 godz.)
Po realizacji zadania:
Łączna moc stosowanych źródeł światła: 7,642 
kW. (5,842 kW. +1,8 kW.)
Zużycie energii elektrycznej: 8.406,20 kWh/rok 
(6426,20 kWh/rok +1980 kWh/rok) (przyjęty do 
obliczeń czas użytkowania światła: 1100 godz.)
Wojewódzki Fundusz od trzydziestu lat udziela 
wsparcia na różnego rodzaju programy realizu-
jące potrzeby lokalnych społeczności, ogranicza-
jące emisję zanieczyszczeń i energii elektrycznej. 
Program realizowany w gminie Radziejowice po-
legał na modernizacji oświetlenia, które pozwoli 
zaoszczędzić  zużycie energii. Montaż żarówek 
o mocy 100w na miejsce żarówek o mocy 400w 
przy nie pogarszającej się ilości dawanego świa-
tła jest wymiernym efektem pozwalającym na 
dużą oszczędność oraz ograniczenie ilość emisji 
zanieczyszczeń do naszej atmosfery. W obecnym 
roku 2023 program realizowany przez WFOŚi-
GW będzie kontynuowany, dokładamy również 
kolejny komponent polegający na moderniza-
cji źródeł  ciepła. Chcemy, aby budynki użytecz-
ności publicznej ogrzewane były ekologicznymi 
i niskoemisyjnymi urządzeniami. Mówił Marek 
Ryszka Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie.
Po zakończeniu realizacji zadania, oprócz pomia-
rów zużycia energii elektrycznej przeprowadzono 
również pomiary światła oddawanego przez nowe 
żarówki. Zadbano o to, aby ilość światła spełnia-
ła stosowne normy oraz dawała dzieciom godne 
warunki do nauki. 
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Nowe autobusy szkolne

Energooszczędne 
Miedniewice

WISKITKI

19 stycznia w Szkole Podstawowej im. Zbi-
gniewa Religi w Miedniewicach odbyło się 
spotkanie w związku z modernizacją oświe-
tlenia ulicznego w miejscowości Miednie-
wice. W uroczystym odebraniu inwestycji 
udział wziął wiceminister Aktywów Państwo-
wych, Maciej Małecki i burmistrz Wiskitek, 
Rafał Mitura. 

Spotkanie w szkole było okazją do przypomnie-
nia sobie, jak ważne jest oszczędzanie prądu, nie 
tylko ze względów fi nansowych, ale i dla ochrony 

środowiska. Taką lekcję przygotowali uczniowie 
z Miedniewic.

- Cieszę się, że to właśnie tu, do Miedniewic trafi -
ło 96 tys. zł z rządowego programu na wymianę 
oświetlenia. To właśnie dzięki temu na ulicach jest 
tanie, a dla gminy taniej – podsumował wicemini-
ster Aktywów Państwowych, Maciej Małecki.

- Z punktu widzenia każdej gminy takie inwesty-
cje są szalenie istotne, ponieważ wymiana oświe-
tlenia w całej miejscowości daje nam ogromne 
oszczędności. Jednak to, co dzisiaj też wyraźnie 
wybrzmiało podczas podsumowania  tego projek-
tu, to przede wszystkim kwestia zwiększenia bez-
pieczeństwa mieszkańców – mówił Rafał Mitura, 
burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki. 

W ramach modernizacji zostało wymienione 96 
szt. zużytych opraw świetlnych na nowe, energo-
oszczędne oprawy LED wraz z wysięgnikami na 
nowe energooszczędne oprawy LED oraz montaż 
16 szt. nowych opraw LED wraz z wysięgnikami na 
istniejących słupach o łącznej mocy 6,72 kW. 

Wartość projektu to blisko 110 tys. zł, z czego dofi -
nansowanie to blisko 99 tys. zł ze środków WFOŚ. 
Przewidywane zużycie energii elektrycznej po wy-
mianie będzie wynosiło 38 120 kWh o szacowanej 
wartości 19 288,72 zł. brutto. 

Dla nowych opraw LED oświetlenia ulicznego nie 
będzie potrzeby ponoszenia kosztów konserwacji 
przez okres gwarancyjny, który najczęściej wynosi 
5 lat. Oszczędności będą wynosić około 25 200,00 
zł przez kolejne 5 lat.

13,3 mln zł to kwota, którą samorząd 
województw mazowieckiego prze-
znaczy na pilotaż programu „Mazow-
sze autobusy dla szkół”. Wśród gmin 
z dofi nansowaniem na autobusy 
szkolne znalazły się szkoły z subregio-
nu żyrardowskiego. W tym również 
Wiskitki.
„Mazowsze autobusy dla szkół” to jeden 
z projektów realizowanych przez samo-
rząd województwa mazowieckiego. Jak 
zaznacza marszałek Adam Struzik, jego 
celem jest pomoc gminom z Mazowsza 
w  realizacji obowiązku dowozu dzieci 
i młodzieży do szkół. – Wsparcie polega 
na udzieleniu dotacji na zakup nowych 

autobusów przeznaczonych do realizacji 
ustawowego obowiązku gmin związane-
go z dowozem dzieci i młodzieży, w tym 
uczniów z  niepełnosprawnościami, 
do szkół – dodaje.
W powiecie żyrardowskim dofi nansowa-
nie na zakup autobusu szkolnego otrzy-
mały 2 gminy. 300 tys. zł dostały Wiskitki 
i Mszczonów (pow. żyrardowski). Łączna 
wartość wsparcia otrzymanego przez 
subregion żyrardowski z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego to 600 tys. zł. 
W naborze do projektu „Mazowsze au-
tobusy dla szkół” wpłynęło 46 wniosków. 
Można było pozyskać dofi nansowanie 
w wysokości do 300 tys. zł na pokrycie 
maksymalnie 70 proc. kosztów netto za-
dania.
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To ona napisała historię o ludożercy z Żyrardo-
wa. Katarzyna Bonda - najpopularniejsza au-
torka powieści kryminalnych w Polsce. Obok 
jej „Do cna” trudno przejść obojętnie. Mocna, 
zaskakująca, trzymająca w napięciu – taka jest 
według czytelników najnowsza książka autor-
ki. Od premiery nowej powieści minęły zale-
dwie dwa tygodnie, a fani pisarki już zdążyli 
podzielić się swoimi pozytywnymi wrażeniami 
– „Do cna” zbiera świetne recenzje. Słychać też 
pytania o następne części przygód detektywa 
Jakuba Sobieskiego. Powieści Bondy zawsze 
budzą duże emocje i zainteresowanie – szcze-
gólnie tam, gdzie pisarka osadza swoje historie. 
Już 3 marca 2023 roku czytelnicy z Żyrardowa 
i okolic będą mieli okazję spotkać się z autor-
ką tego pełnokrwistego, pełnego szaleństwa 
kryminału – jeśli jesteście wielbicielami ostrej, 
mrocznej literatury, zapiszcie sobie koniecznie 
tę datę! 
W mojej rozmowie z Katarzyną Bondą zapyta-
łam o kulisy powstania książki oraz o jej inspi-
racje i pisarskie plany na kontynuację pozy-
tywnie przyjętej przez czytelników serii.
Dlaczego akurat Żyrardów? Nasze miasto za-
skakująco często pojawia się w różnych pro-
dukcjach. Były już filmy, seriale – a teraz książ-
ka. Czy to miasto jest inspirujące? 
Odkąd pierwszy raz przyjechałam do Żyrardowa, już 
wiedziałam, że to wspaniałe miejsce do osadzenia tu-
taj akcji książki kryminalnej. Infrastruktura jest cudow-
na, a historia miasta jeszcze ciekawsza. Coraz więcej 
słyszy się o Żyrardowie, i to jest wspaniałe! Akcja „Do 
cna” rozgrywa się w kluczowych lokalizacjach. Jest 
park Dittricha, lofty w starej przędzalni, domki tkaczy, 
a przede wszystkim Muzeum Lniarstwa i Industrialna 
Zagroda. Liczę, że ludzie po lekturze książki zapragną 
wybrać się na wycieczkę do Żyrka, jak pieszczotliwie 
nazywają to miasto miejscowi.  
W książce pojawiają się znane żyrardowianom 
miejsca – Park Dittricha, Muzeum Lniarstwa, 
Bielnik. Przewijają się też nawiązania do miej-
skich legend. Jak wyglądał proces pozyskiwa-
nia informacji o Żyrardowie i przygotowania 
do napisania powieści? 
Mam przyjaciół w Żyrardowie i oni opowiadali mi 
o mieście, a także zafundowali wycieczkę, tak więc 
najpierw sama miasto zwiedzałam, a dopiero potem 
umieściłam wydarzenia z książki w konkretnych loka-
lizacjach. Nie wszystko, co jest ciekawe, zmieściło się 
w „Do cna”, ale przecież może być kontynuacja. :) 

Tym razem napisała Pani o kanibalizmie. Dla-
czego akurat taka zbrodnia? 
Tak naprawdę ta książka nie wzięła się z mojej fa-
scynacji ludojadami i ludożerstwem, tylko z błahej 
anegdotycznej historii. Moja przyjaciółka pokazała mi 
zdjęcie zafoliowanego steku, a potem innego mięsa 
zapakowanego próżniowo, które dostała od swojego 
adoratora. Jedni mężczyźni przynoszą kwiaty, biżute-
rię czy czekoladki, a ten pan przynosił jej mięso. Wte-
dy pomyślałam sobie, jakby to było, gdyby to mięso 
było ludzkie, i tak zrodził się pomysł na książkę. Za-
częłam interesować się tematem, kupiłam sobie na 
urlop  Dzieje kanibalizmu,  Historię  ludożerstwa,  Mit 
ludożercy i inne podobne. Czytałam te książki na pla-
ży, a ludzie omijali mnie szerokim łukiem  (śmiech). 
Potem zastanawiałam się już tylko, któremu bohate-
rowi dać tę historię do rozwiązania. Temat jest doj-
mujący, makabryczny, dotyka odwiecznego tematu 
tabu. Nie zdawałam sobie sprawy, co biorę sobie na 
głowę… Muszę wyznać, że podczas zapisu tej książki 
zostałam wegetarianką. 
Na początku powieści pojawiają się dwa cyta-
ty – jeden z Jasia i Małgosi braci Grimm, drugi 
z Mitu ludożercy antropologa Williama Aren-
sa. Dlaczego akurat te cytaty i jaki jest zamysł 
wprowadzenia ich do książki? 

By pokazać czytelnikom, że ten temat był aktualny od 
zawsze. Jądro ciemności, dzikość mamy w sobie i to 
nasza decyzja, czy dajemy mu się zdominować, czy 
dobro wygrywa. Zdaje nam się, że kanibalizm już nie 
istnieje i faktycznie ten religijny, a także głodowy nie-
mal doszczętnie został wyeliminowany, ale został fe-
tysz. Wciąż są ludzie, którzy logują się w darknecie na 
portalu przypominającym Tinder, by szukać kogoś 
do zjedzenia lub marzą o tym, by być zjedzonym. Ten 
element z książki jest niestety prawdziwy, ale tutaj się 
zatrzymam, bo więcej informacji o tym w „Do cna”.  
Co było pierwsze – tytuł czy historia? 
W pierwszym drafcie książka miała mieć tytuł bar-
dziej dosłowny, ale zmieniłam go, bo wydawca miał 
obawy, czy ją wydawać. Najpierw zawsze jest tytuł. To 
papierek lakmusowy, hologram opowieści. Historia 
rodzi się w trakcie zapisu. Już od dawna nie planuję 
książek, poddaję się temu, jak prowadzą mnie bo-
haterowie i za każdym razem jest to także dla mnie 
emocjonująca przygoda.  
Z jakim przesłaniem, myślą, refleksją, chciała-
by Pani zostawić swoich czytelników po prze-
czytaniu „Do cna”? 
Czasami to, co niewyobrażalne, nieprawdopodobne 

wydarza się i jest takie, jakie jest. Rzeczywistość to nie 
kraina różowych jednorożców, ale zbrodnia bierze 
się ze słabości, a sprzyjają temu rodzinne tajemni-
ce. Kolejny raz to tak naprawdę opowieść rodzinna 
o tym, co zamiatamy pod dywan.  
„Do cna” jest trzecią częścią serii o detektywie 
Jakubie Sobieskim. Czy planuje Pani następne 
części, a może jest Pani w procesie tworzenia? 
Tak jest. Planuję i obiecuję, że będą. Czytelnicy polu-
bili już Adę Kowalczyk i Jakuba Sobieskiego. Doma-
gają się kolejnych odcinków ich przygód. Bardzo się 
z tego cieszę.  
Dlaczego powieści kryminalne? Co przyciąga 
Panią do tego gatunku? 
Gdyż jest to najbardziej pojemny, pozwalający auto-
rowi na kreację gatunek. Do tego jest trudny tech-
niczne, bo fabuła musi się złożyć jak dobra układanka 
i ma za zadanie dawać czytelnikowi rozrywkę. Lite-
ratura kryminalna opiera się przede wszystkim na 
warsztacie. To jest nie tylko kwestia pomysłu, talentu 
literackiego i umiejętności zbudowania historii, ale 
też zdolności do przygotowania produktu, który ma 
być stricte rozrywkowy. Staram się dostarczać czytel-
nikom przede wszystkim rozrywki, żeby po przeczy-
taniu mojej książki ludzie czuli się wspaniale, lecz czuli 
niedosyt, chcieli jeszcze, następny odcinek przygód 
bohatera, jak w serialu… Dzisiaj to oni, a nie recen-
zenci mają ostatnie słowo.  
Skąd czerpie Pani inspiracje? Czy wydarzenia 
w książkach bywają inspirowane prawdziwymi 
historiami? 
Inspirację czerpię z obserwacji otaczających mnie lu-
dzi, wydarzeń, wiadomości, anegdot, wreszcie z akt 
spraw kryminalnych. Słowem każda moja książka 
bierze początek z życia. Sądzę, że to jedyna droga. 
Uwielbiam to, że każda historia zaczyna się od drob-
nego, pozornie mało istotnego elementu, a w czasie 
zapisu urasta zawsze do tematu szerszego, społecz-
nego. Dużo jest w tym opowieści o rodzinie, psycholo-
gii naszej polskości i przepracowywania społecznych 
traum, których już nie mają jak przetrawić media, bo 
Internet wyrugował pogłębienie i namysł, za sprawą 
naturalnej szybkości. Jakub Sobieski pojawił się znie-
nacka, kiedy zaplanowałam „O włos”, czyli historię 
seryjnego sprawcy zabójstw na prostytutkach. Ża-
den śledczy w strukturach nie mógłby realnie prze-
prowadzić takiego dochodzenia, nawet Meyer, który 
nieustannie przekracza granice, więc stworzyłam no-
wego bohatera wiodącego - detektywa funkcjonu-
jącego poza systemem, który nie musi działać pod 
przykrywką i zgodnie z literą prawa. Jeśli się jest bli-
sko historii, ona sama pisarza niesie, nie wolno wręcz 
przeszkadzać postaciom się rozwijać. Idę od lat tym 
tropem. I nie zamierzam ustawać. Przede mną wie-
le nieznanych lądów, gatunkowo albo narracyjnie… 
Opowieść jednak zawsze będzie priorytetowa.  
Jakie są Pani inspiracje literackie? Twórczość 
których autorów najbardziej Pani docenia? 
Uwielbiam klasyków. Czytam też tony literatury kry-
minalnej, thrillerów i reportaży. Z nazwisk długo by 
wymieniać: Steinbeck, Coben, Nesbo, Tojłstoj, Leha-
ne, von Schirach, Follet, Le Child, Eugenides, Green, 
Le Carre, Puzo, Donna Tartt. Nie starczyłoby miejsca 
na wymienienie wszystkich z mojej ulubionej szafy… 
Czy może Pani opisać „Do cna” w jednym zda-
niu? 
Słabi są skazani na pożarcie. 

fot. Remi Dąbrowski

Jądro ciemności i dzikość mamy w sobie – wywiad z Katarzyną Bondą
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Prezes na  
trudne czasy

Podwyżki za energię elektrycz-
ną, paliwo i inne surowce, które 
niezbędne są do funkcjonowania 
spółki. To tylko wierzchołek góry 
lodowej, jaką jest zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Gospodar-
ki Komunalnej Żyrardów. O pla-
nach na przyszłość rozmawiamy 
z Michałem Klonowskim, preze-
sem PGK Żyrardów.
Witamy Pana w mieście Filipa de 
Girarda.
A dziękuję bardzo.
Co skłoniło Pana do tego, żeby star-
tować w konkursie na prezesa PGK 
Żyrardów i przejść do Żyrardowa?
Skusiła mnie perspektywa pracy dla 
czterdziestotysięcznego miasta, ambit-
ne zadania i oferta przedstawiona mi 
przez właścicieli. Wcześniej, przez wie-
le lat pracowałem w Grodzisku Mazo-
wieckim, jako dyrektor i prezes zarządu 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, tym 
bardziej była to dla mnie ciekawa pro-
pozycja. Przez niecały ostatni rok pro-
wadziłem jednoosobową działalność 
gospodarczą, również współpracując 
z Zakładem Wodociągów. Chciałem 
skorzystać z posiadanej wiedzy, dlate-
go złożyłem tu swoją aplikację. Cieszę 
się, że została przyjęta. I w taki sposób 
znalazłem się w mieście z czerwonej 
cegły i jestem w Żyrardowie..
Żyrardów nie jest dla Pana obcym 
miejscem. Już wcześniej pracował 
Pan w firmie TCL.
W TCL pracowałem w 2015 roku. Jesz-
cze przed Zakładem Wodociągów i Ka-
nalizacji. Każdy stara się poznać miasto, 
z którym jest związany zawodowo. Dla-
tego już wtedy, zwiedzałem Żyrardów 
i odkrywałem jego industrialną  histo-
rię. To bardzo ciekawy etap na mojej 
drodze rozwoju zawodowego i pierw-
szy świadomy kontakt z tym miastem. 
Pamiętam też Żyrardów z przyjazdów 
z rodzicami na targowisko miejskie 
w czasach dzieciństwa. Od tego mo-
mentu upłynęło już trochę czasu…
Udało się już Panu odwiedzić tar-

gowisko?
Na targowisku nie byłem w dzień targo-
wy, ale widziałem już Żyrardów o wielu 
porach dnia i nocy chociażby angażu-
jąc się w akcję „Zima”, kiedy odśnieża-
my miasto przez całą dobę. Dużo jeż-
dżę po mieście.
Jakie ma Pan plany i cele jako Pre-
zes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej?
Wydaje mi się, że cel jest jasny i wyni-
ka przede wszystkim z sytuacji eko-
nomicznej. Jesteśmy zmuszeni doko-
nać korekty taryf na wodę i ścieki ze 
względu na ogromny wzrost kosztów 
prowadzonej działalności. Ceny energii 
dla przedsiębiorstw wzrosły z 320 zł /
MWh nawet do 2800 zł/MWh w zależ-
ności od sezonu i pory dnia.  Czekamy 
na rekompensaty od rządu, które mają 
być na poziomie 785 zł/MWh. Jakby na 
to nie patrzeć, energia zdrożała  dwu-
krotnie. A jeśli mówimy o kosztach 
dostarczania wody i oczyszczania ście-
ków, to cena energii jest tu głównym 
czynnikiem kosztotwórczym. Mimo 
wszystko będziemy starali się obniżyć 
gros kosztów poprzez liczne działania 
optymalizacyjne, a takich rozwiązań 
można wprowadzić wiele. Mamy z ze-
społem PGK Żyrardów cały wachlarz 
pomysłów, na to, co można w tej sytu-
acji zrobić.
W kwestii zakupów stawiamy  na plat-
formę zakupową i szeroki dostęp firm 
z całego kraju do wystawianych przez 
nas zapytań ofertowych. Chciałbym 
jeszcze bardziej zwiększyć konkurencję 
wśród dostawców aby nie tylko prze-
targi, ale również usługi sektorowe od 
2 tysięcy zł  podlegały temu samemu 
schematowi.
Także optymalizacja czasu pracy, tras 
przejazdu, ale tak naprawdę wszystkie-
go, co pozwoli na utrzymanie cen przy 
niewielkiej korekcie.
Produktem ubocznym oczyszcza-
nia ścieków są osady ściekowe, 
które wykorzystywane są do na-
wożenia pól…
Tak i to dalej jest realizowane. One są 
cały czas dodawane jako dodatek użyź-
niający glebę a rolnicy sami się do nas 
zgłaszają po taki nawóz. Dzięki temu 
nie ponosimy kosztów z tytułu utyliza-
cji odpadów. Proces ten  jest bardzo 
fajnie realizowany, przebiega bardzo 
sprawnie i nie generuje żadnych kosz-
tów dla przedsiębiorstwa.
A jakie inne rozwiązania kierują 
Was w stronę ekologii?
Już teraz mamy informację o urucho-
mieniu środków unijnych, które będą 
zmierzać w stronę optymalizacji ener-
getycznej, zielonej energii odnawialnej. 
Prowadzimy spotkania z kadrą kierow-
niczą, ponieważ chcemy przygotować 
zawczasu wszystkie pomysły, projekty, 
które mogłyby zostać realizowane. Wła-
śnie po to, by móc od razu startować 
w tych konkursach. Wszystko w celu 
obniżenia kosztów produkcji energii.
Czy może Pan doprecyzować, o ja-
kich pomysłach mówimy?
Myślę, że najlepszym obecnie pomy-
słem jest farma fotowoltaiczna. Jeżeli 
takie dofinansowania będą, a zakła-
dam, że tak, to będziemy budować 
tego typu instalacje. Mamy wiele da-

chów, mamy tereny, np. SUW Mokra 
(przyp. red.: Stacja Uzdatniania Wody 
przy ul. Mokrej w Żyrardowie). Spo-
dziewam się również projektów zwią-
zanych z budową sieci kanalizacyjnej, 
modernizacją oczyszczalni i liczę na to, 
że tutaj też będziemy mogli  podziałać. 
Na pewno są miejsca, gdzie wodociąg 
i kanalizację przydałoby się zrobić. Oso-
by odpowiedzialne za to już ruszyły do 
pracy. Chciałbym również zaznaczyć, 
że w tej chwili realizowany jest bardzo 
duży projekt warty 82 mln zł, z czego 
64,5 proc. jest dofinansowane z NFOŚ. 
W ramach projektu „Gospodarka wod-
no-ściekowa w mieście Żyrardów etap 
III” budowana jest kanalizacja – ok. 
13 km kanalizacji, 3 km wodociągów, 
modernizujemy oczyszczalnię i WKF 
(Wielkie Komory Fermentacji) oraz trwa 
budowa, dostawa urządzenia koge-
neracyjnego, czyli z biogazu z procesu 
oczyszczania ścieków w wyniku pod-
grzewania tego osadu wytwarza się 
biogaz. Jest to proces dodatni ener-
getycznie, tzn. że potrzebujemy mniej 
energii, by wyprodukować więcej ener-
gii. Nadwyżka energetyczna w postaci 
biogazu spalana jest w kogeneratorach 
w postaci energii elektrycznej. Projekt 
ma zostać oddany w lipcu 2023 roku, 
choć wydaje mi się, że już wcześniej ko-
generatory zostaną oddane do użytku, 
jeden z nich już funkcjonuje. W kwestii 
ekologii w PGK cały czas coś się dzieje, 
a myślę, że tym projektem wkroczymy 
w zielona energię i dalej będziemy ko-
rzystać z kolejnych możliwości rozwoju.
Panie Prezesie, jak Pan ocenia kon-
dycję, w jakiej zastał Pan PGK?
Na pewno ceny energii bardzo nega-
tywnie wpływają w tych czasach na kon-
dycję każdej firmy. Niestety na PGK też. 
Zaczynamy ocenę przez biegłych. Do-
piero po zamknięciu roku będzie moż-
na ocenić to po liczbach. Widzę bardzo 
duży potencjał w ludziach oraz proce-
sach, które są tu realizowane. Wydaje 
mi się, że ta kondycja jest dobra. Teraz 
moją rolą będzie utrzymanie tej kon-
dycji przy niekorzystnych warunkach 
ekonomicznych. To trudne wyzwanie, 
ale podchodzę do niego świadomie 
i bardzo odpowiedzialnie.
Mówiąc o trudnych warunkach, 
również należy zwrócić uwagę 
na epizody zimy, które wystąpiły 
w grudniu i teraz w styczniu. Nie 
bez powodu mówi się, że w tym 
roku sól dorównuje wartości złota. 
Jak to wpływa na koszty utrzyma-
nia porządku w mieście, a w szcze-
gólności dróg w okresie zimowym.
Cena soli poszybowała do góry, podob-
nie jak ceny innych materiałów…
Również paliwa.
No tak… Niedawno otwieraliśmy oferty 
na dostarczenie gazu – wzrost dwu-
nastokrotny. To niebywałe. Jeżeli jed-
nak chodzi o sól, to w 2020 roku cena 
soli kształtowała się na poziomie 240 
zł. Później korzystaliśmy z soli, która 
była zakupiona w przetargu jeszcze po 
420 zł za tonę. Teraz dokupujemy  sól 
w granicach 630 zł, a ceny rynkowe się-
gają już 750 zł za tonę. Obecnie mamy 
zapas soli i jest to zapas, który spokoj-
nie powinien nam wystarczyć, nawet 
przy intensywnych opadach śniegu, do 
końca sezonu zimowego.

Czy w najbliższym czasie planowa-
ne są podwyżki za wodę i ścieki? 
Jeśli tak to jakie i od kiedy?
PGK Żyrardów jest jednym z wielu 
podmiotów dotkniętych obecną sytu-
acją ekonomiczną. Ponad 550 przed-
siębiorstw komunalnych z całej Polski 
- ponad 90 procent wszystkich jedno-
stek takich jak nasze, złożyło wnioski do 
Wód Polskich o podwyższenie taryf za 
wodę i ścieki. Pokazuje to, jak ogrom-
ne jest spektrum problemu. Różny jest 
stopień podwyżek zawartych we wnio-
skach i w wielu przypadkach rzeczywi-
ście jest to nawet kilkadziesiąt procent. 
W Żyrardowie aż tyle nie będzie. Szacu-
ję, że uda się nam to zamknąć na po-
ziomie 15 procent i z takim wnioskiem 
wystąpimy do Wód Polskich, o zatwier-
dzenie nowej taryfy. Myślę, że planowa-
na podwyżka nie nastąpi od razu a bę-
dzie mieć miejsce od połowy tego roku. 
Decyzja, którą zawrzemy we  wniosku 
do Wód Polskich, została poprzedzona 
szeregiem działań, mających na celu 
jak najniższy wzrost cen usług wodno-
-kanalizacyjnych, jakie świadczymy na 
rzecz mieszkańców Żyrardowa i oko-
licznych gmin. Zapewniam, że przy 
dużej optymalizacji naszych kosztów 
i zastosowaniu wewnętrznych oszczęd-
ności, 15% jest niezbędne do osiągnię-
cia minimalnego, dodatniego wyniku 
finansowego w Przedsiębiorstwie Go-
spodarki Komunalnej Żyrardów.
Czy jest już jakiś pomysł, co dalej 
ze składowiskiem odpadów w Sła-
bomierzu?
Składowisko jest po fazie rekultywacji, 
więc wszelkie prace z rekultywacją i for-
mowaniem skarp zostały zakończone. 
Obecnie jest ono obsługiwane pod 
kątem monitoringu i wywozu odcie-
ków ze składowiska. Są tam specjalne 
baseny, które zbierają wodę. Jest ona 
wywożona , by nie zanieczyszczać śro-
dowiska. My ją po prostu odbieramy 
i przewozimy do oczyszczalni. Teraz 
jest jedynie proces utrzymania składo-
wiska po jego eksploatacji.
Czy rysuje się jakaś przyszłość tego 
terenu?
Wydaje mi się, że jeszcze jest za wcze-
śnie, by mówić o jakichkolwiek konkre-
tach, bo same skarpy wymagają opinii 
technicznej, a jesteśmy świeżo po eta-
pie rekultywacji. Najczęściej takie tere-
ny po składowiskach wykorzystywane 
są na farmy fotowoltaiczne. Być może 
to też będzie nasz pomysł na to skła-
dowisko.
Kolejne panele fotowoltaiczne już 
są zamontowane na terenie PGK 
Żyrardów przy ul. Czystej. Czy pla-
nowany jest zakup następnych, 
czy obecnie PGK czeka na moż-
liwość realizacji tego zadania ze 
wsparciem dofinansowania z UE?
Planujemy wykonać w tym roku farmę 
na stacji SUW Mokra wartość projektu 
to około 700 tysięcy zł. Czekamy tylko 
aż się pojawi dofinansowanie: od tego 
będzie zależeć ostateczna wielkość, 
moc farmy i ostateczny koszt jaki spół-
ka poniesie.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam czy-
telników Życia Powiatu Żyrardowskie-
go.
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W krwawym polu srebrne ptaszę…

Dzień Babci i Dziadka 
20 stycznia w żyrardowskim Cen-
trum Kultury odbył się  Koncert 
z Gwiazdami Telewizji Śląskiej. 
Sala zapełniona została po brze-
gi, wszystkie miejsca zostały za-
jęte. Podziękowano wszystkim 
babciom i dziadkom za trud po-
święcony w wychowanie swoich 
wnuków.

Dziadkowie od zawsze pełnili klu-
czową rolę  w wychowaniu swoich 
wnucząt. W tym wyjątkowym dniu 
wspólnie dziękujemy im za opiekę 
nad nami oraz składamy najserdecz-
niejsze życzenia. Koncert zorganizo-
wany z okazji Dnia Babci i Dziadka 
przez Miasto Żyrardów rozpoczął 
się o godz. 18;00, na scenie Centrum 
Kultury zagościły Gwiazdy Telewizji 
Śląskiej Bogdan Szymańczak, Jacek 
Golbert, Geno, Metrum Reni, Marco 
Duet Romantica oraz Danuta Wi-
śniewska. Udział w wydarzeniu był 

bezpłatny, a na parterze głównej sali 
brakowało już miejsc. 

Życzenia dla naszych babć i dziad-
ków złożył Prezydent Miasta Żyrardo-
wa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

Ten weekend rozpoczynamy kon-
certem w naszym Centrum Kultury, 
koncert ten jest dedykowany naszym 
babciom i dziadkom. Z mojej strony 
chciałbym złożyć najserdeczniejsze 
życzenia wszystkim żyrardowskim 
babciom i dziadom. Kochani będzie 
zawsze uśmiechnięci i zadowoleni 
z waszych wnucząt. Wszystkiego naj-
lepszego dla Was w tym wyjątkowym 
dniu. Mówił Prezydent Miasta Żyrar-
dowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

Podczas koncertu publiczność bawi-
ła się świetnie, obserwować mogli-
śmy całe rodziny wraz z dziadkami, 
którzy razem celebrowali ten wyjąt-
kowy dzień. 

23 stycznia odbyło się otwarcie nowej wstawy o charakterze histo-
ryczno-literackim pt. W krwawym polu srebrne ptaszę… Wystawa 
zorganizowana została z okazji obchodów Powstania Styczniowego. 
Oglądać będzie można ją do końca marca w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Centralnej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie.

Ta wyjątkowa wystawa przedstawia teksty pieśni Powstania Styczniowego 
oraz historyczne okoliczności ich tworzenia. Ilustrację stanowią ryciny i fo-
tografie z czasów zrywu niepodległościowego będące częścią zbiorów ar-
chiwum Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Wystawę tę przygotowaliśmy z okazji wybuchu 160. rocznicy wybuchu Po-
wstania Styczniowego. Wystawa prezentuję zarówno wydarzenia jak i posta-
ci historyczne związane z powstaniem, ale również teksty pieśni powstań-
czych. Pieśni te powstawały w charakterze  literackim ale również ludowym. 
Na miejscu przeczytać możemy teksty wielu wybitnych literatów takich jak 
Słowacki czy Mickiewicz. Wystawa wzbogacona jest ilustracjami z epoki, ko-
piami fotografii i rycin. Myślę że jest to doskonała lekcja patriotyczna przede 
wszystkim dla uczniów naszych miejskich szkół podstawowych. Mówił Dy-
rektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Centralnej im. Pawła Hulki-Laskow-
skiego - Jerzy Naziębło 

W wernisażu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 4 im. Mikoła-
ja Reja w Żyrardowie. Uczniowie pod przewodnictwem dyrektor Beaty Ma-
rzędy-Przybysz wysłuchali najważniejszych faktów dotyczących Powstania 
Styczniowego, następnie przystąpi do oglądania wystawy. 
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Rozwiązanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pionowo
1. opowieść dotycząca życia 

bohaterów 
2. stadion znajdujący się 

w Londynie
3. wkład do ołówka
4. przedstawicielka jakiejś 

firmy lub pracownica wy-
wiadu

5. … świętomarcińskie - przy-
smak z Poznania 

6. roślina o wąskich, omszo-
nych liściach

8. pot. małe dziecko
10. tkanina do przykrycia 

stołu
12. ... niejadek 
13. wypłacany żołnierzom za 

odbytą służbę
17. roślina uprawiana dla 

ziarna i słomy
19. wspólne omawianie spra-

wy o charakterze publicz-
nym

20. spotkanie czarownic

21. trujący gaz ze spalania 
węgla

22. końcowy okres epoki 
kamienia

23. polega na opowiedzeniu 
się za czymś lub przeciwko 
czemuś

24. melodyjne dźwięki wyda-
wane przez ptaki

25. mała kartka z informacja-
mi używana niepostrzeże-
nie na sprawdzianie

28. spokojne miejsce
29. rozliczany raz do roku
32. atomy tego samego pier-

wiastka mający te samą 
liczbę protonów, a inną 
neutronów

35. koń czystej krwi arabskiej
38. zwinięty plaster mięsa 

duszony z cebulą i przy-
prawami

41. nauczyciel 
42. łańcuch górski we Wło-

szech

46. muzułmańska organizacja 
społeczno-polityczna

48. wiórki metalowe
49. zdolność myślenia, pozna-

wania świata, analizowania 
i wyciągania wniosków

50. czesane małej dziewczyn-
ce

52. w dobrej formie
55. rozkład dotychczasowych 

wartości moralnych 
56. sąsiad Polski 
57. do gry w piłkę nożną
59. główny bohater powieści 

epistolarnej Goethego 
61. objaśnienie znaczenia 

wyrazu
63. ankier, łącznik, kołek
66. znajduje przyjemność 

w zadawaniu komuś cier-
pienia

68. w jajku 
69. do gotowania zupy
73. długi, gruby kij 
74. rozmokła ziemia

75. lekceważy autorytety 
i ogólne zasady etyczne

76. fakt lub zjawisko uznane 
za zapowiedź czegoś

Poziomo
2. pomieszczenie z narzędzia-

mi i urządzeniami
4. łagodzenie wstrząsów np. 

w aucie
7. zastrzeżenia, wątpliwości 

w stosunku do czegoś
9. podręcznik do samodziel-

nej nauki
11. wielkość charakteryzująca 

daną substancję 
14. dziki pies australijski 
15. eleganckie buty z lakiero-

wanej skóry
16. nadawanie czemuś skraj-

nie uproszczonej formy
18. Nina ... - aktorka teatralna 
19. urządzenie do osuszania 

czegoś
22. przyrząd do widzenia 

w ciemności
23. słyszalność, hałas 
26. zupa podawana w wigilię
27. odbywają służbę wojsko-

wą
30. daw. ubranie
31. rysunek powstały przez 

odciskanie
33. luksusowy hotel w War-

szawie 
34. drobna moneta
36. gończe psy myśliwskie
37. drewniana okładzina ścian
39. hit zespołu „Łzy”
40. drobne kamyki
43. szperania, plądrowanie
44. jednokomórkowy pier-

wotniak
45. pismo papieża skierowa-

ne do biskupów
46. pasemko włosów
47. kobieta pracująca dobro-

wolnie np. przy organizacji 
festiwalu

51. Gustave ... - konstruktor, 
inżynier, projektant słynnej 
wieży w Paryżu

53. tam ukrzyżowano biblijne-
go Jezusa

54. kobieta nosząca to samo 
imię

58. postępowanie doprowa-
dzające do wprowadzenia 
kogoś w błąd

60. kawałek lodu 
61. osoba dużo przebywająca 

w domu 
62. jadalny orzech z mlecz-

kiem w środku
64. rozpoczęcie biegu 
65. ilość przełykana za jed-

nym razem
66. najdroższa przyprawa 
67. bezzwrotna pomoc finan-

sowa 
69. ... Krychowiak - piłkarz 
70. kolejna część serialu
71. pilnowanie lub doglądanie 

czegoś
72. schronienie przygotowa-

ne przez ptaki
77. bez włosów
78. Katarzyna Wielka 
79. pogląd według którego 

zwierzęta, rośliny mają 
duszę

80. zabawa, impreza
81. zabawa taneczna 
82. zawiadomienie o czyjejś 

śmierci
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Magia świąt nie 
opuszcza „Czwórki”
Świąteczne występy jasełkowe, wspólne 
kolędowanie i celebrowanie Świąt Bożego 
Narodzenia nie dotyczy tylko okresu przed-
świątecznego. Pokazują to m.in uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr. 4 im. Mikołaja Reja 
w Żyrardowie. 

13 stycznie w żyrardowskiej Czwórce odbyło się 
wspólne kolędowanie. Sala gimnastyczna przy-
ozdobiona została mnóstwem dekoracji wpro-
wadzających w niesamowity klimat. Wydarzenie 
odbyło się po raz szósty, po przerwie spowodo-
wanej pandemią COVID-19. Swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowało ponad 50 uczniów. Na 
sali zasiedli rodzice oraz przyjaciele szkoły.

Wspólne Czwórkowe Kolędowanie wpisane jest 
w program naszej szkoły od kilku lat. Ostatnia 
edycja odbyła się w 2020r, teraz po krótkiej prze-
rwie wznawiamy te tradycję. Podczas wydarzenia 
chętne dzieci z różnych klas śpiewają przygoto-
wane wcześniej pod nadzorem katechetki Wio-
letty Markuszewskiej kolędy i pastorałki. Jedni 
występują solo, inni razem z całą rodziną. Celem 
jest radosne uczczenie Świąt Bożego Narodzenia 
oraz nowego roku. Mówiła Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr. 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie 
Beata Marzęda-Przybysz. 

Podczas kolędowania usłyszeć mogliśmy za-
równo tradycyjne polskie kolędy, jak i nowsze 
popularne piosenki świąteczne. Dzięki takim 
przedsięwzięciom uczniowie uczą  się  znaczenia 
najstarszych polskich pastorałek oraz mogą le-
piej zrozumieć klimat świąt. 
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Wystawa MaliRys
Piętek trzynastego nie zawsze jest pechowy, 
udowadnia do grupa malarska MaliRys z żyrar-
dowskiego Centrum Kultury. Właśnie 13 stycznia 
w piątkowe popołudnie odbył się wernisaż wysta-
wy malarskiej przygotowanej przez podopiecz-
nych Moniki Rosińskiej prowadzącej warsztaty 
MaliRys. Wystawa była pełna kolorów a obrazy 
oddawały pozytywny nastrój artystów oraz poka-
zywały ich niecodzienne spojrzenie na świat.

Jest mi niezmiernie miło, że możemy dzisiaj 
w resursie podziwiać tak liczne grono artystów, 
twórców czasami amatorów, ale też i profesjo-
nalistów, którzy na co dzień pracują i tworzą 
w Centrum Kultury w Żyrardowie. Wydaje mi się 
to bardzo istotne, że znalazło się takie miejsce 
w Żyrardowie, gdzie mieszkańcy mogą przyjść 
i tak naprawdę realizować swoje pasje. Serce się 
raduje, że tak liczne grono uczestników, ale też 
odbiorców dzisiejszej wystawy mogło spotkać 
się w jednym miejscu, ponieważ dodam, że są to 
działania międzypokoleniowe. Jestem niezwykle 
z dumny z naszych artystów, zwłaszcza z Moniki 
Rosińskiej, która na co dzień w Centrum Kultury, 
że tak powiem ciągnie ten wózek sztuki i kultu-
ry po naszym mieście. Mówił Dyrektor Wydziału 
Kultury i Promocji Miasta Żyrardowa i P.O. Dyrek-
tora CK Żyrardów - Łukasz Kasperczyk.

Piątkowy wernisaż był doskonałą okazją do po-
znania twórców z grupy malarskiej MaliRys, oraz 
wymiany poglądów. Podczas wydarzenia sala 
konferencyjna żyrardowskiej Resursy wypełnio-
na została aż po brzegi. Mieszkańcy chętnie przy-
bywali podziwiać nową wystawę. Dla wszystkich 
którzy nie mogli dotrzeć na wernisaż, mamy do-
brą wiadomość. Wystawę oglądać można do po-
łowy lutego w Resursie. 



18 ŻPŻ • CZWARTEK • 26 STYCZNIA 2023100 DNI DO MATURY

Egzamin dojrzałości 
już za 102 dni.

W sobotę 21 stycznia, dokładnie 102 dni przed 
egzaminem maturalnym, odbyła się  stud-
niówka Zespołu Szkół nr. 3 im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Wiskitkach. Impreza zorganizo-
wana została na żyrardowskiej sali Belgijka. 

Rozpoczyna się wyjątkowy czas studniówek, są to 
ostatnie beztroskie chwilę nauki w szkołach śred-
nich. Za dokładnie 102 dni uczniowie przystąpią 
do egzaminu dojrzałości. Wyjątkowa uroczystość 
dla tegorocznych maturzystów z ZS 3 Wiskitki roz-
poczęła się od tradycyjnego polskiego tańca polo-
neza. Uczniowie wyglądali fenomenalnie, a ich kre-
acje robiły ogromne wrażenie. Do tańca przystąpiło 
71 podopiecznych szkoły w Wiskitkach oraz osób 
towarzyszących. Podczas tego wyjątkowego mo-
mentu, uczniom towarzyszyli rodzice, władze oraz 
wychowawcy klas IV B - Małgorzata Nietrzebka, IV 
C - Jacek Wacławek, IV TH - Grzegorz Rębielewski. 
Na studniówce obecny był również Starosta Powia-
tu Żyrardowskiego - Krzysztof Dziwisz, który życzył 
maturzystą udanej zabawy i podkreślał, że sto dni 
to wystarczający czas na przygotowanie się do egza-
minu. Taneczne poczynania swoich podopiecznych 
oglądała również dyrektor ZS 3 Wiskitki - Anna Smo-
larek, była to jej pierwsza studniówka w roli dyrek-
tora szkoły. Zaproszona została także była dyrektor 
Joanna Maciejska. 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.
To wielki zaszczyt być dzisiaj z Wami na tym niezwy-
kłym balu - Balu Studniówkowym. To wielka radość 
móc z Państwem dzielić te wyjątkową chwilę.
Przed Wami bal studniówkowy - wydarzenie, które po-
zostanie na zawsze pięknym wspomnieniem Waszej 
młodości.
Zapewne większość z Państwa zna piosenkę Sanah, 
która śpiewa do pięknych stów Wisławy Szymborskiej 
- „nic dwa razy się nie zdarza. Dzisiejszy wieczór jest 
takim, który już nigdy się nie powtórzy...

Drodzy Uczniowie!
Pamiętajcie prozę, że dla Was nie ma rzeczy nie-
możliwych. A o marzenia i realizacje życiowych 
celów trzeba walczyć. Studniówka kończy etap mó-
wienia, że do matury jeszcze daleko.... matura już 
dokładnie za 102 dni.
Niech te 102 dni upłynie Wam w spokojnej i twór-
czej atmosferze, zmobilizujcie i pokażcie swoja do-
rosłość i odpowiedzialność.
Pragę z tego miejsca szczególnie serdecznie podzię-
kować Pani Joannie  Maciejskiej - długoletniej Dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 3. za szereg dokonań, którymi 
zapisała się Pani na trwałe w historii naszej szkoty, 
w pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników i ro-
dziców. To zaszczyt pracować u Pani boku.
Dziękuję wszystkim Państwu Nauczycielom, za cieką 
prace, odpowiedzialność i cierpliwość. Szczególne 
słowa podziękowania kieruje do Waszych Wycho-
wów:
Pani Małgorzaty Nietrzebki
Pana Grzegorza Rębielewskiego
Pana Jacka Chmielewskiego. oraz Pana Jacka Wa-
cławka. Słowa podziękowania kieruje również do 
Waszych Rodziców, którzy są i pozostaną na za-
wsze Waszymi pierwszymi nauczycielami i wycho-
wawcami.
Dziękuję Staroście Panu Krzysztofowi Dziwiszowi 
oraz Narządowi Powiatu Żyrardowskiego za wspie-
ranie naszej szkoty oraz okazywana pomoc, Panu 
Burmistrzowi Rafałowi Miturze pragnę podzięko-
wać za doskonałą współpracę. Mówiła Dyrektor ZS 
3 Wiskitki Anna Smolarek.

Niestety występ przerwała nieoczekiwana awaria 
prądu, po dokładnie 10 minutach tańca na sali zga-
sły wszystkie światła, a muzyka zamilkła. Uczniowie 
mimo to wybrnęli z zaistniałej sytuacji kontując ta-
niec w klimatycznym blasku latarek telefonów gości 
zgromadzonych na sali. Awaria nie potrwała długo, 
chwilę później przywrócono zasilanie i zakończono 
poloneza. Po części oficjalnej nadszedł czas na za-
bawę do późnych godzin wieczornych w rytmie naj-
nowszych hitów.
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Wyjątkowa chwila w wyjątkowym miejscu
Uczniowie żyrardowskiego Ze-
społu Szkół nr 1 w Żyrardowie 
idący przez nową podstawę pro-
gramową po pięciu latach nauki 
w końcu doczekali się egzaminu 
dojrzałości i zakończenia szkoły. 
W sobotę 21 stycznia maturzyści 
mieli okazję do uczczenia swoich 
wyników w nauce i wspólnego 
świętowania. 

Studniówka w Elektryku rozpoczę-
ła się  jak zwykłe od słów dyrektor 
Barbary Gruchal „Poloneza czas 
zacząć” Do tańca przystąpiło 68 
uczniów oraz osoby towarzyszące, 
ze względu na dużą ilość osób po-
loneza zatańczono w dwóch turach. 
W śród zaproszonych gości oprócz 
nauczycieli, wychowawców i rodzi-

ców znalazł się Starosta Powiatu 
Żyrardowskiego - Krzysztof Dziwisz. 
Starostwa podkreślał, że 100 dni to 
mimo wszystko sporo czasu, życzył 
uczniom, aby dobrze wykorzystali 
ten czas na przygotowania do egza-
minu dojrzałości. Na żyrardowskiej 
sali balowej Venus znaleźli się  wy-
chowawcy klas maturalnych Renata 
Słowik IV BFH, Michał Ochnicki IV C, 
Renata Król IV D, Łukasz Kosiarek 
IV G. Sam taniec był wyjątkowo do-
pracowany a kreacje uczniów robiły 
ogromne wrażenie. Po zakończeniu 
części ofi cjalnej nadszedł czas zaba-
wę do późnych godzin, podczas któ-
rej maturzyści mogli choć na chwilę 
oderwać się od przygotowań do wy-
czekiwanego egzaminu. 

100 DNI DO MATURY

T: 519 337 99   |  centrumpuravida.pl

Dzieci  |  Młodzież  | Dorośli
Trening Umiejętności Społecznych � Psycholog � Interwencja 

Kryzysowa� Integracja Sensoryczna � Terapeuta Pedagogiczny 
Tomatis � Biofeedback � Logopeda

Wiskitki 
pl. Wolności 34

Pruszków 
ul. Jasna 2
(budynek Szkoły Podstawowej nr 2)
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Zdzisław Brzozowski 

- czapnictwo
W pracowni Zdzisława Brzozowskiego w cen-
tralnym miejscu wiszą wycięte ze skóry formy. 
Z tego samego wykroju powstają czapki na lato 
i na zimę. Jedne z materiału garniturowego, 
inne z jesionkowego. Z wełny, z jeansu. Uszyć 
czapkę to podobno żaden problem. O kunszcie 
w zawodzie czapnika świadczy zdaniem Zdzi-
sława Brzozowskiego umiejętność stworzenia 
formy.
Gwarancja Mistrza
Znajomi dziwili się, kiedy zrezygnował z pracy głów-
nego mechanika w żyrardowskiej garbarni i rozpo-
czął naukę czapnictwa.
– Mój zakład – mówi Zdzisław Brzozowski – to była 
mała centrala dla zakładu na Strzeleckiego i dla Gro-
dziska, a wszyscy podlegaliśmy pod WZPS Syrena 
(Warszawskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Syre-
na, produkującego obuwie – przyp. red.).
Dziś młodsze pokolenie zna to miejsce jako galerię 
handlową „Stara Grabarnia”. Jak większość innych 
przedsiębiorstw w Żyrardowie, również zakłady zaj-
mujące się wyprawianiem skór nie przetrwały trans-
formacji ustrojowej po roku 1989. Zdzisławowi Brzo-
zowskiemu udało się odejść w porę i zdobyć nowy 

fach, w którym osiągnął mistrzostwo. W zawodzie 
czapnika pracuje od czterdzieści lat. Nigdy nie przy-
szło mu do głowy, żeby czapnictwo porzucić.
– Pokochałem to rzemiosło. Nie lubię lawirować, 
zmieniać. Jak się zakocham, to już do śmierci.
Mieć fach
Terminował u teścia – znanego w mieście czapnika 
Czesława Juszczyńskiego. Po dwóch latach nauki 
zdał egzamin czeladniczy i założył własny zakład. 
Z czasem uzyskał tytuł mistrza. Choć jego teść po-
został czeladnikiem, to Zdzisław Brzozowski zawsze 
mówił do swojego nauczyciela „Mistrzu”.
Po czterdziestu latach pracy w zawodzie zna się na 
swoim fachu, jak nikt inny, dlatego śmiało daje na wy-
konane przez siebie czapki dożywotnią gwarancję.
– Swoją robotę znam. Nie zdarza się to często, ale 
jeśli cokolwiek stałoby się z moją czapką, na przykład 
trzeba byłoby rozciągnąć – zrobię to. Za darmo. Na-
wet po latach. Ale warunek – to musi być moja czap-
ka. Po innych – nie naprawiam.
Kupić kapotę i przenicować
W czasach PRL-u, gdy zaczynał, zarobki czapnika były 
bardzo dobre. Kiedyś na rynku w Skierniewicach 
Zdzisław Brzozowski sprzedał jednego dnia 70 cza-
pek – wszystko, co przywiózł. Każdy towar sprzeda-
wał się od ręki, bo na półkach sklepowych królowały 
wtedy jedynie ocet i chleb.

– Teść miał rację, kiedy mówił, po co Ty Zdzisiu sie-
dzisz w tych zakładach, jak tu w jeden dzień zarobisz 
tyle co w garbarni w miesiąc. To były czasy, kiedy 
wszystkiego brakowało, nie było materiału, wszyst-
ko się nicowało. Kto dziś wie, co to nicowanie? A ni-
cowanie polegało na tym, że kupowało się kapotę, 
pruło, cięło i szyło po drugiej – niezniszczonej, czystej 
stronie. Ale to szło. Był popyt i to jeszcze jaki. Dobre 
pieniądze się zarabiało.
Sztuką jest wykroić formę
W pracowni Zdzisława Brzozowskiego w centralnym 
miejscu wiszą wycięte ze skóry formy. Z tego same-
go wykroju powstają czapki na lato i na zimę. Jedne 
z materiału garniturowego, inne z jesionkowego. 
Z wełny, z jeansu. Każda może być inna – z czarną 
podszewką, z niebieską – z jaką ktoś chce. Dodatki 
też zmieniają czapkę.
– Zwykłą czapkę zamknę oczy i mogę szyć – śmieje 
się Zdzisław Brzozowski.
Uszyć czapkę jego zdaniem to żaden problem. 
O kunszcie świadczy umiejętność wykrojenia formy. 
Zdzisław Brzozowski umie to zrobić bez rozpruwania 
pierwowzoru. Ważna umiejętność, bo zdarza się, że 
ktoś przyniesie czapkę i prosi o uszycie takiej samej.
Modelowanie nadaje kształt
Niewiele osób wie, że czapka zaraz po uszyciu wyglą-
da nieciekawie. Kształtu nabiera dopiero pod wpły-
wem modelowania, roboczo nazywanego prasowa-

niem. To takie prasowanie bez użycia żelazka.
Kiedyś modelowanie wykonywało się na drewnie. 
Trzeba było rozpalić w piecu kuchennym, na kuch-
ni ustawić kocioł z wodą, wstawić na dno cegłę i do-
piero na to drewniany kloc. Na drewno nakładano 
czapkę.
– Czapka się parowała. Nabierała kształtu. To była 
dosyć ciężka, mozolna robota. Czapka musiała póź-
niej odleżeć tak z pół godziny, a potem wkładało się 
w nią papier, żeby się nie gniotła.
Zdzisław Brzozowski z sentymentem przechowuje 
w pracowni dawne narzędzia, w tym i drewniane, li-
powe kloce. Dziś jednak do modelowania służą mu 
elektryczne kloce aluminiowe, na które naciąga się 
uszytą czapkę i czeka aż czapka uzyska właściwy, 
trwały kształt. Każdy rodzaj czapki wymaga innego 
modelowania.
Leninówki, degolówki, papachy, angielski
Kiedyś było pięć, sześć wzorów czapek – sportówki, 
leninówki, papachy (z nausznikami wiązanymi na gó-
rze), degolówki i podobne do degolówek narciarki. 
Później weszły angielki.
– Teraz jest więcej modeli, ale te starsze ciągle ro-
bię. Panowie w wieku 60, 70, 80 i 90 lat mają swoje 
przyzwyczajenia. Przychodzą do mnie i chcą, żeby im 
sprzedać czapkę lub uszyć wg dawnego wzoru. Naj-
starszego klienta miałem w Sochaczewie – 105 lat. 
Przychodził co rok i kupował ten sam wzór – spor-

tówkę.
A kobiety? – Kobiety są trudnymi klientkami – śmie-
je się Brzozowski – Przymierzają, narzekają, tu się 
marszczy, tu się zawija, tu nie tak. Nie mam do tego 
cierpliwości. Chłop, jak przychodzi, przemierza, pa-
kuj pan i po temacie. Kiedyś przyszedł człowiek, starą 
czapkę rzucił pod stół, wziął nową i poszedł. To jest 
klient.
Sprzedaż na rynku
Zdzisława Brzozowski od lat można spotkać w tych 
samych miejscach: na Targowisku w Żyrardowie 
(w niedzielę, po wejściu przez główną bramę druga 
alejka po lewej stronie), w Skierniewicach, Sochacze-
wie i Piastowie. Sprzedaż na rynku, to część jego za-
wodu. Lubi i potrzebuje kontaktu z ludźmi. Pozostaje 
wierny przyzwyczajeniom, choć w dzisiejszych cza-
sach sprzedać rzemieślniczą pracę na targowisku 
jest bardzo trudno.
– Nie ma co ukrywać, większość rzeczy na rynku jest 
szmatławej jakości. Ale tanie. Czapka sprowadzona 
z Chin kosztuje 10 zł, a moja 50 zł czy 60 zł. I to też 
jest kwota nieadekwatna do wykonanej pracy. Do-
datkowo, sprzedając na rynku w czterech miejsco-
wościach płacę 600 zł. Dochodzi jeszcze paliwo.
Choć bliscy doradzają przejście na sprzedaż interne-
tową, gdzie podobne czapki kosztują dwa, trzy razy 
więcej, Zdzisław Brzozowski nie chce.
– Za dużo zamieszania. Po co mi to. Jestem na eme-
ryturze. Przyzwyczaiłam się do tego rynku. Lubię iść 
w niedzielę na targowisko, spotkać się z kolegami, 
z klientami. Jak ktoś przychodzi na rynek, przymierzy, 
to od razu wie, czapka jest dobra albo nie jest. Nie 
chcę zmian.
Pokazać, co się potrafi
Miał w karierze zawodowej jedno szczególne zle-
cenie, które stanowiło wyzwanie. Poproszono go 
o uszycie czapek wojskowych na potrzeby rekon-
strukcji historycznej strajku szpularek. Każdego roku 
w Żyrardowie na upamiętnienie pierwszego w Euro-
pie strajku robotniczego kobiet, który miał tutaj miej-
sce w 1883 roku, odbywa się uliczna inscenizacja, 
a w czapkach od Zdzisława Brzozowskiego zobaczy-
my rosyjskich żołnierzy pacyfikujących strajk.
– Czapki mundurowe są do siebie podobne, a zda-
jąc papiery mistrzowskie, musiałam umieć uszyć też 
czapkę mundurową. Tutaj jedynie dodatki były inne, 
inna kolorystyka. Szyło się co prawda dłużej niż czap-
ki codzienne, ale satysfakcja też większa. Mam sen-
tyment do Żyrardowa, dlatego zgodziłam się na tę 
pracę. I chciałem pokazać, co potrafię.
***
Zdzisław Brzozowski, Czapnictwo 1 Maja 100 A, 
96-300 Żyrardów
Czapki uszyte przez pana Zdzisława Brzozowskiego 
można kupić i zamówić m.in. na Targowisku Miej-
skim w Żyrardowie – w niedzielę.
Autorka: Beata Kwiatkowska
Zdjęcia: Paweł Świątek
Źródło: Stowarzyszenie Nasze Imaginarium.
***
Artykuł powstał w ramach projektu Stowarzyszenia 
Nasze Imaginarium pt. “Żyrardowscy rzemieślnicy 
i rzemieślniczki” finansowanego przez Miasto Żyrar-
dów.
Zapraszamy do odwiedzin na stronie www.rzemios-
lozyrardow.pl
Stowarzyszenie Nasze Imaginarium jest organizacją 
działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowe-
go Żyrardowa, wzmacniania sąsiedzkich relacji oraz 
zwiększenia wpływu mieszkanek i mieszkańców na 
sprawy miasta. W swoich działaniach kieruje się 
przede  szacunkiem dla różnorodności.
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Uroczyste Przekazanie 
Nowych Radiowozów

NA SYGNALE

W dniu 16.01.2023 r., przy pomocy 
systemu monitoringu miejskiego, za-
uważono kolizję drogową pojazdów 
na skrzyżowaniu ul. Adma Mickiewi-
cza z ul. Władysława Reymonta. Niko-
mu nic się nie stało. Pojazdy zostały 
zepchnięte na pobocze. Informację 
o zdarzeniu przekazano do patrolu. 

W dniu 16.01.2023 r., dyżurny SM 
przyjął zgłoszenie, że w wejściu do 
sklepu przy ul. Adama Mickiewicza, 
siedzi prawdopodobnie bezdomny 
mężczyzna i jest uciążliwy dla osób 
kupujących. Patrol SM na miejscu po-
twierdził obecność bezdomnego, do 
którego ze względu na jego stan zdro-
wia, wezwał pogotowie ratunkowe. 
Tadeusz P. został zabrany do szpitala, 
w celu dalszej diagnostyki lekarskiej.

W dniu 16.01.2023 r., zauważono za 
pomocą kamery monitoringu miej-
skiego, że na ul. 1 Maja 40 doszło do 
kolizji dwóch pojazdów. Na miejsce 
zdarzenia został wysłany patrol SM. 
Uczestnicy zdarzenia nie potrzebo-
wali żadnej pomocy, w tym medycznej 
i oczekiwali na przyjazd „drogówki”. 

W dniu 16.01.2023 r., po zgłoszeniu 
mieszkańca, patrol SM podjął czyn-
ności na ul. Marii Konopnickiej, gdzie 
przy zespole garaży zostały zgroma-
dzone różnego rodzaju odpady ko-
munalne. Strażnicy wykonali stosow-
ną dokumentację, w celu przekazania 
nieprawidłowości do administratora 
terenu.

W dniu 17.01.2022 r., przy pomocy 
systemu monitoringu miejskiego, za-
uważono kolizję drogową pojazdów 
na skrzyżowaniu ul. Józefa Mireckiego 
z ul. Michała Ossowskiego. Uczestnicy 
zdarzenia nie potrzebowali pomocy 
medycznej. Patrol SM po wylegitymo-
waniu uczestników kolizji, pomógł im 
w usunięciu pojazdów ze skrzyżowa-
nia. Na miejsce wezwano Straż Po-
żarną, w celu usunięcia elementów 
pojazdów oraz płynów.

W dniu 17.01.2023 r., dyżurny SM 
przyjął zgłoszenie, dotyczące mężczy-
zny leżącego w stanie upojenia alko-
holowego na ul. Słowiańskiej przy ul. 
Ziołowej. Strażnicy potwierdzili zgło-
szenie. Rafał S. po przeprowadzeniu 
badań lekarskich i braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do przebywa-
nia w PDOZ, został osadzony w aresz-
cie do wytrzeźwienia.

W dniu 19.01.2023 r., wpłynęło zgło-
szenie do dyżurnego SM, dotyczące 
bardzo zanieczyszczonego terenu 
przy sklepie na ul. Mickiewicza 36. 
Patrol SM na miejscu potwierdził zgło-
szenie. Na osobę odpowiedzialną za 
stan porządkowy na ww. terenie na-
łożono mandat karny oraz zobligowa-
no do podjęcia prac porządkowych, 
w celu usunięcia zalegających nieczy-
stości.

W dniu 19.01.2023 r., mieszkaniec 
zgłosił, że jego córka została pogryzio-
na przez rudego psa rasy pekińczyk 
na ul. Jasnej przy ul. Jana Kilińskiego. 
Rodzice zostali poinformowany o toku 
postępowania, w przypadku pogryzie-
nia i udali się z dzieckiem do lekarza. 
Po ustaleniu w dniu 20.01.2023 r.  wła-
ścicielki psa, będą kontynuowane dal-
sze czynności wyjaśniające, dotyczące 
niezachowania środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia.

W dniu 20.01.2023 r., przy pomocy 
systemu monitoringu miejskiego, za-
uważono w godzinach nocnych grupę 
osób na pl. Jana Pawła II, z której oso-
by wchodziły na konstrukcję fontan-
ny. Zgłoszenie zostało przekazane do 
patrolu, który podjął interwencję. 

W dniu 21.01.2023 r., zgłoszono do 
dyżurnego SM, że przy gen. Władysła-
wa Sikorskiego 19 jest obłamana ga-
łąź na chodniku. Patrol SM potwierdził 
zgłoszenie. Na miejsce została wezwa-
na jednostka PSP. Funkcjonariusze 
SM do czasu usunięcia zwisającego 
konaru zabezpieczali miejsce wycinki. 
Złamaniu uległ również konar drzewa 
na terenie Ogródka Jordanowskiego. 
W celu usunięcia leżących gałęzi, in-
formację przekazano do zarządców 
ww. terenów.

STRAŻ MIEJSKA

W 2022r. pomiędzy Komendą Wojewódzką 
Policji zs. w Radomiu a Miastem Żyrardów 
oraz Miastem Wiskitki zostało zawarte po-
rozumienie dotyczące wspólnego zakupu 
pojazdów służbowych na potrzeby Komen-
dy Powiatowej Policji w Żyrardowie. W listo-
padzie 2022 roku zakupiono i wyposażono 
dwa nieoznakowane policyjne radiowozy.
Oficjalne przekazanie pojazdów dla policji od-
było się 16 stycznia 2023 r. Warto zaznaczyć, 
że samochody te zostały zakupione ze środków 
wspólnych Urzędów Miast i Policji. Urząd Miasta 
w Żyrardowie oraz Miasto i Gmina Wiskitki prze-
znaczyły na ten cel po 60  tys. zł. Pojazdy będą 
służyć funkcjonariuszom zarówno z Żyrardowa 
jak i Wiskitek. Za pomoc w ich zakupie policjanci 
składają serdeczne podziękowania.

Informacja prasowa: KPP w Żyrardowie
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Znamiona to nieodłączny element naszej skó-
ry. Możemy je podzielić na następujące: ka-
szaki, włókniaki, jak również znamiona barw-
nikowe (potocznie zwane pieprzykami). Jak 
możemy się dowiedzieć, czy w którymś z nich 
nie rozwija się czerniak? Po co usuwać znamio-
na? Skąd wiedzieć, które znamiona wymagają 
usunięcia? Czy usuwanie znamion jest bez-
pieczne? Poniższy tekst daje odpowiedzi na te 
pytania!

W jakim celu usuwa się znamiona?

Znamiona barwnikowe, znane też pod nazwą pie-
przyków, są zbudowane z namnażających się ko-
mórek barwnikowych skóry. Niektóre zmiany na 
naszym ciele są wrodzone – przychodzimy z nimi 
na świat. Inne to zmiany nabyte, które powstają naj-
częściej pod wpływem nadmiernej ekspozycji skóry 
na promieniowanie ultrafi oletowe UVA i UVB, które 
są emitowane przez słońce. Zazwyczaj zmiany na 
naszym ciele mają charakter łagodny i jeśli w odpo-
wiedni sposób dbamy o stan naszej skóry - takimi 
pozostaną. Są jednak takie zmiany, które pod wpły-
wem poniższych czynników mogą przeistoczyć się 
w czerniaka.

•	 Słońce,
•	 Częste korzystanie z solarium
•	 Zadrapania, skaleczenia, częste otarcia zmia-

ny skórnej,
•	 Uwarunkowanie genetyczne 

Ryzyko zachorowania na czerniaka - statysty-
ki:

W Polsce co roku odnotuje się około 2500–3000 
zachorowań na czerniaki, z czego około 1500 
wykrywanych jest w stadium zaawansowa-
nym lub rozsianym. Szacuje się, że liczba czernia-
ków podwaja się co 10 lat. 

“Zwykły pieprzyk może zmienić się w czerniaka w cią-
gu kilku miesięcy. Kolejne kilka miesięcy to jego roz-
wój w głąb skóry. Niewykryty w odpowiednim mo-
mencie czerniak przechodzi przez naskórek i skórę 
właściwą, która ma około 1mm, I dociera do naczyń 
krwionośnych i limfatycznych. Gromadzi się w wę-
złach chłonnych i stąd przedostaje się do całego 
organizmu. Czerniak jest agresywny, co oznacza, że 
po przedostaniu się do krwioobiegu bardzo szybko 
zajmuje kolejne organy, w tym wątrobę, płuca czy 
mózg.” - tłumaczy prof. Piotr Rutkowski w fi lmie przy-
gotowanym przez Akademię Czerniaka.

Najlepszą metodą diagnozy czerniaka jest chirur-
giczne usunięcie zmiany i oddanie jej do badania 
histopatologicznego. Wcześniej jednak zaleca się 
wykonanie dermatoskopii.

Czym jest dermatoskopia i czy to badanie jest 
bolesne ?

Badanie dermatoskopowe czyli dermatoskopia jest 
metodą diagnostyczną pozwalającą na  różnicowa-
nie zmian łagodnych od zmian niebezpiecznych. Ba-
danie to jest całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne. 
Lekarz przykłada aparat (dermatoskop) do  skóry 
i sprawdza określoną lub każdą zmianę na naszym 
ciele. Dermatoskopia pozwala na rozróżnienie zmia-
ny łagodnej od złośliwej, barwnikowej od niebarw-
nikowej i odróżnić czerniaka od pozostałych zmian 
znajdujących się na naszym ciele.. Badanie dermo-
skopowe może być wykorzystywane również w dia-
gnostyce różnicowej zmian naczyniowych, takich jak 
naczyniak włośniczkowy czy ziarniniak naczyniowy, 
których obraz kliniczny może przypominać obraz 
czerniaka.

Chirurgicznie czy niechirurgicznie usuwanie 
znamion?

O tym którą z metod usuwania znamion wybierze 
lekarz decyduje charakter znamienia. W przypadku 
zmian złośliwych lub gdy istnieje podejrzenie zmiany 
nowotworowej niezbędny jest zabieg chirurgiczny, 
ponieważ usunięcie znamienia w ten sposób po-
zwala na wykonanie badania histopatologicznego, 
z którego można dowiedzieć się, czy znamię było 
czerniakiem…a przecież przekonanie się, czy był to 
nowotwór jest tutaj kluczowe, żeby zaplanować dal-
sze kroki. Metody niechirurgiczne dopuszczalne są 
tylko wtedy, gdy znamiona mają charakter łagodny. 
Można je stosować u osób w każdym wieku i są one 
całkowicie bezinwazyjne.

Czy po usunięciu zmiany skórnej zostanie bli-
zna ?

Poprawna pielęgnacja blizny już na wczesnym etapie 
działa korzystnie na proces gojenia. Trzeba jednak 
pamiętać o kilku ważnych zasadach, aby blizna nie 
została z nami na stałe:

•	 Unikanie naciągania skóry, gwałtownych ru-
chów, moczenia opatrunku;

•	 Rezygnacja z ćwiczeń fi zycznych bezpośred-
nio po zabiegu;

•	 Odpowiednia higiena w obrębie usunięcia 
zmiany;

•	 Prysznic zamiast długich kąpieli;
•	 Po wzięciu prysznica powinno się ranę osu-

szyć, zdezynfekować preparatem Octeni-

sept lub Microdacyn, a następnie nałożyć 
opatrunek.

Przez kilka dni po zabiegu rana powinna być różowa, 
ale może się zdarzyć, że będzie z niej wyciekać prze-
zroczysty płyn lub niewielka ilość krwi. Zaobserwo-
wanie poniższych objawów wymaga wizyty u lekarza:

•	 zaczerwienienie wokół rany,
•	 nieustępujące krwawienie,
•	 dotkliwy, niewspółmierny ból,
•	 biała lub żółta ropa sącząca się z rany,
•	 stan podgorączkowy,
•	 permanentne ogólne złe samopoczucie.

Jeśli to konieczne, w ustalonym przez lekarza termi-
nie, należy zgłosić się na usunięcie szwów. Przez pół 
roku po wykonaniu zabiegu niewskazane jest opala-
nie miejsca, z którego pozbyliśmy się znamienia - nie 
powinniśmy go odsłaniać, wskazane jest stosowanie 
kremów UV o wysokim faktorze. Przez ten okres po-
winniśmy zrezygnować z odwiedzania takich miejsc 
jak basen oraz sauna.

Jak długo goi się rana po usunięciu znamienia?

Na szybkość gojenia się rany ma wpływ wiele czyn-
ników, min. wielkość usuniętej zmiany, stopień 
ukrwienia czy miejsce, w którym się znajdowała. Jest 
to kwestia indywidualna każdego pacjenta, jednak 
o szacowany czas gojenia można zapytać lekarza 
usuwającego zmianę z naszego ciała. 

Badania kontrolne wszystkich znamion powinno się 
wykonywać raz w roku. Wyjątkiem są osoby obcią-
żone genetycznie (gdy w rodzinie występował czer-
niak), z licznymi znamionami barwnikowymi i osoby 
z tzw. zespołem znamion atypowych (w takich przy-
padkach kontrolę prowadzi się co 3–6 miesięcy). 

Jeśli na twoim ciele występują niepokojące zmiany 
lub jest ich wiele, zapraszamy na konsultację der-
matologiczną do Centrum Medycznego Mimedica 
(Żyrardów, ul. Jana Dekerta 3, tuż przy stacji PKP). 
W placówce dostępnych jest dwóch dermatologów 
wykonujących badanie dermatoskopowe. Dyspo-
nujemy szybkimi terminami i dogodnymi godzinami 
przyjęć. W razie zaleceń usunięcia zmiany skórnej 
zapraszamy też do naszego chirurga plastycznego, 
który oprócz samego usunięcia zmiany zajmie się 
także ewentualną korekcją blizny po usunięciu pie-
przyka oraz podda go badaniu histopatologicznemu.

Najlepszą porą roku do wykonania zabiegu jest 
okres jesieni i zimy, z powodu lepszego gojenia się 
ran, a także małej ekspozycji słońca. Nie czekaj i za-
pisz się już dziś.

Autor: Anna Tkacz, Manager CM Mimedica

Łagodna zmiana 
barwnikowa, 

a może czerniak ?

ZDROWIE

Chirurg plastyczny - lek. Łukasz Łaziński

Lekarzw trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznejwOddzialeKlinicznym
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej zOdcinkiemdlaDzieci
USK im.N.BarlickiegowŁodzi. Szkolenie specjalizacyjne odbywał takżew
ZachodniopomorskimCentrumLeczeniaCiężkichOparzeń i Chirurgii
PlastycznejwGryficach.

DoktorantKliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i EstetycznejUMw
Łodzi, realizuje badania naukowe z zakresu nowotworów skóry.
CzłonekPolskiego TowarzystwaChirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i
Estetycznej oraz Polskiego TowarzystwaLeczeniaOparzeń.

Uczestnikmiędzynarodowych i krajowych stażów z zakresu chirurgii plastycznej
oraz szkoleń z zakresumedycyny estetycznej.

DERMATOLOG
Zapraszamy na konsultacje
dermatologiczne pacjentów

dorosłych oraz dzieci.

Podczas wizyty możliwe jest
wykonanie badania
dermatoskopowego.

*Konsultacje odbywają się
komercyjnie oraz w ramach

umów z towarzystwami
ubezpieczeniowymi.

5 1 5 - 7 0 8 - 5 0 8
www .m im e d i c a . p l
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Maraton tańca Fit&Fun

 Juniorki Starsze UKS 
Trójka U19K w Finałach 

MPP i MP!

14 stycznia w obiekcie rekreacyjnym Suntago położnym w miejscowości 
Wręcza odbył się maraton tańca zorganizowany przez Marzenę Dymecką. 
Zumba, bokwa, strong nation, kwaito step i wiele innych stylów zagościło na 
scenie. Całe wydarzenie utrzymane było w karnawałowym stylu. 

Działamy już od kilku lat regularnie co roku organizujemy maratony fitnes. 
Jesteśmy sympatykami zumba fitnes, bokwa fitnes. Dzisiejszy karnawałowy 
maraton potrwa przez cztery godziny, dedykowany jest wszystkim miłośni-
kom tańca i fitnes. Mówiła Marzena Dymecka - organizator wydarzenia. 

Maraton poprowadzili utalentowani instruktorzy Monika Wicińska, Ania Mi-
shenyova, Anna Rydzikowska, Karolina Ceglińska-Turek, Justyna Sękalska, 
Ewa Osińska, Magdalena Michałowska, Marzena Marztym, Marta Porębska, 
Martyna Katarzyna Szot, Agata Malek, Patrycja Piłkowska, Malutka Iwona 
Kwiatkowska. Partnerami wydarzenia byli Emka S.A., NaLi Natural, Normo-
baria Eden, Art Music Agency, Strefa Fit Fit&Gym / Lady Fit Fitness Club, 
Palladium Pułtusk Małe cuda oraz Suntago Park of Poland. 

15 stycznia zakończył się dla naszych Juniorek 
U19K Półfinałowy Turniej Młodzieżowego Pu-
charu Polski w Gdyni. Nasze Mistrzynie Wo-
jewództwa Mazowieckiego awansowały bez-
pośrednio do półfinałów, gdzie rywalizowały 
z gospodarzem - GTK Gdynia, MKK Basket 25 
Bydgoszcz oraz ENEA AZS Szkoła Gortata Po-
znań. Dwie najlepsze drużyny uzyskiwały 
awans do Turnieju Finałowego Młodzieżowe-
go Pucharu Polski oraz do Finałów Mistrzostw 
Polski U19K. 
W pierwszym meczu nasze dziewczyny pewnie po-
konały MKK Basket 25 Bydgoszcz 66:50. W kolejnym 
spotkaniu zagraliśmy z faworytem tj. gospodarzem 
GTK Gdynia. Tego dnia nie było mocnych na naszą 
drużynę. Zawodniczki Trójki Żyrardów zagrały chyba 
najlepszy mecz w sezonie, wysoko pokonując go-
spodynie 76:51! Dzięki tej wygranej zrobiliśmy mały 

krok do upragnionych finałów! W ostatnim meczu 
zagraliśmy z drużyną ENEA AZS Poznań. Do poło-
wy spotkania mecz był wyrównany i nasza drużyna 
przegrywała tylko 4 punktami.  Jednak druga część 
spotkania pokazała, że   nie jest to nasz najlepszy 
dzień i poznanianki powiększały przewagę! Osta-
tecznie ENEA pewnie wygrała 75:56.
W turnieju koszykarki z UKS Trójka zajęły drugie 
miejsce, co premiuje drużynę UKS Trójka do wyma-
rzonych Finałów  MPP i MP U19K.
- Wielkie gratulacje dla całej drużyny oraz trenerów. Je-
steśmy bardzo szczęśliwi, że ponownie dostaliśmy się 
do Finałów MP U19K oraz pierwszy raz w historii klu-
bu do Turnieju Finałowego Młodzieżowego Pucharu 
Polski. Pierwszy raz w historii reprezentant  Mazowsza 
zagra w tym turnieju. Ten sezon jeszcze nie skończył 
się dla naszej drużyny, bo przed nami Wielkie Finały 
– tłumaczy Robert Janiszewski, prezes UKS Trojka. 
- Już teraz wiem, że drużyna i trener dokonali czegoś 
wielkiego, co przejdzie do historii. Wiele klubów marzy, 
żeby zagrać chociaż raz w Finałach MP, a my po raz 
kolejny się w nich znaleźliśmy i już nikt nam tego nie 
zabierze! Dziewczyny pokazały charakter i wielki serce 
do walki w każdym meczu i za to wielki szacunek dla 
nich! Cały sezon nie jest dla nas łatwy. Nie wszyscy wie-

rzyli w klub i naszą drużynę! My jednak daliśmy radę! 
Chciałbym podziękować zarządowi klubu oraz wszyst-
kim, którzy nas wspierają, bo to nasz wspólny sukces!  
W grach zespołowych nie jest łatwo dostać się do MP. 
My jednak po raz kolejny dokonaliśmy tego i od lat 
jesteśmy chlubą dla Żyrardowa, rozsławiając go dzię-
ki takim sukcesom jak w ostatni weekend. Wierzę, że 
jeszcze nie raz nasze drużyny pokażą się z tak dobrej 
strony i zagrają w Finałach Mistrzostw Polski – dodaje. 
Kolejność końcowa Półfinałowego Turnieju 
MPP w Gdyni:
1. ENEA AZS Poznań
2. UKS Trójka Żyrardów
3. GTK Gdynia
4. MKK 25 Bydgoszcz
Skład UKS Trójka U19K: Jarkiewicz Milena, Gejcyg 
Iga(kpt.), Ułan Karolina, Grudzień Marysia, Flaszyń-
ska Kaja, Niewiadomska Kaja, Walczak Michalina, 
Stawczyk Oliwia, Sokołowska Oliwia, Wiśniewska We-
ronika, Ludwiczuk Zuzanna, Groth Marta, Owczarek 
Weronika, Stefankiewicz Zuzanna. Trener: Piotr 
Neyder; asystent: Rafał Haponik; fizjoterapeuta: Ra-
fał Obłąkowski.  
Informacja prasowa: UKS Trójka



24 ŻPŻ • CZWARTEK • 26 STYCZNIA 2023SPORT

DATA KOLEJNEGO WYDANIA:
19 SIERPNIA

  Zespół redakcyjny
Wydawca, Redaktor naczelny: Wojciech Wesołowski
Redaktor: Weronika Lipka, Jakub Nowakowski
Redaktor serwisu on-line: Sylwia Buczek
Skład i grafika: Bartosz Łysikowski
Marketing i reklama: Aneta Dajek
Współpraca: Maciej Klociński, Aleksandra Skowron-Pałka, Anna Tkacz, Zuzanna Sosnowska

Nasza gazeta jest dystrybuowana w ponad 80 punktach całego powiatu żyrardowskiego.  
Jeśli chcą Państwo do nich dołączyć zapraszamy do kontaktu. 

Sprawdź mapę punktów na: www.zycie-powiatu.pl/mapa

Tel.: +48 515 789 700
Strona: www.zycie-powiatu.pl

E-mail: redakcja@zycie-powiatu.pl
Adres: ul. Ossowskiego 1, 96-300 Żyrardów

DATA KOLEJNEGO WYDANIA:
9 LUTY

Silver Squash - pierwsze korty już otwarte!

Takiej przestrzeni w Żyrardo-
wie jeszcze nie było. Choć kor-
ty tenisowe zagościły w mie-
ście już kilkanaście lat temu, 
wielbiciele squasha szukali 
miejsca dla siebie w okolicz-
nych miejscowościach. Teraz 
w squasha może grać każdy 
i to codziennie! 21 stycznia od-
było się uroczyste otwarcie! 
Było dużo śmiechu, dużo zaba-
wy i pierwszy turniej squasha!

Siłownia Silver Gym działająca 
w naszym mieście jakiś czas temu 
zmieniła swoją lokalizację, obecnie 
znajduje się  przy ul. Nowy Świat, 
za budynkiem Nowej Przędzalni. 
Zmiana lokalizacji pozwoliła na 
rozbudowę siłowni o nowe atrak-
cję takie jak Sliver Squash. Jest to 
niepowtarzalne i jedyne takie miej-
sce w Żyrardowie. Silver Squash 

to miejsce, które powstało dzięki 
połączeniu zaplecza sportowego 
Silver Gym i firmy EMKA S.A.
• Sliver Squash to dwa nowiut-

kie korty do squasha, które 
udostępnione są dla wielbicieli 
sportu w tygodniu jak i w week-
endy. Od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 6:00 do 22:00 na-
tomiast w soboty i niedzielę od 
godz. 8:00 do 16:00. Na otwar-
ciu mamy mnóstwo atrakcji, za-

jęcia pokazowe w postaci ABC 
Squasha, treningi dla kobiet 
oraz pierwszy w historii tego 
miejsca turniej o puchar EMKI. 
Dla uczestników przygotowane 
mamy vouchery i gadżety. Cie-
szymy się ogromnie z frekwencji 
i mamy nadzieję, że z dnia na 
dzień graczy squasha będzie 
tu przybywać - mówiła Gosia 
Rdest, wiceprezes EMKA S.A.

• Squash to całkiem aktywna gra 
polegająca na odbijaniu piłki 
przy użyciu specjalnych rakiet. 
Główna zasada jest taka, aby 
piłka odbiła się  od ziemi tyl-
ko raz, jest to banalnie proste 
i można śmiało powiedzieć, że 
dla wszystkich. Honorujemy ży-
rardowską kartę mieszkańca, 
uprawnia ona do zniżek zarów-
no na siłowni jak i na kortach 
do squasha - opowiadał  właści-
ciel siłowni Silver Gym, Tomasz 
Srebrnik.

W sobotę od godziny 10:00 od-
bywały się  zajęcia wyłącznie dla 
kobiet, następnie o godzinie 11:00 
rozpoczęło się ABC Squasha, czyli 
zajęcia pokazowe w czterooso-
bowych grupach trwające po 50 
minut. Omawiane były zasady gry 
w squasha oraz kwestie bezpie-
czeństwa oraz zachowania się na 
korcie prowadzone przez Patryka 
Wencla. Na zakończenie o godzi-
nie 17:00 rozpoczął się  Turniej 
o Puchar EMKA S.A. dla amato-
rów. Wyniki na podium prezentują 
się następująco:
1. miejsce: Jakub Mońka
2. miejsce: Damian Kosiarek
3. miejsce: Łukasz Górbski
Dla zwycięzców przeznaczono 
karnety open do Silver Squash 
i vouvhery do sklepu marki Viktor.

Zagrali dla Orkiestry
Kolejny raz drużyna Lucjana Krzysztofa 
Chrzanowskiego zwyciężyła w meczu ze 
sztabem WOŚP Żyrardów. To właśnie tym 
sportowym wydarzeniem rozpoczynają się 
obchody 31. Finału Wielkiej orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Żyrardowie. 

Ten mecz to już coroczna tradycja, która nie tyl-
ko przypomina o szczytnym celu jaką są zbiórki 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale rów-
nież o dobrej zabawie. Tak 21 stycznia rozpoczął 
się 31. Finał WOŚP w Żyrardowie. Nie brakowało 
gorących emocji, które zaowocowały wyrównaną 
walką. Po remisie 4-4, o wygranej zdecydowały 
rzuty karne. Wielkie gratulacje dla drużyny prezy-
denta, która kolejny rok pokonała drużynę szta-
bu WOŚP i przyjaciele. Jednak zasługi należą się 
również kibicom, którzy byli równie zaangażowa-
ni w mecz jak sami zawodnicy.


