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GDDKiA wstrzymuje spotkania
2 marca w Wiskitkach odbyło się spotkanie w sprawie budowy Ob-
wodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Dzień później GDDKiA zawiesiła 

cykl spotkań w celu przeprowadzenia stosownych analiz 
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Za zdrowie Pań
Z pieśnią na ustach i kwiatem w dłoni odbyły się obchody Dnia Kobiet 
w Żyrardowie. Na scenie „ludowca” wystąpiła uwielbiana przez żyrar-

dowian Żyrardowska Orkiestra Uliczna. 
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Dnia 2 marca w Wiskitkach odby-
ło się spotkanie w sprawie budo-
wy Obwodnicy Aglomeracji War-
szawskiej odcinek od DK92 (bez 
węzła) do S7 (z węzłem) - etap: 
Studium Techniczno-Ekonomicz-
no - Środowiskowe. Dzień później 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad zawiesiła cykl 
spotkań w celu przeprowadzenia 
stosownych analiz i rozważenia 
możliwych rozwiązań, uwzględ-
niających dotychczas podniesione 
argumenty merytoryczne i oczeki-
wania społeczne.

Spotkanie początkowo odbyć miało 
się w OSP Działki, z racji na ogromne 
zainteresowanie mieszkańców prze-
niesione zostało do hali sportowej 
Zespołu Szkół nr. 3 im Marii Skłodow-
skiej-Curie w Wiskitkach. Przewidywa-
nia organizatorów były trafne, okoliczni 
mieszkańcy, działacze ekologiczni oraz 
przedstawiciele lokalnych stowarzy-
szeń zajmujących się ochroną przy-
rody zapełnili całą salę. Organizato-
rem spotkania było Biuro Projektowe 
TRAKT, na miejscu obecni byli również 
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowy 
rozpoczęły się od przemówienia Bur-
mistrza Miasta i Gminy Wiskitki - Rafała 
Mitury. 

Drodzy Państwo, szanowni goście, my-
ślę że obecna kadencja samorządowa 
jest dla miasta i gminy Wiskitki kaden-
cja przedziwną i historyczną. Można 
śmiało powiedzieć, że w każdym roku 
jestem zaskakiwani nowymi inwesty-
cjami, które bardzo mocno wpływa-
ją na sposób funkcjonowania naszej 
gminy, ale przede wszystkim na życie 

naszych mieszkańców. Trzeba zazna-
czyć, iż wielu tych inwestycji i wynika-
jących z nich problemów nie byłoby, 
gdy nie budowa Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Po pierwszych 
spotkaniach poświęconych CPK wielu 
z nas wydawało się, że sama budowa 
jest kwestią jedynie kilku miejscowo-
ści. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że 
lotnisko pociągnęło za sobą koleje du-
żych prędkości, a także te obsługujące 
pasażerów. Obecnie dochodzi do tego 
siatka drogowa m.in ta o której dziś 
rozmawiamy, ale to nie wszystko i na 
pewno czeka nas w tej kwestii jeszcze 
wiele zaskoczeń. Już w 2018 roku mó-
wiłem o tym jak inwestycje te wpłyną 
na gminę Wiskitki. Wspólnie budujemy 
Polskę, niestety w wielu przypadkach 
kosztem naszych mieszkańców. Mimo 
to podobnie jak w przypadku lotniska, 
chciałam zaznaczyć, że moje stanowi-
sko w tej sprawie jest zbierane z Pań-
stwa stanowiskiem, myślę, że przynaj-
mniej w większości. Wszyscy wiemy, 
że w procesie formalno-prawnym te 
inwestycje w większości są niezależne 
od nas, właśnie dlatego chciałbym po-
dziękować Państwu za obecność i tak 
wysoką frekwencję. Zdajemy sobie 
sprawę, że głos społeczeństwa w tych 
tematach może kluczowe znaczenie. 
Omawiany projekt drogowy oznacza 
kolejne poszatkowanie naszej gminy, 
wiąże się on również z likwidacja ko-
lejnych miejscowości i sołectw. Pragnę 
przypomnieć, że razem z projektem 
CPK takich miejscowości, które znikną 
całkowicie z map jest już jedenaście, 
a ostatecznie może być ich więcej. 
Czasem w pracy burmistrza najgorsza 
jest bezradność, walczymy razem na 
jednym froncie, a tym samym dbamy 
o nasz wspólny interes. Niestety często 
spotykamy się z murem w postaci róż-
nych aktów i regulacji prawnych. Mimo 
to uważam, że nigdy na żadnym etapie 
nie możemy złożyć  broni i pozostać 
bierni w sprawach które nas dotyczą. 
Mówił Burmistrz Miasta i Gminy Wiskit-
ki - Rafał Mitura 

W dalszej części spotkania nadszedł 
czas na przemówienia przedstawicieli 
stowarzyszeń oraz działaczy ekologicz-
nych. Poruszyli oni ważne kwestie zwią-
zane z sąsiedztwem Bolimowskiego 

Parku Krajobrazowo, a także obecność 
ujęcia wody Sokule. Ekolodzy zazna-
czyli, że ujęcie wody to nie same stud-
nie i pompy znajdujące się w pobliskich 
lasach, ale również  ogromny obszar, 
z którego woda jest czerpana. Każda 
ingerencja w pobliskie tereny mogłaby 
skończyć się brakiem wody dla gminy 
Wiskitki, Radziejowice oraz Żyrardów. 

Dziś  spotykamy się  na stypie, ponie-
waż  panowie, którzy aktualnie sie-
dzą  za tym stołem przyjechali nas 
rozjechać, jako stowarzyszenie Czarny 
Bocian stanowczo temu protestujemy. 
Drogi szybkiego ruchu są potrzebne, 
ale ich budowa musi uwzględniać inte-
resy nas wszystkich. Przestudiowałem 
dokładnie plany GDDKIA i jasno wynika 
z nich, że OBW dale nam oszczędność 
ekonomiczną  w tym czasu i paliwa 
o około 25%. Jednakże w kalkulacjach 
tych nikt nie uwzględnił nas. Ja rów-
nież  nie dam się  rozjechać, dzisiej-
szy wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
w Luksemburgu pokazuję, że państwo 
nie może bezkarnie niszczyć sowich 
obywateli. Rządzący dzisiaj są, jutro 
może ich nie być. To właśnie my miesz-
kańcy wybieramy naszą  władzę, my-
ślę że głos krzywdzonych powinien być 
bardzo wyraźnie słyszalny. Pan bur-
mistrz powiedział,  że jest zaskoczony 
i bezradny, my natomiast nie jesteśmy 
ani zaskoczeni ani bezradni i mówimy 
że tu żadna autostrada nie powstanie. 
Mówili przedstawiciele stowarzyszenia 
Czarny Bocian. 

Swój głos w sprawie zabrała rów-
nież  Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad - Oddział w Warsza-
wie 
Dziękuję  za przedstawienie swoich 

opinii, rozumiemy wasze obawy i pod-
chodzimy do nich z pełnym szacun-
kiem, jesteśmy tu po to, aby odpowie-
dzieć  na wszystkie pytania, za chwilę 
projektanci przedstawią aspekty tech-
niczne budowy, ale zanim to nastąpi 
pragnę powiedzieć kilka słów o samej 
Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. 
Budowa autostrad i dróg szybkiego 
ruchu wynika z zapotrzebowania na 
rozwój naszego państwa. Każdy z nas 
chce podróżować szybko i bezpiecz-
nie. Temat budowy OAW nie powstał 
teraz, pierwsze plany przestrzennego 
zagospodarowania kraju zakładające 
jej budowę powstały w 2011 roku. Mó-
wił Dyrektor GDDKiA oddziału w War-
szawie Jarosław Wąsowski.
Dzień po spotkaniu na rządowej stro-
nie gov.pl pojawiła się  informacja 
o zawieszeniu cyklu spotkań oraz po-
dziękowanie za tymczasowe głosy spo-
łeczeństwa w sprawie budowy OAW.

W wyniku dotychczas przeprowa-
dzonej serii spotkań informacyjnych, 
które dotyczyły wstępnych prac kon-
cepcyjnych dla planowanej Obwodni-
cy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), 
podjęliśmy decyzję o ich czasowym za-
wieszeniu. Terminy kolejnych spotkań 
informacyjnych ustalimy, po przepro-
wadzeniu stosownych analiz i moż-
liwych rozwiązań, uwzględniających 
dotychczas podniesione argumenty 
merytoryczne i oczekiwania społecz-
ne. Obecnie projektanci pracują nad 
opracowaniem Studium techniczno-
-ekonomiczno-środowiskowego, któ-
rego celem jest wskazanie optymal-
nych wariantów przebiegu tej drogi.
Dotychczasowe spotkania informacyj-
ne pokazały nam potrzebę przepro-
wadzenia dodatkowych, wieloaspek-
towych analiz. Dotyczyć one będą 
m.in. kwestii środowiskowych, spo-
łecznych oraz optymalnych powiązań 
komunikacyjnych, uwzględniających 
lokalne potrzeby i plany pozostałych 
inwestorów. Bierzemy przy tym pod 
uwagę szczególny charakter tej części 
Mazowsza oraz potencjalną skalę od-
działywania planowanych inwestycji. 
Tak brzmi treść informacji zamiesz-
czonej przez GDDKiA z dnia 3 marca 
2023 roku.  

Pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie OAW.
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Drogie Panie,

Życzę Wam wszelkiej pomyślności, 
radości oraz spełnieadzie dla Was wyjątkowy.

Życzę aby zawsze pamiętano 
o Waszej codziennej pracy, 
poświęceniu i trosce o innych.

Z wyrazami szacunku 

Maciej Małecki 
Wiceminister Aktywów Państwowych 
Poseł na Sejm RP

Drogie Panie,

w dniu Waszego święta 
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Niech uśmiech rozpromienia na co dzień 
Wasze twarze, a odwaga i determinacja 
w dążeniu do spełnianie marzeń 
nigdy Was nie opuszczała. 

Krzysztof Rdest
Radny Powiatu Żyrardowskiego

Drogie Panie,

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia w dniu Waszego święta!

I choć powinnyście świętować cały rok – to dziś niech wybrzmi:

dużo szczęścia, pomyślności, realizacji marzeń i uśmiechu.

Niech otaczający Was świat Wam sprzyja, a w Waszych oczach

niech codziennie szkli się iskierka radości!

Najserdeczniejsze życzenia składa zarząd i pracownicy firmy

Kochane Kobiety

Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom, 
bez względu na to, gdzie znajdują się na osi czasu, 

by zawsze czuły się pięknie i młodo duchem.

Każdego dnia przed lustrem witajcie pewną siebie kobietę, 
która kroczy przez życie z dumnie podniesioną głową. 

A zdrowie niech będzie towarzyszem szczęścia. 

Spełniajcie marzenia!
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Stypendia Filipa 
de Girarda 2023

Przemysław Kopiec 
odchodzi z urzędu

Przemysław Kopiec odchodzi ze stanowiska 
drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Żyrar-
dowa. Z zarządzenia prezydenta z dnia 28 
lutego 2023 roku dowiadujemy się, że stosu-
nek pracy wiceprezydenta ustanie z końcem 
marca 2023 roku. To czwarty zastępca pre-
zydenta, który ustępuje ze stanowiska w tej 
kadencji. 

Przemysław Kopiec odchodzi ze stanowiska dru-
giego zastępcy prezydenta Żyrardowa. 31 stycz-
nia ustanie jego stosunek pracy, a tym samym ga-
binet prezydent skurczy się o jednego zastępcę. 
To już czwarty wiceprezydent w obecnej kadencji, 
który odchodzi ze stanowiska. Przypomnijmy, że 
Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego na stanowi-
sku prezydenta wspierali Sylwester Osiński, Łu-
kasz Choiński i Katarzyna Krawczyk. Obecnie na 
stanowisku zastępcy pozostaje Adam Lemiesz, 
który wspólnie z prezydentem Lucjanem Krzysz-

tofem Chrzanowskim przejmie obowiązki drugie-
go zastępcy. 

Drugi Zastępca Prezydenta wykonuje w imieniu 
Prezydenta Miasta zadania z zakresu:

•	 realizacji inwestycji, dla których inwesto-
rem jest Gmina Miasto Żyrardów,

•	ochrony środowiska, gospodarki odpada-
mi, ochrony przyrody, gospodarki wodnej,

•	gospodarki nieruchomościami,
•	planowania przestrzennego,
•	zamówień publicznych realizowanych 

przez Miasto,
•	współpracy z przedsiębiorcami na terenie 

Miasta.
Przemysław Kopiec stanowisko wiceprezydenta 
objął w styczniu 2022 roku. Nieoficjalnie mówi się 
o powrocie do Milanówka.

 Są wspaniałą wizytówką Żyrardowa, zdolni, 
utalentowani i niezwykle pracowici. Dzięki 
swojemu uporowi w rozwijaniu talentów, osią-
gają wybitne sukcesy, promując jednocześnie 
nasze miasto w kraju i zagranicą. To laureaci 
Stypendium im. Filipa de Girarda przyznawa-
nego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej i upowszechniania 
kultury. 
Dziś w Resursie Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
- Prezydent Miasta Żyrardowa spotkał się ze 
stypendystami, by pogratulować im osiągnięć 
i oficjalnie wręczyć przyznane stypendia arty-
styczne. 
- Zawsze będę wspierał utalentowanych mieszkań-
ców naszego miasta, artystów i animatorów kultu-
ry, którzy dzięki swoim zdolnościom i ciężkiej pracy 
osiągają wspaniałe sukcesy, są doceniani i nagra-
dzani na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, 
a zarazem tworzą kulturę i sztukę w naszym mieście 
- powiedział prezydent. 

Oto laureaci stypendium:
Gabriela Wąsikowska - uczennica kl. VII Szkoły 
Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie, wychowanka Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Prezentuje 
miasto i powiat w konkursach plastycznych, zdoby-
wając czołowe nagrody i wyróżnienia na szczeblach 
międzynarodowym i ogólnopolskim. 
Urszula Chocyk - wychowanka Młodzieżowego 
Domu Kultury w Żyrardowie, uczennica IV klasy Li-
ceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Ży-
rardowie. Od kilkunastu lat nieprzerwanie rozwija 
talenty teatralny, recytatorski i wokalny, zdobywając 
nagrody i wyróżnienia w konkursach głównie recy-
tatorskich. 
Magdalena Lechniak od 4 lat rozwija talent wo-
kalny w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie 
i w Szkole Musicalowej ANIMATTO w Grodzisku Ma-
zowieckim . Ma dopiero 10 lat, a już osiągnęła wiele 
sukcesów, zdobywając liczne nagrody w konkursach 
wokalnych. 
Danuta Rex-Sadowska tworzy prace malarskie 
i rysunkowe, prezentuje swoje prace na wystawach 

w Polsce i Europie, od 25 lat popularyzuje wiedzę 
o kulturze i sztuce, wieloletnia instruktorka warszta-
tów plastycznych.
Sylwia Pietryga – jest fotografką, autorką wielu 
projektów fotograficznych, inicjatorką i koordyna-
torką kampanii ekologicznych. 
Paweł Stasiewicz - twórca, którego głównym ob-
szarem wypowiedzi jest literatura i sztuki wizualne. 
Tworzy prace wizualne przede wszystkim w obsza-
rze projektowania graficznego. Ma na swoim kon-
cie kilka międzynarodowych nagród na festiwalach 
sztuki współczesnej. 
W ostatnich latach szczególnie zaangażował się 
w twórczość literacką, zdobywając prestiżowe na-
grody na festiwalach i konkursach literackich. 

Oliwia Tomaszewska - uczennica I klasy LO im. 
S. Żeromskiego w Żyrardowie i niezwykle uzdolnio-
na wokalistka Młodzieżowego Domu Kultury w Ży-
rardowie, doceniana i nagradzana na festiwalach 
i konkursach wokalnych o randze międzynarodowej 

i ogólnopolskiej. 
Roksana Chudon - studentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie na wydziale malarstwa, malarka, 
aktorka niezawodowa, laureatka prestiżowych na-
gród w konkursach plastycznych. 
Piotr Leczkowski – artysta fotograf, specjalizujący 
się w fotografii tańca, laureat wielu nagród. Twórca 
plenerowej Galerii The Fence przy ul. Bohaterów 
Warszawy w Żyrardowie, będącej odpowiedzią na 
zamknięcie instytucji kultury w czasie pandemii. 
Zofia Cymerska - uczennica IV kl. LO im. S. Żerom-
skiego w Żyrardowie, wychowanka Młodzieżowego 
Domu Kultury w Żyrardowie, gdzie rozwijała talenty 
recytatorskie, teatralne i wokalne, laureatka niezli-
czonej liczby nagród w konkursach wokalnych i re-
cytatorskich. 
Daniel Suchocki - absolwent Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom w pra-
cowni przestrzeni audiowizualnych i specjalizację 
w pracowni projektowania architektonicznego. Ani-
mator życia kulturalnego, uczestnik wielu wystaw 
i wydarzeń artystycznych. Najważniejszym ostatnim 
sukcesem artysty było wyróżnienie w konkursie 
Guiltless Plastic organizowanym przez znaną Gale-
rię Rossana Orlandi dla stworzonej serii plakatów. 
Prace prezentowane były na wystawie w Muzeum 
Leonarda Da Vinci w Mediolanie oraz w Muzeum 
Narodowym w Doha w Katarze. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Sty-
pendiów im. Filipa de Girarda za rok 2021, życząc 
dalszych sukcesów oraz realizacji planów i zamie-
rzeń. 

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie
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Spotkanie z Katarzyną Bondą

Przykład  
patriotyzmu 

dla młodzieży

W sobotę  4 marca mieszkańcy Żyrardowa 
mieli niepowtarzalną  okazje  spotkania z Ka-
tarzyną  Bondą, słynną  polską  pisarką  powie-
ści kryminalnych. Spotkanie poświęcone było 
najnowszej publikacji pt. „Do cna”, której akcja 
rozgrywa się nieprzypadkowo właśnie w Żyrar-
dowie. Spotkanie poprowadziła Barbara Chle-
wicka - redaktor naczelna Radia Fama. 

Spotkanie odbyło się w sali balowej żyrardowskiej 
Resursy, mieszkańcy oraz czytelnicy wypełnili ją aż po 
brzegi. Głównym tematem spotkania była książka 
„Do cna”, podczas rozmowy Katarzyna Bonda opo-
wiedziała o inspiracjach, które skłoniły ją do napisania 
tej powieści oraz o procesie tworzenia fabuły i posta-
ci. Spotkanie to było doskonałą okazją dla miłośników 
literatury kryminalnej, którzy chcieli poznać bliżej 
twórczość autorki oraz poznać historię i tajemnice 
miasta, w którym akcja książki się toczy. 
To spotkanie było cudowne! Przypomina mi to daw-

ne czasy, gdy przed pandemią również spotykałam 
się z taką frekwencją. Wszyscy autorzy kryminalni 
zawsze mi tego zazdrościli, ponieważ moi czytelni-
cy zawsze byli tacy wspaniali. Pandemia niestety to 
wyrugowała, od dłuższego czasu nie przyjmowałam 
już żadnych zaproszeń. Uczestniczyłam w spotka-
niach przez Internet, jednak osobiście tego nie czuję. 
Podczas spotkania muszę zobaczyć człowieka, gdy 
zadaje mi pytanie, tylko tak mogę poczuć te energię. 
Prawda jest taka, że im więcej osób na sali tym więcej 
tej energii do mnie wraca. Mówiła Katarzyna Bonda.

Poniedziałek 6 marca wybitni 
uczniowie żyrardowskich szkół 
rozpoczęli od konkursu wiedzy 
o Żołnierzach Wyklętych. Kon-
kurs na celu miał kultywowanie 
pamięci historycznej na terenie 
całego powiatu żyrardowskiego, 
aktywnie włączyły się w niego lo-
kalne placówki oświatowe. 

Organizatorem finału konkursu wie-
dzy o Żołnierzach Wyklętych był Wice-
minister Aktywów Państwowych, Po-
seł na Sejm RP Maciej Małecki, Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski - Prezydent 
Miasta Żyrardowa oraz Krzysztof 
Dziwisz - Starosta Powiatu Żyrardow-
skiego. Do finałowego etapu osta-
tecznie przystąpiło 30. uczniów z 7. 
szkół ponadpodstawowych z terenu 
Powiatu Żyrardowskiego. Najpierw 
młodzież rozwiązała test złożony z 25 
pytań, a następnie najlepsza szóstka 

zmagała się z częścią ustną. Nie za-
brakło również czasu na odpoczynek 
od intelektualnych zmagań, do czego 
doskonale posłużyła projekcja filmu 
dokumentalnego „Zapora” Hieronim 
Dekutowski. 

Jeśli chcemy, aby Polska byłą krajem 
silnym, rządzonym przez patriotów, 
musimy wychowywać młode pokole-
nia w umiłowaniu do Ojczyzny. Musi-
my stawiać młodzieży jasne i czytel-
ne wzory do naśladowania, a takimi 
wzorami są  właśnie Żołnierze Polski 
Podziemnej, którzy w jednym z naj-
trudniejszych momentów w dziejach 
naszego kraju, zdali egzamin patrio-
tyzmu. Żołnierze walczyli z Niemcami 
oraz Sowiecką  Rosją, przeżyli dwie 
okupację. Niektórzy nich oddali ży-
cie za Polskę, to właśnie ich chcemy 
przedstawiać jako wzory do naślado-
wania dla młodego pokolenia. Mówił 
Poseł na Sejm RP Maciej Małecki. 

Pracę uczniów oceniło jury w składzie:

Wiceminister Aktywów Państwowych 
Maciej Małecki

dr Paweł Rokicki z Instytut Pamięci 
Narodowej

Pełnomocnik Wojewody do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych z Rady Muzeum Żołnierzy Wy-
klętych Piotr Olenczak

Dyrektor Muzeum Mazowsza Za-
chodniego w Żyrardowie Bogdan 
Nietrzebka  

Przyznało 3 nagrody główne i 3 wy-
różnienia:

I. miejsce: Jakub Anczewski – Li-
ceum Ogólnokształcące im. Ste-
fana Żeromskiego w Żyrardowie 
- Czerwoniak

II. miejsce Dawid Libera – Liceum 
Ogólnokształcące im. Stefana Że-
romskiego w Żyrardowie - Czer-
woniak

III. miejsce Mateusz Wąsiewski - Li-
ceum Ogólnokształcące im. Ste-
fana Żeromskiego w Żyrardowie 
- Czerwoniak

Wyróżnienia:

Mateusz Kołodziejski - Zespół Szkół 
nr 1 w Żyrardowie - Elektryk

Jakub Gręda - Liceum Ogólnokształ-
cące im. Szarych Szeregów w Msz-
czonowie

Patryk Oleksiak - Zespół Szkół w Msz-
czonowie

Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Wyklę-
tych - Tym pięknym akcentem kończy-
my miejskie obchody upamiętnienia 
Narodowego Dnia Pamięci o Żoł-
nierzach Wyklętych. Tym konkursem 
żyrardowska młodzież  dała piękne 
świadectwo pamięci o naszych bo-
haterach narodowych. Dla nas, pre-
zydentów jest to wielka duma, że 
wszystkie pierwsze trzy miejsca w ści-
słym finale zajęli uczniowe naszego 
Czerwoniaka. Mówił Zastępca Prezy-
denta Miasta Żyrardowa - Adam Le-
miesz. 

Do konkursu przystąpili uczniowie 
z następujących szkół: Zespół Szkół 
nr 1 w Żyrardowie - Elektryk, Zespół 
Szkół Nr 2 w Żyrardowie, ZS3 Wiskitki, 
Liceum Ogólnokształcące im. Czesła-
wa Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, 
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie, Zespół 
Szkół w Mszczonowie, Liceum Ogól-
nokształcące im. Stefana Żeromskie-
go w Żyrardowie - Czerwoniak 
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Ku czci Żołnierzy 
Wyklętych 

1 marca na Placu Jana Pawła II o godzinie 
17:00 rozpoczęły się żyrardowskie obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. W tym roku obchody wyjątkowo trwały 
dwa dni, podczas których odbyło się oficjalne 
złożenie kwiatów zebranych delegacji, msza 
święta, Bieg Tropem Wilczym i okolicznościo-
wy koncert. 
Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Jak w wielu miastach w Polsce, 
w Żyrardowie odbyły się specjalne uroczystości. Ob-
chody rozpoczęły się od apelu na Placu Jana Pawła 
II, podczas którego odczytano apel pamięci. Adam 
Lemiesz, zastępca prezydenta Żyrardowa wygłosił 
okolicznościowe przemówienie. – Tym bohaterom 
od wielu, wielu lat takie wydarzenia się należą. W to 
marcowe popołudnie w sposób jakże dumny i dostoj-
ny oddaliśmy pamięć i cześć bohaterom podziemia 
niepodległościowego, którzy do samego końca wal-
czyli z okupantem hitlerowskim i z Rosją sowiecką. Te 
wydarzenia powtarzalne są co roku, ale jakże godne, 
bo zawsze w asyście Wojska Polskiego z pocztami 
sztandarowymi. Zawsze w takich chwilach serce aż 
krwawi za tymi bohaterami, ale jednocześnie cieszę 
się, że mieszkańcy Żyrardowa tak licznie uczestniczą 
w tych obchodach. Za to serdecznie dziękuję – mówił 
wiceprezydent Adam Lemiesz. Następnie delega-
cje złożyły kwiaty przy pomniku Żołnierzy AK i tabli-
cy Ku czci Polskich Patriotów.
Bieg Tropem Wilczym 
Nieodzownym elementem obchodów Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Bieg Tro-
pem Wilczym. W tym roku 5 marca blisko 200 osób 
przebiegło symboliczny dystans 1963 m w śniegu. 
Kolejny raz mieszkańcy Żyrardowa stanęli na star-
cie biegu, by wspólnie upamiętnić Żołnierzy Wyklę-
tych. Nie przeszkadzała im niesprzyjająca aura. Jak 
podkreśla prezydent Żyrardowa, Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski – to bardzo fajna forma upamiętnia-
nia Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, które jako 
święto zostało ustanowione już w 2011 roku – mówił 
prezydent. I choć nie brakowało medali i nagród, 
tego dnia liczyła się dobra zabawa i rodzinnie spę-
dzone niedzielne popołudnie. W biegu poza całymi 
rodzinami, wystartowała również drużyna młodzie-
ży objęta programem “Pedagodzy na podwórku” 
pod opieką Darii Doleżyczek i Mikołaja Kulety. Po 
biegu dla wszystkich przewidziano gorącą i sytą 
grochówkę, która rozgrzewała po śnieżnym biegu 
w Parku Procnera. 
Na zakończenie obchodów odbył się patriotyczny 
koncert w Resursie.
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Z pieśnią na ustach i kwiatem w dłoni od-
były się obchody Dnia Kobiet w Żyrardowie.
Na scenie „ludowca” wystąpiła uwielbiana 
przez żyrardowian Żyrardowska Orkiestra 
Uliczna. Przed koncertem płynęły najser-
deczniejsze życzenia. 
To już tradycja, że symboliczny kwiat dla każdej 
przybyłej do Centrum Kultury pani wręczany był 
przez Prezydenta Żyrardowa, Lucjana Krzysztofa 
Chrzanowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta 
Żyrardowa, Ryszarda Mirgosa i Dyrektora Wy-
działu Kultury i Promocji oraz p.o. Centrum Kul-
tury Łukasza Kasperczyka. Tulipany rozświetlały 
uśmiechy wszystkich kobiet, które tego dnia, jak 
zawsze tłumnie, odwiedzają Centrum Kultury. 
Koncert Żyrardowskiej Orkiestry Ulicznej rozpo-
czął się od radosnych życzeń płynących ze sceny. 
Nie brakowało podkreślania wartości, jaką kobie-
ty mają dla całego społeczeństwa, jednocześnie 
podkreślając konieczność doceniania pań nie 
tylko w tym wyjątkowym dniu, ale również na co 
dzień. Prezentem dla żyrardowianek był występ 
uwielbianej przez seniorów orkiestry. Również 
tego dnia nie brakowało pląsów pod sceną i ra-
dosnego bujania w fotelu. Pojawiają się jednak 
głosy, że obchody dedykowane są seniorom. 
I choć faktem jest, że muzyka łączy pokolenia, 
trudno było szukać na sali młodzieży i kobiet do 
50 roku życia.

Za zdrowie Pań
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Oferta placówek 
oświatowych na 

rok szkolny 23/24 

Żyrardowskie szkoły wyposażone 
w nowoczesny sprzęt

Pracuj z najlepszymi!

ŻYRARDÓW

Rodzicom takie urządzenia mul-
timedialne w szkołach chyba na-
wet się nie śniły, a dla obecnych 
uczniów żyrardowskich szkół 
korzystanie na lekcjach z tablicy 
multimedialnej czy z laptopów, 
komputerów, robotów, ozobotów 
i innych dziwnie brzmiących urzą-
dzeń to codzienność. 

- W ostatnim czasie, dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym, nasze miejskie 
szkoły wyposażyliśmy w imponującą 
ilość nowoczesnego sprzętu, stanowią-
cego nieocenioną pomoc dydaktycz-
ną zarówno dla nauczycieli, jak i dla 
uczniów - mówi Prezydent Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski. – Chyba 
największą ich zaletą, poza rozwijaniem 
kompetencji i umiejętności, to motywa-
cja uczniów do większej aktywności na 
lekcjach, z czego się ogromnie cieszę.   

Sprzęt który otrzymały szkoły w ra-
mach projektu ,,E-usługi dla szkół w ra-
mach ZIT”:

•	Szkoła Podstawowa Nr 1: 
monitory interaktywne 75 cal 
(10 szt,), zestaw ozobotów do 
nauki programowania (4 szt.).

•	Szkoła Podstawowa Nr 2: 
laptopy (4 szt.), komputery sta-
cjonarne (25 szt.), kamera, moni-
tory interaktywne 75 cal (7 szt.), 
zestaw robotów do realizacji in-
nowacyjnego programu naucza-
nia (20 szt.), programy edukacyj-
ne (5 szt.). 

•	Szkoła Podstawowa Nr 3: 

laptopy (6 szt.), monitory inte-
raktywne 75 cal (12 szt.), zestaw 
ozobotów do nauki programo-
wania (3 szt.), smart lerning suite 
(2 szt.). 

•	Szkoła Podstawowa Nr 4: 
laptopy (11 szt.), komputery sta-
cjonarne (2 szt.), monitory inte-
raktywne 75cal (2 szt.), tablety 
(25 szt.), urządzenie wielofunk-
cyjne typ1 (2 szt.), urządzenie 
wielofunkcyjne typ2 (2 szt.), do-
datkowe oprogramowanie (50 
szt.), modernizacja okablowania 
sieciowego.

•	Szkoła Podstawowa Nr 6: 
monitory interaktywne 75 cal 
(14 szt.).

•	Szkoła Podstawowa Nr 7: lap-
topy (14 szt.), monitory interak-
tywne 75 cal (12 szt.). 

- Sprzęt, który otrzymaliśmy wykorzysty-
wany jest na praktycznie na wszystkich 
przedmiotach szkolnych - mówi Mag-
dalena Szwed, dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 7. - Podczas reali-
zowania podstawy programowej oraz 
na zajęciach dodatkowych wyświetla-
ne są filmy edukacyjne, interaktywne 
ćwiczenia, które zachęcają i angażują 
młodzież do pracy. Dzięki e-podręcz-
nikom możemy odciążyć plecaki mło-
dzieży. Tablice z pisakiem zastępują 
tablice kredowe, prezentowane są na 
nich również kolorowe karty pracy, 
obrazy i wiele innych. Dzięki oprogra-
mowaniu mamy możliwość korzysta-
nia z nieograniczonego zaplecza funk-
cjonalnych narzędzi, które w ciekawy, 
interesujący sposób prezentują treści 
edukacyjne. Interaktywna forma zajęć 
jest atrakcyjna dla młodzieży, dzięki 
czemu uczniowie efektywnie i z chęcią 
uczestniczą w zajęciach.

Zakupiony i przekazany szkołom sprzęt 
pochodzi z projektu pn. „E-usługi dla 
szkół w ramach ZIT” dofinansowa-
nego w ramach Podziałania 2.1.2 E – 
usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-
2020.

Projekt zakładał wprowadzenie nowo-
czesnych form nauczania z wykorzy-
staniem TIK w celu zapewnienia moż-
liwości realizacji działań edukacyjnych 
w formule zdalnej w związku z zagro-
żeniem powtórzenia lub przedłuże-
niem się epidemii COVID-19.

Dziękujemy Szkole Podstawowej Nr 
7 za udostępnienie zdjęć na potrze-
by promocji projektu.

Informacja prasowa: UM w Zyrardowie

W poniedziałek, 6 marca, rozpo-
częło się postępowanie rekruta-
cyjne na rok szkolny 2023/2024 do 
klas I publicznych szkół podstawo-
wych w Żyrardowie. Do miejskich 
szkół rekrutuje się kandydatów 
do 15 oddziałów, w tym do 3 od-
działów integracyjnych. Jeden od-
dział utworzony zostanie w Szko-
le Podstawowej Nr 1 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Dwujęzycznymi 
im. Filipa de Girarda oraz dwa od-
działy w Szkole Podstawowej Nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica.
W terminie do 3 kwietnia br. następu-
je rejestracja w elektronicznym sys-
temie rekrutacji zgłoszeń dzieci ob-
wodowych oraz składania wniosków 
o przyjęcie  dziecka spoza obwodu do 
wybranej szkoły (według preferencji 
rodzica do maksymalnie trzech szkół). 
Dokładne informacje wraz z   har-
monogramem rekrutacji, kryteriami, 
a także zasady rekrutacji do Szkół 
Podstawowych Nr   1, 2, 3, 4, 6, 7 
w Żyrardowie zostały umieszczone na 
stronie Miasta Żyrardowa w zakładce 
Mieszkaniec/Oświata/Rekrutacja – 
szkoły podstawowe oraz w systemie 
rekrutacji  pod adresem: http://www.
zyrardow.podstawowe.vnabor.pl.
Z kolei rejestracja w elektronicznym 
systemie rekrutacji o przyjęcie dziec-
ka   - do Miejskiego Przedszkola Nr 
2, 5, 6, 8, 9 i Miejskiego Integracyjne-
go Przedszkola Nr 10   lub oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawo-
wej Nr   1, 2, 7 – rozpocznie się we 
wtorek, 7 marca, i będzie trwała do 
21 marca. Natomiast od   27 lutego 
br. do 6 marca br. nastąpiło złożenie 
przez rodziców dzieci, które aktualnie 
uczęszczają do przedszkola, deklaracji 
o kontynuowaniu wychowania przed-
szkolnego na rok szkolny 2023/2024. 
W jednostkach oświatowych rekrutu-
jących dzieci przedszkolne przygoto-
wana jest porównywalna z poprzed-
nim rokiem liczba miejsc. Planuje się 
11 oddziałów dla dzieci trzyletnich. Dla 
pozostałych grup wiekowych nastąpi 
uzupełnienie w przypadku wolnych 
miejsc do już istniejących oddziałów. 
W miejskich szkołach podstawowych 
dla dzieci sześcioletnich przygotowa-
no 70 miejsc, w tym jedna zerówka in-
tegracyjna w Szkole Podstawowej Nr 
1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwu-
języcznymi im. Filipa de Girarda. 
Warto podkreślić, iż korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego jest pra-
wem, a nie obowiązkiem. Natomiast 
realizacja obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego dla 
dzieci sześcioletnich może odbywać 
się w przedszkolu (w ramach konty-
nuacji) lub oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej.
Dokładne informacje   wraz z   har-
monogramem rekrutacji, kryteriami, 
a także zasady rekrutacji do Miejskich 
Przedszkoli zostały umieszczone na 
stronie Miasta Żyrardowa w zakład-
ce Mieszkaniec/Oświata/Rekrutacja 
– przedszkola oraz w systemie rekru-
tacji pod adresem: http://www.zyrar-
dow.przedszkola.vnabor.pl.
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Szukasz pracy? Sprawdź czy te 
oferty są dla Ciebie. W Urzędzie 
Miasta trwają nabory na stano-
wiska urzędnicze.  
•	Dyrektora Wydziału Dróg 

i Transportu Miejskiego, 
•	 Inspektora/Głównego Specjali-

stę w Wydziale Zamówień Pu-

blicznych, 
•	Pełnomocnika ds. Ochrony In-

formacji Niejawnych,
•	Specjalisty ds. promocji i infor-

macji.
Zachęcamy do zapoznania się 
z ogłoszeniami dostępnymi na stro-
nie www.bip.zyrardow.pl. 
Czekamy na Twoją ofertę!  

Informacja prasowa:  
UM w Żyrardowie
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Wkrótce rozpocznie się równanie 
dróg gruntowych 

Promocja i ochrona zdrowia Pasowanie na czytelnika.

Konsultacje społeczne programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Do 15 marca br. w Urzędzie Mia-
sta trwają konsultacje społeczne 
Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności zwierząt na rok 
2023. Po zakończeniu konsultacji 
program przedłożony zostanie 
Radzie Miasta, celem przyjęcia do 
realizacji w formie uchwały. 
Program określa zakres zadań reali-
zowanych przez żyrardowskie Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwierząt. 
W celu zmniejszenia populacji bez-
domnych zwierząt planuje się m.in. 
sterylizację i kastrację zwierząt prze-
bywających w Schronisku, znakowa-
nie bezdomnych psów i kotów wraz 
z ich rejestracją. W celu zwiększenia 
świadomości wśród mieszkańców 
Żyrardowa w zakresie ochrony zwie-
rząt, Schronisko, podobnie jak w po-
przednich latach, propagować będzie 
adopcję bezdomnych zwierząt. Inne 
zadania ujęte w programie to również 
odławianie zwierząt bezdomnych i ich 
transport do Schroniska czy zapew-
nienie całodobowej opieki weteryna-
ryjnej w przypadku zdarzeń drogo-
wych z udziałem zwierząt.

Z programem zapoznać się można 
za pośrednictwem strony www.bip.
zyrardow.pl / Prawo lokalne, porozu-
mienia, dokumenty kontroli / Zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta / 2023 r. 
(Zarządzenie Prezydenta nr 54/23).
Tam też do pobrania jest formularz 
zgłaszania uwag i opinii.
Wypełniony formularz można:

•	 przesłać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na 
adres: schronisko@zyrar-
dow.pl lub

•	 złożyć w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miasta Ży-
rardowa, Plac Jana Pawła II 
nr 1. 

W ciągu 30 dni od zakończenia kon-
sultacji, na stronie www.zyrardow.pl 
zostaną ogłoszone wyniki konsultacji, 
zawierające zestawienie uwag i opi-
nii wraz ze stanowiskiem prezydenta 
Miasta Żyrardowa.
Za przeprowadzenie konsultacji od-
powiada Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt im. Psa Kazana, tel. 46 855 
25 82. 
Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

W ubiegłym tygodniu w żyrardowskim magistracie podpisana zo-
stała umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą na realizację 
prac na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej i ulepszonej 
w 2023 r. Wykonawca przystąpi do wiosennego równania dróg, jak 
tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą. 

Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje m.in.: 

•	 wykonanie napraw nawierzchni tłuczniowych, 
•	 równanie dróg gruntowych z nadaniem im prawidłowego pro-

filu poprzecznego i podłużnego, 
•	 usunięcie nierówności i zapewnienie właściwego odwodnie-

nia, 
•	 zagęszczenie i wałowanie dróg. 
•	 dowiezienie materiału ulepszającego tj. mieszanki tłuczniowej, 

w celu wbudowania go w miejsca, w których jest jego niedobór, 
•	 wykonanie nawierzchni z tłucznia, destruktu lub z kamienia 

naturalnego. 
Aby prace te dały zadowalające efekty na dłuższy czas, należy je przeprowa-
dzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych, gwarantujących zacho-
wanie uzyskanych parametrów po wykonaniu robót. 

Wykonawcą prac będzie firma Usługi Transportowe, Asenizacyjne, Roboty 
Ziemne i Drogowe Henryk Zadrożny. Wartość umowy obowiązującej przez 
cały 2023 rok wynosi 568 752,00 zł.

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych w 2023 r., mających na celu ochronę i pro-
mocję zdrowia. Mają to być zadania z zakresu profilaktyki chorób 
nowotworowych, profilaktyki nadwagi i cukrzycy, jak również z za-
kresu promocji zdrowia psychicznego. 

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert. Wspólnie zadbaj-
my o zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców, a szcze-
gólnie osób chorych lub zagrożonych chorobą. Organizacje wyłonione 
w drodze konkursu realizować będą swoje zadania od dnia 1 kwietnia do 
31 grudnia 2023 r.  

Termin składania ofert upływa 15 marca 2023 r. Oferty konkursowe należy 
składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Po złożeniu 
oferty przez system informatyczny, należy wydrukować z systemu potwier-
dzenie złożenia oferty i dostarczyć je podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentowania oferenta do Biura Obsługi Urzędu Miasta Żyrardowa, 
Plac Jana Pawła II nr 1, w terminie do dnia 17 marca 2023 roku. 

Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu Prezydenta opublikowa-
nym na stronie www.bip.zyrardow.pl / Tablica ogłoszeń / Otwarte konkursy 
ofert. Dodatkowych informacji udziela uzyskać można w Wydziale Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żyrardowa, nr tel. 46 858 15 71. 

Informacja prasowa: UM w Żyrardowie

2 marca w Szkole Podstawowej nr.4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie od-
było się wyjątkowe wydarzenie - pasowanie na czytelnika. Wszystkie dzieci 
klas pierwszych, miały okazję oficjalnie zostać pasowane na czytelników. To 
ważne wydarzenie dla dzieci, które rozpoczynają drogę do kultury czytel-
niczej i rozwijania pasji do literatury. W tym roku nie było inaczej, podczas 
uroczystości dzieci przyszły do szkolnej biblioteki ubrane w uroczyste stroje 
i z dumą przedstawiały swoje ulubione książki, które przeczytały w ostat-
nim czasie. Następnie nauczyciele wraz z dyrekcją szkoły oficjalnie pasowali 
dzieci na czytelników. 

Uroczyste pasowanie na czytelnika Szkoły Podstawowej nr.4 odbywa się cy-
klicznie już  od wielu lat. W tym roku pasowane zostały trzy klasy pierw-
sze, przed uroczystym przyrzeczeniem dla uczniów przygotowane zostało 
wyjątkowe przedstawienie właśnie w tematyce książek, nie zabrakło rów-
nież quizów i zagadek. Mówiła dyrektor szkoły - Beata Marzęda-Przybysz. 

My, uczniowie pierwszej klasy uroczyście przyrzekamy. 

Że będziemy kochać książki,

Krzywdy zrobić im nie damy.

I wskazówek, i rad książek będziemy słuchać z uwagą.

Obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą!

Przyrzekamy! 

Tak brzmiała treść przyrzeczenia złożonego przez młodych czytelników. 
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Nabór do miejskich przedszkoli i szkół 
podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 XX Ogólnokrajowy Konkurs  
Bezpieczne gospodarstwo Rolne

TEL.  885 878 165

Ogłoszenie Burmistrza Mszczonowa w sprawie rekrutacji do: 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicz-
nych szkołach podstawowych, publicznych innych form wy-
chowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  podstawo-
wych na rok szkolny 2023/2024.

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), 
podaję do publicznej wiadomości:

1. Terminy   przeprowadzania   postępowania   rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania do-
kumentów, do: publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych in-
nych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych  szkół  
podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa: 

•	 Zarządzenie nr 5/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 27 
stycznia 2023 r.   w sprawie określenia terminów przepro-
wadzenia postępowania rekrutacyjnego  i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów 
na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, punk-
tów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 

2. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, licz-
bę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów  
określają:

•	 Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów 
rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kry-
teriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu 
potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Mszczonów.

•	 Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów re-
krutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów 
oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdze-
nia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na tere-
nie Gminy Mszczonów. 

 INFORMACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W MSZCZONOWIE NR 1 

W związku z rekrutacją przedszkolaków od 01 – 24.03.2023r. Miej-
skie Przedszkole w Mszczonowie Nr 1 przy ulicy Tarczyńskiej 28 
- zaprasza do udziału w rekrutacji również dzieci z rocznika 2021, 
które na dzień 01.09.2023r. skończą 2,5 lat.

Informacja prasowa: UMiG w Mszczonowie

Zapraszamy właścicieli gospodarstw 
rolnych do udziału w XX Ogólnokra-
jowym Konkursie Bezpieczne go-
spodarstwo Rolne organizowanego 
przez Centralę KRUS w Warszawie.

Współorganizatorami Konkursu są: 
Ministerstwo rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Państwowa Inspekcja Pra-
cy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patro-
na Honorowy Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej   Andrzeja Dudy. 
Uczestnicy Konkursu mają okazję 
do zaprezentowania swojego miej-
sca pracy i osiągnięć zawodowych 

, zdobycia cennych nagród a przed 
wszystkim poddania swojego go-
spodarstwa profesjonalnemu au-
dytowi bezpieczeństwa pracy, który 
wykonują komisje konkursowe. Pod-
czas eliminacji sprawdzają one, czy 
w ocenianym gospodarstwie stoso-
wane są w praktyce zasady ochrony 
zdrowia i życia, a także czy wyelimi-
nowane zostały w nim zagrożenia 
wypadkowe.

Ważne terminy:

• 21.04.2023 - upływa termin zgła-
szania udziału w Konkursie

• 30.06.2023 – zakończenie etapu 
wojewódzkiego

• 31.10.2023 – rozstrzygnięcie 
konkursu i podanie wyników do 
publicznej wiadomości

Formularz zgłoszeniowy należy zło-
żyć do PT KRUS w Żyrardowie do 21 
kwietnia 2023 roku. W zał. formularz 
zgłoszeniowy. Regulamin Konkursu 
dostępny na stronie www.krus.gov.
pl

Informacja prasowa:  
KRUS w Warszawie

XX  OGÓLNOKRAJOWYM  KONKURSIE
BEZPIECZNE  GOSPODARSTWO  ROLNE

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy

Bezpieczny Rolnik
Bezpieczna Wieś

organizatorzy

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Te r m i n  z g ł a s z a n i a  
gospodarstw upływa

21 kwietnia 2023 r.

Prezes KRUS zaprasza do udziału w 

���
2023

2023

��
������

patron medialny partner strategiczny

o g ł o s z e n i e

• stabilne zatrudnienie
• terminowe wynagrodzenie
• stawkę 23,50 zł brutto/godz.

• bezpłatne posiłki  
regeneracyjne

• darmowa opieka medyczna

Zatrudnmy Pracowników Serwisu 
Porządkowego - praca na chłodni.

Wymagana Książeczka sanepidowska

Lokalizacja: Mszczonów | Godziny pracy: 6-17 / 14-22 / 22-6

Oferujemy:
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Nowi sołtysi w gminie

Uwaga! Ptasia grypa!

W gminie Puszcza Mariańska w lutym 2023 roku odbyły się wybo-
ry organów jednostek pomocniczych w sołectwach. Przedstawiamy 
nową listę sołtysów i rad sołeckich.

Wraz z nastaniem wiosny i powrotem dzikich ptaków, wraca te-
mat ptasiej grypy. Powiatowy lekarz weterynarii alarmuje i prosi 
o szczególną ostrożność w przypadku znalezienia truchła dzikiego 
ptactwa lub zwiększenia padnięć drobiu domowego. 

Powiatowy lekarz weterynarii alarmuje, że w Polsce odnotowano ogniska 
wysoce zjadliwej ptasie grypy (HPAI), którą zagrożony może być również te-
ren powiatu żyrardowskiego. W związku z tym uprasza się mieszkańców 
o natychmiastową reakcję, jeśli znajdą świeże padłe ptactwo dzikie, w szcze-
gólności ptaki wodne, drapieżne lub krukowate. Jeśli właściciele gospo-
darstw zauważą nagłe zwiększenie padnięć drobiu domowego, należy ten 
fakt zgłosić do najbliższego punktu weterynarii lub do siedziby Powiatowe-
go inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie przy ul. Czystej 3. 

 INFORMACJA

 Wójta Gminy Puszcza Mariańska w sprawie wyborów organów jedno-
stek pomocniczych Gminy Puszcza Mariańska

STOSOWNIE DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA 
Z LUTEGO ZU23 R. PODAJE SIĘ DO PUBLICZNE] WIADOMOŚCI WYNIKI 
WYBORÓW ORGANÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PUSZ-

CZA MARIAŃSKA:

L.P. Nazwa Sołectwa Sołtys Rada Sołecka

1. Aleksandria Jan 
Sielski

Ryszard Skurzewski
Krzysztof Kozera
Karolina Piekut

2. Bartniki Dorota
Slomińska

Małgorzata Bogusiewicz
Karolina Kowalczyk

Marta Orłowska - Surała

3. Bednary Andrzej 
Suchecki

Dariusz Dawidek
Mariusz Filipek

Krzysztof Suchocki

4. Biernik Włodzimierz
Domagała

Andrzej Domagała
Mieczysław Wrzosek

Paweł Cichocki

5. Rudy 
Zaklasztorne

Grażyna
Niewiadomska

Barbara Biała
Aneta Gędziarska 
Grażyna Kiszczak

6. Długokąty Anna 
Mańkowska

Marcin Trukawka
Krzysztof Majchrzak
Bogdan Borowiec

7. Górki Teresa 
Matysiak

Ewa Sidlarewicz 
Dorota Kulesza
Andrzej Puchała

8. Grabina 
Radziwiłłowska

Mariusz 
Szewczyk

Paulina Głowacka
Piotr Lipiński

Żaneta Kulpita

9. Huta Partacka Edward 
Mikulski

Gabriela Gradowska
Stanisława Mielańczuk

Elżbieta Furio

10. Kamion Danuta
Grzejszczak

Halina Krupa
Halina Łojszczyk

Teresa Śledź

11. Karnice Beata 
Szeliga

Katarzyna Lipińska Mastalerz
Katarzyna Pytkowska

Paweł Grzegółka 

12. Korabiewice Maciej
Obłękowski

Andrzej Sokolik
Daniel Komorowski

Marian Liszewski

13. Małe Długokąty Przemysław
Kwaczyński

Marian Wisławski
Andrzej Czapiga

Marcin Rdes

U. Michałów Krystyna
Jędrzejewska

Sławomir Wysocki
Jacek Rutkowski
Wiesław Wójcicki

15, Mrozy Zbigniew
Brzezicki

Łukasz Kuran
Roman Goszcz

Tomasz Goliński

16, Nowa Huta Honorata
Pawlak

Larysa Daniec
Bogdan Derkacz

Jan Kowalski

17. Puszcza 
Mariańska Teresa Cios

Agnieszka Grzegółka
Edward Astrabas
Janina Michalak

18. Radziwiłłów Kamil 
Łysoniewski

Katarzyna Jankowska
Tomasz Jankowski
Mariusz Szlagowski

19. Sapy Monika 
Śniadkowska

Jan Wardecki
Tomasz Śniadkowski

Cezary Zackiewicz

20. Stary Karolinów Katarzyna
Cebula

Wiesław Zarębski
Radosław Kowalski

Beata Kowara

21. Stary Łajszczew Jerzy 
Ładyński

Ewa Sas
Jolanta Nowicka
Andrzej Słupski

22. Studzieniec Maria 
Kowalska

Joanna Pindor
Tomasz Suchecki
Sylwester Matera

23. Waleriany Iwona Wach
Jolanta Chojecka

Małgorzata Opieka
Mariola Karmusik

24. Zator Małgorzata
Cebula

Kamila Wójcicka
Zygmunt Jędrzejewski

Piotr Kamiński
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„Warszawska syrenka” w Powozowni

Rusza 46. edycja Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syren-
ka. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Istotą Kon-
kursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie 
młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie na-
wyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.

Serdecznie zapraszamy na Eliminacje Gminne, które odbędą się 13 
marca 2023 roku o godzinie 11.00 w Sali Widowiskowej Gminnego 
Centrum Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach.

Informacja prasowa: UG w Radziejowicach
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Bartek Wrona zaśpiewał w Wiskitkach

Nowy wóz bojowy  
zawita do OSP Działki

WISKITKI

We wtorkowy poranek (28.02) Maciej Ma-
łecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ak-
tywów Państwowych przekazał na ręce 
Rafała Mitury Burmistrza Miasta i Gminy 
Wiskitki promesę na dofinansowanie zaku-
pu nowego wozu bojowego dla OSP Dział-
ki. W tym roku jednostka obchodzi 60-lecie 
istnienia. Nowe auto zastąpi wysłużonego 
stara.
– Strażacy w OSP Działki bardzo pieczołowicie 
dbają o obecny samochód, który ma ponad 30 
lat. Świat idzie do przodu, mamy nowe wyma-
gania i chcemy mocniej zabezpieczyć miesz-
kańców najmniejszych miejscowości. Dlatego 
miałem dziś przyjemność przekazać promesę 
na nowy wóz strażacki – mówił podczas prze-
kazania promesy Maciej Małecki. – Życzę by 
nowe auto zawsze wracało z całą załogą.
Podkreślał, że strażacy ochotnicy są pełni en-
tuzjazmu, mają wysoki poziom wyszkolenia 
i zaangażowania ale do skutecznego ratowa-
nia życia i mienia potrzebują dobrego sprzętu.
O tym jak duży wpływ na bezpieczeństwo 
mieszkańców mają jednostki osp zwracał 
uwagę Rafał Mitura Burmistrz Miasta i Gminy 
Wiskitki. W Działkach, jak i w okolicy przyby-

wa nowych domów. W pobliżu jest Bolimowski 
Park Krajobrazowy, droga krajowa numer 50. 
Potencjalnych zagrożeń nie brakuje.
– Poprzez nowy wóz bojowy nasi mieszkań-
cy będą bardziej zaopiekowani i bezpieczni. 
Nasze jednostki są tak rozmieszczone na 
terenie gminy, by w razie pojawienia się za-
grożenia mogły ruszyć do akcji – mówił Ra-
fał Mitura dziękując ministrowi za wspar-
cie i pomoc w zdobyciu dofinansowania.
Zadowolenia z nowego auta nie kryją dru-
howie i druhny OSP Działki. Do akcji jeżdżą 
starem wyprodukowanym na początku lat 
90-tych. Ponad 30letnie auto, choć sprawne, 
odbiega już wydajnością od nowoczesnych 
wozów bojowych.
– Bardzo się cieszymy ze wsparcia. W sześć-
dziesięcioletniej historii naszej jednostki to 
pierwszy, nowy samochód, który będziemy 
mieli. Bardzo dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do otrzymania tej dota-
cji – mówił Błażej Zawadzki, sekretarz OSP 
Działki.
Jak przypomniał Maciej Małecki dzięki rządo-
wemu wsparciu w całej Polsce strażacy ochot-
nicy odbiorą blisko 700 nowych wozów bojo-
wych.
– To potężne podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa – podkreślał.

Tekst. UMiG Wiskitki, jp

8 marca w miejskim Przedszkolu w Wiskitkach wystąpił Bartek 
Wrona. Ulubieniec kobiet końcówki lat 90. powrócił na scenę dla 
wygranych kobiet w konkursie na portalu społecznościowym. Tego 
dnia przedszkola zamieniło się w centrum rozrywki dla starszej pu-
bliki. Głośne owacje potwierdzały, że Bartek Wrona do dziś robi nie-
samowite wrażenie na płci przeciwnej. 

Ulubieniec kobiet, leader zespołu „Just 5” zawitał do Wiskitek, by zaśpiewać 
na kameralnym koncercie z okazji Dnia Kobiet. By zdobyć zaproszenie na 
koncert panie brały udział w konkursie na profilu gminy na portalu społecz-
nościowym. Nie zabrakło chętnych pań, które wypełniły salę przedszkola 
w Wiskitkach po brzegi. 

Koncert był również okazją do złożenia życzeń mieszkankom przez burmi-
strza Wiskitek Rafała Miiturę i wiceministra Aktywów Państwowych, posła 
PiS, Macieja Małeckiego. 
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Kadencja pod znakiem 
permanentnego kryzysu

Pandemia Covid-19, wojna w Ukrainie, kry-
zys energetyczny i galopująca inflacja – to 
wszystko zaskoczyło nas w ciągu ostatnich 
3 lat. I choć dotknęło wszystkich nas osobi-
ście, konsekwencje, które niosą te wydarze-
nia mają również przełożenie na gospodarkę, 
ekonomię, a w konsekwencji działania sa-
morządowe. O tym jak wygląda zarządzanie 
samorządem w dobie kryzysu, rozmawiamy 
z Prezydentem Miasta Żyrardowa, Lucjanem 
Krzysztofem Chrzanowskim. 
Panie Prezydencie, ponad rok temu udzie-
lił Pan ostatniego wywiadu naszej redakcji. 
W tym czasie wydarzyło się naprawdę wiele 
– wybuchła wojna w Ukrainie, kryzys energe-
tyczny, ekonomiczny. Jak poradził i jak radzi 
Pan sobie z obecną sytuacją?
Na pewno 24 lutego 2022 roku był przełomo-
wym momentem. Dowiedzieliśmy się, że za naszą 
wschodnią granicą wybuchła wojna. Wtedy nikt nie 
miał świadomości, jak bardzo to się przełoży na 
nasze dotychczasowe życie. I przede wszystkim to 
była pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Spotkania 
z tymi ludźmi, którzy już wcześniej mieszkali na te-
renie Żyrardowa, ale też z tymi, którzy dopiero prze-
kroczyli granicę w poszukiwaniu azylu. To był czas, 
kiedy, śmiało mogę powiedzieć, robiliśmy więcej niż 
przewidywało prawo. Stworzyliśmy m.in. punkt wy-
tchnieniowy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Żyrardowie. Uchodźcy mogli tutaj zjeść, odświeżyć 
się, odpocząć i najczęściej ruszyć w dalszą podróż 
do miejsc wskazanych przez służby wojewody. To 
było trudne zadanie, ale udało się. Ci ludzie byli za-
dowoleni. Wielokrotnie widziałem u nich przeraże-
nie i chęć choć chwilowego poczucia normalności. 
A my staraliśmy się im to zapewnić. Zamieniliśmy 
Muzeum Lniarstwa na wielki magazyn żywności, 
ubrań dla uchodźców z Ukrainy. Chciałbym podzię-
kować wszystkim tym, którzy spontanicznie włączyli 
się w tę akcję niesienia pomocy naszym sąsiadom. 
Ale to tylko jedna strona tej sytuacji. Z drugiej strony 
to był ogromny sprawdzian dla nas, test szybkości 
naszej reakcji. Organizowaliśmy pomoc uchodźcom 
przy jednoczesnym usiłowaniu zachowania spokoju 
naszych mieszkańców. Nie chcieliśmy zakłócać co-
dziennego życia żyrardowian. Ćwiczenie zachowania 
bezpieczeństwa i spokoju przypominało czasy, które 
znamy dziś tylko z filmów. To był czas, kiedy odpo-
wiadaliśmy sobie na pytanie, co zrobić i jak zapew-
nić bezpieczeństwo, kiedy na peronie w Żyrardowie 

pojawi się 5 tys. uchodźców. To był trudny czas, ale 
w ogóle mam poczucie, że ta kadencja upływa pod 
znakiem kryzysu. Nie sądziłem, że cztery lata upłynął 
pod znakiem pandemii, wojny w Ukrainie i kryzysu 
energetycznego. Wszystkie te działania były objęte 
zarządzaniem kryzysowym. 4 lata zarządzam mia-
stem w kryzysie. Z mojego 20-letniego doświadcze-
nia samorządowego to najtrudniejsza kadencja.
A jednocześnie pierwsza na stanowisku prezy-
denta.
Tak, pierwsza, ale chyba jednocześnie najtrudniej-
sza. Do tej pory byłem zastępcą. W 2022 roku minęło 
mi dokładnie 20 lat w samorządzie na stanowiskach 
kierowniczych. Rozmawiałem też z moimi kolegami 
burmistrzami, wójtami, prezydentami i każdy z nich 
stwierdza to samo, że ta kadencja faktycznie jest naj-
trudniejsza w ich karierze. Nawet kryzys pod koniec 
lat 90., kryzys roku 2008 – to nie były tak dotkliwe 
czasy, jak są obecnie. To wszystko przekłada się na 
szereg działań, które codziennie wykonujemy na 
rzecz mieszkańców miasta. Wystarczy spojrzeć na 
cenę energii cieplnej, cenę energii elektrycznej. To 
konsekwencja wojny, która spowodowała ogromne 
problemy z utrzymaniem placówek oświatowych 
w całym kraju, również w Żyrardowie. To są proble-
my naszej spółki Aqua w zakresie swoich usług, np. 
basenu. To są koszty usług komunalnych, jak choć-
by oświetlenie ulic. Budżet, który przeznaczyliśmy 
na ten cel, topnieje w oczach wobec rachunków, 
które otrzymujemy. Jako samorządowcy wierzymy, 
że zostaną przedstawione jakieś działania rządu, 
które powstrzymają zamknięcia basenów, lodowisk 
i nie doprowadzimy do kierowania na pracę zdalną 
uczniów i przedszkolaków. To też jest kryzys, któ-
ry przekłada się na koszty różnych innych usług. 
Z chwilą kiedy wybuchła wojna, wzrosły ceny mate-
riałów budowlanych. To spowodowało, że niektóre 
nasze przedsięwzięcia kosztują o 100, a nawet 200 
proc. więcej. Ten skok cenowy nastąpił rok temu, ale 
utrzymuje się do dzisiaj. Trzeba wyjaśnić, że nasze 
projekty budowlane w większości są realizowane 
z dotacji. To są często wnioski sprzed 2 lat. Bardzo 
często finansowane z Unii Europejskiej. Tam dofi-
nansowanie jest constance. Jeśli ceny materiałów 
i usług budowlanych wzrastają tak drastycznie, to 
już nikt tej luki za nas nie wypełni. To my musimy 
dokładać dużo więcej pieniędzy do udziału własne-
go w każdym projekcie. Konkretnie przekłada się to 
tak, że Unia Europejska zazwyczaj dofinansowuje 
nasze projekty w wysokości 80 proc. wartości pro-
jektu. My musimy dołożyć 20 proc. Jeśli jednak ceny 
rosną, poziom dofinansowania automatycznie ma-
leje, a tym samym drastycznie rośnie udział własny. 
Na pewno kryzys wywołany na początku pandemią, 
a teraz wojną w Ukrainie dotyka wszystkich w Pol-
sce, więc nas w Żyrardowie również. Szkoda, bo ta 
sytuacja wydłuża wiele działań, które już mogły być 
zrealizowane. Jednym z przykładów są na przykład 
konsultacje społeczne dotyczące przeprawy nad to-
rami – planowanego wiaduktu łączącego wojewódz-
ka drogę 719 z północną dzielnicą mieszkaniową. 
To są 2 lata, o które pandemia  przesunęła nam to 
zadanie w czasie. 
To wstrzymanie prac nad przeprawą, brak możliwo-
ści przeprowadzenia konsultacji społecznych, dziś 
pokazuje ten projekt z zupełnie nowej perspektywy. 
Bo o ile plany nadal są aktualne, o tyle okazało się, że 
Centralny Port Komunikacyjny, a także PKP również 
planują budowę takiej przeprawy. 
Wiemy też, że spotykał się Pan z przedstawi-
cielami CPK na rozmowach w związku z tą 
przeprawą…
Warto przypomnieć, że nasi mieszkańcy w wyniku 

konsultacji społecznych wybrali wariant przepra-
wy łączącej ulicę Jaktorowską z pozostałą częścią 
miasta wiaduktem na granicy z Międzyborowem. 
W międzyczasie dotarły do mnie informacje, że CPK 
również planuje budowę takiego wiaduktu, jednak 
nieco dalej w kierunku przejazdu kolejowego w Mię-
dzyborowie. Poddaliśmy naszą wersję z wersją CPK 
i PKP pewnej analizie i z tego, co wiem, CPK jest zain-
teresowane realizacją naszego wariantu. Chciałbym 
też wyjaśnić, że ciągle jest wielu mieszkańców, któ-
rzy pod hasłem: „przejście nad torami”, widzi kładkę 
dla pieszych, więc wolę używać określenia „wiadukt”. 
I teraz, jeśli CPK podejmie decyzję o budowie tego 
wiaduktu, to osiągniemy efekt za pieniądze, które 
nie pochodzą z budżetu Miasta Żyrardowa. Co było-
by rzeczą bardzo dobrą. 
Czy są jakieś konkretne daty, kiedy ta prze-
prawa mogłaby powstać? Obecnie ciężko 
przywiązywać się do jakichkolwiek dat, które 
przedstawia CPK, stąd też pytanie o możliwy 
termin tej inwestycji. 
Z tego co udało mi się ustalić, CPK skłania się do reali-
zacji  tego wiaduktu zgodnie z naszą koncepcją. Od 
koncepcji droga prowadzi do projektu budowlanego 
ze wszystkimi pozwoleniami. Jeszcze raz podkreślę, 
że sama koncepcja przesunęła nam się w pracy o 2 
lata. I teraz widząc reakcję mieszkańców po spotka-
niu w Zespole Szkół nr 1, wiem, że warto było pocze-
kać i skonsultować to z dużą grupą mieszkańców. 
Później spotkaliśmy się z mieszkańcami w Centrum 
Kultury. Jednak kiedy zapytałem się zebranych osób, 
kto śledzi te działania w internecie, niewiele osób 
podniosło rękę. Dlatego dziś cieszę się, że pocze-
kaliśmy. My mamy to, co mamy – mamy koncepcję 
pogłębioną o badania gruntu. Jeśli CPK się zdecydu-
je, a wiem, że są zainteresowani, to przejdą od razu 
do części projektowej. A samo wykonanie projektu 
wraz z uzgodnieniami, może kosztować nawet 2 mln 
zł, które byłyby finansowane z budżetu CPK lub PKP. 
Obecnie CPK szykuje treść porozumienia między 
Miastem a spółką. Jeśli to nastąpi, na pewno poin-
formuję o tym naszych mieszkańców. 
Wspomniał Pan o trudnej sytuacji spółki Aqua 
Żyrardów. Pod koniec minionego roku infor-
mowaliśmy, że koszty utrzymania obiektu są 
bardzo wysokie, sauna została wyłączona, ale 
basen będzie funkcjonował normalnie. Czy to 
nadal aktualne?
Koszty działalności spółek prognozujemy w skali 
roku. A koszty utrzymania takich placówek drastycz-
nie wzrosły. Są już miejsca w Polsce, gdzie zdecydo-
wano o zamknięciu basenu. My mamy jeszcze o tyle 
dobrą sytuację w tym złym czasie, że korzystamy 
z umów, które zakładają dostarczanie dla nas ener-
gii elektrycznej za stałą stawkę do końca tego roku. 
Więc obecnie nie jest to problemem. Problemem 
jest prognozowanie, co może być dalej, bo cena 
z pewnością będzie dużo wyższa. W tej chwili to, co 
najbardziej dotyka spółkę, to cena energii cieplnej. 
To z kolei wynika z cen węgla, które producent ener-
gii cieplnej, jakim jest PEC Żyrardów kupował jeszcze 
przed wybuchem wojny za 300 zł za tonę, a  chwilę 
po wybuchu tej wojny cena wzrosła do 1400 zł za 
tonę. To musi się przełożyć w taryfach. W związku 
z założeniami rządu wzrost cen nie może być wyż-
szy niż 40 proc., ale to ciągle jest wzrost. Staramy 
się, żeby ceny w Żyrardowie nie dotykały bezpośred-
nio mieszkańców. I choć jest to bardzo trudne, na 
razie nam się to udaje. Nawet wzrost kosztów za 
wodę i ścieki planowany jest na poziomie 15 proc. 
I znowu ten wzrost planowany jest w związku z dra-
stycznym skokiem cen energii, na której bazuje PGK 
Żyrardów. Trudno zarządzać miastem w tym kry-
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zysie. Wielu z tych sytuacji nie można przewidzieć, 
a to w zarządzaniu jest najgorsze. Dzisiaj nikt nie 
jest w stanie powiedzieć, kiedy zakończy się wojna, 
która ma ogromny wpływ na zamiany ekonomiczne 
na światowym rynku, również w Polsce, a co za tym 
idzie także w Żyrardowie. Zdecydowanie to jest naj-
cięższa kadencja. To zarządzanie w stanie perma-
nentnego kryzysu.
Podczas naszego ostatniego wywiadu rozma-
wialiśmy o kantorze i jego planowanym otwar-
ciu wiosną 2022 roku. Ten termin minął, a kan-
tor nadal stoi pusty. Kiedy możemy oczekiwać 
przeniesienia Urzędu Miasta do kantoru?
Kalendarz został uaktualniony i obecnie liczymy na 
możliwość przeniesienia się do końca czerwca bieżą-
cego roku. Myślę, że jest to realny termin, ponieważ 
oferty złożone w przetargu na wyposażenie kantoru 
mieszczą się w granicach naszych możliwości finan-
sowych. Warto tutaj podkreślić, że prace remonto-
we już się zakończyły, więc sam budynek przygoto-
wany jest do otwarcia, by znów służyć mieszkańcom.
Pojawił się już nowy najemca budynku ratu-
sza?
Nie, jeszcze nie. Chciałbym, żeby to była osoba, insty-
tucja zaufania publicznego, która ten obiekt będzie 
utrzymywała w stanie niepogorszonym. To obiekt hi-
storyczny, zabytek. Nie zaproponuję radnym sprze-
daży tego budynku. Uważam, że to wartość, która 
powinna pozostać jako własność miasta. 
Kolejny temat, który się przesunął w czasie to 
odwierty geotermalne.
Jesteśmy na etapie drugiego postępowania na wy-
łonienie wykonawcy odwiertów próbnych. Kryzys 
spowodował, że strasznie rosną koszty prac. Na 
szczęście oferty, które wpłynęły pozwalają mi zade-
klarować, że w niedługim czasie rozpoczniemy pra-
ce nad poszukiwaniem wód geotermalnych. A przy-
pomnę, że projekt zakłada odwierty na poziomie 3 
km w głąb ziemi na terenie ciepłowni PEC Żyrardów. 
Jeśli te założenia się potwierdzą, a woda będzie 
w temperaturze między 60 a 70 st. C, to będzie mia-
ło to duże przełożenie na ceny energii cieplnej w Ży-
rardowie. 
Rok temu analizowaliśmy również Pana pro-
gram wyborczy, a raczej, jak Pan to określił, li-
stę zadań do zrealizowania. Przyglądał się Pan 
jej w ostatnim czasie? Tak naprawdę więk-
szość założeń została wykonana.
Zostały mi do zrealizowania dwie rzeczy. To takie 
marzenia, które chciałbym zrealizować na rzecz 
mieszkańców Żyrardowa. To wspomniane już wcze-
śniej odwierty, a co za tym idzie baseny z wodą geo-
termalną, a także przejście przez tory. W jednym jak 
i w drugim przypadku działania są prowadzone, ale 
niestety prace się wydłużają. Przyznam też, że nie 
nadaje się do tego festiwalu wyborczego, a staram 
się realnie stąpać po ziemi. Wiem, że nierealnym jest 
obiecanie dzisiaj wybudowania 50 km dróg na raz. 
Szczęśliwie jeszcze jesteśmy przed tymi plebiscyta-
mi, bo jak wiadomo wybory zostały przesunięte na 
wiosnę 2024. 
Rozumiem, że możemy już być pewni Pana 
jako kandydata na kolejną kadencję?
Jak zostanie ogłoszona kampania, przyjdzie czas na 
wszystko. Teraz skupiam się na pracy na rzecz miesz-
kańców. Często spotykam się również ze stwierdze-
niami, że ja się chwalę. Nie! Informuję mieszkańców 
i cieszę się, że mimo szalejącego kryzysu, kolejną 
inwestycję udało się zrealizować. Przy każdej rozpo-
czętej widzę komentarze: „kiedy u mnie, kiedy moja 
ulica?”. Ja niestety wiem, jak to wszystko wygląda. 
Wiem też, że podsumowując inwestycje, które zo-

stały zrealizowane w ostatnim czasie, to na same 
nazwy ulic nie starczyłoby strony. I na pewno będę 
to kontynuować. To już się zaczęło w tym roku, bo 
już wybieramy wykonawców na realizację kolejnych 
miejskich dróg, ale nas podwyżki również sięgają. 
Najłatwiej jest je zobaczyć i odczuć na podstawie 
własnego portfela, za rachunki za prąd, za gaz. Cięż-
ko jest dostrzec podwyżki, które odczuwają samo-
rządy, a one są tożsame. My również odczuwamy 
wzrost cen za prąd, za gaz. To naprawdę nas nie 
omija. Mimo to nie narzekam pod kątem wydatków 
inwestycyjnych, na które w tym roku przeznaczamy 
86 mln zł. Tylko niestety to też samo nie przychodzi. 
Trzeba mieć pomysł, umiejętnie napisać projekty 
o pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej czy progra-
mów rządowych. To naprawdę ciężka praca od idei 
do przelania jej na papier. Większość inwestycji re-
alizowana jest przy wsparciu różnych dotacji. Gdy-
by ktoś się mnie zapytał, co możemy zrealizować 
z własnego budżetu, to na pewno możemy więcej 
niż jeszcze kilkanaście lat temu, ale znowu nie tyle, 
ile możemy zrobić przy wsparciu dotacji. 
Nad jakimi inwestycjami Miasto obecnie pra-
cuje?
Kończymy inwestycje z cyklu dwuletniego czyli dwie 
drogi w centrum – Dekerta i Mielczarskiego. Za chwi-
lę wejdziemy na ulice Łubieńskiego. Złożyliśmy rów-
nież projekt na remont ulicy Moniuszki na całym jej 
odcinku. Staram się, by remonty obejmowały całe 
kwartały ulic. To nie tylko jest wtedy bardziej widocz-
ne, ale przede wszystkim produktywne w sensie po-
prawy bezpieczeństwa i samej komunikacji. Na osie-
dlu Żeromskiego wejdziemy zaraz na ulicę szarych 
Szeregów, Słoneczną i drugi odcinek ulicy Brzechwy, 
a na drugim końcu miasta - na ulicę Witosa. I to bę-
dzie pierwsza droga o charakterze zbiorczym. Jest 
jeszcze szereg innych dróg, np. Wrzosowa, Armii 
Krajowej. Tego naprawdę jest sporo. To wszystko 
jest realizowane w jednym roku. A pamiętam cza-
sy, kiedy w ciągu roku realizowano jedną drogę i też 
wszyscy się cieszyliśmy. Dziś zapominamy o doce-
nianiu tak małych rzeczy. Bo nawet gdyby udało mi 
się wyremontować jedną drogę, to i tak bym się cie-
szył.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia…
Nie ma takiej sytuacji, która pozwoliłaby zaspokoić 
wszystkie oczekiwania w jednym czasie. Przecież 
mamy też realizowany bardzo duży projekt pod 
nazwą „Domy pełne historii”. To remont dziesięciu 
100-letnich kamienic, który rozpoczęliśmy 3 lata 
temu. To był bardzo trudny czas dla budowlanki. 
W tym roku to finalizujemy. To jest ogromna szan-
sa dla najemców komunalnych. Pracujemy również 
nad rozbudową Szkoły Podstawowej nr 3. Ta szko-
ła tego wymaga, bo miasto w tej części bardzo się 
rozwija. To cała masa nowych zabudowań jednoro-
dzinnych w stronę Henryszewa, ale i też powstaje 
w tej okolicy budynków wielorodzinnych. To prężnie 
działający deweloperzy, ale również to rozwój i na-
szego budownictwa TBS. W końcu powstaje tam 
nowy budynek TBS Żyrardów. Tego naprawdę jest 
dużo. Takie tempo i poziom wydatków inwestycyj-
nych chciałbym utrzymać jak najdłużej. Do tego po-
trzebny jest dobry zespół ludzi. Ja naprawdę mam 
bardzo dobrych specjalistów, ale cały czas szukam 
wzmocnień tej drużyny. Wiem jednak, że jest z tym 
bardzo duży problem na ryku pracy. W tym miejscu 
zachęcam wszystkich specjalistów, którzy chcą pra-
cować na rzecz miasta, do składania swoich ofert do 
urzędu miasta. W swoim własnym mieście napraw-
dę można spełniać się zawodowo. 
Czy tworzy Pan plany na kolejne lata? 
Najważniejsze jest dla mnie patrzeć realnie na sy-

tuację. To podstawowa kwestia w zarządzaniu. Nie 
mogę wróżyć z fusów, ale nie pozbawiam się też 
marzeń. Staram się dopasować naszą inżynierię fi-
nansową do tego, co czeka nas w przyszłości. Nie 
chciałbym, żebyśmy nagle byli zaskoczeni tym, że nie 
mamy pieniędzy, że nie jesteśmy w stanie zrealizo-
wać żadnej inwestycji. 
Czy w związku z kryzysem są planowane inwe-
stycje, które mają wesprzeć miasto w genero-
waniu oszczędności za energię lub ogrzewa-
nie? W rozmowie z nami Prezes PGK Żyrardów, 
Michał Klonowski, wspomniał o chęci budowy 
farm fotowoltaicznych. 
To na pewno jest kierunek, w którym chcielibyśmy 
się rozwijać. 
Było też wymieniane oświetlenie uliczne na le-
dowe…
To kontynuacja programu. Takie oświetlenie jest 
nie tylko bardziej energooszczędne, ale również 
bardziej efektywne z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa miasta. W naszych budynkach użyteczności 
publicznej staramy się montować panele fotowolta-
iczne. Oczywiście są przy tym pewne problemy, bo 
mamy mnóstwo obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków, więc dopasowanie tych chęci do możli-
wości jest często szalenie trudne. Ale to na pewno 
trend, który będziemy w najbliższych latach realizo-
wać. Z mojego punktu widzenia kryzys nie opuści 
nas szybko, nawet jeśli w najbliższym czasie wojna 
w Ukrainie się skończy. I do tego musimy się przygo-
tować. Musimy być przygotowani w swojej inżynierii 
finansowej na różne scenariusze, by dodatkowego 
kryzysu nie wywoływać sobie na własne życzenie 
w obrębie swojego budżetu. Nie ukrywam, że dziś 
jestem dumny, że wspólnie z moimi pracownikami 
przygotowałem budżet na ten rok, bardzo ciężki rok, 
który nie powoduje zwiększenia deficytu. Liczymy na 
to, że w tym roku zostaną uruchomione środki po-
chodzące z Unii Europejskiej, a w każdym projekcie, 
który będziemy chcieli realizować jako spełnienie 
marzeń, musimy zapewnić wkład własny z naszej 
strony. Mam też drogę otwartą do zaciągania ko-
lejnych zobowiązań. Nawet jeśli obecnie nie mam 
takich funduszy w budżecie, to mogę sięgnąć po 
inne instrumenty finansowe. Więc w sumie wracając 
do początku naszej rozmowy, oprócz negatywnego 
wrażenia wywołanego kryzysem, to mimo wszystko 
żyjemy normalnie. I życzę nam, jako mieszkańcom 
Żyrardowa, jak najwięcej tej normalności, ale też 
uśmiechu. Pandemia i zamknięcie w domach poka-
zała nam, jak bardzo nie doceniamy naszej codzien-
ności. To jest bardzo ważne. Tym bardziej cieszę 
się, że udało nam się zrealizować projekt Centrum 
Usług Społecznych. Kryzys to nie tylko brak pienię-
dzy, ale także negatywne elementy w naszym życiu 
i zachowaniu, z którymi staramy się walczyć. I wła-
śnie CUS ma się tymi negatywnymi zjawiskami zaj-
mować. Jeszcze kilka lat temu nikomu się nie śniło, 
że lokalny MOPS można przeobrazić w Centrum 
Usług społecznych, gdzie nie zgłaszamy się jedynie 
po zasiłek, ale po realną pomoc. 
Obecne usługi CUS są zupełnie odczarowane. 
Tak, jest też nowa siedziba. Wydaje mi się, że w ostat-
nich latach wydarzyło się naprawdę wiele dobrego 
w naszym mieście. Nie nazwałbym tego przechwał-
kami, ale chętnie informuję mieszkańców naszego 
miasta o tym, co udało się zrobić. Uważam, że te in-
formacje po prostu się mieszkańcom należą. Prze-
cież to jest moje zadanie – Żyrardów ma pięknieć 
i poprawiać się pod kątem jakości usług dla miesz-
kańców. Bo nie sztuką jest narzekać, ale skutecznie 
rozwiązywać problemy mieszkańców i działać dla 
dobra Żyrardowa – bo to nasz Wspólny DOM.
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Wspaniały muzyczny wieczór

Nuclear Venom na scenie za kulisami

24 lutego w żyrardowskiej Re-
sursie odbył się wyjątkowy kon-
cert zespołu ESOX, który zabrał 
wszystkich przybytych gości 
w niezapomnianą  wycieczkę  po 
latach 80. Nie zabrakło także 
autorskich wykonań, takich jak 
„Rzeka Pisia” 
Wydarzenie rozpoczęło się  od wy-
stępu w duecie Arlety Królak oraz 
Małgorzaty Łapaj, uzdolnione woka-
listki zaprezentowały dziesięć utwo-
rów w tym: 

1. Hastamaniana Abba-Jantar
2. Kwiat jednej nocy -Alibabki
3. Miłosc jak wiersz -No to co
4. Noce i dnie - Kunicka
5. Dała bum Ci dała - Werner
6. Wielka dama - Jantar
7. Walc ambaras - Santor
8. Żeby szczęśliwym być - Jantar
9. I do I do - Abba
10. Jedno jest niebo -Don Vasyl

Następnie na scenie zagościł Staś-

ko Muzykant - Stanisław Stan Wasyl 
Wasilewski, który wykonał kolejne 
pięć utworów:

1. Przygoda bez miłości
2. Na tych samych ulicach
3. Powiedz moja miła
4. Tego co najlepsze
5. Zielone wzgórza
Na koniec zaprezentował  się  cały 
zespół ESOX. Odegrane zostały naj-
większe hity lokalnych artystów:

1. Od tamtej chwili
2. Lato
3. Asfaltowe taki
4. Rzeka Pisia
5. W parku Ditricha
Publiczność dopisała, wszyscy byli 
zachwyceni kolejnym udanym wy-
stępem naszej żyrardowski grupy 
ESOX. Wszystkie utwory spotkały się 
z gromkimi brawami, było to wspa-
niałe umilenie piątkowego wieczoru 
przy wspaniałej muzyce. 

25 lutego odbyła się kolejna edycja żyrardowskiej sceny za kulisa-
mi. Tym razem za sceną Centrum Kultury wystąpił zespół Nuclear 
Venom. Był to kolejny koncert w ramach cyklu kameralnych spo-
tkań odbywających się w niesamowicie klimatycznym miejscu ja-
kim są kulisy CK. 
Tym razem jednak wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, 
jak podkreślają  artyści „nie spodziewaliśmy się,  że przybędzie Was tak 
dużo”. Podczas koncertu publiczność bawiła się wspaniale, spotkać mogli-
śmy zarówno młodszych, jak i starszych fanów Nuclear Venom.
Na scenie zagrali: Jakub Kaliszewski, Jan Sadowski, Krystian Marczak, Jan 
Walczak, Piotr Szymański. 
„Dziękujemy wszystkim za przyjście, byliście niesamowici. Mamy nadzieję, 
że nie długo będziemy mogli się znów zobaczyć i powtórzyć takie wydarze-
nie, a może i nawet zrobić większy dym”. Właśnie tak wykonawcy podsumo-
wali wydarzenie.
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Wiosenne porządki 

w ogrodzie

Marcowa aura nie zachęca do wyjścia 
z domu, choć pojawienie się pierwszych pro-
mieni słońca napawa optymizmem, że już 
niedługo działkowcy ruszą ku swoim grząd-
kom. Kalendarz ogrodnika przestrzega przed 
przymrozkami, polskie przysłowia świszczą 
w uszach zimowym wiatrem: „W marcu jak 
w garncu”, „Kwiecień plecień, bo przeplata 
trochę zimy, trochę lata”. Niezrażeni tym już 
teraz spieszymy donieść, że to czas, kiedy 
pierwsze szpadle można wkopać dla dobra 
własnego ogródka. 
Okazuje się, że jeśli planujemy wyjście do ogród-
ka, którym zajmujemy się już jakiś czas, nie musi-
my czekać na przyjście ciepłych dni i nocy. – Wła-
ściwie w takim ogródku możemy już robić wszystko 
– wyjaśnia Paweł Łasica z Gospodarstwa Ogrod-
niczo-Szkółkarskie Łasica w Bobrowcach. Przede 
wszystkim to najwyższy czas, by sprawdzić stan 
drzewek owocowych i przygotować grunt pod 
nowe nasadzenia. Warto zastanowić się nad 
opryskami. 
- Jestem sceptycznie nastawiony do oprysków w na-
szych przydomowych ogródkach. Zdarza się jednak, 
że nie ma innego wyjścia i musimy użyć chemii. Su-

geruje wtedy sięgać po produkty najmniej inwazyjne 
jak choćby tlenek miedzi, który działa na zasadzie 
odkażania, antywirusowego, przeciwbakteryjnego 
i przeciwgrzybowego. To taka woda utleniona dla 
roślin – tłumaczy Paweł Łasica.
Jeśli planujemy zrobić nowe nasadzenia, warto 
zastanowić się, skąd kupujemy daną roślinę. Ku-
powanie roślin w szkółkach kontenerowych (pod 
chmurą) daje możliwość zasadzeń choćby teraz, 
jeśli tylko ziemia nie jest zbyt zmarznięta. Szkół-
ka odkryta pozwala na dostosowanie roślin do 
warunków, które mamy na zewnątrz, więc daje 
większe szanse powodzenia w przyjęciu się ro-
śliny. – W naszej szkółce zwracamy też uwagę na 
odpowiedni wzrost rośliny. Dlatego nasze drzewa 
i krzewy rosną już w doniczkach. To też łatwo po-
znać. Jeśli po wyjęciu z doniczki ziemia bardzo się 
osypuje z korzeni, możemy wnioskować, że rośli-
na została przeniesiona do doniczki w związku ze 
sprzedażą. W przypadku, gdy roślina wzrastała 
w doniczce, szanse na jej przyjęcie się w ziemi do-
chodzą do 90 proc. – mówi ekspert z Gospodar-
stwa Ogrodniczo-Szkółkarskie Łasica w Bobrow-
cach. – W naszym centrum większość roślin można 
zasadzać już teraz. Tym bardziej, że specjalizujemy 
się w roślinach starszych, które mają już 3, 4 lata. 
Dla zobrazowania to takie rośliny, które podczas 
koszenia kosiarką są już widoczne i z łatwością się 

je ominie – dodaje.
Warto pamiętać, by nakarmić ziemię, od której 
sami oczekujemy karmienia. Dlatego jeśli zależy 
nam na zdrowych owocach i warzywach, należy 
nawozić ziemię również naturalnymi nawozami. 
Jednym z takich pomysłów jest zakup od rolnika 
naturalnego obornika, który przekopiemy z zie-
mią. Innym pomysłem jest podsypywanie drzewek 
i krzewów owocowych skoszoną trawą. Można 
również kupić sztuczne nawozy, jednak to Paweł 
Łasica odradza, zwłaszcza, jeśli mówimy o przydo-
mowych ogródkach. – Często sztuczne nawozy zro-
bią nam więcej szkody, niż ten symboliczny jeden 
robak, który zadomowił się w owocu. Warto pójść 
w trendzie naturalnego nawożenia roślin, byśmy 
sami mogli skorzystać na tym i jeść zdrowe owoce 
i warzywa. To, że będą one zdrowe nie oznacza, że 
będą idealnie równe i duże jak z marketu. Przeciw-
nie, jeśli owoce są formowane naturalnie mogą nie 
być jak od linijki, ale to czysta natura, a ta nie rysuje 
się idealnie. 
Warto zainwestować w swój kompostownik, który 

możemy trzymać w beczkach i stworzyć swoją ki-
szonkę do gleby. Takie naturalne metody pozwo-
lą na wzbogacenie ziemi o potrzebne substancje 
odżywcze. 

Planując nowy ogródek należy przyjrzeć się ziemi. 
Jeśli pojawiają się krety, oznacza to, że w ziemi są 
robaki, a to może uniemożliwić rozwój roślinom. 
Okazuje się, że sama obecność kretów nie jest aż 
tak szkodliwa jak obecność robaków. Chcąc więc 
pozbyć się i jednych i drugich, Paweł Łasica su-
geruje wprowadzenie nicieni, które dostępne są 
w centrach ogrodniczych. One nie tylko sprawią, 
że pozbędziemy się robaków, ale gdy tych zabrak-
nie wyprowadzą się również krety, bo jak mówi 
Łasica – Kret do pustej lodówki nie przyjdzie. 
Robiąc porządki w ogrodzie, wielu ogrodników ra-
dzi podcinanie drzewek owocowych. To pozwoli 
im na szybszy wzrost i lepsze owocowanie. – Sub-
stancje odżywcze pójdą w owoc. Natura wbrew 
pozorom jest dużo mądrzejsza niż nam się wyda-
je. Jeśli damy drzewu taką możliwość, ono chęt-
nie rozmnoży swoje owoce. Dlatego jeśli chcemy 
przycinać gałęzie, nie bójmy się tego. Z pewnością 
należy pozbyć się dzików, czyli pędów rosnących 
pionowo. Z nich nie będzie ani kwiatów, ani owo-
ców. 
Pomijając całą wiedze ogrodniczą, pamiętajmy, że 
pobyt w ogrodzie z pewnością przyda się nam sa-
mym do dotlenienia i znalezienia chwili wytchnie-
nia. Prace w ogrodzie potraktujmy jako przyjem-
ność i możliwość do obcowania z naturą.

p a r t n e r  p u b l i k a c j i
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Kabaret 
Momus

Pierwszy warszawski kabaret 
Momus istniał zaledwie 2 lata i 4 
miesiące. Jego twórcą był Arnold 
Szyfman (1882 - 1967). Tu narodzi-
ła się polska piosenka kabaretowa 
w takim kształcie, w jakim prze-
trwała w tradycji do dzisiaj. Mia-
ła ona oczywiście swoje początki 
w krakowskim kabarecie Zielony 
Balonik, czyli w słynnej dziś Jamie 
Michalikowej przy ul. Floriańskiej 
w Krakowie, ale dopiero w War-
szawie przyjęła formę komercyj-
nej rozrywki dla publiczności, 
w dostępnym dla wszystkich loka-
lu, formę scenicznej sztuki, bileto-
wanej atrakcji. Pierwszy kabaret 
warszawski i jednocześnie koleb-
ka kabaretowej piosenki polskiej 
to Momus, a Momus - to Arnold 
Szyfman. Gdyby nie Szyfman, nie 
byłoby Momusa, a gdyby nie Zie-
lony Balonik, być może nie byłoby 
Szyfmana. Zacznę więc od Krako-
wa, ale nie od samego początku, 
tylko od pojawienia się w nim póź-
niejszego twórcy i dyrektora Te-
atru Polskiego.

fot.Arnold Szyfman

Na występy Zielonego Balonika wpadał 
młodziutki wówczas, 23 letni doktor fi-
lozofii - Arnold Szyfman. Chociaż nie na-
leżał wówczas do cyganerii krakowskiej, 
marzył by w jakiś sposób zaangażować 
się w teatr. Nie miał niestety talentu 
ani do grania na scenie, ani do pisa-
nia sztuk (napisał jedynie dwie sztuki, 
spośród których tylko jedną, „Fifi”, wy-
stawił mu Ludwik Solski), nie sprawdził 
się jako reżyser. Został jednak dyrek-
torem. Jak to się stało? Wszystko zro-
dziło się z pomysłu, który zakiełkował 
w głowie natchnionego, genialnego jak 
się później okaże młodzieńca, właśnie 
w Zielonym Baloniku, a później wydało 
owoc obfity. 

W grudniu 1906 roku Arnold Szyfman 
postanowił otworzyć konkurencyjny 
nie kabaret, ale coś w rodzaju teatrzy-
ku w Krakowie. Program miał nie pole-
gać już na spontanicznych występach 
grupy znajomych, jak miało to miejsce 
początkowo w Zielonym Baloniku, tylko 
miał przyjąć formę teatralną, reżysero-
waną. W sali balowej restauracji Hote-
lu Saskiego stworzył scenę, do której 
udekorowania najął słynnego malarza 
Karola Frycza, do napisania prologu 
Adolfa Nowaczyńskiego oraz do grania 
kilku artystów, wśród których znalazła 
się znakomita aktorka Maria Przybyłko-
-Potocka. Teatrzyk swój nazwał Filgliki. 
Jak wiadomo, początki bywają trudne. 
Tak było i w tym przypadku. Mimo wy-
siłku i włożonego ogromu pracy, teatr 
po miesiącu zbankrutował. Nastąpi-
ła w tym momencie pewna przerwa 
w działaniach Szyfmana aż do czasu, 
kiedy w Paryżu poznał studenta medy-
cyny Alfreda Lubelskiego. Okazało się, 
że jego zainteresowaniem były także 
kabarety paryskie. Szyfman po powro-
cie z Paryża postanowił spróbować 
założyć teatrzyk jeszcze raz, ale tym 
razem nie w Krakowie, tylko w Warsza-
wie. Było to w 1908 roku. 

Na początek pojawiło się pytanie o salę 
- gdzie ów teatrzyk ma się znajdować. 
Zaproponowano mu salę w lokalu 
„U Stępka” przy Placu Teatralnym, przy 
ul. Wierzbowej 9. Lokal ten był mały, 

niewystarczający by grać tam przedsta-
wienia dramatyczne. Stworzył więc ar-
tystyczny kabaret - bo nie miał innego 
wyjścia. Restauracja, stoliki, fortepian 
na małej estradce, artyści, publiczność 
i… szampan. Te kilka zaledwie elemen-
tów tworzyło niesamowitą atmosferę 
miejsca. 

Początki Momusa. Skąd nazwa?

„Momus” było to pismo satyryczne 
założone przez aktora i dramatopisa-
rza Alojzego Żółkowskiego ojca (1777-
1822). Momos zaś to z mitologii grec-
kiej i rzymskiej bóg żartów. Zupełnie 
przypadkowo Szyfman zapożyczył tę 
nazwę i tak już zostało.

Wszystkie kabarety warszawskie okre-
su I wojny światowej, a także później-
sze, czerpały w dużej mierze z tego, co 
wypracował Momus. Momus był dla 
nich wzorem i inspiracją, a to z uwagi 
na świetnie dobrany przez Szyfmana, 
torchę przemyślanie, a trochę przy-
padkowo, skład.

Z początkami tworzenia składu osobo-
wego Momusa i z poszukiwaniem od-
powiednich osób do stworzenia składu 
pierwszego w Warszawie kabaretu wią-
że się nazwisko Henryka Małkowskiego 
- przyszłego aktora Momusa i Teatru 
Polskiego. Gdzie ich było szukać? W tin-
glach, do których wstęp wzbroniony 
był młodzieży, w których występowały 
tancerki zagraniczne, śpiewaczki, żon-
glerze, kuglarze? Chyba nie… Nagle 
i nieoczekiwanie zjawił się w Warsza-
wie znajomy Szyfmana, wspomniany 
już Alfred Lubelski - przyszły najwięk-
szy gwiazdor Momusa. Spodobała 
mu się w Warszawie jakaś panna i dla 
niej przyjechał do nas z Paryża. Wyra-
ził gotowość do współpracy. Szyfman 
postanowił go zaangażować do swoje-
go kabaretu. Od pierwszego występu 
stał się ulubieńcem publiczności. Jego 
sztandarową piosenką był „Biały po-
koik”, a także „Dymek z papierosa”. Był 
zarazem wykonawcą i aktorem wielu 
piosenek.

fot.Alfred Lubelski - gwiazdor Momusa

Scenę i dekorację stworzył Edward 
Trojanowski - młody malarz, później-
szy profesor warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych. Jego brat - Zygmunt Troja-
nowski, student politechniki, artysta 
scen poznańskich, zaczął występować 
w Momusie jako recytator. Po kilku 
miesiącach od otwarcia Momusa, z Pa-
ryża przybył Leon Schiller - niezwykły 
talent, twórca piosenek i pieśniarz 
akompaniujący sobie sam na fortepia-
nie. Schiller był gwiazdą, lecz występo-
wał w zupełnie innym stylu  - lirycznym, 
nostalgicznym, sentymentalnym. Skład 
Momusa współtworzyli także: Henryk 
Małkowski - aktor Teatru Polskiego, 
Józef Leśniewski - parodysta, imitator 
aktorów, arcymistrz humoru, Henio 
Domański - nadzwyczajny kuplecista 
grający na organkach.

fot.Zygmunt Trojanowski - recytator

W pierwszych programach Momusa 
brała udział słynna Mary Mrozińska, 
która okazała się być artystką stworzo-
ną do kabaretu. Jej recytację „Stefanii” 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego, który 
z Krakowa wysyłał do Momusa Arnol-
dowi Szyfmanowi teksty, znała cała 
Warszawa. Była pierwszą i na początku 
jedyną artystką Momusa. Z tego powo-
du koledzy nazywali ją „Jedynaczką”. Po 
niej do Momusa dołączyła Józefina Bo-
rowska, zwana „Figurynką z porcelany”. 
Występowała w programach starej 
Warszawy.

Na wymienienie zasługują muzycy 
Momusa; byli to Leon Schiller, Wiktor 
Kurpiński, Marczewski, Jerzy Boczkow-
ski (późniejszy dyrektor teatru Qui Pro 
Quo), Adam Elertowicz - kierownik 
muzyczny i akompaniator. Z Momu-
sem związani byli także artyści sztuk 
pięknych, tacy jak Stanisław Szrenia-
wa-Rzecki - malarz, rzeźbiarz, karyka-
turzysta i scenograf, Kazimierz Lasocki 
- bardzo znany malarz wsi polskiej i Sta-
nisław Kuczborski - wysokiego gatunku 
malarz, którego obrazy są dziś niezwy-
kle rzadkie do odnalezienia. 

Teksty do Momusa pisali m.in.: Tade-
usz Żeleński-Boy, Leon Schiller, Leon 
Choromański, Teofil Modrzejewski, Jan 
Mirek Poznański, Jan Lemański, Stani-
sław Mak, a wraz z nimi cała genera-

fot. Scenka z kabaretu Momus
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cja młodych aktorów dramatycznych. 
Wszyscy oni stanowili później elitę arty-
styczno-intelektualną kraju oraz współ-
pracowali z teatrami dramatycznymi, 
głównie z Teatrem Polskim.

Pierwsze przedstawienie Momusa za-
częło się o 01:00 w nocy. Poprzedzić 
je mała rewia polityczna, ale niestety 
została wstrzymana przez cenzurę. 
Pozwolono jedynie na wystawienie 
dwóch numerów z tej rewii, zupełnie 
apolitycznych. Wszystko, co miało naj-
drobniejszy związek z polityką - było 
zabronione. Cenzura czuwała!

Kto przychodził do Momusa?

Wieczory kabaretowe w Momusie za-
czynały się o 00:00 w nocy! Przychodziła 
na nie publiczność z teatrów np. Wiel-
kiego, Nowości na kolację i na kabaret. 
Przychodziła warszawska burżuazja, 
przyjezdni, kupcy, bohema artystycz-
na, arystorkracja. Publiczność siedziała 
przy stolikach i słuchając piła szam-
pana. Artyści zrywali zdrowie - stawali 
na głowach by dogodzić wymagającej 
publiczności, która była bardzo wyma-
gająca. Chociaż występy nie służyły ar-
tystom, to przysparzały im satysfakcję. 
Zarówno debiutujący piosenkarze, jak 
i parodyści czy recytatorzy doceniali to, 
że w Momusie mają możliwość spraw-
dzenia swoich umiejętności przed wy-
robioną, głodną dobrej rozrywki pu-
blicznością. Rozśmieszyć czy wzruszyć, 
publiczność - to nie lada wyzwanie. 
Nie wystarczą do tego dobre piosenki 
czy śmieszne kuplety. Nie wystarczy 
Henryk Domański popisujący się na 
organkach, którego zresztą wszyscy 
słuchali z przyjemnością, nie wystarczą 
dialogi, monologi czy kuplety. Momus 
zaczął powoli przeradzać się w formę 
rewiową, a w rewii jak wiadomo - cała 
siła w konferansjerze. Rolę konferan-
sjera pełnił często Alfred Lubelski, który 
potrafi ł jak nikt inny nie tylko wytwo-
rzyć wyjątkową atmosferę, ale umiał 
dosłownie zjednać sobie publiczność, 
rozkochać ją w sobie, utrzymać z nią 
kontakt, prowadzić z publicznością dia-
log. 

Popularne były tak zwane „Przysłowia 
Momusowe”. Pierwszą część wygłaszał 
konferansjer, a publiczność starała się 
odgadnąć zakończenie. Po wielu nie-
udanych próbach i zabawie w wymy-
ślanie różnego rodzaju zakończeń - od 
tych tradycyjnych przez kontrowersyj-
ne, które co i rusz ktoś wykrzykiwał - 
konferansjer wypowiadał zakończenie 
dowcipne i nieprzewidywalne. 

Kto nie daje, a odbiera … 
ten się na pewno wzbogaci

Kto pod kim dołki kopie … 
ten sam za to awans otrzyma

Na złodzieju czapka … karakułowa 

Co kraj to … 
za co innego wsadzają cię do kozy

Nie taki diabeł straszny … 
o ile bierze łapówki

Do Momusa przychodzili bardzo za-
możni ludzie. W tym miejscu Alfred 
Szyfman poznał ludzi, którzy chcieli 
pomóc teatrowi, stworzyć Teatr Polski. 
Byli to Tomasz Potocki, Stanisław Lu-
bomirski, Leon Golsztand, Franciszek 
Karpiński czy Julian Tołłoczko herbu 
Pobóg - to byli przedstawiciele fi nan-
siery, którzy założyli później spółkę dla 
budowy Teatru Polskiego. Zrozumieli 
ideę tego teatru i dzięki nim rzeczywi-
ście teatr w 1912 roku był gotów. Rok 
później, w 1913 roku ruszył i trwa do 
dziś. Możemy dziś śmiało stwierdzić - 
nie byłoby Teatru Polskiego gdyby nie 
ten kabarecik. 

Repertuar

Momus kojarzymy głównie z „Bia-
łym pokoikiem” czy „Dymkiem z pa-
pierosa” (szlagier autorstwa Lucjana 
Konarskiego). Kojarzymy te piosenki 
z ich pierwszym wykonawcą - gwiazdo-
rem Alfredem Lubelskim. Były jednak 
w Momusie i inne wspaniałe utowry, 
jak chociażby „Za parawanem” z mu-
zyką Wiktora Krupińskiego i tekstem 
Leona Choromańskiego. Zupełnie od-
rębny i osobny dział stanowiły piosenki 
i ballady Leona Schillera. Leon Schiller 
sam je śpiewał akompaniując sobie na 
fortepianie; „Stary żebrak” czy „Moja 
peleryna” - to piosenki Schillera, które 
Państwo mogą kojarzyć z genialnych 
interpretacji jego ucznia, aktora i kon-
tynuatora jego teatru piosenki - Józe-
fa Kondrada. W Momusie królowały 
monologi. Jednym z najbardziej zna-
nych była „Stefania” Tadeusza Żeleń-
skiego-Boya, wykonywana przez Mary 
Mrozińską: Kto poznał panią Stefanią, 
ten wolał od innych pań ją. Coś w niej 
takiego było, że popatrzeć na nią miło. 
Oczy miała jak bławatki i na sobie ładne 
szmatki. Chociaż to rzecz bardzo trudna, 
zawsze była bardzo schludna. Aż mówił 
każdy przechodzień - ta się musi kąpać 
co dzień!…. 

fot.Mary Mrozińska

Liryczną pieśń ku poprzepieniu serc 
pt. „Rozkosze życia” napisał Boy. Była 
to piosenka o tym, jak pięknie jest żyć. 
„Protest małpy” był recytacją Leona 
Choromańskiego napisaną z okazji 100 
rocznicy urodzin Darwina; była to pew-
nego rodzaju satyra na ewolucjonizm.

Obok piosenek, ballad i recytacji Mo-
mus wprowadził modę na tak zwane 

kuplety. 

Henryk Małkowski, wieloletni później-
szy profesor PWST, w momusowych 
czasach wykonywał satyryczne utwory 
autorstwa Teofi la Modrzejewskiego, 
spośród których najsłynniejsza była 
„Bajka o redakcjach”. Niektórzy pamię-
tają także zabawny tekst „Franio”, au-
torstwa Boya, również znajdujący się 
w stałym repertuarze pana profesora 
Henryka Małkowskiego:

Franio to był chłopiec mały, 
ale był bardzo zuchwały

Lubił widzieć u siostrzyczki 
kiedy zdejmuje spódniczki

Zaraz robił się niebieski 
i miał w oczach rzewne łezki

Aż się bała dobra niania 
żeby szlag nie trafi ł Frania

Albo się w kąpieli śmiała 
- „Tobie by się żona zdała”!

A on patrzył przerażony, 
bo nie był uświadomiony

Naradził się tato z mamą 
i z babunią też to samo

Że to już największa pora 
zanieść Frania do doktora

Doktór zaraz wziął trzy ruble 
i kazał go moczyć w kuble

Powiedział, że to dziedziczne 
cierpienie psycho-fi zyczne

I że to mu przejdzie z wiekiem 
jak będzie dużym człowiekiem 

Niezwykle utalentowanym kuplecistą 
Momusa był Henio Domański, który 
brawurowo potrafi ł grać na „fl etro-
-pyskach”, czyli organkach. Stworzył 
on typ warszawskiego Antka, cwaniaka 
w czapce oprychówce. Jego biletem wi-
zytowym było hasło: „Henio Domański 
- humor szampański”! Śpiewał piosenki, 
kuplety, opowiadał dowcipy i recytował.

fot.Henio Domański - kuplecista

Specjalnym działem atrakcji momu-
sowych były piosenki apaszowskie - 
które przyszły jako nowinki paryskie, 
a przybyły wraz z ich najlepszym od-
twórcą, którym był oczywiście Alfred 
Lubelski. Te piosenki znalazły swoje 
odpowiedniki w naszych Czarnych 
Mańkach, Antkach, Felkach i apasz-
ach. Dla Momusa piosenkę w tym sty-

lu napisał Konrad Tom, znany aktor, 
autor scenariuszy fi lmowych i „Maj-
ster Piosenki”, jak określił go w latach 
20. XX w. Marian Hemar. Była to pio-
senka „Na Czerniakowskiej” - pro-
totyp naszej piosenki apaszowskiej. 
Przedstawiała mroczne strony ulicy 
Czerniakowskiej, która była wówczas 
rodzajem peryferii; tam błyskał cza-
sem nóż, tam ludzie bali się chodzić, 
zwłaszcza po zmroku. Na bazie tej 
piosenki powstawały później kolejne - 
m.in. ta słynna „Czarna Mańka” Felik-
sa Halperna i Czesława Gumkowskie-
go - „Zwali ją Czarną Mańką wśród 
ulicy…”. Momusowa piosenka jednak 
była pierwsza i chyba jest jakaś taka 
najbardziej autentyczna.

Jem kompot z ananasa, mam 
komnat wielkich pięć, a marzę 
o… małym pokoiku

1 kwietnia 1910 roku Szyfman ustą-
pił z Momusa. Zaczął wtedy marzyć 
o stworzeniu w Warszawie teatru 
dramatycznego. Nie wiadomo czy 
to zadanie zrealizowałby gdyby nie 
kontakty, które nawiązał w Momusie. 
Teatr Polski zrodził się z marzenia 
o prawdziwym teatrze, a marzenie 
to nie dość, że się ziściło, to w dodat-
ku pozwoliło w Warszawie stworzyć 
kabaret, jakiego nigdy wcześniej nie 
było. Pierwszy wielki, wspaniały, nie-
zapomniany, legendarny Momus, 
którego czar unoszącego się dymku 
z papierosa, szmeru rozmów wy-
mieszanych z absolutną ciszą, czar 
spojrzeń, błysku kieliszków szampa-
na, kiedy to ze sceny śpiewano pełne 
namiętności teksty „ten liliowy biust - 
słodycz dla mych ust…”, pozostawił po 
sobie jakąś magię świata, którego już 
nie ma. Jakąś kropelkę wspomnień, 
którą chcielibyśmy się odurzyć by 
znaleźć się tam… by po latach móc 
opowiadać innym z westchnieniem: - 
Nie widziałeś Mary Mrozińskiej… 

Jako miłośnik kabaretu zapewniam 
Państwa, że ten autentyczny czar 
przetrwał w jego piosenkach. Nale-
ży jedynie go odkryć, a by to zrobić 
trzeba przeniknąć do niego przez 
cienką zasłonę, którą stanowi bariera 
pewnej konwencji, niemodnego sty-
lu. Gdy się ją pokona - zapewniam, 
że obcowanie z tą sztuką przyniesie 
wiele radości.

Autor: Maciej Klociński
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Okres ciąży, a potem czas połogu w więk-
szości przypadku nie są okresem, w których 
kobieta osiąga wyżyny doskonałości fizycz-
nej i psychicznej. Złe samopoczucie, mdłości, 
brak sił, nieustanne zmęczenie i cała lista in-
nych dolegliwości potrafią skutecznie utrud-
niać codzienność. 

W początkowym okresie ciąży w kwestii lekarstw 
i aromaterapii ograniczeń jest dosyć sporo, co 
by nie powiedzieć, że najlepiej nie przyjmować 
nic. Jednak od wielu lat prowadzone są badania 
z udziałem kobiet ciężarnych, w tym w ciążach za-
grożonych, pod kątem bezpieczeństwa stosowa-
nia olejków eterycznych. 

Istnieją 3 złote zasady aromaterapii w ciąży:

•	w pierwszym trymestrze dozwolonych jest 
tylko kilka olejków eterycznych, chociaż 
dogłębny przegląd literatury wskazuje tyl-
ko na jeden z nich – cytrynowy,

•	kuracje muszą być jednorazowe lub mak-
symalnie do 5 dni,  przy zastosowaniu  mi-
nimalnych dawek olejków eterycznych,

•	nigdy nie należy nakładać olejków eterycz-
nych na brzuch.

Lista olejków, których absolutnie należy unikać 
w ciąży jest dosyć długa, ale poniżej wymieniam 
te najbardziej znane:

•	cynamonowiec cejloński
•	 rozmaryn
•	z szałwii lekarskiej i z szałwii muszkatoło-

wej
•	bylicy
•	 jałowca
•	piołunu
•	wrotyczu pospolitego
•	krwawnika

Czemu stosowanie niektórych olejków jest w tym 
okresie takie niebezpieczne? Przede wszystkim 
część z nich zawiera octan sabinylu, który może 
wykazywać działanie poronne, hepatoksyczne 
(uszkodzenie wątroby) oraz embriotoksyczne. Po-
nadto inne składniki olejków eterycznych mogą 
wykazywać działanie mutagenne (wpływające nie-
korzystnie na materiał genetyczny) i teratogenne 

(powodując wady płodu). 

Wróćmy jednak do tego, co można w czasie ciąży 
stosować, a co przynosi ulgę w trudnym czasie, 
zwłaszcza jeśli chodzi o I trymestr ciąży. Jakie wła-
ściwości ma olejek cytrynowy:

•	poprawia samopoczucie
•	wspiera przy depresji
•	 łagodzi nudności
•	przy infekcjach górnych dróg oddecho-

wych
Jak stosować olejek cytrynowy? Można go zakro-
plić do dyfuzora, można również rozcieńczyć kil-
ka jego kropel w oleju i nałożyć na wacik lub gazę 
i wdychać z pewnej odległości od nosa. W póź-
niejszych miesiącach ciąży można go również sto-
sować na skórę po uprzednim rozcieńczeniu, ale 
przypominam o pomijaniu okolic brzucha. 

Kolejnym olejkiem polecanym w okresie ciąży, 
a mającym pozytywny wpływ na nastrój przyszłej 
mamy jest olejek neroli. Jest to jedyny olejek prze-
badany klinicznie na grupie kobiet w ciąży zagro-
żonej. Jak wykazały badania skutecznie łagodził 
stres hospitalizowanych kobiet.

Inne olejki dozwolone do stosowania w później-
szych trymetrach ciąży: lawenda wąskolistna (La-
vandula angustifolia), rumianek rzymski (Anthemis 
nobilis), imbir (Zingiber officinale), pomarańcza 
słodka (Citrus sinensis), neroli (Citrus aurantium), 
mandarynka (Citrus reticulata).

Olejki eteryczne do stosowania na sali poro-
dowej:

LAWENDA WĄSKOLISTNA (Lavandula angustifo-
lia):

•	 lekkie działanie przeciwbólowe
•	uspokaja i wycisza

RÓŻA DAMASCEŃSKA (Rosa Damascena)

•	środek rozkurczający macicę
•	 lekkie działanie przeciwbólowe

RUMIANEK RZYMSKI (Anthemis nobilis):

•	działa uspokajająco, pomaga złagodzić 
stres i niepokój

•	pomaga przy bólach głowy
Mieszanki na depresję poporodową (*):

MIESZANKA 1

•	Geranium – 5 kropli
•	Neroli – 10 kropli 

•	Grejpfrut – 15 kropli
MIESZANKA 2

•	 Jaśmin – 5 kropli
•	Geranium – 8 kropli
•	Pomarańcza – 6 kropli

Wybierz jedną z powyższych mieszanek. Połącz 
olejki w małej buteleczce z ciemnego szkła. Uży-
waj w razie potrzeby poprzez wkraplanie do dyfu-
zora maksymalnie do 8 kropli mieszanki. Wybraną 
mieszankę możesz również użyć do przygotowa-
nia olejku do ciała. W tym przypadku użyj 3-5 kro-
pli mieszanki na 1 łyżkę oleju nośnikowego ( olej 
ze słodkich migdałów, winogronowy, awokado, 
ryżowy itp.).

Aromaterapia 
w ciąży i połogu

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

Autor: Aleksandra Skowron-Pałka

• 9 marca 
ul. 1-go Maja 40

• 10 marca 
ul. 1-go Maja 43

• 11 marca
ul. Okrzei 16

• 12 marca
ul. 1-go Maja 50

• 13 marca
ul. Okrzei 51 C

• 14 marca
ul. Al. Partyzantów 15

• 15 marca
ul. Okrzei 16

• 16 marca
ul. POW 2D lok. 11

• 17 marca
ul. POW 20 – 24

• 18 marca 
ul. Okrzei 16

• 19 marca
ul. F. de Girarda 17

• 20 marca
ul. Okrzei 16

• 21 marca
ul. Limanowskiego 30

• 22 marca
ul. 1-go Maja 40

• 23 marca
ul. 1-go Maja 43

• 24 marca
ul. Okrzei 16

DYŻURY APTEK:

Apteka ESKULAP
ul. Filipa de Girarda 17

96-300 Żyrardów,

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 21:00
Sobota   08:00 – 20:00
Niedziela   10:00 – 18:00
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Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki.
Dla pierwszych 5 osób mamy po 10 sadzonek tui w Gospodarstwie Ogrodniczo-Szkółkarskim Łasica

Rozwiązanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pionowo
1. lekkie, słodkie ciasto 
3. proszenie o coś usilnie 
4. niepodpisany list
6. córka króla
7. umowa, zwłaszcza między 

państwami
8. duża, głęboka do kąpieli 
10. rozpoznanie choroby
12. suszone owoce i orze-

chy
13. ten, kto zdradził swój 

kraj
14. dokładana do pączków
15. związany pęk zżętego 

zboża
17. grzanka posmarowana 

oliwą i czosnkiem, poda-

wana z pomidorami
18. Cezary ... - główny boha-

ter Przedwiośnia
22. z niego kotlety
23. zapalany na cmentarzu
27. drobne przedmioty po-

trzebne do wykonywania 
jakiejś czynności

28. Gorzkie ... - nabożeń-
stwo w Kościele

29. owoc fi gowca
30. sposób przedstawienia 

jakiegoś tematu
31. puls
32. czarna i twarda na-

wierzchnia na jezdni
33. uporządkowany zbiór 

jakichś zjawisk 

35. powieść Jamesa Joyce’a
36. uzgadnianie poglądów 

w jakiejś sprawie przez 
większa liczbę osób

37. duży statek morski
38. zbrojne wtargnięcie na 

terytorium innego pań-
stwa

41. bardzo cienkie placki 
z rzadkiego ciasta

42. dziedzina nauki
44. instrument podobny do 

fortepianu
48. maksyma, sentencja
49. rzeka w Polsce i Cze-

chach
51. słyszalność, donośność
53. suche, zwinięte w rulon 

liście tytoniu
54. przyszywana mama
55. but drewniany
56. gatunek jęczmienia
57. osoba skłonna do płaczu
59. duży ptak morski
60. płaski placek zrobiony 

z mąki i wody
63. w Nowym Testamencie 

współwięzień Jezusa
65. brązowa przyprawa
66. lepiony przez dzieci ze 

śniegu
67. budynek przeznaczony 

do przechowywania 
zboża

68. opracowanie utworu 
muzycznego

71. ojciec Ikara
73. w mit. greckiej jedna 

z najbardziej znanych 
nereid

76. ... Kolberg - etnograf
77. zdenerwowanie, irytacja

Poziomo
2. żona Mieszka I
5. upadłość fi rmy, niewypła-

calność
9. dramat Pawła Pawlikow-

skiego
11. rodzaj drzewa np. pła-

cząca
15. serek do smarowania
16. opowiada baśnie
17. inaczej boczek
18. dramat Juliusza Słowac-

kiego
19. stan osoby, która utra-

ciła kontakt ze środowi-
skiem

20. w wierzeniach ludowych 
duch podziemia

21. wypoczynkowy lub na 
żądanie

23. przypadkowe wcią-
gnięcie ciała obcego do 
tchawicy

24. 6 miesiąc roku
25. pakunek, który podróżny 

ma ze sobą
26. ... Pitt - aktor
27. pensja dla rodu panu-

jącego
29. stan rozdrażnienia, roz-

goryczenia 
33. rodzaj makaronu
34. włoski dom mody
36. rzeka Afryki
39. stolica Libanu
40. lekceważące odnoszenie 

się do ogólnie uznawa-
nych autorytetów

43. miejsce zalane wodą
45. potrawa z pokrojonego 

w kawałki mięsa
46. Ryszard ... - wokalista 

zespołu Dżem
47. tafl a lodu
48. osoba wykonująca coś 

bez fachowego przygo-
towania

50. przyprawa zielna
51. Janusz ... - aktor, zagrał 

Janka Kosa
52. ryba z rodziny karpio-

watych
54. oczyszczanie czegoś 

przy użyciu substancji 
płynnej

56. inaczej bakłażan
57. hit zespołu „Wilki”
58. to, co się komuś ofi aruje 
61. przerażający sen
62. nowela Bolesława Prusa
63. mężczyzna o jasnym 

kolorze włosów
64. Pascal ... - kucharz
66. cudowność, wspaniałość
69. opłata pobierana od 

towarów przy przekra-
czaniu granicy

70. wyraz oznaczający kogoś 
lub coś

72. owad żółto-czarny
73. płaskie naczynie do 

przenoszenia innych 
naczyń

74. umysł, intelekt
75. greckie naczynie stoło-

we do przechowywania 
płynów

77. wysyłanie czegoś pocztą
78. Michał ... - aktor, piosen-

karz
79. wyrządzają szkodę np. 

w uprawie 
80. rosną na nich orzechy 

laskowe
81. schorzenie polegające 

na występowaniu odbar-
wionych plan na c

82. magazynuje energię 
elektryczną

www.krzewy-lasica.pl
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POLICJA

STRAŻ MIEJSKA
W dniu 27.02.2023 r., zgłoszono do 
dyżurnego SM, że ul. Pustynną jest 
nieprzejezdna, ponieważ ktoś wysypał 
na środku jezdni odpady. Patrol SM 
potwierdził dużą ilość pozostawionych 
niebieskich worków, które przestawił 
na pobocze, udrażniając przejazd. 
Zgłoszenie przekazano do UM. 

W dniu 27.02.2023 r., za pomocą sys-
temu monitoringu miejskiego zauwa-
żono w rejonie ul. Gabriela Naruto-
wicza duże zadymienie. Patrol SM po 
dotarciu na miejsce, pouczył osoby 
spalające odpady organiczne i nakazał 
ugasić ogień. 

W dniu 27.02.2023 r., za pomocą 
systemu monitoringu miejskiego 
zaobserwowano, że na ul. Ludwi-
ka Waryńskiego przemieszczają się 
mężczyźni, którzy spożywają alkohol 
w miejscu publicznym. Patrol SM po 
podjęciu czynności, nałożył na dwóch 
mężczyzn mandaty karne. Jeden ze 
sprawców wykroczenia skorzystał 
z prawa do odmowy przyjęcia man-
datu karnego, co obligatoryjnie bę-
dzie skutkowało złożeniem wniosku 
o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

W dniu 01.03.2023 r., dyżurny SM 
otrzymał zgłoszenie, że na dziesiątym 
piętrze bloku mieszkalnego przy ul. 
Izy Zielińskiej, przebywa bezdomny. 
Patrol SM na miejscu zastał mężczy-
znę, który dopuścił się nieobyczaj-
nego wybryku. W związku z popeł-
nionym wykroczeniem, na Mateusza 
O. nałożono mandat karny, po czym 
mężczyzna opuścił ww. miejsce. 

W dniu 02.03.2023 r., do SM wpłynę-
ła informacja e-mail, że od ul. Młyń-
skiej na prawym brzegu rzeki Pisi jest 
prowadzona wycinka drzew. Dyżurny 
pozyskał informacje z WGK UM, że 
jest wydana zgoda na wycinkę klonów 
w ww. rejonie. Powyższe zostało po-
twierdzone w terenie przez patrol SM.

W dniu 02.03.2023 r., kobieta zamiesz-
kała przy ul. Waleriana Łukasińskiego 
zgłosiła do SM, że jej sąsiadka zeszła do 
piwnicy i nie jest w stanie o własnych 
siłach z niej wyjść. Funkcjonariusze SM 
po udaniu się na miejsce zgłoszenia, 
udzielili pomocy kobiecie w dotarciu 
do mieszkania. Samotnie zamieszku-
jąca Pani Bożena, w obecnym stanie 
zdrowia, potrzebuje pomocy w egzy-
stencji. Strażnicy sporządzili dokumen-
tację, w celu udzielenia pomocy kobie-
cie przez pracowników Centrum Usług 
Społecznych.

W dniu 03.03.2023 r., strażnicy udzielili 
asysty dla pracowników administracji 
PGM w komisyjnym otwarciu loka-
lu, usytuowanego przy na ul.1 Maja, 
w związku z zalewaniem drugiego 
mieszkania. 

W dniach 03 i 04.03.2023 r., dyżurny 
SM otrzymał zgłoszenia, że w lokalach 
przy ul. Karola Dittricha, wybija woda 
i szambo. W celu podjęcia działań, 
zgłoszenia zostały przekazane do oso-
by dyżurującej w PGM.

W dniu 04.03.2023 r., dyżurny SM 
przyjął zgłoszenie, że przed blokiem 
mieszkalnym przy ul. Jana Dekerta 15, 
siedzi kot ze złamaną łapą, który był 
potrącony przez pojazd. Zgłoszenie 
przekazano do lekarza dyżurującego 
w Pogotowiu Weterynaryjnym.

W dniu 04.03.2023 r., do dyżurnego SM 
zgłoszono, że na ul. Legionów Polskich 
a ul. Bolesława Limanowskiego w re-
jonie sklepu, na trawniku leży osoba. 
Na zgłoszenie został wysłany patol SM, 
który na miejscu zastał dwóch męż-
czyzn. Osoby znajdowały się pod wpły-
wem alkoholu i swoim zachowaniem 
zakłócały spokój i porządek publiczny. 
Marcina S. dowieziono do miejsca za-
mieszkania i ukarano mandatem kar-
nym. Łukasza G. po przebadaniu i bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych do 
przebywania w PDOZ, osadzono do 
wytrzeźwienia. W dniu 05.03.2023 r., 
na ww. również została nałożona kara 
grzywny. (foto nr 28, 28A)

Zatrzymany sprawca kradzieży 
300 czekolad

Policjanci z Żyrardowa zatrzy-
mali 37-latka, który jednego 
dnia ukradł 300 czekolad. Grozi 
mu do 5 lat więzienia.

Policjanci z Żyrardowa prowadzą 
czynności dotyczące kradzieży cze-
kolad o wartości prawie 2 tys. zł 
w jednym ze sklepów. Ustalono, że 
mężczyzna jednego dnia, w tym sa-

mym sklepie kradł 10 razy. Ukradł 
w sumie 300 czekolad. Na podsta-
wie przeprowadzonych czynności 
oraz zabezpieczonych materiałów 
dowodowych policjanci w ostatnich 
dniach ustalili podejrzanego. 

Okazał się nim być 37-letni mieszka-
niec Żyrardowa. Mężczyzna usłyszał 
zarzut kradzieży. Czeka go rozprawa 
przed sądem. Grozi mu do 5 lat wię-
zienia. 

Autor: st. sierż. Patrycja Sochacka,  
KPP w Żyrardowie

4 kg narkotyków przejęte przez 
żyrardowskich policjantów

Policjanci Wydziału Kryminalne-
go Komendy Powiatowej Policji 
w Żyrardowie zatrzymali miesz-
kańca Żyrardowa posiadającego 
4 kg narkotyków. Grozi mu do 10 
lat pozbawienia wolności.

Żyrardowscy policjanci Wydziału Kry-
minalnego zatrzymali mieszkańca 
Żyrardowa, który wbrew przepisom 
ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii posiadał znaczną ilość substancji 
psychotropowych.

Zebrany materiał dowodowy w wy-
sokim stopniu uprawdopodobnił, że 
podejrzany dopuścił się zarzucane-
go mu czynu, wobec czego Prokura-
tor Rejonowy w Żyrardowie wystąpił 
z wnioskiem o zastosowanie środka 
zapobiegawczego w postaci tymcza-
sowego aresztowania.

Sad Rejonowy w Żyrardowie przy-
chylił się do wniosku i zastosował 
wobec mężczyzny 3 miesięczny 
areszt tymczasowy. Grozi mu do 10 
lat pozbawienia wolności.

Autor: st. sierż. Patrycja Sochacka,  
KPP w Żyrardowie
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100-lecie tradycji sportu

Zostań królową kortów!
Racket Queen to nowa propozycja zajęć od Silver Squash. Wiosna 
tuż-tuż, a to najwyższy czas, by zadbać o formę na lato. Naprzeciw 
oczekiwaniom pań wychodzi Silver Squash, który w marcu wystar-
tował z zajęciami Racket Queen.
Tym razem korty otwierane są jedynie dla pań, bo to one rządzą w sobotnie 
przedpołudnie. Od marca kobiety, które szukają aktywności fizycznej, mogą 
spotkać się w Silver Squash, by nauczyć się gry w squasha. To doskonała 
okazja, by nie tylko poznać nowy sport lub podkręcić swoje umiejętności, 
ale przede wszystkim zadbać o świetną kondycję. 
Badania dowodzą, że squash jest dyscypliną sportu, która świetnie wpływa 
na rozwój całego ciała. Aktywizujemy mięśnie nóg, rąk, korpus, brzuch i po-
śladki. Podczas intensywnego treningu spalamy mnóstwo kalorii przy jed-
noczesnej produkcji masy endorfin, bo squash to przede wszystkim dobra 
zabawa. Racket Queen ma również inny cel. To możliwość wyjścia z domy 
i porzucenia codziennych obowiązków, a także nawiązania nowych znajo-
mości. To świetna opcja dla kobiet, które szukają pomysłu na nowe wiosen-
ne wyzwania. 
Jeśli jesteś zainteresowana, zapisz się na zajęcia pod numerem telefonu 
662 260 003 lub przez stronę internetową www.silversquash.pl. Wystarczą 
chęci i obuwie z białą podeszwą. Reszta czeka na Ciebie na miejscu! Do 
zobaczenia na korcie!

3 marca w żyrardowskim Centrum Kultury od-
była się inauguracja obchodów Roku 100-lecia 
tradycji sportu w Żyrardowie i podsumowu-
jąca plebiscyt na Sportowca i Trenera roku 
2022. Prezydent miasta wręczył statuetki 
najpopularniejszym sportowcom i trenerom 
ubiegłego roku.
Ten wyjątkowy sportowy wieczór otworzył wyjątko-
wy pokaz laserowy, nie był to jednak koniec niespo-
dzianek. Podczas gali odbył się również pokaz tańca 
w wykonaniu tancerek z grupy Espaniola i koncert 
zespołu Antyrefleks, którym zakończono galę. Wszy-
scy goście przybywających na galę nie mogli nie za-
uważyć wielkiego tortu, przygotowanego właśnie na 
te okazję. 
Gala rozpoczęła się od przemówienia Przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku 
jubileuszowego 100-lecia tradycji sportu w Żyrardo-
wie- Krzysztofa Waśkowskiego, który przybliżył zgro-
madzonym historię i najważniejsze postacie lokal-
nego świata sportu. Wśród laureatów znaleźli się: 
Sportowcy:
•	 Adrian Kuczyński (KK Catena Wyszków, kolar-

stwo)
•	 Amelia Kubiak (ŻKS Thien Long, ju jitsu)
•	 Amalia Rembiszewska (Kangoeroes Basket Me-

chelen, koszykówka)
•	 Izabela Golbert – Dąbrowska (kulturystyka)
•	 Nadia Nietrzebka  (Stowarzyszenie Pływaków 

i Ratowników AQUA, pływanie)
•	 Ewa Młynarska (KO Koliber, badminton)
•	 Brajan Majewski (Sportowy Żyrardów, boks)
•	 Martyna Koczkodaj (Sportowy Żyrardów, boks)
•	 Julia Mońka (Akademia Piłkarska „Żyrardowian-

ka” Żyrardów / Mazovia Grodzisk Mazowiecki, 
piłka nożna)

•	 Piotr Błaszczak (Stowarzyszenie Sport Life, nur-
kowanie)

•	 Julia Lubarska (KS Rocky, boks)
•	 Maja Kuran (KS Rocky, boks)
Oraz trenerzy:
•	 Daniel Banasek (ŻKS Thien Long, ju jitsu)
•	 Piotr Neyder (UKS TRÓJKA, koszykówka)
•	 Beata Bieganowska (ŻSS Len, siatkówka)
•	 Robert Kosiorek (Sportowy Żyrardów, boks)
•	 Julia Rogozińska (Stowarzyszenie Pływaków i Ra-

towników AQUA, pływanie)
•	 Michał Skorupiński (Akademia Piłkarska „Żyrar-

dowianka” Żyrardów, piłka nożna)
•	 Marek Kowalczyk (KS Rocky, boks)
Niesamowite sportowe emocje, które wręcz wisiały 
w powietrzu bardzo mi się udzieliły. Wchodząc na 
scenę miałem tremę porównywalną z wejściem na 
ring, ponieważ sale w całości zapełniła elita żyrar-
dowskiego sportu. Dziś miałem ogromną przyjem-
ność wręczenia kilkudziesięciu nagród. Ogromne 
gratulacje  dla wszystkich, którzy dziś  trzymają  ten 
nasz sport na bardzo wysokim poziomie. Mówił Pre-
zydent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski. 
Nagrodą za organizację najlepszego wydarze-
nia sportowego 2022 roku została uhonorowana 
Spółka Aqua Żyrardów. Prezydenckie wyróżnienia 
w kategorii Medalistów odebrali: Piotr Błaszczak, 
Izabela Golbert – Dąbrowska, Martyna Koczkodaj, 
Amelia Kubiak, Adrian Kuczyński, Maja Kuran, Julia 
Lubarska, Brajan Majewski, Ewa Młynarska, Marek 
Szcześniewski, Piotr Bonikowski, Michał Ciecharow-
ski i Robert Janiszewski.
Specjalne nagrody najpopularniejsi sportowcy 
otrzymali również od Macieja Małeckiego Sekreta-
rza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
i Adam Orlińskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
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Ostatnie rozstrzygnięcia  siatkarskich 
zmagań w Powiecie Żyrardowskim 

Cykl siatkarskich rozgrywek w ramach Mię-
dzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego 
zamknęła rywalizacja chłopców ze szkół po-
nadpodstawowych. 2 marca w Hali Sportowej 
„Elektryk” Żyrardów zobaczyliśmy coś na miarę 
Final Four – Siatkarskiej Ligi Mistrzów bowiem 
na parkiecie stawiły się 4 szkoły, wszystkie 
z zamiarem zdobycia 1 miejsca! 
W oficjalnym rozpoczęciu turnieju wziął udział Staro-
sta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz oraz 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Barbara Gruchal. Po 
przywitaniu zawodnicy ruszyli do rozgrzewki przed 
pierwszymi pojedynkami.
Rozgrywki systemem „każdy z każdym” pozwoli-
ły szkołom na mecze z każdym obecnym rywalem 
tego dnia. Od początku było widać, że reprezentacje 
posiadają w swoich składach uczniów z ogromnymi 
umiejętnościami siatkarskimi. Podczas gdy zawodni-
cy odpoczywali między meczami, uczniowie, którzy 

przyszli kibicować mogli sprawdzić się siatkarsko 
w konkursach. Rozrywki dostarczał również DJ Woj-
ciech, który umilał muzycznie czas i wspierał doping 
kibiców.
Ze wszystkich pojedynków zwycięsko wyszli ucznio-
wie z Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, nie oddając 
rywalom nawet jednego seta. Walka o pozostałe lo-
katy toczyła się do ostatniego gwizdka.
Najlepsze zespoły nagrodzili medalami i pucharami 
obecni na turnieju Starosta oraz Dyrektor ZS1. Dzię-
ki sukcesowi z roku ubiegłego, nasz Powiat będzie 
mógł reprezentować w dalszych rozgrywkach za-
równo zwycięzca jak i wicemistrz rozgrywek powia-
towych.
Klasyfikacja Końcowa Chłopców
1. Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie
2. Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej
3. Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie
4. Zespoł Szkół nr 3 w Wiskitach

Silver Gym: Ćwiczenia 
rozciągające z Tomkiem 
Srebrnikiem

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

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

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

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


