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Odchodzą na emeryturę, inni idą do szkółek 
Waloryzacja emerytur nie pomogła żyrardowskiej policji, która i tak 
od kilku lat zmaga się z niewielkim zainteresowaniem służbą na te-

renie powiatu żyrardowskiego. 
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Mija rok 
24 lutego zeszłego roku dowiedzieliśmy się o rosyjskim ataku na 
Ukrainę. W związku z tą rocznicą do Polski przyleciał amerykański 

przywódca Joe Biden, który podkreślał rolę Polski w tej wojnie.
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Ferie w Mieście
W ciągu dwóch tygodni zimowych ferii dzieci i młodzież z Żyrardo-

wa oraz okolic miała okazję uczestniczyć w wielu atrakcjach zorga-
nizowanych w ramach akcji  Ferie w Mieście. 
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EMKA S.A. przekazuje 
kurtki dla ochotników 

Przekroczył 
prędkość. 

Sprawca kradzieży puszki WOŚP odpowie 
za kradzież szczególnie zuchwałą

Firma EMKA S.A. przekazała żyrar-
dowskiej jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej 16 kurtek soft-
shellowych, które pomogą straża-
kom w pracy w trudnych warun-
kach pogodowych. W ramach 
uznania za wsparcie jednostki, 
zarząd straży nadał fi rmie EMKA 
S.A. honorowy tytuł „Wspierają-

cego”. To kolejny przykład aktyw-
ności fi rmy na rzecz społeczności 
lokalnej i poprawy warunków 
życia oraz bezpieczeństwa miesz-
kańców.
10 lutego fi rma EMKA S.A. przekazała 
żyrardowskiej jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej 16 kurtek softshello-
wych, które umożliwią strażakom 
pracę w trudnych warunkach pogo-
dowych. Tego typu wsparcie jest nie-
zwykle cenne dla straży pożarnej, któ-
ra codziennie stawia czoła wyzwaniom 
związanym z ratowaniem ludzi i mie-
nia. W przekazaniu uczestniczył Prezy-
dent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski, Zastępca Prezydenta 
Adam Lemiesz, Prezes OSP Żyrardów 
Mariusz Wysocki, Prezes EMKA S.A. 
Krzysztof Rdest oraz Wiceprezes Mał-
gorzata Rdest.
Utrzymujemy Ochotniczą  Straż  Po-
żarną, jest to zadanie własne gminy 
wynikające z przepisów nakazującym 
samorządom utrzymanie takich jed-
nostek. W przypadku naszych ochot-
ników jest to nie tylko obowiązek, ale 
również przyjemność. Dzięki temu 
zapewniamy mieszkańcom miasta co-
raz wyższe poczucie bezpieczeństwa 
i sprawiamy, że mogą oni liczyć  na 
naszych druhów ochotników. Każda 
kwestia związana z wyposażeniem na-
szych strażaków jest dla nas bardzo 
ważna. Jako prezydent miasta dzię-
kuję fi rmie EMKA S.A., że  przekazała 
naszym druhom rzeczy wyposażenia 
osobistego, które są niezwykle waż-
ne podczas ich codziennych działań. 
Mówił  Prezydent Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 
Softshell to specjalny rodzaj materia-
łu, który charakteryzuje się wysoką 
odpornością na wiatr i deszcz, jed-
nocześnie zapewniając odpowiednią 
wentylację i swobodę ruchu. Tego 

typu kurtki są niezbędne dla straża-
ków, którzy często muszą pracować 
w nieprzyjaznych warunkach pogodo-

wych, a ich komfort pracy ma kluczo-
we znaczenie dla skutecznego działa-
nia.
Decyzja fi rmy EMKA S.A. o przekaza-
niu kurtek strażakom z Żyrardowa 
z pewnością zyskała uznanie lokalnej 
społeczności. Firma pokazała, że jest 
świadoma roli, jaką odgrywa straż po-
żarna w zapewnieniu bezpieczeństwa 
mieszkańcom, oraz że chce wziąć 
odpowiedzialność za poprawę wa-
runków pracy tych, którzy działają na 
rzecz innych.

Jest to dla nas niesamowicie przy-
jemne, ale również zobowiązujące, 
być w tak zacnym gronie tych, którym 
nasi ochotnicy ufają to niezmierny za-
szczyt. Nasza pomoc i wsparcie, które 
okazujemy naszym druhom wpisane 
jest w nasz genotyp, to właśnie dzię-
ki nim możemy czuć się bezpiecznie. 
Wiem, że nasi ochotnicy mają gorące 
serca i dusze, lecz mam nadzieję, że 
dzięki tej odzieży termicznej, którą 
mieliśmy zaszczyt przekazać, zatrzy-
mają to ciepło w sobie. Mówił Prezes 
fi rmy EMKA S.A. Krzysztof Rdest.
Ochotnicza Straż Pożarna doceni-
ła wsparcie, jakie otrzymała od fi rmy 
EMKA S.A., nadając jej honorowy tytuł 
„Wspierającego jednostki”. Ta decyzja 
jest dowodem uznania dla działań fi r-
my na rzecz Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Żyrardowie. Przekazanie kurtek 
softshellowych to tylko jedno z dzia-
łań, jakie w ostatnim czasie EMKA S.A. 
podjęła, aby poprawić warunki pracy 
naszych ochotników. Działania takie to 
nie tylko odpowiedzialność społeczna, 
ale także inwestycja w przyszłość, któ-
ra przynosi korzyści dla wszystkich.

Policjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Żyrardowie prowadzili 
postępowanie w sprawie kradzie-
ży puszki WOŚP, która miała miej-
sce 29 stycznia w sztabie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
mieszczącym się w Centrum Kul-
tury w Żyrardowie.
W toku przeprowadzonych czynności 
ustalono, że mężczyzna wyrwał z rąk 

13-letniej wolontariuszki puszkę z pie-
niędzmi. Zebrany w tej sprawie ma-
teriał dowodowy pozwolił na przed-
stawienie 32-letniemu mężczyźnie 
zarzutu kradzieży szczególnie zuchwa-
łej, do której popełnienia się przyznał. 
Czeka go rozprawa przed sądem. Za 
ten czyn grozi mu do 8 lat pozbawie-
nia wolności.

Autor: st.sierż. Patrycja Sochacka

Przekroczył prędkość. Okazało 
się, że ma sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów i jest poszuki-
wany

Funkcjonariusze Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Żyrardowie 

zatrzymali do kontroli pojazd, 
którego kierujący przekroczył 
dozwoloną prędkość. Podczas 
dalszych czynności okazało się, 
że 65-letni mieszkaniec Żyrar-
dowa ma orzeczony sądowy za-
kaz prowadzenia pojazdów i jest 
osobą poszukiwaną.

14 lutego policjanci WRD z Komen-
dy Powiatowej Policji w Żyrardowie 
zatrzymali do kontroli kierującego 
matizem, który przekroczył dozwo-
loną prędkość o 26 km/h. Podczas 
dalszych czynności okazało się, że 
65-letni mężczyzna ma orzeczony 
sądowy zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, a także jest 
osobą poszukiwaną.

Za popełnione wykroczenie na męż-
czyznę został nałożony mandat kar-
ny, natomiast za niestosowanie się 
do zakazu prowadzenia pojazdów 
odpowie przed sądem. Niestosowa-
nie się do orzeczonego sądowego 
zakazu prowadzenia pojazdów jest 
przestępstwem zagrożonym karą 
pozbawienia wolności do 5 lat.

Autor: st. sierż. Patrycja Sochacka
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Tłusty Czwartek 
w Żyrardowie

Stypendia De Girarda Walentynki na podwórku 

16 lutego mieszkańcy Żyrardo-
wa obchodzili Tłusty Czwartek, 
głównym punktem programu 
było rozdawanie pączków przez 
prezydenta miasta na placu Jana 
Pawła II. Impreza cieszyła się dużą 
popularnością wśród mieszkań-
ców, którzy po pracy przybywali 
na plac w celu skosztowania tra-
dycyjnych pączków. Tegoroczne 
obchody Tłustego Czwartku w Ży-
rardowie pokazały, że ta tradycja 
wciąż żyje i przyciąga wiele osób, 
którzy chcą się wspólnie bawić się 
w karnawale.
O godz. 16:00 przed urzędem mia-
sta rozstawiono stoisko z pączkami, 

rozdawał je Prezydent Miasta Żyrar-
dowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, 
Zastępca Prezydenta Adam Lemiesz 
oraz Dyrektor Wydziału Kultury i Pro-
mocji Miasta Łukasz Kasperczyk. Każ-
dy mieszkaniec mógł przyjść i skoszto-
wać tego tradycyjnego wypieku. 
Prezydent miasta podkreślał, że Tłusty 
Czwartek to wyjątkowy dzień, w któ-
rym nie warto liczyć kalorii. Rozdawa-
nie pączków to tradycja, która jest już 
z nami od wielu lat, ale wciąż cieszy się 
dużą popularnością i ma swoich wier-
nych zwolenników.
Dodatkowo, obchody Tłustego 
Czwartku w Żyrardowie były nie tylko 
okazją do biesiadowania i dobrej za-

bawy na placu Jana Pawła II. Seniorzy 
z klubu „Siwy Dym” również zdecydo-
wali się uczcić ten dzień, ale w nieco 
inny sposób. Postanowili oni upiec 
swoje własne wypieki, takie jak pączki, 
faworki czy inne przekąski.
Następnie, seniorzy spotkali się z pre-
zydentem miasta, by razem spróbo-
wać ich wyrobów. Prezydent docenił 
inicjatywę i chęć integracji najstarszej 
grupy mieszkańców naszego miasta, 
a sami seniorzy byli zadowoleni z oka-
zji do spędzenia czasu z władzami 
miasta, porozmawiania o aktualnych 
inwestycjach oraz zjedzenia swoich 
własnoręcznie wykonanych wypieków.

14 lutego to dzień, który kojarzy się 
z miłością, przyjaźnią i szacunkiem 
dla innych ludzi. To również czas, 
w którym możemy przypomnieć so-
bie o tych, którzy są dla nas ważni 
i wyrazić im swoją miłość i wdzięcz-
ność. 

W tym roku wychowawcy działający 
społecznie w ramach projektu Peda-
godzy na podwórku razem ze swoimi 
podopiecznymi postanowili uczcić 
Walentynki w wyjątkowy sposób. Ra-
zem z dziećmi przygotowali oni mo-
tywatory w postaci karteczek z miłym 
słowem w tym m.in: Jesteś wspania-
ły!” czy „Uśmiechnij się!”, po to, aby 
w dniu wszystkich zakochanych wy-
ruszyć w miasto i dzielić się radością 
z innymi. 

Walentynki to dzień miłości, lecz nie 
dla wszystkich, co z osobami, które 
są samotne, starsze lub skrzywdzone 
przez los? Jako Akademia Młodego 
Lidera i Pedagodzy z podwórka po-
stanowiliśmy w tym wyjątkowym dniu 
wyruszyć w miasto, aby przekazywać 
tym osobom bezinteresowne dobre 
słowo. Przygotowaliśmy karteczki 
z napisami takimi jak: „Jesteś wystar-
czający”, „jesteś  fajny”, „uśmiechnij 
się” czy „dasz radę”. Następnie rozda-
liśmy je napotkanym przechodniom. 
Mówiła Daria Doleżyczek - pedagog, 
koordynator animacji.

Pedagodzy na podwórku to osoby, 
które działa na rzecz dzieci i młodzie-
ży, zwłaszcza w środowiskach o niż-
szym statusie społecznym. Ich misją 
jest wspieranie rozwoju i edukacji 
dzieci poprzez organizowanie zajęć 
i działań, które pomagają im zdobyć 
nowe umiejętności i rozwijać swo-
je talenty. Akcja walentynkowa była 
doskonałym przykładem tego, jak 
Akademia Młodego Lidera realizuje 
swoje cele poprzez angażowanie naj-
młodszych w działania na rzecz spo-
łeczności. Dzieci, które uczestniczyły 
w akcji, miały okazję nauczyć się war-
tościowych umiejętności, takich jak 
komunikacja, kreatywność i empatia.

Myślę, że akcję możemy uznać za 
udaną, została ona bardzo pozytyw-
nie odebrana przez mieszkańców. 
Przekazaliśmy im dużo dobra oraz 
wywołaliśmy uśmiechy na ich twa-
rzach. Powiedziała Julka - podopiecz-
na Akademii Młodego Lidera. 

W czasach, gdy wiele osób cierpi 
z powodu izolacji społecznej, akcja 
walentynkowa była również ważnym 
przypomnieniem, że możemy być dla 
siebie nawzajem wsparciem i budo-
wać pozytywną atmosferę w naszym 
otoczeniu. Dlatego, inicjatywy takie 
jak ta są bardzo ważne, aby promo-
wać pozytywny przekaz i wzmocnić 
więzi społeczne.

Znamy już nazwiska osуb uhonorowanych Stypendiami im. Filipa de 
Girarda za rok 2021. Po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Sty-
pendialnej, Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał w tej 
sprawie stosowne zarządzenie.
Stypendiami im. Filipa de Girarda nagradzani są mieszkańcy Żyrardowa, mają-
cy szczegуlne osiągnięcia w dziedzinie twуrczości artystycznej, upowszechnia-
nia kultury czy opieki nad zabytkami. Osoby, ktуre za sprawą swej działalności 
artystycznej oraz odnoszonych sukcesуw przyczyniają się do promocji naszego 
miasta. Podstawą przyznawania stypendiуw jest Uchwała Rady Miasta Żyrar-
dowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegуłowych warunkуw i trybu 
przyznawania Stypendiуw im. Filipa de Girarda.
W tej edycji, o przyznanie  Stypendium im. Filipa de Girarda, ubiegało się aż 18 
kandydatуw. Powołana do ich oceny Komisja Stypendialna, zarekomendowała 
prezydentowi przyznanie stypendiуw 11 osobom, ktуrych wnioski spełniały uję-
te w regulaminie kryteria formalne.
Środki przeznaczone w budżecie miasta na sfinansowanie Stypendiуw im. Fili-
pa de Girarda, w łącznej kwocie 35.000,00 zł, podzielone zostały w następujący 
sposób:
Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa Nr 47/23 z dnia 13 lu-

tego 2023 roku w sprawie przyznania Stypendiуw im. Filipa de Girarda za rok 
2021 dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
W obecnej edycji, w Komisji Stypendialnej pracowali: Łukasz Kasperczyk  – Dy-
rektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Żyrardowa (przewod-
niczący), Jerzy Naziębło – Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w  Żyrardowie, Jacek Czubak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa 
ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w or-
ganizacji) oraz  Sławomir Nalej – muzyk, aranżator, Dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury w Żyrardowie.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Stypendiуw im. Filipa de Girarda 
za rok 2021, życząc dalszych sukcesуw oraz realizacji planуw i zamierzeń!

L.p. NAZWISKO I IMIĘ DZIEDZINA KWOTA STYPENDIUM
WYPŁACANEGO JEDNORAZOWO

1. Sylwia Pietryga fotografia 3.000,00 zł

2. Roksana Chudon sztuki wizualne 3.000,00 zł

3. Urszula Chocyk muzyka, teatr 4.000,00 zł

4. Oliwia Tomaszewska muzyka 3.000,00 zł

5. Danuta Rex-Sadowska sztuki wizualne 3.000,00 zł

6. Zofia Cymerska teatr, muzyka 4.000,00 zł

7. Magdalena Lechniak muzyka 3.000,00 zł

8. Gabriela Wąsikowska sztuki wizualne 3.000,00 zł

9. Piotr Leczkowski fotografia 3.000,00 zł

10. Paweł Stasiewicz sztuki wizualne 3.000,00 zł

11. Daniel Suchocki sztuki wizualne 3.000,00 zł
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 „Mój syn walczy na froncie”

„Musiałam uciekać z córką”

„Nie chce o tym rozmawiać”

„Spakowałam się w 15 minut.”

„Wyszłam z domu z reklamówką w ręku”

„Na stole w domu został nadgryziony chleb”

„Spakowałam siebie i dziecko do jednej walizki”

„W Ukrainie został dom,  
do którego nie zdążyłam się nawet wprowadzić”

24 lutego 2022 roku nastąpił atak Rosji na 
Ukrainę. Dobrze pamiętamy ten dzień. W Pol-
sce wypadał Tłusty Czwartek. W ramach ak-
cji promocyjnej rozdawaliśmy pączki na uli-
cach Żyrardowa. Wtedy było ciepło. Pierwsze 
wzmianki o ataku usłyszeliśmy od kobiety, 
która przechodziła obok. Rozmawiała z kimś 
przez telefon. Była roztrzęsiona. Później ludzie 
sami podchodzili, by dzielić się zasłyszanymi 
informacjami. Wśród nich byli Polacy i Ukra-
ińcy, którzy wcześniej przyjechali do Polski za 
pracą. 

Nikomu nie przyszło do głowy, że ten impuls, ta 
pierwsza informacja wpłynie na życie każdego z nas. 

Będzie impulsem do lekcji człowieczeństwa. Spraw-
dzi naszą empatię i tolerancję. Czy dziś możemy już 
wydać opinie o samych sobie? Jeszcze nie, bo ta 
wojna wciąż trwa, choć mija rok odkąd kraj leżący 
tuż obok nas codziennie przyjmuje na siebie bomb 
ostrzał, śmierć żołnierzy i cywilów. To państwo, 
w którym dzieci giną na rękach swoich rodziców, 
kobiety są gwałcone, a bombardowania równają 
z ziemią miasta, miasteczka i wsie. 

W związku z tą rocznicą do Polski przyleciał Joe 
Biden, amerykański prezydent w Polsce podkreślił 

również rolę Polski w tej wojnie. To my przyjęliśmy 
najwięcej uchodźców wojennych. To od nas Ukraiń-
cy otrzymali największą materialna pomoc. Jednak 
dopóki nie widzimy twarzy tych ludzi, liczby i populi-
styczne hasła nie mają znaczenia. Dziś w Polsce nie 
ma miejsca, gdzie odwracają lekko głowę nie usły-
szymy języka ukraińskiego. Nawet niektóre reklamy 
w telewizji, artykuły w gazecie, ulotki – to tu widać, że 
napływ Ukraińców do Polski ma niebagatelne zna-
czenie. 

Pierwsze dni wojny były czasem, gdy  ność, ubrania, 
środki czystości, sprzętu agd i rtv, całe mieszkania. 
Zorganizowane i mniej akcje transportu uchodźców 

z granicy, szersze otwarcie rynku pracy. Był płacz, 
był strach i to nie tylko po stronie ukraińskiej. My też 
się baliśmy. Dziś brutalnie przyzwyczajamy się do tej 
sytuacji, a ta wojna ma imiona. Wśród nas są ludzie, 
którzy codziennie nerwowo wykonują lub odbierają 
telefony z pytaniem, czy ich bliscy są zdrowi i bez-
pieczni. W powiecie żyrardowskim to kilka, może na-
wet kilkanaście tysięcy osób, które przez nasz powiat 
przeszły, a może nawet się osiedliły. Tego nie wiemy. 
Nie ma oficjalnych danych, które realnie przedsta-
wiłyby nam skalę napływu uchodźców wojennych. 
Widzimy jednak zmieniający się obraz powiatu. Plac 

Jana Pawła w Żyrardowie w ciepłe dni pełny jest ra-
dosnego gwaru. W większości wśród bawiących się 
dzieci słychać język ukraiński. Podobnie jest na pla-
cach zabaw, w szkołach uczą się dzieci, które swoją 
edukację wzbogacają od podstawowej nauki języka 
polskiego. Tylko w Żyrardowie to blisko 300 dzieci, 
w gminie Wiskitki do szkół dołączono 16 uczniów. 

Tylko w powiecie żyrardowskim zorganizowanych 
było kilkanaście zbiórek i punktów wydawania pa-
czek z darami. Zapewniono pomoc medyczną i psy-
chologiczną. Dziś ci ludzie wzbogacają obraz nasze-
go powiatu, włączając się w życie zawodowe. Chyba 
nie ma już miejsca, w którym Ukraińcy nie byliby za-
trudniani. Często Ukrainki pracują w usługach, cza-
sem rozwijają tu własne biznesy. Część z nich ciągle 
wierzy w to, że wróci do swoich domów. Inni nawet 
nie chcą. Boją się, szukają bezpiecznej przystani dla 
siebie i swoich rodzin. 

Statystyka

Poprosiliśmy o informację, na jaką pomoc 
mogli liczyć uchodźcy wojenni w naszym po-
wiecie. N a nasze pytania odpowiedź otrzyma-
liśmy od Urzędu Miasta Gminy w Wiskitkach 
i Urzędu Miasta  Żyrardowa. 

Wiskitki

Z  chwilą napływu obywateli Ukrainy na te-
ren Gminy Wiskitki na przełomie lutego- mar-
ca 2022roku  została zorganizowana zbiorka 
żywności, art. higienicznych, ubrań,  zabawek. 
Mieszkańcy wykazali się dużą chęcią pomocy 
i ogromnym zaangażowaniem. Niektórzy ofero-
wali pomoc regularnie do momentu zakończe-
nia zbiórki, czyli do czerwca 2022 r. 

Ponadto obywatele Ukrainy mieli możliwość 
skorzystania ze wsparcia psychologicznego, 
pedagogicznego. Programem „Posiłek w szko-
le i w domu” w formie finansowania obiadów 
spożywanych w szkole objętych było 16 dzie-
ci.  Jednorazowe świadczenie pieniężne w wy-
sokości  300 zł przeznaczone na utrzymanie, 
w szczególności na pokrycie wydatków na żyw-
ność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej 
oraz opłaty mieszkaniowej otrzymało 283 oso-
by. Łączna liczba obywateli Ukrainy objętych 
pomocą w formie zakwaterowania i wyżywienia 
przez mieszkańców Gminy, którzy udostępnili 

Mija rok
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swój «dach na głową” to 763 osoby. Nie jeste-
śmy w stania podać aktualnej liczby obywate-
li Ukrainy, ponieważ nie prowadzimy rejestru 
obywateli Ukrainy przebywających na terenie 
Miasta i Gminy Wiskitki. Obecnie każdy obywa-
tel Ukrainy może zgłaszać się ze swoimi pro-
blemami i trudnościami do Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach, 
gdzie otrzyma profesjonalne wsparcie i pomoc.
Żyrardów

Edukacja

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, któ-
rzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi 
na terytorium Ukrainy, uczęszczające do jednostek 
oświatowych prowadzonych i dotowanych przez 
Miasto Żyrardów:

Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego – 6 
uczniów

publiczne szkoły podstawowe – 248

niepubliczne szkoły podstawowe – 1

przedszkola publiczne – 25

przedszkola niepubliczne – 16

Łącznie osób 296

PESEL

W okresie od 24 lutego 2022 r. do 15 lutego 2023 
r. w Urzędzie Miasta Żyrardowa nadano 1721 nu-
merów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Urząd Stanu 
Cywilnego i Spraw Obywatelskich nie prowadzi sta-
tystyk w zakresie ilości obywateli Ukrainy przebywa-
jących w Żyrardowie. 

Ogólne informacje

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
Ukrainy Miasto Żyrardów z Funduszu Pomocy 
wypłaciło jednorazowe świadczenie pieniężne 
w wysokości 300 zł na osobę dla 1647 osób. 
Ponadto Miasto Żyrardów wsparło obywate-
li Ukrainy w formie gorącego posiłku w szkole 
i przedszkolu dla 62 dzieci, pomocą psycholo-
giczną dla 70 osób oraz 136 wnioskodawców 
skorzystało ze świadczeń rodzinnych. Dla 1020 
osób wydano skierowania do otrzymania po-
mocy żywnościowej w ramach Programu Ope-

racyjnego Pomoc Żywnościowa współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

Ponadto od marca do kwietnia 2022r. Mia-
sto Żyrardów wspierało Fundację z Miłości do 
Dziecka, które prowadziło Punkt informacyjno 
- wytchnieniowy na terenie jednostki OSP w Ży-
rardowie, dla obywateli, którzy opuścili Ukrainę 
z powodu wojny. Punkt miał na celu udzielanie 
informacji o dostępnych formach innej pomo-
cy oraz oferował bezpłatny nocleg, wyżywienie, 

ubrania, środki chemiczne, kosmetyczne i w ra-
zie potrzeby pomoc medyczną dla dzieci i doro-
słych do czasu znalezienia przez pracowników 
punktu lub samych obywateli Ukrainy miejsca 
zamieszkania na dłuższy okres, z tej formy po-
mocy skorzystało 800 osób.

Miasto Żyrardów weszło w partnerstwo z Mazo-
wieckim Centrum Polityki Społecznej do udziału 
w projekcie.: „Mazowsze dla Ukrainy”, realizowa-
nego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspiera-
nie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, 

Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawo-
dowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014–2020,   którego celem jest 
zapewnienie osobom z Ukrainy wsparcia spo-
łeczno-bytowego na terenie województwa ma-
zowieckiego.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z usług 
społecznych dostosowanych do swoich potrzeb. 
Możliwe będą różne formy wsparcia, np. psycholo-

giczne i terapeutyczne osób dorosłych – zarówno 
indywidualne, jak i grupowe, ale też poradnictwo 
prawne i obywatelskie. W ramach organizacji spe-
cjalistycznego wsparcia możliwe będzie skorzysta-
nie z doradztwa zawodowego, kursów zawodowych, 
a także grupowych kursów języka polskiego dla do-
rosłych. W całości podjętych działań możliwe będzie 
korzystanie z usług tłumacza, a w ramach potrzeb 
zapewnione będzie tłumaczenie przysięgłe doku-
mentów. Wśród proponowanych usług są również 
wspólne warsztaty różnic kulturowych czy spotkań 
integrujących społeczność lokalną. Proces rekruta-
cyjny do projektu odbędzie się w najbliższym czasie, 
informacja o rekrutacji pojawi się w lokalnych me-
diach i na plakatach informacyjnych oraz w siedzibie 
CUS w Żyrardowie.

OSP Żyrardów

W 2022 roku w okresie marzec-kwiecień na terenie 
jednostki OSP gościliśmy uchodźców przybywają-
cych z Ukrainy, organizowaliśmy zbiórki żywności 
w Kaufland Żyrardów. Dodatkowo również spora 
liczba osób prywatnych dzwoniąc, prosiła o prze-
wóz darów do naszego punktu w straży. Realizowa-
liśmy transport rodzin z naszego punktu do miejsc 
gdzie dostali bezpieczny azyl, były to mieszkania, lub 
pokoje u ludzi, którzy przyłączyli się do akcji i przy-
jęli ich pod swój dach. Dużym wsparciem była firma 
Polmos, która pomogła nam w zakupie niezbędnych 
rzeczy dla Ukraińców. Pod koniec roku 2022 zorga-
nizowaliśmy zbiórkę żywności i sprzętu medyczne-
go, w tej akcji uczestniczyły firm Emka S.A, Polmos 
Żyrardów, Fabryka Feniksa, Kaufland oraz prywat-
ni mieszkańcy. Strażacy OSP Żyrardów włączyli się 
w pomoc Ukrainie, przekraczając granice i zawożąc 
dary na miejsce. Planowana jest kolejna wyprawa.
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DISCO LODOWISKO
W niedzielę, 12 lutego, w lodowisku miej-
skim zlokalizowanym na terenie obiektu 
sportowo-rekreacyjnego AQUA odbyło się 
wyjątkowe wydarzenie, które przyciągnęło 
zarówno młodszych, jak i starszych miłośni-
ków tańca. Disco lodowisko z okazji począt-
ku ferii zimowych to nie tylko muzyka i tań-
ce, ale także konkursy i zabawy. Impreza 
dostarczyła mieszkańcom Żyrardowa wiele 
pozytywnych emocji i z pewnością zostanie 
zapamiętana na długo.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 16:00 
i trwało aż do 20:00. Na specjalnie przygotowanej 
scenie zagrał znany DJ Misiek oraz DJ Wojciech. 
Na całym lodowisku rozbrzmiewały największe 
hity taneczne, a także utwory viralowe. 

Na lodowisku umieszczono kolorowe oświetle-
nie, które zmieniało kolory wraz z rytmem muzy-
ki, efekty świetlne połączone z taneczną muzyką 
nadawały niepowtarzalnego klimatu.

Impreza nie była jednak tylko o tańcach na lo-
dzie i muzyce. Dla wszystkich uczestników zosta-
ły przygotowane konkursy i zabawy, w tym m.in: 
konkurs na najlepsze ruchy taneczne. Wszy-
scy uczestnicy, którzy wzięli udział w zabawach, 
otrzymali drobne upominki, i słodkości ufundo-
wane przez miasto Żyrardów. Oprócz świętowa-
nia rozpoczęcia ferii zimowych, tym razem Disco 
Lodowisko połączone było również z obchodami 
walentynek w naszym mieście. Na łyżwach spo-
tkać można było mnóstwo par, dla których spe-
cjalnie przygotowano romantyczny repertuar 
muzyczny. 

Fakt, iż z okazji rozpoczęcia ferii zimowych co 
roku organizujemy Disco Lodowisko staje się tra-
dycją. Tej zimy odbywa się wyjątkowa edycja tego 
wydarzenia, jest ono bowiem połączone z walen-
tynkami, czyli świętem wszystkich zakochanych. 
Frekwencja dopisuje, na lodzie widać dużą ilość 
dzieci i młodzieży. Cieszę się, że pogoda dopisała 
i impreza mogła się odbyć bez przeszkód, mam 
nadzieję,  że taka temperatura jak dziś, utrzyma 
się przez całe ferie. Mówił Prezydent Miasta Ży-
rardowa - Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że impre-
za była przeznaczona dla wszystkich miłośników 
zabawy na lodzie. Wszyscy uczestnicy mogli cie-
szyć się wspólną zabawą, a także poznać nowe 
osoby. Wydarzenie zakończyło się punktualnie 
o godzinie 20:00, a uczestnicy opuścili lodowisko 
z uśmiechem na twarzy i wspomnieniami, które 
na pewno zapadną w ich pamięci.
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W ciągu dwóch tygodni zimowych ferii dzieci 
i młodzież z Żyrardowa oraz okolic miała oka-
zję uczestniczyć w wielu atrakcjach zorgani-
zowanych w ramach akcji Ferie w Mieście. Od 
tańca na lodzie, przez warsztaty kosmetycz-
ne, po naukę gry w squasha - oferta była bo-
gata i różnorodna. Wszystkie zaproponowane 
zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem 
uczestników, którzy aktywnie spędzili czas 
wolny od szkoły.
Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży czas wolny 
od szkoły, ale również czas na aktywny wypoczy-
nek. Wiele miast w Polsce organizuje w tym czasie 
specjalne atrakcje, aby umilić dzieciom ten czas 
i sprawić, aby wykorzystały go w kreatywny sposób. 
Jednym z takich miast jest Żyrardów. Ferie w Mie-
ście w to bogata oferta różnego rodzaju zajęć i pół-
kolonii, które przyciągają dzieci i młodzież z całego 
Żyrardowa i okolic. Ferie zimowe w województwie 
mazowieckim trwają dwa tygodnie, rozpoczęły się 
one 11 lutego. Podczas tego czasu dzieci i młodzież 
mają wolne od szkoły, a rodzice poszukują cieka-
wych rozwiązań, aby dzieci mogły aktywnie spędzić 
czas. Miasto Żyrardów wychodzi tym oczekiwaniom 
naprzeciw, organizując w tym okresie wiele cieka-
wych atrakcji. Pierwsza z nich nosiła nazwę „Disco 
Lodowisko”. Podczas wydarzenia Prezydent Mia-
sta Żyrardowa oznajmił, że ferie zimowe możemy 

uznać za rozpoczęte. Dzieci mogły spróbować so-
wich umiejętności w jeździe na łyżwach przy wspa-
niałej tanecznej muzyce, nie zabrakło także konkur-
sów z nagrodami.
Kolejnym wydarzeniem w ramach Ferii w Mieście 
były warsztaty tworzenia własnych kosmetyków dla 
dzieci zorganizowane przez NaLi Natural. Najmłod-
si mieli okazję poznać tajniki tworzenia naturalnych 
kosmetyków, takich jak mydła czy perfumy oraz 
dowiedzieć się, jakie składniki są odpowiednie dla 
ludzkiej skóry.
W piątek dzieci z półkolonii zorganizowanej przez 
stowarzyszenie Sport Life pod okiem Michała Och-
nickiego próbowały swoich umiejętności gry w squ-
asha. W tym celu odwiedzili korty Sliver Squash przy 
ul. Lniarskiej, gdzie uczyli się zasad gry. Squash to 
sport, który wymaga szybkości, zwinności i precy-
zji, a jego nauka może być świetnym sposobem na 
spędzenie czasu z rówieśnikami. Dzieci miały okazję 
poznać tę dyscyplinę oraz nauczyć się podstawo-
wych zasad i technik gry. Dodatkowo młodzież miała 
wspaniałą okazje do poznania sportu, który dopie-
ro wchodzi na rynek miasta Żyrardowa - Podkreśla 
prezes stowarzyszenia Sport Life Michał Ochnicki. 
Dla wszystkich młodych zawodników firma EMKA 
S.A. przygotowała zestaw upominków oraz coś 
słodkiego, na nabranie energii do gry. 
Oprócz tych wydarzeń, w ramach akcji Ferie w Mie-
ście odbyły się również inne atrakcje, takie jak emi-
sja przez Kino Len bajek i filmów przygodowych dla 
dzieci we wszystkie dni ferii. 

Ferie w Mieście
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50 lat razem Ciepły posiłek dla potrzebujących

Filia nr 6 tymczasowo w centrali

ŻYRARDÓW

11 lutego w Resursie celebrowano 
Złote Gody trzech par: Renaty i Jó-
zefa Latków; Zofii i Stefana Koź-
białów oraz Krystyny i Wiesława 
Raczkowskich. Prezydent Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski wręczył ju-
bilatom okolicznościowe medale 
przyznane przez Prezydenta RP. 

To pierwsze obchody 50-lecia pożycia 
małżeńskiego w tym roku. Jako pierw-
si pamiątkowe medale Prezydenta RP 
odebrali: Renata i Józef Latek, Zofia 
i Stefan Koźbiał oraz Krystyna i Wie-
sław Raczkowscy. Wspólnie z rodzica-
mi celebrowali święto miłości. 

Renata i Józef Latkowie – miłość 
z Rewala

Poznali się w 1969 roku na wczasach 
pracowniczych w Rewalu. Zaczęło się 
romantycznie od listów i kartek pocz-
towych. Ślub wzięli 28 października 
1972 roku w rodzinnej parafii Rena-
ty w Biskupcu. Po ślubie zamieszkali 

w Żyrardowie, gdzie mieszkają do dziś. 
W 1975 roku urodził się im pierwszy 
syn – Robert – dziś radny Rady Miasta 
Żyrardowa. W 1983 roku powitali dru-
giego syna, Daniela. Jubilaci doczekali 
się czworga wnucząt – Jana, Stanisła-
wa, Leny i Neli. Renata Latek ponad 40 
lat zawodowo była związana z Żyrar-
dowem, jej mąż zaś cały czas pracował 
w Warszawie. Obecnie przebywają na 
emeryturze, są szczęśliwi i cieszą się 
każdym dniem spędzonym w gronie 
najbliższych.

Zofia i Stefan Koźbiał – budowanie 
udanego małżeństwa to codzien-
na praca

Poznali się ponad 50 lat temu. Ślub 
wzięli 22 kwietnia 1972 w Puszczy 
Mariańskiej. Kilka lat po ślubie prze-
nieśli się na stałe do Żyrardowa, gdzie 
doczekali się dwóch córek Beaty i Elż-
biety oraz wnuków – Mateusza i Alek-
sandry. Wzajemny szacunek i zaufanie 
pozwalają małżeństwu budować dalej 
ten związek.

Krystyna i Wiesław Raczkowscy – 
przez życie tanecznym krokiem

Poznali się na wieczorku tanecznym. 
Po roku znajomości postanowili się 
pobrać. Związek małżeński zawar-
li w 1972 roku w Nidzicy. Po ślubie 
zamieszkali początkowo u rodziców 
pana Wiesława, potem w wynajętym 
mieszkaniu, aż wreszcie osiedlili się 
w Żyrardowie. Krystyna podjęła pracę 
w szkole w Sokulu, a Wiesław w PTHW 
w Żyrardowie. W 1975 roku państwo 
Raczkowscy otrzymali mieszkanie 
spółdzielcze przy ulicy Skrowaczew-
skiego w Żyrardowie. Krystyna podjęła 
pracę w tutejszym przedszkolu nr 8, 
a Wiesław w miejscowej firmie „Apon” 
– tworzywa sztuczne. W międzyczasie 
synowie państwa Raczkowskich skoń-
czyli studia i założyli rodziny. Dziś mają 
już czworo wnucząt. Rok 2016 to trud-
ny okres w życiu jubilatów. Pani Krysty-
na doznała udaru, który zostawił ślad 
na jej zdrowiu. Pomimo to państwo 
Raczkowscy nadal cieszą się życiem 
i szczęściem w gronie najbliższych 
osób.

Wszystkim jubilatów życzymy kolej-
nych lat w zdrowiu i nieustającej miło-
ści.

Od marca więcej mieszkańców Żyrardowa będzie mogło skorzystać z co-
dziennego wsparcia w formie ciepłego posiłku. Zmienia się bowiem kry-
terium dochodowe uprawniające do tego rodzaju wsparcia: z 1 164,00 
zł na 1 552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i z 900,00 
zł na 1200,00 zł dla osoby w rodzinie. W sytuacji kiedy dochody są nie-
znacznie wyższe, istnieje możliwość przyznania innej pomocy finanso-
wej.

Osoby dorosłe otrzymują ciepły posiłek od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy oraz jednego pełnego miesiąca wakacyjnego. Są 
to jednodaniowe gorące posiłki, wydawane na terenie Parafii Matki Bożej Pocie-
szenia w Żyrardowie przy ul. Narutowicza 30, w godzinach od 12:30 do 14:00. 
Aktualnie z tej formy pomocy korzysta 28 osób.

Ponadto z programu korzystają dzieci ze szkół i przedszkoli. Aktualnie 113 osób 
otrzymuje dwudaniowy gorący posiłek w placówce, do której uczęszcza.

Istnieje także możliwość otrzymywania paczek żywnościowych w ramach Progra-
mu operacyjnego pomoc żywnościowa FEAD. W roku 2022 z programu skorzy-
stało 1800 osób, które raz w miesiącu odbierały paczki z suchym prowiantem.

Aby otrzymać paczkę żywnościową z  Programu FEAD, kryterium dochodowe 
wynosi: 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby w rodzinie, 
nie może przekraczać 1 320,00 zł.

Aby skorzystać ze wsparcia w formie ciepłego posiłku czy paczki żywnościowej, 
należy udać się do Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. Piasko-
wej 21/23 i  złożyć tam stosowny wniosek. Osoby zainteresowane zaprasza-
my do  kontaktu w  CUS, od  poniedziałku do  czwartku, w  godz.  8.00 – 16.00, 
nr tel. 45 855 31 26.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Od 13 lutego czytelnicy filii nr 6 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Żyrardowie mogą korzystać z księgozbiorów. Po tym 
jak właściciele obiektu Starej Garbarni wypowiedzieli umowę naj-
mu bibliotece, filia przeniosła się do centrali przy ulicy Mostowej. 

W ciągu 2 miesięcy pracownicy biblioteki w Żyrardowie musieli przenieść 
księgozbiór filii nr 6. Było to spowodowane wypowiedzeniem umowy przez 
właścicieli Starej Garbarni. Niestety w tak krótkim czasie nie udało się wyty-
pować nowego miejsca na filię, więc została ona przeniesiona do centrali. 

- Od lutego zaczęliśmy montować filię nr 6 na piętrze naszej centrali czyli przy 
ulicy Mostowej 1. Po przeprowadzeniu podstawowych działań jak lekkie od-
świeżenie, wymiana lamp, przeprowadzenie regałów i książek, od 13 lutego je-
steśmy już dostępni dla czytelników – wyjaśnia Jerzy Naziębło, dyrektor Miej-
skiej i Powiatowej biblioteki Publicznej w Żyrardowie. – Mamy nadzieję, że 
część czytelników do nas wróci. Wiemy, że niektórzy wybiorą inne, bliższe filie 
jak choćby tę przy ulicy Moniuszki – dodaje dyrektor.

Dyrektor podkreśla jednak, że centrala nie jest docelowym miejscem, w któ-
rym filia nr 6 będzie się mieścić. Trudno jednak określić gdzie i w jakim cza-
sie filia się przeniesie, dlatego tymczasowo jej działania zostały wznowione 
przy Mostowej.
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Ula to Zula.

CUS Podsumowało rok 2022 Tradycyjnie w karnawale,  
można bawić się wytrwale

Ponad 800 mieszkańców Żyrar-
dowa, w tym dzieci, młodzież, 
dorośli i seniorzy, skorzystało 
w 2022 roku z bezpłatnych usług 
społecznych Miasta Żyrardowa 
takich, jak np. taxi dla seniora, 
złota rączka, rehabilitacja, die-
tetyk, logopeda, psycholog, in-
terwencyjna pomoc dla całych 
rodzin. Po raz pierwszy na żyrar-
dowskich podwórkach działali 
z dziećmi i młodzieżą pedagodzy 
ulicy.

Ponad milion złotych z budżetu mia-
sta i środków unijnych skierowano 
w 2022 roku na realizację różno-
rodnych potrzeb mieszkańców. Kil-
kanaście lokalnych organizacji spo-
łecznych i podmiotów biznesowych 
zaangażowanych było w niesienie 
pomocy mieszkańcom. To prawdzi-
wa rewolucja w obszarze pomocy 
społecznej w naszym mieście.

Tak szerokiego spektrum bezpłat-
nych usług, jakie realizuje Miasto 
Żyrardów, zazdroszczą nam inne 
samorządy. To powód do dumy i sa-
tysfakcji – powiedział Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski – Prezydent Miasta 
Żyrardowa na dzisiejszej konferencji 
prasowej podsumowującej rok funk-
cjonowania bezpłatnych usług spo-
łecznych – Na pomocy społecznej 

dedykowanej naszym mieszkańcom 
nie będziemy oszczędzać. Cieszę się, 
że radni Rady Miasta są tego same-
go zdania, że wszyscy widzimy ko-
nieczność reagowania na potrzeby 
mieszkańców i nigdy temat zakresu 
świadczonych mieszkańcom usług 
nie był przedmiotem sporu. Dzięku-
ję radnym, dziękuję Centrum Usług 
Społecznych w Żyrardowie, dziękuję 
wszystkim organizacjom społecz-
nym za pomyślną współpracę.

Podczas konferencji prezydent 
wraz z Agnieszką Stępską Dyrek-
tor CUS Żyrardów zaprezentowali 
także usługi społeczne, które będą 
świadczone w tym roku. Jest to kon-
tynuacja tego samego zakresu, co 
w ubiegłym roku. Poznaliśmy także 
realizatorów tych usług. Wszystkich 
zainteresowanych skorzystaniem 
z oferty zachęcamy do kontaktu 
z CUS Żyrardów, ul. Piaskowa 21/23, 
te. 46 855 31 26.

Projekt pn. Centrum Usług Społecz-
nych w Żyrardowie finansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 
Rozwój Usług Społecznych świad-
czonych w środowisku lokalnym.

Tekst i foto: UM Żyrardów

9 lutego w Szkole Podstawowej 
nr. 4 im. Mikołaja Reja w Żyrar-
dowie odbył się bal karnawało-
wo-walentynkowy, który z powo-
dzeniem zjednał serca uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Jednak nie 
tylko zabawa była celem tego wy-
darzenia - bal był także połączony 
z charytatywną zbiórką na rzecz 
Natalii Karkucińskiej, uczennicy, 
która w dniu wyjazdu na wakacje 
została poszkodowana w wypad-
ku samochodowym.
Chęć pomocy Natalii, która wymaga 
kosztownej rehabilitacji, zjednoczyła 
społeczność szkolną. Wszyscy ucznio-
wie, nauczyciele i rodzice pracowali 
razem, aby pomóc jej w jakikolwiek 
sposób. W ramach pomocy dla Natalii, 
uczniowie mieli możliwość zakupienia 
ciast przygotowanych przez rodziców, 

co pozwoliło na zebranie funduszy na 
jej rehabilitację.
Bal karnawałowy był niesamowitą 
okazją do wspólnej zabawy oraz prze-
kazania wsparcia dla Natalii. Wszyscy 
uczestnicy ubrani byli w kolorowe 
stroje karnawałowe, a walentynki były 
głównym motywem dekoracji.
Tradycyjnie w karnawale, można ba-
wić się wytrwale - podkreśla Dyrektor 
Szkoły Beata Marzęda-Przybysz. Jako 
nauczyciele razem z naszymi szkolny-
mi wolontariuszami zorganizowaliśmy 
bal karnawałowy. Z racji tego, iż w tym 
roku ferie rozpoczynają się stosunko-
wo późno postanowiliśmy połączyć 
karnawał z walentynkami. Sala gimna-
styczna udekorowana została waśnie 
w motywie miłości, przeważają kolory 
czerwone oraz dekoracje z balonów. 

Bal odbywa się w dwóch grupach 
wiekowych jako pierwsi bawią się naj-
młodsi, następnie atrakcje przewidzia-
ne są dla klas IV-VIII. Dla wszystkich 
nie zabrakło również konkursów z na-
grodami, nagrodzone zostaną  m.in: 
dzieci z najciekawszymi kostiumami. 
Jeśli chodzi o starszą grupę, tu trady-
cyjnie już, wybieramy króla i królową 
balu. Dla wszystkich osób, które nie 
były w stanie nabyć kostiumów, szko-
ła przygotowała własne przebrania. 
Oprócz balu karnawałowego, dziś od-
bywa się również dzień słodkości, 
dzięki pomocy rodziców udało się uzy-
skać tak dużą ilość ciast, że planujemy 
sprzedawać je również w następnych 
dniach. Cały uzbierany fundusz prze-
kazany zostanie na kosztowną rehabi-
litację Natalii Karkucińskiej. 
Bal karnawałowo-walentynkowy 
w Szkole Podstawowej nr. 4 im. Mi-
kołaja Reja w Żyrardowie był nie tyl-
ko okazją do wspólnej zabawy, ale 
także do okazania wsparcia i pomo-
cy potrzebującej uczennicy. Wszyscy 
uczniowie oraz rodzice pokazali, że 
kiedy łączy nas cel, możemy doko-
nać wielkich rzeczy. Taka inicjatywa 
pokazuje, że nawet małe gesty mogą 
przynieść wielką radość i pomóc po-
trzebującym.

W piątek, 10 lutego, w ży-
rardowskiej Resursie odbył 
się wyjątkowy spektakl mu-
zyczny, w reżyserii Macieja 
Kocińskiego. Na scenie poja-
wiła się Ula Chocyk, utalen-
towana uczestniczka zajęć 
stałych w Centrum Kultury 
Żyrardów, która wcieliła się 
w postać Zuli Pogorzelskiej 
- śpiewaczki, aktorki teatral-
nej i tancerki, gwiazdy sceny 

kabaretowo-rewiowej lat 20. 
XX wieku.

Spektakl, zatytułowany „Ula 
to Zula”, opowiadał historię 
tej znakomitej artystki, która 
w swojej epoce była jednym 
z największych talentów na 
polskiej scenie kabaretowej. 
Zula Pogorzelska zyskała sławę 
dzięki swojemu niezwykłemu 
talentowi wokalnemu oraz nie-
samowitemu poczuciu humoru, 
które przyciągało do niej tłumy 
widzów.

W rolę Zuli Pogorzelskiej do-
skonale wcieliła się Ula Chocyk, 
która zachwyciła publiczność 
swoim talentem i profesjona-
lizmem. Jej wykonanie utworów, 
takich jak „To wystarczy mi”, było 
pełne energii i emocji.

Jednak sam spektakl to nie tylko 
muzyka i śpiew. To także poru-
szająca historia życia i kariery tej 
znakomitej artystki, opowiadana 
przez Macieja Klocińskiego. Pu-
bliczność miała okazję poznać 
kulisy jej pracy, a także życia pry-
watnego.
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Funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

O wodzie geotermalnej 
w Mszczonowie

„Dobre praktyki” związane z wykorzystaniem 
naturalnego bogactwa gminy, czyli wody 
geotermalnej, poznawała we wtorek, 7 lute-
go, delegacja, która podczas wizyty studyjnej 
w Polsce odwiedziła m.in. Mszczonów. W jej 
składzie znaleźli się: Marit Brommer - Dyrek-
tor Zarządzająca Międzynarodowej Asocjacji 
Geotermalnej (International Geothermal As-
sociation), profesor Beata Kępińska, Marek 
Hajto, Bartłomiej Ciapała (Polskie Stowarzy-
szenie Geotermiczne w Krakowie). Przewod-
nikiem po arkanach wykorzystywania ciepłej 
wody na Ziemi Mszczonowskiej był Marcin 
Słowek, przedstawiciel spółki Geotermia Ma-
zowiecka.

Część czasu, przeznaczonego na odwiedziny 
w gminie, delegacja przeznaczyła na zapozna-

nie się z praktycznym wykorzystaniem geo-
termalnych zasobów. Goście odwiedzili basen 
dla nurków Deepspot, który jest drugim naj-
głębszym tego typu obiektem na świecie, a na 
Starym Kontynencie nie ma sobie równych. 
Ciepła woda jest niezbędnym elementem 
jego działalności i sprawia, że swoje zdolności 
można w nim doskonalić przez cały rok.

Z geotermalnych zasobów korzystają także lo-
kalne Termy. Członkowie delegacji w komplek-
sie mogli dowiedzieć się, że kąpiele w mszczo-
nowskiej, ciepłej wodzie są nie tylko niezwykle 
przyjemnym relaksem, ale mają także właści-
wości prozdrowotne. Zimą, gdy temperatura 
spada poniżej 0oC zanurzenie się w basenie 
zlokalizowanym na dworze, jest ciekawym do-
świadczeniem. Wo da bowiem, w przeciwień-
stwie do otaczającego chłodu, jest ciepła.

Podczas wizyty studyjnej członkowie delega-
cji odwiedzili również Suntago – największy, 
zadaszony park wodny w Europie. Także ten 
obiekt wykorzystuje geotermalne zasoby Zie-
mi Mszczonowskiej w celach rekreacyjnych 
i zdrowotnych.

Odwiedziny w Geotermii Mazowieckiej S.A. 
pokazały gościom kolejne zastosowanie cie-
płej wody w Mszczonowie. Cel komunalny, 
a więc ekologiczne ogrzewanie budynków, 
zapoczątkował wykorzystywanie naturalnego 
bogactwa gminy. Jak wspominał burmistrz Jó-
zef Grzegorz Kurek podczas spotkania w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego, system 

oparty na „cieple z Ziemi” zastąpił przestarza-
łe, zanieczyszczające powietrze kotłownie wę-
glowe.

W trakcie swojego wystąpienia włodarz przy-
pomniał także początki Geotermii Mazowiec-
kiej, a także krótko przedstawił kolejne inwe-
stycje związane z ciepłą wodą. Nie zabrakło 
również zaprezentowania przyszłych możli-
wości, które daje posiadanie naturalnego bo-
gactwa Ziemi Mszczonowskiej. Jednym z nich 
jest możliwość butelkowania wody, która ma 
właściwości mineralne. W przeciwieństwie do 
większości źródeł, mszczonowska woda nie 
jest słona, a słodka. Z powodzeniem można ją 
więc pić, korzystając chociażby z kranów zlo-
kalizowanych na skwerze w okolicach tężni. 
Uzdrowiskowy element infrastruktury także 
korzysta zresztą z wody geotermalnej.

Członkowie delegacji byli pod wrażeniem tego, 
jak Mszczonów wykorzystuje swoje naturalne 
bogactwo budując na nim swoją markę. Woda 
geotermalna stała się symbolem gminy, która 
dzięki niej pozyskała inwestorów zewnętrz-
nych, a także rozwinęła swoją infrastrukturę. 
Co więcej, płynne bogactwo daje jeszcze wiele 
możliwości, a wtorkowa wizyta na pewno była 
inspiracją i pokazała, jak w państwach euro-
pejskich wykorzystuje się „ciepło z Ziemi”, 
a jak korzysta się z niego w Polsce.

Dagmara Bednarek, GCI

Od dnia 15 lutego 2023r. rozpoczyna  funkcjonowa-
nie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych znajdujący się w Wymysłowie przy ul. Kole-
jowej 1 (na terenie targowiska).

PSZOK czynny będzie 3 dni w tygodniu (poza dniami 
ustawowo wolnymi od pracy):

• w poniedziałki od godz. 7:00 do godz. 14:00;
• w środy od godz. 10:00 do godz. 17:00;
• w soboty od godz. 8:00 do godz. 14:00.

W PSZOK będą przyjmowane wyłącznie odpady 
segregowane, których rodzaje zostały określone 
w Regulaminie funkcjonowania Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Msz-
czonów.

Możliwość oddania odpadów do PSZOK będą mieli 
wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych, 
którzy wnoszą do Gminy opłatę za odbiór odpadów 
komunalnych. Pracownik obsługujący PSZOK bę-
dzie uprawniony do zweryfikowania uprawnienia 
do korzystania z PSZOK przez osobę dostarczającą 
odpady i w tym celu może poprosić np. o kopię  zło-
żonej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie dekla-
racji, dowód uiszczenia opłaty za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych, potwierdzenie 
zamieszkiwania w budynku wielorodzinnym na te-
renie gminy itp.

W PSZOK nie będą przyjmowane odpady rolni-
cze i powstałe w związku z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą.

Na terenie PSZOK znajduje się Punkt napraw 
i ponownego użycia, w którym mieszkańcy Gminy 
uprawnieni do korzystania z PSZOK, będą mogli po-
zostawiać używane, ale wciąż działające lub wyma-

gające drobnej naprawy meble, zabawki, książki, itp. 
Pozostawione rzeczy muszą być czyste i nie mogą 
posiadać uszkodzeń stwarzających zagrożenie czy 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Osta-
teczną decyzję o przydatności danego przedmiotu 
do ponownego wykorzystania podejmuje pracow-
nik PSZOK. Zasady funkcjonowania Punktu napraw 
i ponownego użycia, określa odrębny regulamin.

Regulaminy dot. funkcjonowania PSZOK można 
znaleźć pod adresem: https://www.bip.mszczonow.
pl/244,gminny-system-gospodarowania-odpadami-
-komunalnymi

w zakładce Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK).

Tekst: UG Mszczonów
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Nowe stawki 
za śmieci 

Wybory nowego sołtysa

Od 1 marca następuje zmiana za 
odbiór śmieci w Gminie Puszcza 
Mariańska. Nowe stawki zakła-
dają zakładają możliwość zniżki 
5 zł, jeżeli nieruchomość posiada 
kompostownik, 1 zł dla posiada-
czy Karty Dużej Rodziny. 

Rada Gminy Puszcza Mariańska pod-
jęła uchwałę w sprawie nowych sta-

wek za odbiór odpadów w gminie. Na 
jej mocy zmiany zostaną wprowadzo-
ne od 1 marca. I tak odpady miesza-
ne będą kosztować 34 zł za odpady 
segregowane. Jeżeli właściciel nie wy-
wiązuje się z selekcji odpadów, stawka 
ta wzrasta do 102 zł za osobę. Właści-
ciele domków letniskowych zapłacą za 
odpady selektywne 206 zł.

Istnieje możliwość obniżenia kosztów 
o 5 zł na osobę, jeżeli na nieruchomo-
ści znajduje się kompostownik. O zło-
tówkę swoje opłaty mogą obniżyć po-
siadacze Karty Dużej Rodziny. 

26 lutego odbędą się wybory nowego sołtysa wsi Studzieniec 
i Rady Sołeckiej. Podczas zebrania wiejskiego odbędą się wy-
bory, do których przystąpienia uprawnionych jest 188 osób. 
Obecność 94 pozwoli na przeprowadzenie wyborów i wybór 
nowego sołtysa. 

Pierwszy termin wyborów sołeckich odbędzie się 26 lutego o godzinie 
15:00. Jeżeli w tym czasie do głosowania nie przystąpi 94 osób, wybory 
zostaną powtórzone o godzinie 15:20. Wybór sołtysa odbędzie się na 
podstawie zgłoszonych przez głosujących kandydatów bezpośrednio 
przed samym głosowaniem. Głosowanie będzie tajne na przygotowa-
nych wcześniej kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią gminy. 
Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy zameldowani na pobyt sta-
ły i posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy. 
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W ramach realizacji projektu pn.: „E-usługi dla 
Gminy Radziejowice” dofi nansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, Gmina Radziejowice 
wprowadza system elektronicznych rekrutacji do 
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkol-
nych w publicznych szkołach podstawowych, 
a także do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych.
Nabór do publicznego przedszkola i oddzia-
łów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Radziejowice na rok szkolny 2023/2024
Kryteria rekrutacji`
Do publicznego przedszkola/oddziału przed-
szkolnego przyjmuje się kandydatów zamiesz-
kałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż licz-
ba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postę-
powania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę 
kryteria określone w art. 131 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), tj.
• wielodzietność rodziny kandydata, potwier-

dzone pisemnym oświadczeniem rodzica/
opiekuna prawnego,

• niepełnosprawność kandydata, potwier-
dzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydany ze względu na niepełno-
sprawność,

• niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata, potwierdzone orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub o stopniu niepełnospraw-
ności lub orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS 
o całkowitej lub częściowej niezdolności do 
pracy,

• niepełnosprawność obojga rodziców kan-
dydata, potwierdzone jak wyżej,

• niepełnosprawność rodzeństwa kandyda-
ta, potwierdzone jak wyżej,

• samotne wychowywanie kandydata w ro-
dzinie, potwierdzone prawomocnym wyro-
kiem sądu rodzinnego orzekającego o rozwo-
dzie lub separacji lub akt zgonu

lub pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka 
i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 
z jego rodzicem,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą, po-

twierdzone dokumentem poświadczającym 
objęcie dziecka pieczą zastępczą

  Kryteria ustawowe mają jednakową war-
tość.
W przypadku równorzędnych wyników uzy-
skanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 
etapu dane publiczne przedszkole/oddział 
przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejsca-
mi, będą brane pod uwagę kryteria określone 
przez organ prowadzący, zawarte w   uchwale 
Nr XXXVI/170/2017 Rady Gminy Radziejowice 
z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określe-
nia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Radziejowice 
oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów, tj.:
1. kandydat w danym roku kalendarzowym 

podlega obowiązkowi odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego lub ma od-
roczone spełnienie obowiązku szkolnego
– 60 pkt,

2. kandydat w roku kalendarzowym, w którym 
prowadzona jest rekrutacja, kończy 5 lub 4 
lata – 30 pkt,

3. kandydat w roku kalendarzowym, w którym 
prowadzona jest rekrutacja, kończy 3 lata – 
20 pkt,

4. rodzice / opiekunowie prawni kandydata pra-
cują na podstawie umowy o pracę / umowy 
cywilnoprawnej lub prowadzą gospodarstwo 
rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność 
gospodarczą lub studiują / uczą się w trybie 
dziennym – 10 pkt za każdego rodzica – mak-
symalnie – 20 pkt,

5. kandydat posiada rodzeństwo, które będzie 
w roku szkolnym, na który jest prowadzona 
rekrutacja, uczęszczało do przedszkola / od-
działu przedszkolnego lub do szkoły podsta-
wowej, w której funkcjonuje oddział przed-
szkolny – 5 pkt,

6. kandydat, który przed rozpoczęciem rekru-
tacji korzystał z wychowania przedszkolnego 
lub uczęszczał do żłobka –  2 pkt.

Terminy rekrutacji
Terminy rekrutacji określa ZARZĄDZENIE 
NR 7/2023 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 
31.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogra-
mu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełniającym do publicz-
nych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych i do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok 
szkolny 2023/2024.
Składanie wniosków w procesie rekrutacji 
elektronicznych możliwe będzie po wcze-
śniejszym dokonaniu rejestracji w systemie 
elektronicznych rekrutacji. Adres strony 
internetowej umożliwiającej korzystanie 
z systemu elektronicznych rekrutacji zosta-
nie opublikowany do dnia 20 lutego 2023 r.
Nabór do pierwszych klas publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Radziejowice na rok szkolny 2023/2024
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawo-
wej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież 
zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na pod-
stawie zgłoszenia rodziców /prawnych opieku-

nów.
Zgodnie z   ustawą Prawo oświatowe kandyda-
ci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierw-
szej po przeprowadzeniu postępowania rekruta-
cyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wol-
nymi miejscami.
Kryteria rekrutacji
W  postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkol-
ny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej brane będą pod uwagę 
kryteria określone przez organ prowadzący, za-
warte uchwale Nr XXXVI/169/2017 Rady Gmi-
ny Radziejowice z dnia 28 lutego 2017 roku 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacyj-
nych, wartości punktowej poszczególnych 
kryteriów oraz rodzajów dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Radziejowice, 
Terminy rekrutacji do klas pierwszych pu-

blicznych szkół podstawowych
Terminy rekrutacji do klas pierwszych publicz-
nych szkół podstawowych określa ZARZĄDZE-
NIE NR 7/2023 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 
31.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogra-
mu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 
oraz postępowaniu uzupełniającym do publicz-
nych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych i do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok 
szkolny 2023/2024.
Składanie wniosków w procesie rekrutacji 
elektronicznych możliwe będzie po wcze-
śniejszym dokonaniu rejestracji w systemie 
elektronicznych rekrutacji. Adres strony 
internetowej umożliwiającej korzystanie 
z systemu elektronicznych rekrutacji zosta-
nie opublikowany do dnia 20 lutego 2023 r.
Szczegółowe informacje na temat prowadzo-
nych postępowań rekrutacyjnych dostępne 
będą w danej szkole podstawowej lub przed-
szkolu prowadzącym postępowanie.

Tekst: UG Radziejowice

RADZIEJOWICE

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24 za pomocą systemu elektronicznego
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Kluby sportowe  
z dotacją  

od burmistrza 

Spotkanie w sprawie rozbudowy 
drogi A50/S50

Czy to na pewno pracownik urzędu?

WISKITKI

Już kilka miesięcy tematu docierały do nas informacje, że 
w gminie Wiskitki pojawiają się ludzie, którzy powołują się na 
współpracę z urzędem. Takie wizyty były zgłaszane do urzędu 
w celu weryfikacji podobnej pracy terenowej urzędników wi-
skickich. Burmistrz apeluje o ostrożność. 

W ostatnich dniach powróciło zjawisko odwiedzania mieszkańców 
Gminy Wiskitki przez ludzi, którzy twierdzą, że współpracują z urzę-
dem. Osoby te powołują się na realizowane przez gminy programy, 
np. „Czyste powietrze”, zachęcaniem do zakupu fotowoltaiki lub 
proponującymi usługi związane z ochroną środowiska. Burmistrz 
ostrzega, że podobne działania nie są prowadzone przez urząd, 
a jeśli takie wizyty składają osoby z prywatnych firm, to wizyty te 
nie są prowadzone w porozumieniu z Urzędem Gminy. Miasta 
i Gminy Wiskitki przypomina, że nie współpracuje aktualnie z żad-
nym przedsiębiorcą w tym zakresie!

Aby uchronić się przed podobnym oszustwem wystarczy wylegity-
mować osobę poprzez podanie imienia i nazwiska i okazanie peł-
nomocnictwa i dodatkowej dokumentacji poświadczającej prawo 
do realizacji zadań gminy. 

Jak czytamy na stronie urzędu: „Każdy taki przypadek można zgło-
sić także bezpośrednio do Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wi-
skitki - tel. 46 854 50 37”. Jednocześnie mieszkańcy gminy proszeni 
są o czujność i rozwagę.

130 tysięcy zł na działalność 
sportową i szkolenia dzieci i mło-
dzieży otrzymały 3 klubu z tere-
nu Gminy Wiskitki, które propa-
gują zdrowy styl życia u dzieci 
i młodzieży z terenu gminy. 

17 lutego Rafał Mitura, burmistrz 
Miasta i Gminy Wiskitki podpisał 
umowy z klubami sportowymi dzia-
łającymi na terenie Miasta i Gminy 
Wiskitki. Dotacje zostały przyznane: 
ULKS VIS Wiskitki, KS Guzovia Gu-
zów i KS Pogoń Wiskitki. 

Kluby otrzymały dotacje na łącz-
ną kwotę 130 tys. zł na działalność 
sportową i szkolenie dzieci i mło-
dzieży w piłce nożnej, tenisie sto-
łowym oraz na wielodyscyplinarne 
przygotowanie dzieci i młodzieży do 
zawodów sportowych. 

• ULKS VIS Wiskitki – łączna kwota 
dotacji 38 tys. zł

• KS Guzowa Guzów – łączna kwo-
ta dotacji 52 tys. zł

• KS Pogoń Wiskitki – łączna kwota 
dotacji 40 tys. zł

Spotkanie było też okazją do omó-
wienia tegorocznych planów związa-
nych m. in. z inwestycjami w obiekty 
sportowe.

Informacja prasowa: UMiG Wiskitki

Już 2 marca odbędzie spotkanie w sprawie rozbudowy drogi A50/S50. 
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Wiskitki po kon-
sultacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA] miejsce 
spotkania zostało zmienione. Spotkanie informacyjne odbędzie się w sali 
sportowej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach.

Termin i godzina spotkania 2 marca 2023 godz. 18.00 pozostają bez zmian.
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Waloryzacja emerytur nie pomogła żyrar-
dowskiej policji, która i tak od kilku lat zma-
ga się z niewielkim zainteresowaniem służbą 
na terenie powiatu żyrardowskiego. W 2023 
roku na emeryturę przeszło 13 funkcjonariu-
szy. Zmiany w emeryturach dla służb mun-
durowych spowodowała lawinowe przejścia 
na emeryturę w całej Polsce. Od 2023 roku 
już nie 15 a 25 lat będzie musiał przepraco-
wać policjant, żeby móc odejść ze służby na 
emeryturę. O tym jak komenda radzi sobie 
z brakami kadrowymi rozmawiamy z insp. 
Edytą Marczewską, Komendant Komendy 
Powiatowej Policji w Żyrardowie. 

W ostatnim czasie w związku z rewaloryza-
cję emerytur i rent spowodowała, że wielu 
policjantów przeszło na emeryturę. 

Z naszej jednostki z całego powiatu odeszło 13 po-

licjantów. Nie można powiedzieć, że jest to opcja 
lepsza finansowo, bo warto pamiętać, że emery-
tura to ciągle 75 proc. naszego uposażenia. Te 
osoby, które zdecydowały się odejść, to funkcjo-
nariusze z wieloletnim stażem. Głównie policjanci, 
którzy pełnili służbę 30 lat i więcej. Tylko w dwóch 
przypadkach mieliśmy do czynienia z funkcjona-
riuszami, którzy przepracowali 20 i ponad 20 lat. 
Nie pożegnaliśmy młodych policjantów, pożegna-
liśmy policjantów, którzy skorzystali z opcji zmian 
w emeryturach. Odeszło kilku policjantów ze sta-
nowisk kierowniczych. 

Skoro to były kierownicze stanowiska, ilu 
kierowników odeszło?

Policjantów, którzy odeszli z kierowniczych sta-
nowisk było czterech. Był to dla nas niewątpliwy 
problem, ponieważ musieliśmy zapewnić za-
stępstwo w kierowaniu wydziałami poprzez po-
licjantów, którzy musieli mieć już doświadczenie 
i praktykę w tej właśnie profesji i poszczególnych 
wydziałach, a nawet komórkach organizacyjnych, 
bo Komendant Komisariatu w Mszczonowie rów-
nież odszedł na emeryturę. Jednak poradziliśmy 
sobie z tym problemem. W jednym przypadku 
(chodzi o Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowe-
go) zaciągnęliśmy wsparcie z sąsiedniego powia-
tu, ale wolałabym nie zdradzać jeszcze, kto nim 
będzie. Cze3kamy na decyzje Komendanta Głów-
nego Policji. Wszystko będzie wiadomo w ciągu 
najbliższych tygodni. Te nasze zmiany kadrowe 
wewnątrz komendy już się zadziały. Mamy już 
nowego Naczelnika Wydziału Prewencji, zastęp-
cę Naczelnika Wydziału Prewencji i Komendan-
ta Komisariatu w Mszczonowie. W pozostałych 
przypadkach zapewniliśmy sobie zamiany. Po-
wołaliśmy kolejnych dyżurnych – osoby, które 
były w tzw. rezerwie kadrowej na naszej dyżurce 
żyrardowskiej. Także nie są to policjanci, którzy 
są tu z przypadku. Oczywiście jeśli odchodzą od 
nas ludzie, a nie jesteśmy jednostką zbyt liczeb-
ną, jesteśmy jednostką średniej wielkości, musi-
my sobie jakoś z tym poradzić. W dalszym ciągu 
szkolimy nowych policjantów, którzy są obecnie 
na praktykach i w szkółkach. Czekamy aż wrócę 
i będą mogli zasilić nasze szeregi. 

Ile jest miejsc w jednostce dla nowych poli-
cjantów. 

Na początku lutego było 9 wolnych miejsc do ob-
sadzenia i tu czekamy na nowych kandydatów, 
którzy zechcą z nami współpracować. Po odejściu 
naszych funkcjonariuszy na emeryturę, tych waka-
tów jest nieco  więcej. Natomiast w związku z pro-
wadzonymi działaniami Komendy Wojewódzkiej 
w Radomiu, systematycznie nowi policjanci do 
nas trafiają. Po przyjęciu do służby po złożeniu 
ślubowania, każdy nowy policjant rusza do szkół 
policji. I w tym momencie w szkołach mamy 20 
nowych funkcjonariuszy. W tym roku trafią oni na 
ulice Żyrardowa, Mszczonowa i do gmin.

20 funkcjonariuszy to dużo. Czy to wyjątko-
wy rok w związku z obecną sytuacją przej-
ścia policjantów na emerytury?

Ci policjanci byli zwerbowani jeszcze w 2022 roku, 
ale cykl szkolenia jest dość długotrwały. Cykl szko-
lenia to około pół roku. Później praktyka zawo-
dowa to 62 służby do wypełnienia do Oddziału 

Prewencji w Warszawie. Dopiero potem trafiają 
do jednostek macierzystych. To kilka kursów, więc 
byli przyjmowani w różnych terminach. Ostatni 
nabór był 31 grudnia. Cieszymy się z każdego ko-
lejnego policjanta, którzy zasilają nasza jednostkę. 

Czy zainteresowanie pracą w policji jest sta-
łe, czy może rysują się jakieś tendencje?

To, że w tym roku trafi do nas 20 nowych policjan-
tów wynika z zapotrzebowania i wolnych waka-

tów, które były u nas zgłoszone. Na tej podstawie 
gen. Waldemar Wołowiec, Komendant wojewódz-
ki w Radomiu przydziela nowych funkcjonariuszy 
do poszczególnych jednostek. Ta liczba jest spo-
ra, ale nie jest też stała. W minionych latach przy-
chodziło do nas mniej pracowników. Te odejścia, 
które teraz trwają w całej polskiej komendzie to 
trudne zadanie dla komendanta. Nie jesteśmy je-
dyną jednostką, która ma takie potrzeby. Warto 
wspomnieć, że w Radomiu powstała nowa jed-
nostka, której celem jest zabezpieczenia przejaz-
dów kibiców, meczów i imprez masowych. Dzięki 
temu oddziały prewencji terenowe zostały odcią-
żone o dodatkową służbę. Ale również ten oddział 
wymaga nowych funkcjonariuszy. 

Czy można powiedzieć, że zainteresowanie 
tym zawodem wzrasta czy maleje?

Największe zainteresowanie służba jest w woje-
wództwach wschodnich. Możliwe, ze to kwestia 
bezpieczeństwa i stabilności pracy. U nas rów-
nież zainteresowanie zawodem jest, ale bliskość 
Warszawy powoduje, że ci policjanci idą do pracy 

Jedni odchodzą na 
emeryturę, inni 
idą do szkółek
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w Warszawie, bo tam dodatki stołeczne. Zauwa-
żamy, że nasza praca jest interesująca nawet dla 
młodych osób w szkołach średnich. Jest teraz 
pewnego rodzaju moda na klasy mundurowe, 
a nasi policjanci widzą faktyczne chęci do wstąpie-
nia  w nasze szeregi kolejnych pokoleń. Niestety 
łatwy dojazd do Warszawy i szybka kalkulacja sta-
wia nas na przegranej pozycji, a młodzież składa 
swoje dokumenty w Pałacu Mostowskich w War-
szawie. Co wcale nie oznacza, że u nas zarabia się 
źle. Wiem również, że nasza jednostka cieszy się 
dobrą opinią, jako miejsce o dobrej atmosferze 
pracy. Mamy również sporo funkcjonariuszy z od-
ległych zakątków Polski. 

Skąd w takim razie są policjanci w Żyrardo-
wie?

Są z innych powiatów i województw. Często bar-
dzo odległych. Wynika to właśnie z tego, że na ich 
terenie nie ma takich naborów, a jednostki są peł-

ne. Dlatego właśnie składają dokumenty do Ra-
domia, a tam są przydzielani do nas. Jest bardzo 
duże zainteresowanie na Lubelszczyźnie i w woje-
wództwie świętokrzyskim. To się niestety dla nas 
wiąże z tym, że kiedy zwalnia się miejsce w pobli-
żu ich miejsca zamieszkania, ich domów, wracają 
tam. Oczywiście rozmawiamy z nimi wcześniej, bo 
dla nas to utrata wyszkolonego pracownika, który 
poznał już nasza specyfikę pracy, jest przez nasz 
ukształtowany zawodowo. To dla nas strata. Po-
nieważ na naszym terenie różnorodność zdarzeń 
jest obfita, wiemy, że oddajemy doskonale przy-
gotowanych policjantów. Niestety mamy świado-
mość, że te roszady muszą być. Często do nas 
docierają informacje, że mieszkańcy przyzwyczają 
się do swoich dzielnicowych, posterunkowych. 

Ostatnio w jednostce pojawił się również 
nowy pierwszy zastępca. 

Został wprowadzony na stanowisko nowy zastęp-

ca Komendanta Policji w Żyrardowie. Jest to pan 
Tomasz Adamczyk. Nie jest dla nas anonimową 
postacią. Pracował z nami kilkanaście lat w Ży-
rardowie.  Wcześnie był też kierownikiem poste-
runku w Wiskitkach. Jest bardzo doświadczonym 
policjantem. Jest bardzo otwarty, komunikatywny 
i cieszy się bardzo dobrą opinią. Przypomnę, że 
komendant Adamek pożegnał się z nami 4 lute-
go;. Przeniósł się do dalszego pełnienia służby 
w Pabianicach. Pracował z nami 2 lata, ale jednak 
znaczna odległość od miejsca zamieszkania była 
dla niego dość uciążliwa. 

Jakie zdarzenia są dzisiaj najczęstsze na ter-
nie powiatu?

Najbardziej niepokoi nas fakt, że coraz częściej 
pojawiają się interwencje z osobami z zaburze-
niami nerwowymi, psychicznymi. To kłopotliwe 
o tyle, że nie można przewidzieć do końca dzia-
łań takiej osoby, a dodatkowo taka interwencja 
wymaga obecności zespołu medycznego. Bardzo 
często kończy się to hospitalizacją. Wymaga to 
od nas również dodatkowych szkoleń. Jeśli cho-
dzi o przestępstwa, to bardzo dużo jest wyłudzeń, 

oszustw głównie internetowych. To zdecydowa-
nie najwięcej zdarzeń, które do nas trafiają. Jeżeli 
chodzi o włamania mieszkaniowe i kradzieże, to 
przestępstwo występujące falami. Współpracu-
jąc z innymi jednostkami, udaje nam się te osoby 
zatrzymywać. Niestety widzimy, że to tendencja 
wzrostowa, która nasila się w związku z szalejąca 
drożyzną, inflacją. W ostatnim czasie w ciągu jed-
nej nocy doszło do kilku włamań do mieszkań na 
terenie Żyrardowa. W ostatnim czasie wystąpiło 
tylko jedno. Mamy świadomość, że te włamania 
dokonała jedna osoba lub jedna grupa. Mamy 
zabezpieczone pewne ślady. Dzięki współpracy 
z policja z całego kraju i ich baz danych ten pro-

ces trwa i doprowadza do ujęć. Ważne oczywiście, 
żeby stosować zasadę ograniczonego zaufania 
i korzystać z pomocy sąsiedzkiej, by ktoś doglą-
dał naszych mieszkań, ogródków, obejść podczas 
naszej nieobecności, by choć przez chwilę zapa-
lone światło dawało złudzenie obecności miesz-
kańców. Okradzione mieszkania, były mieszka-
niami ciemnymi, a włamanie trwa kilka minut. My 
cały czas pracujemy nad tym. Mamy dedykowane 
bazy osób. Nasi policjanci bacznie obserwują to, 
co się dzieje. W końcu naszym nadrzędnym ce-
lem jest, by mieszkańcy naszego powiatu czuli się 
bezpieczni.

   R E K L A M A
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Taniec w kręgu - Seniorze 
czekamy na ciebie

Powolne  
walentynki
Walentynki to święto, które co 
roku przyciąga uwagę zakocha-
nych na całym świecie. W tym 
dniu wiele osób obdarowuje się 
prezentami, wysyła życzenia 
i spędza czas w romantycznych 
miejscach. W tym roku, miesz-
kańcy miasta Żyrardowa mieli 
okazję uczestniczyć w wyjątko-
wym koncercie, który był pre-
zentem od Prezydenta Miasta 
- Lucjana Krzysztofa Chrzanow-
skiego.

14 lutego w żyrardowskim Centrum 
Kultury odbył się koncert zespołu 
Powolno. Wydarzenie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców, którzy z niecierpliwo-
ścią oczekiwali na ten wyjątkowy dla 
wszystkich zakochanych dzień. Ze-
spół Powolno to grupa muzyczna, 
która specjalizuje się w wykonaniu 
muzyki rozrywkowej wprowadzającej 
słuchaczy w niepowtarzalny nastrój. 

Jak sama nazwa zespołu wskazuję, 
nie można powiedzieć, że ich występ 
był pełen energii. Był on natomiast 
pełen radości i romantyczności, tego 
dnia na scenie żyrardowskiego Cen-
trum Kultury odgrywane były tylko 
piosenki o miłości - podkreślał prezy-
dent miasta.

Dziś w Centrum Kultury miałem oka-
zję wysłuchać wypsiałego koncertu 
zespołu Powolno. Był to koncert de-
dykowany wszystkim zakochanym 
z okazji ich święta. Wszystkim miesz-
kańcom Żyrardowa życzę, aby ich 
serca przepełnione były oceanem 
miłości, nie tylko w walentynki lecz 
na co dzień. Okazujemy miłość tym 
których kochamy i tym na których 
nam zależy. Mówił Prezydent Miasta 
Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski.

Koncert rozpoczął się o godzinie 
19:00, a darmowe wejściówki roze-
szły się szybciej niż można było to so-
bie wyobrazić. Sala koncertowa wy-
pełniła się po brzegi, a widzowie mieli 
okazję usłyszeć największe przeboje 
zespołu Powolno, poprzedzone wy-
stępem utalentowanej wokalistki 
z Żyrardowa - Izabeli Bielińskiej. 

W dniu 13 lutego 2023 roku w żyrardowskim Centrum Kultury od-
były się warsztaty dla seniorów pt. Taniec w kręgu, zorganizowane 
w ramach programu „Seniorze czekamy na ciebie” finansowanego 
przez Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. Z okazji zbliża-
jących się walentynek, uczestnicy warsztatów zostali poproszeni 
o ubranie się w całości na czerwono.

Taniec w kręgu to forma tańca, która od wieków łączy ludzi z różnych kultur 
i tradycji. Taniec w kręgu jest uważany za uniwersalny i niewerbalny sposób 
na wyrażanie emocji i komunikowanie się z innymi. Jest to doskonała forma 
ruchu, która pobudza ciało i umysł, poprawia koordynację i równowagę, 
a także zapewnia wiele radości i zabawy.

Warsztaty były prowadzone przez doświadczoną instruktorkę Elżbietę Dy-
mińską, która nauczyła seniorów różnych kroków i ruchów, które następnie 
były połączone w choreografię tańca w kręgu. Organizatorzy podkreślali, że 
celem warsztatów nie było nauczenie się perfekcyjnego tańca, ale przede 
wszystkim pozytywna integracja, spędzenie czasu w miłym towarzystwie 
i wzmocnienie więzi międzyludzkich.

Seniorzy wykazali się dużym entuzjazmem i zaangażowaniem, a ich czer-
wone stroje tylko dodawały uroku i walentynkowego klimatu. Uczestnicy 
tańczyli i poznawali się nawzajem. Była to doskonała okazja, aby spędzić 
miło czas w atmosferze przyjaźni i pozytywnej energii.

Ważnym elementem programu „Seniorze czekamy na ciebie” jest dbanie 
o seniorów i ich potrzeby. Działania te pozwalają na integrację społeczną 
seniorów i zapewniają im możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Warsztaty taneczne były jednym z wielu działań, które mają na celu zachę-
cenie seniorów do aktywnego stylu życia w naszym mieście.
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Mądry Polak przed szkodą

Właśnie mija rok od dnia, w którym wszyscy 
z zapartym tchem obserwowaliśmy zmaso-
wany atak na Ukrainę. Nie wybuch wojny, 
bo ta oficjalnie trwa od 2014 roku. Wbrew po-
zorom ten atak nie był nawet większym za-
skoczeniem, bo wielu ekspertów przed nim 
ostrzegało. Dziś z perspektywy roku już nikt 
nie ma wątpliwości, że nas wszystkich doty-
kają jego konsekwencje.

O tym, jak wpłynął na ekonomię czy politykę słyszy-
my codziennie. A jak wpłynął na nas? Na przestrze-
ni ostatnich lat mieliśmy do czynienia z kilkoma 
wydarzeniami, które powinny dać nam do myśle-
nia - pandemia, lockdown, wojna w Ukrainie. Mimo 
to za każdym razem można zaobserwować jedno 
- ogólną panikę! Nieważne czy masowo rzucamy 
się na papier toaletowy, cukier czy paliwo, mecha-
nizm tej gorączki jest zawsze ten sam. Strach, brak 
przygotowania, niewiedza, odruch stadny. A wy-

starczyłyby podstawy survivalu, abyśmy nie musie-
li odczuwać jej na własnej skórze. I ktoś może po-
pukać się w czoło czytając „survival”, a przecież 
dokładnie o to tutaj chodzi. Często ludzie słysząc 
to słowo oczyma wyobraźni widzą harcerzy, ga-
dżeciarzy, zapaleńców i wyznawców teorii spisko-
wych. Temat traktuje się jak hobby, a czasami 
wręcz prześmiewczo. Tymczasem survival mamy 
we krwi, ewolucja od początku naszego istnienia 
walczy tylko o zwiększanie naszej szansy na prze-
życie, a my tysiącami nieświadomych decyzji, jakie 
podejmujemy każdego dnia, wystawiamy sobie 
ocenę z umiejętności przetrwania. I póki tu jeste-
śmy, egzamin zdajemy. Każdy powinien wiedzieć 
jak zbudować schronienie, jak zdobyć wodę czy 
udzielić pierwszej pomocy. Ale początkiem przy-
gody z szeroko pojętym survivalem powinno być 
to, co dzieje się w naszej głowie i w naszym domu. 
Zacznijmy więc od głowy. W skrócie ująć można to 
tak: “nie masz wpływu na to, co dzieje się dookoła 
Ciebie, tylko na to, jak zareagujesz na to, co się 
dzieje dookoła Ciebie”. I choć snucie różnych sce-
nariuszy globalnej zagłady i planów na ich przeży-
cie, nie każdemu wyda się ciekawym pomysłem na 
rozmowę z przyjaciółmi przy pizzy, to jednak do-
brze jest wiedzieć, co może się wydarzyć i jak nale-
ży się wtedy zachować. Wspaniałym przykładem 
na taką świadomość zagrożenia są Stany Zjedno-
czone z ich aleją tornad czy Japonia z trzęsieniami 
ziemi. Ta wiedza i gotowość, jaką reprezentują 
mieszkańcy tych rejonów, sprawia, że ich szansa 
na przeżycie tych konkretnych zagrożeń jest 
znacznie większa niż przypadkowego żyrardowia-
nina. Nie ma co się oszukiwać, nie da się tak przy-
gotować na wszystko, a życie zawsze zadba o to, 
by nas czymś zaskoczyć, ale nie musimy być tym 

człowiekiem, który, gdy w mieście jest awaria prą-
du, jeździ po sklepach szukając świeczek i baterii. 
Na co zatem warto się przygotować? Na dwie kate-
gorie zdarzeń - na to, co jest najbardziej prawdo-
podobne w miejscu, w którym się znajdujemy i to, 
co niesie największe zagrożenie dla życia. W tej 
pierwszej grupie będą np.: pożary, powodzie, awa-
rie sieci energetycznej czy wodociągowej, kata-
strofy i inne wypadki oraz (niestety) działania wo-
jenne. W drugiej: światowy blackout wywołany 
rozbłyskiem słonecznym, upadek meteorytu, wy-
buch superwulkanu, wojna nuklearna czy świato-
wa pandemia. W obu przypadkach najbardziej bę-
dzie nam potrzebna wiedza! Bo nie chodzi tylko 
o to, by w garażu mieć dożywotni zapas cukru. 
Chodzi też o to, by wiedzieć, kiedy schować się 
w domu, a kiedy z niego uciekać, a jeśli uciekać, to 
dokąd, jak i którędy. I w ten sposób dochodzimy 
do najważniejszego - nie ważne, co się wydarzyło, 
jak tragiczne wydaje nam się nasze położenie jed-
nego pod żadnym pozorem zrobić nam nie wol-
no… spanikować! Panika sprawia, że proste czyn-
ności stają się niewykonalne, nie tylko dlatego że 
nasz umysł nie chce z nami współpracować, ale 
również dlatego że nie panujemy wtedy nad swo-
im ciałem. Możemy zapomnieć o logicznym myśle-
niu i prawidłowej ocenie sytuacji. Nie usłyszymy 
n a w e t 
innych ludzi próbujących nam pomóc, a w skraj-
nych sytuacjach sami dla siebie będziemy najwięk-
szym zagrożeniem. Zachowanie zimnej krwi jest 
najważniejsze, choć bywa, że też najtrudniejsze, 
zależy od naszych predyspozycji, doświadczenia, 
umiejętności, determinacji i wielu innych czynni-
ków. Nie na wszystkie mamy nawet wpływ. W razie 
pożaru każdy będzie uciekać z płonącego budyn-
ku, ale jeśli to rodzic, a jego dziecko jest w środku, 
to choćby był najmniej odważną osobą pod słoń-
cem, rzuci się w ogień na ratunek. Zmienił się tylko 
jeden czynnik - determinacja! W tej samej sytuacji 
na zachowanie strażaka będą miały wpływ jego 
predyspozycje, doświadczenie i wiedza. W obu 
przykładach strach, który nakazywałby nam ślepą 
ucieczkę od ognia, ustępuje miejsca odwadze. Co 
jednak zrobić, by zwiększyć swoją szansę na pra-
widłową reakcję? Czy w tej przykładowej sytuacji 
mamy podpalić własny dom, by móc oswoić się 
z ogniem? Oczywiście że nie, ale tak jak piloci tre-
nują różnego rodzaju awarie w symulatorach, tak 
i my powinniśmy przeprowadzić symulacje wszel-
kich czyhających na nas zagrożeń w naszej głowie. 
Czy wiesz, jak zgasić ogień, gdy pali się elektryka? 
Co zrobisz, gdy pożar wyrwie cię ze snu, a co, gdy 
pali się klatka schodowa? Jak zachowasz się, gdy 
wichura zerwie twój dach, jak, gdy zawyją syreny 
alarmowe? Czy rozpoznasz chociaż przed czym 
ostrzegają? Co zrobisz, gdy nagle zgaśnie prąd 
i przestaną działać wszystkie elektroniczne urzą-
dzenia w tym twój telefon? Ile wiesz bez sprawdza-
nia, co zrobić w Google? Krzyczenie w panice nie 
pomoże ci wcale, wiedza jak prawidłowo się za-
chować, może uratować ci życie. Przeanalizowanie 
zagrożeń, jakie powinniśmy wziąć pod uwagę, nie 
oznacza wcale pogrążania się w pesymizmie. Nie 
mamy się skupiać nad tym, co złego może się wy-
darzyć tylko nad tym, jak prawidłowa i spokojna 
będzie nasza reakcja. Wizualizujemy sukces, a nie 
porażkę. Co jednak gdy wydarzy się coś, czego nie 
wzięliśmy pod uwagę? Nie wiemy, jak się zacho-
wać, jesteśmy w sytuacji bezpośredniego zagroże-
nia życia, a na reakcje mamy ułamki sekund? War-
to pamiętać o tym, że każdy z nas ma wbudowane 
mechanizmy obronne. To dlatego nawet najmniej-
sze dzieci wyciągają ręce, by ochronić się przed 

upadkiem, dlatego mrużymy oczy, gdy coś leci w kie-
runku naszej twarzy i automatycznie skulamy gło-
wę, słysząc eksplozje. Mamy szereg odruchów, 
które zadziałają pod warunkiem, że nie zagłuszy-
my ich działania atakiem paniki. Dlatego gdy tylko 
poczujesz, że tracisz kontrolę nad sobą, gdy poja-
wi się strach tak wielki, że poczujesz dławienie 
w piersiach, a całe ciało zacznie drętwieć, przede 
wszystkim skoncentruj się na tym, by się uspokoić. 
Jedną ze skutecznych metod jest skupienie się na 
swoim oddechu. Najpierw należy wziąć dwa, trzy 
głębsze wdechy, potem starać się stopniowo 
uspokoić tempo oddychania. Innym sposobem 
jest stara i dobrze znana wszystkim metoda „po-
licz do stu”, stosują ją często żołnierze, by kontro-
lować swój poziom stresu na polu walki. W każdej 
z nich chodzi tak naprawdę o to, by pozwolić czę-
ści naszej uwagi, by zajęła się czymś innym niż za-
grożenie, w ten sposób nasz organizm zaczyna 
lepiej kontrolować swoje procesy. Kolejnym czyn-
nikiem, który w skrajnych sytuacjach zaważy na 
naszym przeżyciu jest determinacja. Nigdy i pod 
żadnym pozorem nie wolno nam się poddać! I nie 
chodzi tu o kapitulację, bo ta czasem jest nieunik-
niona, chodzi o wolę przeżycia. Zawsze jest szan-
sa, że nam się uda, a nadzieja naprawdę umiera 
ostatnia. Wola przetrwania to to, co powinno nas 
napędzać do działania. Czy można napisać: „za 
wszelką cenę”? To już kwestia sporna. Autor tego 
artykułu z premedytacją tego nie dodaje, bo zmie-
rza w kierunku trzeciego czynnika - woli walki. 
Można postawić się w wielu sytuacjach i spróbo-
wać znaleźć wyjście z każdej, ale prawda jest taka, 
że czasem trzeba skoczyć w przysłowiowy ogień, 
by ratować dziecko. Są rzeczy, za które ludzie go-
towi są zapłacić życiem. A czy to będzie bezpie-
czeństwo naszej rodziny czy też ludzi dookoła, 

tego nikt nie jest w stanie zaplanować. Można żyć 
w przeświadczeniu, że nie stać nas na taki akt od-
wagi, a przyparci do muru wykażemy się najwięk-
szym męstwem. Można się czasem spotkać ze 
stwierdzeniem, że gdyby w niemieckim obozie za-
głady w Auschwitz nie zabijano najpierw woli walki, 
to więźniowie pokonali by oprawców łyżkami. To 
dość ekstremalny przykład, ale jakże prawdziwy. 
Dziesiątki tysięcy więźniów i stosunkowo niewielka 
ilość strażników, gdyby tylko waleczność nie znik-
nęła za złudną dla milionów nadzieją, że uległość 
i posłuszeństwo dają szansę na przeżycie, ich losy 
mogłyby potoczyć się inaczej.

Sun Tzu napisał “Pragniesz pokoju, szykuj się do 
wojny”. Nie żyjmy w strachu, że coś złego może się 
nam wydarzyć, żyjmy w spokoju, że cokolwiek się 
wydarzy my będziemy na to gotowi i damy sobie 
radę.

Tekst i foto: Rudolf Topolski, Wilcza Paka



18 ŻPŻ • CZWARTEK • 23 LUTEGO 2023RZEMIOSŁO

Klientka może przyjść w tramp-
kach, a jak ma profesjonalny ma-
kijaż, w którym czuje się dobrze, 
od razu prostuje się, jakby miała 
na sobie czerwone szpilki. Bardzo 
miło jest obserwować tę przemia-
nę.
Widzieć piękno
Zmieniała pracę wiele razy, zanim od-
kryła, że jej pasją jest wizaż. W dzie-
ciństwie uwielbiała rysować. Później 
odnajdywała się w różnych zajęciach 
artystycznych, ale dopiero jako osoba 
dorosła uwierzyła, że ma talent i może 
wykorzystać go w pracy zawodowej.
– Bardzo długo błądziłam. Skończy-
łam technikum gastronomiczne. Stu-
diowałam turystykę i rekreację. Moją 
pierwszą pracę podjęłam w kwiaciar-
ni. Później dziesięć lat pracowałam 
w handlu. Nie interesowałam się ma-
kijażem. Nie odróżniałam kredki do 
oczu od kredki do brwi. Gdy podjęłam 
pracę w drogerii Hebe, rozpoczęłam 
szkolenia. Zaczynałam coraz bardziej 
wciągać się w świat makijażu i posta-
nowiłam sprawdzić, czy to droga dla 
mnie.
Odkrywanie pasji
Zaczynała w skierniewickim „Żaku”, 
z którego jednak szybko zrezygnowa-
ła. To, czego ją uczono, nie zgadzało 
się z jej poczuciem estetyki. Nie chcia-
ła więc tracić czasu. Czuła, że najwięcej 
może się nauczyć od osób, które jej 
zaimponują. Przeniosła się do Szko-
ły Wizażu i Charakteryzacji MAKE UP 
STAR w Warszawie i tu poznała swoją 
mistrzynię – Katyę Khmelovą, certy-
fikowaną wizażystkę z Ukrainy, lau-
reatkę Otwartych Mistrzostw Europy 
w makijażu Paryż 2015.
– Zaszczepiła we mnie pasję do za-

wodu. Nauczyła techniki. U niej ma-
lowanie oka było jak nauka geometrii 
– opowiada z entuzjazmem w głosie 
Katarzyna Markowska. – To fantastycz-
ne, jak makijaż może zmienić kształt, 
rysy twarzy. Uczyłam się rozpoznawa-
nia typów kolorystycznych – czy klient-
ka ma urodę ciepłą, czy chłodną; kon-
trastową, czy stonowaną. To ważne. 
Trzeba umieć dopasować makijaż do 
okazji, ale i urody, wieku, rodzaju cery.
Poszukiwanie własnego stylu
Wiedziała już, co chce robić w życiu. 
Zanim jednak zaczęła zarabiać na ma-
kijażach, malowała za darmo, w domu. 
Uczyła się. Ćwiczyła. Doskonaliła tech-
nikę. Poznawała potrzeby klientek.
– Bardzo długo szukałam swojego sty-
lu. Zastanawiałam się, w którą stronę 
pójść, jak chcę malować. Podpatrywa-
łam prace innych makijażystek. Wie-
działam jednak, że muszę być sobą, 
wypracować własny styl.
Znalazła, a właściwie wypracowała. 
Robi makijaże użytkowe. Chce upięk-
szać kobiety i uczyć, jak mogą robić to 
same na co dzień.
– Lubię, kiedy klientki uśmiechają się 
na swój widok w lustrze. Chcę, żeby 
wychodziły ode mnie odmienione. 
Bardzo miło jest obserwować ich 
przemianę. Klientka może przyjść 
w trampkach, a jak ma profesjonalny 
makijaż, w którym czuje się dobrze, od 
razu z dumą się prostuje, jakby miała 
na sobie czerwone szpilki – śmieje się 
Katarzyna.
Salon
Kiedy coś sobie postanowi, jest zdecy-
dowana i wytrwała. Nie wszystko jed-
nak przychodziło Katarzynie Markow-
skiej łatwo. Podążanie za marzeniami 
o zawodzie wizażystki przerwały dra-
matyczne osobiste wydarzenia. Zre-
zygnowała wtedy z pracy. Zatrzymała 
się. To był trudny czas pod wieloma 
względami. Wiedziała jednak, że musi 
w pewnym momencie ruszyć z miej-
sca. Zarejestrowała się jako osoba 
bezrobotna. Zaczęła myśleć o własnej 
firmie. Kiedy pojawiła się okazja, żeby 
uzyskać dofinansowanie z urzędu 
pracy dla działalności gospodarczej, 
nie wahała się. Znalazła fachowca, któ-

ry pomógł jej opracować biznesplan. 
W tym samym czasie okazało się, że 
jest w ciąży.
– Pomyślałam – co ma być to będzie. 
Wola Boża. Nie wiem, czy będzie mi 
pisana firma, czy dziecko. Czy jedno 
i drugie. A może żadne. Złożyłam pa-
piery w urzędzie. Pojawiły się możli-
wości, więc szłam za ciosem. Żeby nie 
było, że się wycofuję. Dostałam dota-
cję. Stres był duży, salon otworzyłam 
w maju, a syn urodził się w paździer-
niku.
Wsparcie
Po miesiącu od urodzenia dziecka 
wróciła do pracy. Mąż w tym czasie 
wziął na siebie opiekę nad synem.
Mąż jest kierowcą. Widzą się najczę-
ściej w weekendy. W tygodniu Kata-
rzyna Markowska musi radzić sobie 
sama, teraz już z dwójką dzieci. Młod-
szy syn ma trzy lata, starszy dziewięć. 
Jak mówi – normalne życie, dzieci, pra-
ca. Skąd bierze siłę?
– Wspiera mnie mąż. Mężowi zawdzię-
czam mnóstwo. To on ponosił cały 
ciężar utrzymania nas. Ja próbowa-
łam z miesiąca na miesiąc zarobić na 
opłaty za salon. Wizaż nie jest łatwym 
zawodem, żeby się z niego utrzymać. 
To praca właściwie w soboty. Kosme-
tyki są bardzo drogie. Na to, żeby mieć 
każdą sobotę pełną klientek, trzeba 
pracować czasem i kilka lat. Na ma-
nicure kobiety idą raz na miesiąc, na 
makijaż klientka przychodzi czasem 
raz w roku.
Mierzy wysoko
Na swoją markę Katarzyna Markow-
ska pracowała dwa lata. Wie, że poczta 
pantoflowa to dziś za mało. Ważne są 
media społecznościowe. Musiała więc 
oprócz makijażu, nauczyć się, jak zro-
bić dobre zdjęcia, jak dobrać światło, 
jak pokazać swoją pracę w mediach 
społecznościowych.
Choć bywa trudno, Katarzyna Mar-
kowska radzi sobie. Klientki do niej 
wracają. Dlaczego?
– Widzę atuty. Widzę w klientkach 
piękno, którego czasem one nie do-
strzegają. My kobiety często patrzymy 
na siebie krytycznie. Ja sama na siebie 

też. Ale w klientkach dostrzegam moc-
ne strony. Nie przemalowuję, mam 
taki styl. Oczywiście liczy się też trwa-
łość makijażu, bo kiedy klientka wydaje 
już pieniądze, chce, żeby makijaż prze-
trwał wydarzenie, na które się maluje.
Jest ambitna. Wiele od siebie wy-
maga. Cały czas podnosi sobie po-
przeczkę. Rozwija zakres działalności. 
W październiku 2022 roku otworzyła 
większy salon, w którym zaczęła pro-
wadzić szkolenia grupowe. Sama go 
wyremontowała, sama skręcała me-
ble. Ciężko pracuje. Nie przestaje się 
szkolić.
– Mierzę wysoko. Choć wiem, że szczyt 
jest jeszcze daleko, to nie zatrzymuję 
się. Na dziś szczytem dla mnie jest 
mieć taką technikę, żeby mój makijaż 
był perfekcyjny w każdym calu i żebym 
znalazła się wśród najlepszych!
Opinia klientek jest najważniejsza
W przyszłości chciałaby pracować przy 
sesjach zdjęciowych, może w teatrze, 
może w telewizji, ale nie wyobraża 
sobie, żeby porzucić całkowicie pra-
cę z klientkami. Przychodzą do niej 
kobiety w różnym wieku. Uwielbia je 
malować, a szczególną radość daje jej 
praca z paniami w wieku dojrzałym.
– Do makijażu osób starszych docho-
dzi się bardzo długo. Trzeba wiedzieć, 
jak pomalować dojrzałą cerę, żeby wy-
glądała pięknie. Często zdarza się, że 
kobiety w wieku eleganckim, np. koło 
osiemdziesięciu lat nie miały nigdy do-
tąd profesjonalnie zrobionego makija-
żu. Wzruszają się, widząc efekt.
Katarzyna Markowska lubi obserwo-
wać w klientkach zmianę, kiedy zoba-
czą się w makijażu.
– Wspaniała jest ta iskra w oczach ko-
biety, która siebie docenia, która widzi 
w sobie piękno. Dla mnie najwięk-
szą zapłatą jest zobaczyć, że klientki 
uśmiechają się. Chciałabym zawsze je 
upiększać. To mi przynosi to radość.

*** 
Sztuka Makijażu Katarzyna Mar-

kowska 
Sienkiewicza 21 a lok. 5 (piętro I), 96-

300 Żyrardów 
+48 728 487 632

Katarzyna Markowska, fot. Paweł 
Świątek

***
Artykuł powstał w ramach projektu Sto-
warzyszenia Nasze Imaginarium pt. “Ży-
rardowscy rzemieślnicy i rzemieślniczki” 
finansowanego przez Miasto Żyrardów.
Zapraszamy do odwiedzin na stronie 
www.rzemioslozyrardow.pl
Stowarzyszenie Nasze Imaginarium jest 
organizacją działającą na rzecz ochro-
ny dziedzictwa kulturowego Żyrardowa, 
wzmacniania sąsiedzkich relacji oraz 
zwiększenia wpływu mieszkanek i miesz-
kańców na sprawy miasta. W swoich 
działaniach kieruje się przede  szacun-
kiem dla różnorodności.

Katarzyna  
Markowska  

wizaż
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Czy alergia to jedynie katar podczas wiosennego pylenia roślin?

Alergia to patologiczna reakcja 
naszego układu odpornościowe-
go na alergeny, które nas otacza-
ją. Dolegliwość ta uważana jest 
za najczęściej występującą we 
współczesnym świecie. U zdro-
wych osób alergeny nie powo-
dują żadnych objawów ani uczu-
lenia.  Innymi słowy – organizm 
alergika reaguje źle na kontakt 
z normalnymi czynnikami i za-
czyna z nimi walczyć dając różne, 
uporczywe i niepokojące objawy.
Istnieje następujący podział na alergie:
• alergie pokarmowe – wywołują skład-

niki zawarte w jedzeniu;
• alergie na leki – wywołują leki 

z konkretnych grup, na przykład pe-
nicylina, antybiotyki β-laktamowe czy 
środki znieczulające miejscowo;

• alergie na pyłki roślinne – wywołują 
rośliny pylące  – od brzozy i topoli,  
do szczawiu i komosy;

• alergie na jad owadów - w szczegól-
ności  pszczół i szerszeni;

• alergie na zwierzęta - wywołuje połą-
czenie alergenów zawartych w ślinie, 
nabłonku i sierści zwierząt;

• alergie na konserwanty - na przykład 
te zawarte w przetworzonym jedze-
niu czy napojach;

• alergie na lateks -  narażony na nie 
jest np. personel medyczny, który na 
co dzień stosuje rękawiczki latekso-
we

• alergie na zarodniki pleśni;
• alergie na konkretne składniki che-

miczne, które mogą być obecne np. 
w kosmetykach

Istnieje też pewien podział alergenów 
wziewnych, który ma związek z czasem 
oddziaływania na organizm, dlatego 
możemy mówić o alergiach:
• całorocznych (np. uczulenie na kurz 

domowy),
• sezonowych (np. alergia na pyłki ro-

ślin, która pojawia się w określonej 
porze roku).

Alergie można także podzielić ze wzglę-
du na drogę przedostania się alergenu 
do organizmu:
• alergie wziewne
• alergie kontaktowe
• alergie pokarmowe.
A to ciekawe!
Ponad 40 proc. Polaków ma róż-
ne alergie. Liczba chorych wzra-
sta w bardzo szybkim tempie.
Przez ostatnie sto lat odsetek osób 
cierpiących z powodu różnych alergii 
wzrósł z 1 proc. do ponad 40 procent 
populacji. Wzrost zachorowań na aler-
gie wiąże się z rozwojem cywilizacyjnym. 
Ma na to wpływ głównie zanieczyszcze-
nie powietrza. U dzieci w wieku 6-7 lat, 
mieszkających w miastach, ryzyko aler-
gii wzrasta pięciokrotnie w stosunku do 
mieszkających na wsi dzieci z tej samej 
grupy wiekowej.
Wśród najczęstszych rodzajów alergii, 
trzeba wymienić:
• pyłkownicę, czyli alergię na pyłki 

(najpopularniejszą i najczęściej koja-
rzoną z alergią) – dotyka ona prawie 
20% populacji – objawia się katarem 
siennym, łzawieniem oczu, itp.;

• astmę alergiczną (od 5% do 8% po-
pulacji);

• AZS - atopowe zapalenie skóry, poja-
wia się częściej u dzieci (kilka procent 
populacji), a u dorosłych nie prze-
kracza 1%, przy czym szanse na to, 
że dzieci osoby dorosłej, chorującej 
na AZS, będą dotknięte tą chorobą 
w wieku dorosłym, wynoszą prawie 
13%.

Jakie czynniki mają wpływ na pojawie-
nie się alergii?
• Genetyczne podłoże alergii
Szacuje się, że od 40% do 80% aler-
gików dziedziczy tendencje do wystą-
pienia tej choroby od swoich rodziców 
i dziadków.

• Czynniki środowiskowe – W związku 
ze zmianami środowiskowymi coraz 
częściej pojawiają się czynniki, które 
mogą powodować alergię.

Więcej tworzyw sztucznych czy zanie-
czyszczenia powietrza – to tylko kilka 
czynników, które mogą wpływać na po-
jawienie się alergii i uczuleń na różnym 
etapie życia.
W ostatnim czasie alergolodzy wska-
zują na zmiany klimatyczne jako jeden 
z czynników środowiskowych – zmiany 
w kalendarzu pyleń czy przedłużenie 
pylenia konkretnych roślin może po-
wodować rosnące problemy z alergią 
w miejscach, w których do tej pory one 
nie występowały.
• Zmiany stylu życia – także nie pozo-

stają bez wpływu na stan zdrowia 
i na to, jak organizm może reagować 
na kontakt z typowymi i nietypowymi 
alergenami

Wśród najważniejszych objawów alergii 
wymienia się:
• nieżyt nosa i jego zatykanie, duże 

ilości wodnistej wydzieliny (karat, 
obrzmienie śluzówki), a w efekcie – 
podrażnienie naskórka;

• alergiczne zapalenie spojówek, prze-
krwienie oczu, łzawienie, itp.;

• napady astmy oskrzelowej, trudności 
z oddychaniem, czasami pojawienie 
się skurczów oskrzeli i wręcz napa-
dów pełnoobjawowej astmy;

• osłabienie słuchu i działania aparatu 
słuchowego z powodu niedrożności 
trąbki Eustachiusza;

• uczucie ociężałości głowy, niekiedy 
bóle głowy;

• wysypka na skórze, pokrzywka, egze-
ma, swędzenie skóry.

Czy w każdym wieku możemy nabyć 
alergię?
Chociaż zazwyczaj mówi się, że alergia 
towarzyszy alergikom od wieku dzie-
cięcego, to często może się okazać, że 
objawy uczulenia pojawiają się u osób 
dorosłych, a nawet w zaawansowanym 
wieku.
Często okazuje się, że w wyniku zmian 
hormonalnych w organizmie odpo-
wiedź alergiczna na wiele alergenów 
staje się niepokojąca – pojawiają się 
alergie skórne, egzema czy po prostu 
katar sienny. Dlatego też alergia może 
towarzyszyć menopauzie czy też an-
dropauzie.
Alergia najczęściej kojarzy się z katarem 
siennym i łzawieniem oczu przez kilka 
miesięcy w roku. Alergicy, żeby jakoś 
dać sobie radę w okresie pylenia uczu-
lających ich roślin, muszą wspomagać 
się specjalnymi lekami (określanymi 
jako antyhistaminowe), które osłabiają 
reakcje ich organizmu. Pozwala to im 
funkcjonować normalnie w czasie py-
lenia niektórych roślin. Pamiętajmy jed-
nak, że nie powinniśmy kojarzyć alergii 
jedynie z  pyłkami, czerwonymi oczami 
i katarem w okresie wiosennym. Ro-
dzajów alergii jest niemal nieskończe-
nie wiele, bo prawie wszystko może 

uczulać.
 Dlaczego alergia może być niebez-
pieczna lub co najmniej nieprzyjemna?
Największym zagrożeniem dla każdego 
alergika jest  wstrząs anafi laktyczny.
Jest on o tyle groźny, że w skrajnych 
przypadkach może prowadzić nawet 
to śmierci (na przykład po kontakcie 
z silnie uczulającym alergenem – orze-
chami lub jadem owadów).
Poza tymi skrajnymi zagrożeniami, 
alergia znacznie obniża komfort życia, 
a ignorowana może prowadzić do wie-
lu poważnych i nieprzyjemnych powi-
kłań.
Warto wymienić wśród nich:
• rozwinięcie się astmy
• częstsze pojawianie się chorób gór-

nych dróg oddechowych i ich cięższy 
przebieg

• przewlekłe lub nawracające zapale-
nie zatok

W pewnych przypadkach wykrycie 
alergii bywa bardzo trudne. Często jej 
symptomy są mylone z innymi choro-
bami. Sytuacji nie ułatwia fakt, że jeden 
alergen może wywoływać kilka różnych 
reakcji organizmu.
Czasem mylimy alergię z przeziębie-
niem, podczas gdy nawracający ból 
gardła może być sygnałem, że jesteśmy 
uczuleniowcem. Dlatego ważne jest 
odpowiednie rozpoznanie. Kiedy tyl-
ko zaczniemy podejrzewać uczulenie, 
powinniśmy udać się do lekarza, który 
zleci nam odpowiednie badania.
Jeśli potrzebujecie Państwo konsulta-
cji alergologicznej lub podejrzewacie 
u siebie początek alergii zapraszamy 
do Centrum Medycznego Mimedica 
(Żyrardów, ul. Jana Dekerta 3, tuż przy 
stacji PKP). W placówce dostępna jest 
alergolog, lek. Aleksandra Likońska, 
która przyjmuje Pacjentów od 7 roku 
życia W placówce dostępny jest także 
punkt pobrań, w którym zrealizujecie 
Pastwo badania potrzebne w wykryciu 
alergii pokarmowych oraz wziewnych 
(tzw testy alergiczne z krwi).  
Tekst: Manager Centrum Medycznego 

Mimedica, Anna Tkacz.

Lek. Aleksandra Likońska

Alergolog
515-708-508

Lekarka w trakcie specjalizacji z
alergologii w Klinice Immunologii i Alergii

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
W tej samej klinice pracuje jako

nauczyciel akademicki, a także kończy
doktorat.

Członkini Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego i Europejskiej Akademii

Alergologii i Immunologii Klinicznej,
autorka wielu publikacji naukowych,

posterów i doniesień zjazdowych.

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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W dniu 13.02.2023 r., przekazano do 
dyżurnego SM, że na Dworcu PKP po 
peronie biega bezpański pies brązowej 
maści i średniej wielkości. Patrol SM 
potwierdził przebywanie psa. Po zgło-
szeniu do osoby odławiającej zwierzęta 
z terenu miasta, piesek został złapany 
i umieszczony w Schronisku przy ul. 
Czystej.

W dniu 13.02.2023 r., za pomocą ka-
mery monitoringu miejskiego zauwa-
żono, że przy ul. Środkowej na znaj-
dujących się w tym miejscu krzewach, 
stoi duży worek na odpady budowla-
ne. Patrol SM na miejscu legitymował 
pracownika, który wykonywał remont 
w pobliskim lokalu. Nakazano tymcza-
sowo worek przenieść z rejonu krze-
wów, a następnie uprzątnąć, co też 
zostało wykonane. 

W dniu 13.02.2023 r., zgłoszono do SM, 
że w lokalu przy ul. Żabiej są spalane 

plastiki i przewody. Patrol SM przepro-
wadził kontrolę pieca, w trakcie której 
nie potwierdzono nieprawidłowości. 
W związku z tym, że piec nie posiadał 
tabliczki znamionowej, czyli był piecem 
poza klasowym właścicielowi udzielono 
pouczenia, obligując do wymiany pieca. 

W dniu 13.02.2023 r., dyżurny SM przy-
jął zgłoszenie, że na ul. Stefana Okrzei 
zostały spalone kontenery i śmieci są 
składowane w workach, przez co jest 
duży bałagan. Patrol SM potwierdził 
zgłoszenie, które zostało przekazane 
do PGM, w celu ustawienia w trybie pil-
nym    nowych kontenerów na śmieci. 

W dniu 13.02.2023 r., za pomocą sys-
temu monitoringu miejskiego, zaob-
serwowano kolizję drogową dwóch 
pojazdów marki Renault i Volkswagen, 
na skrzyżowaniu ul. Gabriela Narutowi-
cza z ul. Bolesława Limanowskiego. Na 
miejsce przyjechał zespół PSP, o zda-
rzeniu powiadomiono KPP. 

W dniu 14.02.2023 r., za pomocą ka-

mery monitoringu miejskiego zauwa-
żono, że z hydrantu wycieka woda, któ-
ra zalała dużą powierzchnię jezdni przy 
ul. Jaktorowskiej 2. Informację o awa-
rii przekazano do osoby dyżurującej 
w PGK, w celu jej usunięcia. 

W dniu 14.02.2023 r., do Schroniska 
przy ul. Czystej, stawiła się właścicielka 
psa odłowionego jako bezpański. Za 
niezachowanie środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia Lidia A., zo-
stała ukarana mandatem karnym.

W dniu 15.092.2023 r., zgłoszono do 
dyżurnego SM, że w poczekalni Dwor-
ca PKP, nietrzeźwy mężczyzna zakłó-
ca spokój przebywających tam osób. 
Mężczyzna leży na ławce i wymiotuje, 
a na zwróconą uwagę, nie chce opuścić 
budynku. Funkcjonariusze SM na miej-
scu potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna 
znajdował się w stanie upojenia alkoho-
lowego. Po przebadaniu w ZOZ i bra-
kiem przeciwwskazań zdrowotnych 
do przebywania w PDOZ, Przemysław 
N., został osadzony do wytrzeźwienia. 
W dniu 16.02.2023 r., za popełnione 
wykroczenie na ww. został nałożony 
mandat karny, który nie został przyję-
ty. W związku z powyższym na ww. zo-
stanie złożony wniosek o ukaranie do 
Sądu Rejonowego.               

W dniu 15.02.29023 r., przekazano 
do dyżurnego SM, że pod klatką bloku 
mieszkalnego przy ul. Stefana Okrzei, 
leży bezdomny i chce się dostać do 
środka. Patrol SM na miejscu zgłosze-
nia zastał opisanego mężczyznę, któ-
ry zapytany, odmówił udzielenia mu 

wszelkiej pomocy, w tym medycznej, 
po czym oddalił się z ww. miejsca.

W dniu 17.02.2023 r., za pomocą ka-
mery monitoringu miejskiego zauwa-
żono na ul. Józefa Mireckiego, że na 
miejscu dla osób o obniżonej spraw-
ności ruchowej stoi zaparkowany po-
jazd, w którym nie ma wyłożonej karty 
uprawniającej do zajęcia tego miejsca, 
co potwierdził wysłany na interwencję 
patrol SM. Za niezastosowanie się do 
przepisów ruchu drogowego kierują-
cy Artur F., został ukarany mandatem 
karnym. 

W dniu 17.02.2023 r., wpłynęło zgło-
szenie do SM, że w pergoli na śmieci 
przy ul. kpt Stanisława Pałaca 88 a ul. 
Jadwigi Kacperskiej, leży mężczyzna. 
Strażnicy miejscy potwierdzili na miej-
scu zgłoszenia obecność bezdomne-
go, który znajdował się w słabej kon-
dycji zdrowotnej, uskarżając się na ból 
ręki. Patrol SM wezwał do Krzysztofa S. 
zespół ratownictwa medycznego, który 
zabrał mężczyznę w celu hospitalizacji. 

Cyber love story bez happy endu
Przedstawiona poniżej autentycz-
na historia pokrzywdzonej kobie-
ty, która zgłosiła się do jednej z ko-
mend Policji, niech posłuży jako 
ostrzeżenie przed zawieraniem 
znajomości w sieci.
„ Na początku stycznia założyłam konto 
na portalu społecznościowym. Szybko 
odezwał się do mnie mężczyzna o ta-
jemniczym imieniu Will, zapraszając do 
rozmowy. Na początku pisał do mnie po 
angielsku, niestety nie znam tego języka 
więc, gdy tylko przywitałam się słowem 
„cześć”, Will napisał, że z pomocą funk-
cji tłumacza też będzie używał polskie-
go. Will pisał, że jest Amerykaninem, ale 
obecnie mieszka i pracuje w Wielkiej Bry-
tanii. Pisaliśmy do siebie niemal codzien-
nie głównie o życiu.
Po jakimś czasie Will zaczął mnie kom-
plementować, pisząc, że jestem piękna 
i zakochał się we mnie. Po kilku dniach 
od zawarcia znajomości, było to w week-
end napisał do mnie, że jedzie na zakupy 
do centrum handlowego, ponieważ chce 
mi zrobić prezent. Stwierdził, że przygo-
tuje paczkę, którą do mnie prześle. Nie 
zgodziłam się na taki prezent, lecz on 
się uparł. Wysyłał mi zdjęcia prezentów, 

najpierw była to maskotka. Poprosił 
o adres, na jaki może go przesłać, ule-
głam i podałam adres. Jeszcze tego sa-
mego dnia wieczorem dostałam kolejne 
zdjęcia prezentów m.in. odzież, obuwie, 
biżuterię oraz pieniądze. Byłam zasko-
czona jego hojnością i kategorycznie od-
mówiłam przyjęcia takich podarunków. 
Jednak on upierał się, twierdząc, że już 
nadał paczkę. Na dowód tego przesłał 
mi potwierdzenie o nadaniu przesyłki 
w firmie kurierskiej w obcym języku.
W poniedziałek wcześnie rano napisał 
do mnie, że powinnam już otrzymać 
paczkę, o czym firma kurierska powia-
damia e-mailem. Sprawdziłam pocztę, 
faktycznie dotarł do mnie e-mail od ja-
kiejś firmy kurierskiej, że paczka została 
wstrzymana z uwagi na przekroczoną 
wagę. Mogłam ją otrzymać pod warun-
kiem wpłaty bezzwrotnej kaucji w kwo-
cie ponad 1000 amerykańskich dola-
rów (ponad 5000zł). Wtedy napisałam 
do Willa, że nie mam takiej kwoty. Ten 
stwierdził, że ponieważ jest to przesyłka 
międzynarodowa, to nie może do niego 
wrócić. Poprosiłam go o podanie jego 
e-maila, aby przesłać te wiadomości 
od firmy kurierskiej. Nadal twierdził, że 
muszę wpłacić pieniądze aby otrzymać 
paczkę. Potem ponownie otrzymałam 
wiadomości poprzez komunikator od 
firmy kurierskiej o przekroczonej wadze 

paczki oraz ubezpieczeniu. W tych wia-
domościach był też nr rachunku banko-
wego, w końcu postanowiłam wpłacić 
ponad 5000zł. Potwierdzenie przelewu 
przesłałam do firmy kurierskiej, poprosi-
li, aby czekać. Następnie otrzymałam od 
tej firmy kurierskiej kolejną wiadomość, 
że jest pewien problem. W paczce są 
pieniądze więc, aby uniknąć problemów 
z polskimi celnikami powinnam wpłacić 
ponad 3000 amerykańskich dolarów 
(około 13000zł). To miało mnie uchronić 
przed zarzutem prania „brudnych pie-
niędzy”. Pisałam do Willa, że nie mam ta-
kiej kwoty. Wówczas stwierdził, że wpłaci 
połowę, na dowód tego przesłał mi po-
twierdzenie. Ostatecznie zdecydowałam 
się wpłacić resztę tj. ponad 6000zł na 
ten sam rachunek firmy kurierskiej. Gdy 
zrobiłam drugi przelew, zaczęłam się de-
nerwować i nagle uświadomiłam sobie, 
że zostałam oszukana. Napisałam o tym 
do Willa, jednak on przestał odpowiadać 
na moje wiadomości. W ten sposób stra-
ciłam kilkanaście tysięcy złotych”.  Marta, 
lat 40
Ostrzegamy przed oszustami:
•	 należy być ostrożnym zawierając 

nowe znajomości w mediach spo-
łecznościowych, czy innych portalach 
w Internecie;

•	 zachowaj czujność zwłaszcza, jeśli 

poznana osoba prosi nas o pienią-
dze;

•	 oszuści zazwyczaj unikają rozmów 
telefonicznych;

•	 unikają też wskazywania miejsc, 
z których pochodzą, ich konta na 
profilach społecznościowych nie 
zawierają żadnych informacji osobi-
stych, zdjęć z rodziną, miejsca pracy, 
zamieszkania.

•	 zdobywają zaufanie ofiary poprzez 
regularny kontakt i przedstawianie 
fałszywych historii z życia;

•	 proszą o pomoc finansową np. na 
zakup biletu lotniczego lub na pokry-
cie opłat za przesłanie paczki;

•	 przestępcy cały czas modyfikują swój 
sposób działania;

•	 należy poinformować Policję 
o wszystkich próbach wyłudzenia 
pieniędzy.

Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, 
czujność i dystans do przekazywanych 
informacji spowodują, że nie staniemy 
się kolejną ofiarą oszustwa!
Projekt pn.”Świadomy-Czujny-Bez-
pieczny” jest realizowany przez Ko-
mendę Wojewódzką Policji zs. w Rado-
miu   z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekono-
micznej.
Źródło: KPP w Żyrardowie
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Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki.
Dla pierwszej osoby mamy wejściówkę na godzinny trening dla kobiet na kortach SilverSquash!

Rozwiązanie:
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Pionowo
1. kształtem zbliżony do 

elipsy
2. masa z miazgi kakaowej
3. piszczenie psa
4. miasto w pobliżu Łodzi
6. zbiór liter
8. drobne owady
11. stawiana przez lekarza
13. lekkie dreszcze
15. płaskie naczynie do prze-

noszenia dań
16. zdjęcia na łonie natury
17. zamiast zasłon
19. w monarchii: pensja dla 

rodu panującego
27. przyprawa dodawana do 

zimowej herbaty
28. plan, rozkład
29. osoba przejmująca wła-

dzę bez zgody otoczenia
30. bulwa o różowej skórce
33. podawany z uszkami

34. bohaterka „Zemsty” 
Fredry

35. sprężystość, zwinność
36. Irena ... - piosenkarka
37. mały odłamek np. chleba
39. bardzo gruba pokrywa 

lodowa pokrywająca 
Ziemię

42. nakrycie na stół
43. miasto słynące z produk-

cji dżemu
47. osoba poręczająca za 

kogoś spłatę pożyczki
49. pudełko na tabakę
53. stan pozornej śmierci
55. szybkość, zręczność
59. mała drabina 
61. specjalista w dziedzinie 

anatomii
62. ssak, mały drapieżnik
64. język staroindyjski
65. zakładana na włosy
69. przechowanie czegoś na 

podstawie umowy
71. jednostka amunicji
72. kopi ... - jedna z najdroż-

szych kaw na świecie
74. zakręcamy nimi butelki 

Poziomo
5. potocznie impreza, za-

bawa
7. uczeń urywający się z lekcji
9. urządzenie do gromadze-

nia energii
10. w mit. gr. jedna z najbar-

dziej znanych nereid
12. styl w sztuce odwołujący 

się do starożytności 
14. inaczej menopauza
18. skupienie ludności i za-

budowy na niewielkim 
terenie

20. wołanie wzywające do 
działania

21. zdziczały pies australijski
22. duży ptak morski
23. powieść Victora Hugo
24. lotnisko w Krakowie
25. P - pierwiastek chemicz-

ny 
26. hormon wytwarzany 

w trzustce
28. ogół aparatów zestawio-

nych razem 
31. inaczej kałamarnica
32. słynie z nich Grójec 
35. w ZSRR obóz pracy 
36. związek syntetyczny, 

niepalny
38. mały balon
40. określenie miejsca za-

mieszkania 
41. władca w państwie o rzą-

dach monarchicznych
44. dramat Juliusza Słowac-

kiego
45. gra rozgrywana na spe-

cjalnym stole
46. przyrząd elektryczny do 

zasysania kurzu 
47. płynna wydzielina wą-

troby
48. pisemna wiadomość 

wysyłana pocztą
50. pionowe ściany grani
51. okalają otwór jamy ustnej
52. bochenek pieczywa
54. wymiana stanowisk mię-

dzy pracownikami 
56. pogląd zaprzeczający 

istnieniu Boga
57. budynek gospodarski do 

przechowywania słomy
58. ciastko z okruchów róż-

nych ciastek
60. jednostka objętości ropy 

naftowej
63. każde zanieczyszczenie
64. drewniany blat do za-

gniatania ciasta
66. hołdowanie wzniosłym, 

lecz nierealnym ideałom
67. wielka litera alfabetu
68. właściciel plantacji
69. to, co zostało podaro-

wane
70. roślina, która przynosi 

szczęście, gdy ma 4 listki
73. cienki papier do odbija-

nia pisma
75. artystka grająca rolę 

w teatrze
76. cienka książka o produk-

cie

77. wznoszące się wysoko 
tereny

78. miasto z Termami w oko-
licach Żyrardowa

79. stomatolog
80. naciśnięcie przycisku 

uruchamiającego urzą-
dzenie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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11 lutego był ważnym dniem dla 
maturzystów z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Czesława Tań-
skiego w Puszczy Mariańskiej, 
właśnie tego dnia odbył się ich bal 
studniówkowy. Ten etap w życiu 
jest jednym z najważniejszych 
momentów w życiu każdego 
ucznia, ponieważ stanowi symbo-
liczne pożegnanie z okresem na-
uki w szkole średniej i przygoto-
waniem do egzaminu dojrzałości.

Studniówka podopiecznych LO im. 
Czesława Tańskiego w Puszczy Ma-
riańskiej odbyła się w żyrardowskiej 
sali bankietowej Venus. Bal zgodnie 
z tradycją rozpoczął się od słów dy-
rektor Urszuli Matusiak „Poloneza 
czas zacząć”. Uczniowie w obecności 
swoich rodziców oraz wychowawców 
zatańczyli tradycyjny polski taniec, 
a zaprezentowane przez nich kreacje 

robiły ogromne wrażenie. Podczas 
uroczystości obecny był Starosta Po-
wiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dzi-
wisz, który przypomniał maturzystą, 
że 81 dni to mimo wszystko sporo 
czasu na zdobycie cennej podczas 
egzaminu wiedzy. Po zakończeniu 
części oficjalnej, przy dźwiękach naj-
większych przebojów tanecznych od-
była się zabawa do późnego wieczora.

Egzamin dojrzałości to dla wielu mło-
dych ludzi bardzo stresujący moment, 
ponieważ od jego wyniku zależy ich 
przyszłość. Na egzaminie zostaną 
sprawdzone ich umiejętności i wie-
dza, którą zdobyli przez wiele lat nauki 
w szkole. Wynik egzaminu ma wpływ 
na dalszą edukację, np. na dostanie 
się na wymarzoną uczelnię. Z tego 
powodu maturzyści z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Czesława Tańskiego 
w Puszczy Mariańskiej mają teraz 81 
dni na przygotowanie się do egzami-
nu.

Fot. Starostwo Powiatowe Żyrardów 

Wyjątkowy bal 
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Podobnie jak w przypadku in-
nych dyscyplin sportowych, tak-
że podczas gry w squasha nieod-
łącznym elementem rozgrywki 
jest odpowiedni strój. Co to zna-
czy jednak: odpowiedni? Czy wy-
starczy luźne ubranie i wygodne 
buty? Czy jednak strój do gry 
w squasha musi podlegać ściśle 
określonym wytycznym, jakie 
powinniśmy brać pod uwagę, 
rozpoczynając przygodę z tą dys-
cypliną sportową? Przekonajmy 
się!
Pr zede wszystkim: obuwie
Nie ulega wątpliwości, że to właśnie 
buty mają szczególne znaczenie pod-
czas rozgrywki. Powinny być przede 
wszystkim wygodne dla zawodnika, 

to jednak nie jedyny ich aspekt, na 
który należy zwrócić uwagę. Obuwie 
musi cechować się jasną, niebrudzą-
cą (oznaczoną jako „non-marking”), 
a zarazem niską podeszwą. Wynika 
to z faktu, że wysoka podeszwa może 
doprowadzić do skręcenia przez za-
wodnika kostki lub pojawienia się in-
nych urazów - warto zatem uniknąć 
zbędnego ryzyka. Istotna jest nato-

miast przyczepność obuwia do pod-
łoża oraz jego stabilność, ponieważ 
przy tak wymagającej grze, jaka jest 
squash, zawodnicy wykonują wiele 
nagłych ruchów i zatrzymań. Odpo-
wiednio dobrane obuwie pozwoli im 
czerpać z gry przyjemność, zamiast 
skupiać się na tym, by unikać pośli-
zgów.
Strój dla zawodniczki
Kobiety, które rozpoczynają swoją 
przygodę ze squashem, powinny 
zadbać o odpowiedni strój, któ-
ry zapewni im swobodę ruchów. 
Przede wszystkim warto postawić 
na termoaktywną koszulkę, która 
stanowi podstawę, biorąc pod uwa-
gę, jak bardzo aktywny jest to sport. 
Do kompletu można dobrać albo 

sportowe szorty, albo spódniczkę 
ze spodenkami. Nic jednak nie stoi 
na przeszkodzie, by postawić na su-
kienkę - tak, jak zawodniczki, które 
grają w tenisa. Do tego rzecz jasna 
biustonosz treningowy oraz wygod-
ne skarpety, by stopa nie ślizgała się 
wewnątrz obuwia. Najważniejsze, by 
postawić na odzież, która oddycha, 
w dość szybkim czasie wysycha oraz 

nie powoduje otarć podczas ruchu.
Strój dla zawodnika
Podobnie jak w przypadku pań, tak-
że panowie powinni postawić na ter-
moaktywną koszulkę, która będzie 
w stanie odprowadzać pot, a zara-
zem zapewni im swobodę ruchów. 
Do kompletu warto dobrać spodnie 
treningowe oraz wygodną bieli-
znę, nie zapominając o skarpetach. 
W większości przypadków z powo-
dzeniem można wykorzystać strój, 
który jest przez nas wykorzystywany 
na siłowni.
Dodatkowe akcesoria
Wybierając się na kort do gry w squ-
asha, warto wyposażyć się w torbę 
sportową, do której zapakujemy nie 
tylko wspomniany powyżej strój, ale 
także pozostałe, niezbędne akceso-
ria. Jakie? Przede wszystkim warto 
zabrać ze sobą bidon lub butelkę 
z wodą, by móc regularnie uzupeł-
niać płyny w przerwach między se-
tami lub po zakończonym meczu. 
Przydatna może być także opaska 
na nadgarstek (tzw. frotka) lub na 
czoło oraz ręcznik sportowy, którym 
będzie można zetrzeć pot z dłoni lub 
twarzy. Rzecz jasna, konieczne jest 
także zadbanie o rakietę i piłeczkę.
Dobór rakiety
Zanim zdecydujemy się na zakup 
odpowiedniej rakiety do squasha, 
warto w pierwszej kolejności wypo-
życzyć rakietę w klubie. Dlaczego? 
Powód jest prosty - istnieje kilka ro-
dzajów rakiet, dlatego dobrze jest 
sprawdzić je, zanim podejmiemy 
decyzję o zakupie. Na rynku znaj-
dziemy zarówno rakiety grafi towe 
z wyższej półki cenowej, plasujące 
się pośrodku rakiety kompozytowe 
oraz rakiety wykonane z aluminium, 
stanowiące budżetowe, choć równie 
godne uwagi rozwiązanie. 

Co z piłeczką?
Podobnie, jak nie ma jednego ro-
dzaju rakiet, tak i piłeczki squashowe 
dostępne są w różnych wariantach. 
Pewne jest jedno - kauczukowa piłka, 
przeznaczona do gry w squasha, ma 
średnicę 4 centymetrów i jest pusta 
w środku. Zimna piłka zachowuje się 

jak kamień, jeśli chodzi o jej zdolno-
ści do odbijania, dlatego koniecz-
ne jest rozgrzanie piłki. Wychodząc 
naprzeciw mniej doświadczonym 
użytkownikom, zaczęto produkować 
piłki, które różnią się stopniem odbi-
cia, oznaczanym kolorową kropką na 
piłce. I tak:

•	 żółta kropka (lub dwie) - to 
najwolniejsza piłka,

•	 biała lub zielona kropka - pił-
ka wolna,

•	 czerwona kropka - piłka szyb-
ka,

•	 niebieska kropka - piłka naj-
szybsza.

Początkujący zawodnicy powinni 
swoją przygodę ze squashem rozpo-
czynać od dwóch ostatnich piłeczek, 
oznaczonych czerwoną lub niebie-
ską kropką, dzięki czemu piłeczka już 
na początku rozgrywki będzie wyka-
zywać dobre właściwości, jeśli chodzi 
o wysokość odbicia.

Czy strój, w jakim gramy w squasha, ma znaczenie?

7 luty – tego dnia śledziliśmy zmagania najlepszych 
reprezentacji siatkarzy ze szkół podstawowych w ka-
tegorii młodzież (7 i 8 klasa).  

Na parkiecie Hali „Elektryk” stawiło się 6 zespołów 
co znaczyło, że mieliśmy najlepszych przedstawicieli 
z każdej gminy Powiatu!  Po ofi cjalnym rozpoczęciu 
przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa 

Dziwisza oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żyrar-
dowie Barbarę Gruchal zawodnicy przystąpili do roz-
grywek.

Liczba drużyn gwarantowała długie emocje podczas 
rozgrywek, gdzie uprzednio w podziale na dwie gru-
py wyłoniliśmy półfi nalistów tych zawodów. Dało nam 
to mecze pomiędzy „3” Żyrardów (1 miejsce w grupie 

A) a Guzowem (2 miejsce w grupie) oraz reprezen-
tacją z Mszczonowa (2 miejsce w grupie A) a szkołą 
z Puszczy Mariańskiej (1 miejsce w grupie B). 

Zespoły z grupy „A” okazały się na tyle mocne, że 
wygrały swoje mecze co dało możliwość rewanżu 
tym drużynom w meczu fi nałowym. Podobnie jak 
w pojedynku grupowym mecz zakończył się tie-bre-
akiem jednak tym razem lepsi okazali się uczniowie 
z Mszczonowa i to oni zostali tegorocznymi mistrza-
mi Powiatu w siatkówce chłopców. Najlepsze zespoły 
nagrodzili medalami i pucharami Starosta wraz z Dy-
rektor ZS1.

Klasyfi kacja końcowa chłopców 

1. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie
3. Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej
4. Szkoła Podstawowa w Guzowie
5. Szkoła Podstawowa w Korytowie i Szkoła Pod-

stawowa nr 4 w Żyrardowie

Komplet drużyn siatkarskich na Międ zyszkolnych Igrzyskach Powiatu Żyrardowskiego 
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10 luty zostanie zapamiętany na długo. 
Wszystko za sprawą turnieju piłkarskiego 
dla chłopców ze szkół ponadpodstawo-
wych o Puchar Starosty Powiatu Żyrar-
dowskiego Krzysztofa Dziwisza, któremu 
towarzyszyły konkursy i świetna zabawa 
na trybunach przy oprawie muzycznej, 
nad którą czuwał DJ Wojciech.

Tego dnia na parkiecie Hali Elektryk Żyrardów 
gościło aż 7 reprezentacji z powiatowych szkół 
ponadpodstawowych. Każda szkoła chciała 
udowodnić, że to właśnie w ich zespole znaj-
dują się największe talenty piłkarskie. Wysokie 
umiejętności było widać od samego począt-
ku, już podczas rozgrywek grupowych. Z tych 
pojedynków do fazy półfinałowej z pierwszej 
grupy awansowali uczniowie z Wiskitek oraz 
Czerwoniaka. W grupie B, sytuacja była na tyle 
wyrównana, że o awansie do kolejnych meczy 
zadecydował bilans bramkowy, który okazał się 
najkorzystniejszy dla reprezentacji Włókiennika 
oraz Elektryka.

Podczas gdy zawodnicy odpoczywali między 
meczami, przeprowadzone zostały konkursy 
z nagrodami. Oglądać można było popisy tech-
niczne uczestników w konkurencjach takich jak 
żonglerka czy trafianie do małej bramki z dużej 
odległości. Co ciekawe najlepszą celnością wy-
kazał się dwie biorące udział uczennice. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się także konkurs na 
najciekawszą fotografię. Sprawdzono również 
kibiców w konkursie na trafienie w poprzeczkę.

Rozgrywki półfinałowe dostarczyły sporych 
emocji, bowiem do finału weszły dwie druży-
ny, które w swoich grupach zajęły 2 miejsce. 

Potwierdziło to tylko jak wyrównany i wysoki 
poziom towarzyszył turniejowi. Finał pomiędzy 
reprezentacją z ZS1 w Żyrardowie a LO w Ży-
rardowie obfitował w ogromne emocje, jednak 
to zespół Czerwoniaka mógł cieszyć się ze zwy-
cięstwa wygrywając 3:2. Mecz o 3 miejsce roz-
strzygnięty został dopiero w rzutach karnych, 
gdzie uczniowie ZS2 Żyrardów okazali się lepsi 
od ZS3 w Wiskitkach. 

Wspaniałe bramki, kombinacyjne akcje i świet-
ne parady bramkarskie zasługiwały na uho-
norowanie nagrodami, do których wręczenia 
przystąpili Starosta Powiatu oraz Dyrektor ZS1 
Barbara Gruchal. Poza pucharami i medala-
mi dla najlepszych zespołów, wyłonieni zostali 
również najlepsi zawodnicy w turnieju. 

12 bramek pozwoliło Jakubowi Przybyłowi (ZS1 
Żyrardów) zdobyć statuetkę dla najlepszego 
strzelca. Świetnymi interwencjami oraz wygraną 
serią rzutów karnym popisał się Jakub Nietrzeb-
ka (ZS2 Żyrardów) i to on został bramkarzem 
turnieju. Nagroda dla najwartościowszego za-
wodnika tych rozgrywek trafiła Adama Dudziń-
skiego (LO Żyrardów).

Klasyfikacja końcowa 

1. Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie
2. Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie
3. Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie
4. Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach
5. Zespół Szkół w Mszczonowie

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariań-
skiej oraz

Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie

Piłkarskie święto dla Szkół Powiatu Żyrardowskiego Silver Gym: Ćwiczenia 
rozciągające z Tomkiem 

Srebrnikiem

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

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

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

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


