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"Z mieszkańcami  
dla mieszkanców"

O tym, czym jest CUS i jakie zadania będzie 
realizował, rozmawiamy z Jakubem Kamiń-
skim.
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Oddali hołd  
Janowi Skrowaczewskiemu 

24 października na zbiegu ulic Żeromskiego 
i Limanowskiego stanęła tablica upamięt-
niająca Jana Skrowaczewskiego
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O sytuacji dzieci, które wymagają pieczy zastępczej rozmawiamy z Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie Agnieszką Karwat
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	 W	 związku	 z	 działaniami	 rządu	 do-
tyczącymi	 umożliwienia	 zaszczepienia 
się dawką przypominającą	 wszystkim	
osobom	 powyżej osiemnastego roku 
życia	 Żyrardowski	 Szpital	 w	 miesiącu	 li-
stopadzie	 wydłuża	 godziny	 pracy	 Punktu	
Szczepień	Powszechnych,	zlokalizowanego	
na	terenie	szpitala,	przy	ul.	Limanowskiego	
30,	w	budynku	administracji	 (wejście	przy	
szlabanie).	W	okresie	od	2	do	30	listopada	
br.	osoby	posiadające	e-skierowanie	będą	
mogły	zaszczepić	się	przeciw	COVID19,	bez	
wcześniejszych	 zapisów	 w	 następujących	
godzinach:

poniedziałki, środy, piątki: 8.00 – 19.00

wtorki, czwartki: 8.00 – 16.00

soboty: 8.00 – 13.00

Numer	telefonu	do	punktu	szczepień:	515	
410	208.

	 Ponadto	informujemy,	że	w	Żyrardow-
skim	Szpitalu	istnieje	możliwość	wykonania	
testów	antygenowych	w	kierunku	COVID19	
w	cenie	85	zł,	a	także	testów	na	określenie	
poziomu	przeciwciał	COVID19	w	cenie	80	
zł.	Badania	wykonywane	są	od	poniedział-
ku	do	soboty,	w	godzinach	11.30	–	13.30,	
w	punkcie	pobrań	zlokalizowanym	w	pawi-
lonie	A	szpitala,	przy	ul.	Limanowskiego	30,	
(wejście	od	dziedzińca	szpitala).	Informacje	
na	temat	ww.	badań	dostępne	są	pod	nu-
merem	telefonu:	515	410	157."
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SYLWIA PIETRYGA Z TYTUŁEM  
„OPIEKUNA STYPENDYSTY ROKU 2020/2021” 

R E K L A M A

To czwarta edycja konkursu na 
„Opiekuna Stypendysty Roku 
2020/2021”. Spośród nauczycieli, 
którzy w ubiegłym roku szkolnym 
opiekowali się stypendystami mar-
szałka, wybrano 36 najlepszych. 
W gronie laureatów znalazła się 
Sylwia Pietryga z Zespołu Szkół nr 1 
w Żyrardowie. 18 października lau-
reaci odebrali nagrody z rąk mar-
szałka Adama Struzika i Elżbiety 
Lanc, członkini zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego oraz Krzyszto-
fa Skolimowskiego przewodniczą-
cego sejmikowej Komisji Edukacji, 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Opieka	nad	uzdolnionymi	uczniami	to	
wyjątkowy	 rozdział	 w	 pracy	 pedago-
ga	 zauważa	 marszałek	 Adam	 Struzik.	
–	Oznacza nie tylko ogromną odpowie-
dzialność, ale wiąże się też z dodatkowym 
czasem, jaki  nauczyciel poświęca na 
pracę ze swoim podopiecznym i umie-
jętnością inspirowania dzieci i młodzieży 

do zdobywania wiedzy. To tak naprawdę 
wspólne przekraczanie granic, poszu-
kiwanie nowych rozwiązań i wiadomo-
ści. Wyjście poza ramy standardowego 
procesu edukacji. Bez poświęcenia i za-
angażowania nie będzie efektu, dlatego 
tym bardziej takich ludzi, którzy z chęcią 
i pasją robią coś dla innych, trzeba na-
gradzać.
W	 konkursie	 „Opiekun	 stypendysty	
2020/2021”	 wzięli	 udział	 nauczyciele,	
pedagodzy	 szkolni	 oraz	 doradcy	 za-
wodowi,	którzy	sprawowali	opiekę	dy-
daktyczną	 nad	 stypendystami	 realizu-
jącymi	projekty	edukacyjne	w	 ramach	
dwóch	programów	stypendialnych	sa-
morządu	Mazowsza	–	„Mazowieckiego	
programu	stypendialnego	dla	uczniów	
szczególnie	 uzdolnionych	 –	 najlepsza	
inwestycja	w	człowieka”	oraz	„Mazow-
sze	–	stypendia	dla	uczniów	szkół	zawo-
dowych”)	w	ubiegłym	roku	szkolnym.
Jak	 zauważa	 członek	 zarządu	 woje-

wództwa	mazowieckiego	Elżbieta	Lanc	
konkurs	jest	dobrym	podsumowaniem	
ubiegłorocznej	edycji	tych	dwóch	pro-
jektów	 stypendialnych	 dla	 uczniów	
szczególnie	uzdolnionych	z	Mazowsza.	
–  Stypendia są nagrodą dla najlepszych 
uczniów za ich pracę i ogromną wiedzę. 
Ale na wyróżnienie zasługują również na-
uczyciele, opiekunowie tych niezwykle uta-
lentowanych młodych ludzi, którzy każde-
go dnia towarzyszą im w tej podróży po 
świecie wiedzy. 
Komisja	konkursowa,	w	której	pracach	
brali	 udział	 m.in.	 przedstawiciele	 ku-
ratorium	 oświaty	 oraz	 mazowieckich	
samorządowych	 centrów	 doskonale-
nia	nauczycieli,	wybrała	36	 laureatów.	
Wśród	nich	znalazła	się	Sylwia	Pietryga	
z	Zespołu	Szkół	nr	1	w	Żyrardowie.	Każ-
dy	 z wyróżnionych	 pedagogów	 otrzy-
mał	 nagrodę	 finansową	 w	 wysokości	
3	tys.	zł.	-	W poprzednim roku szkolnym 
byłam opiekunem projektów dwóch zdol-
nych uczennic Julii Bednarz i Gosi Wilskiej. 
Ale tak naprawdę pomagałam jeszcze 
pod kątem fotograficznym trzeciej naszej 
stypendystce, Oldze Gadomskiej. W roku 
2021 aż pięcioro uczniów z naszej szkoły 
otrzymało stypendia, w tym trójka z klas 
o profilu multimedia i fotografia. Zostałam 
wyróżniona za pomoc przy projekcie Julki 
Bednarz –	mówi	Sylwia	Pietryga.	-	Moja 
uczennica zrealizowała piękny, wzrusza-
jący film o schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w Żyrardowie. Pomagałam 
jej oczywiście od momentu wniosku, 
poprzez okres preprodukcji, produk-
cji, postprodukcji aż po promocję filmu. 
Istotne jest to, że Julka, poza tworzeniem 
fotografii w ubiegłym roku szkolnym nie 
miała jeszcze w podstawie programowej 
zagadnień, które realizowała tworząc 
ten film. Tak więc cały proces był dla niej 

nowy. Dopiero teraz uczę ich zagadnień 
związanych z produkcją filmową. Julka 
dzięki stypendium kupiła m.in. aparat 
i nauczyła się wdrażać w życie zdobytą 
wiedzę. Towarzyszyłam jej przy każdym 
nagraniu, które później pod moim okiem 
zmontowała, dodając odpowiednią mu-
zykę i dźwięki. Założyłam na Facebooku 
profil „Stypendyści Elektryka” na którym 
prezentujemy od tego roku prace naszych 
stypendystów, www.facebook.com/Sty-
pendyści-Elektryka. I tam oczywiście znaj-
duje się materiał przygotowany przez Julię 
Bednarz. Jestem szczęśliwa, że mogę pra-
cować z uczniami pełnymi pasji i chęci do 
pracy, i do własnego rozwoju. To jest dla 
mnie najważniejsze. Dobrze wykonana 
praca to taka, z której owoców wszyscy są 
zadowoleni. I odbiorcy i twórcy – dodaje	
Pietryga. 
Krzysztof	 Skolimowski	 	 przewodniczą-
cy	 sejmikowej	 Komisji	 Edukacji,	 Nauki	
i Szkolnictwa	Wyższego	dodaje,	że	nie-
zwykle	 ważnym	 aspektem	w	 edukacji	
jest	współpraca między	nauczycielami	
a	uczniami.–Ta wzajemna korelacja jest 
gwarantem sukcesu. Szczególnie uzdol-
niona młodzież potrzebuje wsparcia ka-
dry pedagogicznej, by osiągać bardzo do-
bre wyniki w nauce i zajmować czołowe 
miejsca w konkursach czy olimpiadach 
wiedzy.  
Podczas	 uroczystej	 gali	 kliku	 stypen-
dystów	przedstawiło	 swoje	 zwycięskie	
projekty	 m.in.:	 „Kropla	 wody-	 kroni-
ką	życia	na	Ziemi”,	 „Zgłębienie	wiedzy	
o	otaczającym	mikro	 i	makro	świecie.	
Otwieranie	się	na	inne	kultury	poprzez	
przełamywanie	komunikacyjnej	bariery	
języka	angielskiego”,	„ZUS,	PIT	i	VAT-	to	
jest	łatwe”,	„Gotuję,	dekoruję,	nie	mar-
nuję	 żywności”	 oraz	 „Robot	 do	 kostki	
Rubika”.	

PODREGION ŻYRARDOWSKI Z PIĘCIOMA PROJEKTAMI  
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MAZOWSZA! 

W podregionie żyrardowskim przy udziale 
środków z województwa zostanie zrealizo-
wanych pięć projektów, w tym trzy dotyczą-
ce bezpieczeństwa na drodze m.in. budo-
wa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
w Puszczy Mariańskiej, aktywne przejścia dla 
pieszych w Belsku Dużym i budowa chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 730. – Wszystkie 
te projekty są niezwykle ważne i potrzebne. 
- Ponad 2 tysiące oddanych głosów przez mieszkań-
ców z regionu żyrardowskiego pokazuje, że czujemy 
się odpowiedzialni za nasze małe wspólnoty i chcemy 
decydować, o tym, na co będą przeznaczane środki	–	
podsumowuje	Wiceprzewodniczący	Sejmiku	Woje-
wództwa	Mazowieckiego	Mirosław	Adam	Orliński.

Zrealizowane	zostaną	następujące	projekty:
1.	Bezpieczny	pieszy	i	kierowca	–	budowa	sygnali-
zacji	świetlnej	na	skrzyżowaniu	w	Puszczy	Mariań-
skiej	–	747	głosów;
2.	Budowa	aktywnych	przejść	na	DW	728	i	remont	
placu	w	Belsku	Dużym	–	565;
3.	Przebudowa	drogi	wojewódzkiej	nr	730	na	od-
cinku	Jasieniec-Czachów-Pabierowice,	ul.	Warecka,	
polegająca	na	budowie	chodnika	–	464;
4.	Festiwal	Dobrego	Życia	–	306;
5.	 „Przystanek	Relacje”	–	program	wychowawczo-
-profilaktyczny	 dla	 dzieci	 i	młodzieży	 podregionu	
żyrardowskiego	–	38.

WAŻNE
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ZNAMY WYNIKI NABORU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM 
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - EDYCJA PIERWSZA

ODDALI HOŁD JANOWI SKROWACZEWSKIEMU 

Polski Ład to program rządowy, 
do którego wszystkie samorzą-
dy mogły złożyć wnioski na pro-
jekty, a którego celem jest pod-
noszenie polskiej gospodarki po 
kryzysie gospodarczym wywo-
łanym pandemią. 25 paździer-
nika pojawiły się wyniki pierw-
szej edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. W nim każda 
gmina powiatu żyrardowskie-
go, a także sam powiat, zyskały 
dofinansowanie na realizację 
wyznaczonych przez siebie jako 
strategiczne projektów. 

Największym	 dofinansowaniem	
z	 pewnością	 cieszy	 się	 Zarząd	 Po-
wiatu	Żyrardowskiego,	który	do	pro-
gramu	Polski	Ład	zgłosił	wniosek	na	
„Rozbudowę	 drogi	 powiatowej	 nr	
4729W	 Wiskitki-Działki-Żyrardów	 –	
Etap	I”.	To	właśnie	na	ten	cel	z	Rzą-

dowego	 Funduszu	 trafi	 ponad	 14,1	
mln	zł.	 -	To są środki, których powiat 
potrzebował do realizacji różnych klu-
czowych inwestycji	 -	 mówił	 Starosta	
Powiatu	 Żyrardowskiego,	 Krzysztof	
Dziwisz.	 -	 Tak naprawdę, gdzie nie 
spojrzymy te środki są potrzebne - 
czy na infrastrukturę, czy szpital, czy 
na tkankę oświatową i domy pomocy 
społecznej. Każda z tych dziedzin po-
trzebuje ogromnego wsparcia, ponie-
waż przez wiele lat te budynki nie były 
modernizowane. Takie środki rządowe 
na pewno pomogą na realizację tych 
inwestycji, na które mieszkańcy długo 
czekali -	dodaje	Starosta.	

–	Działki w kwocie ponad 14 mln zł. 
– Ta droga jest świetnym łącznikiem 
między Żyrardowem i Wiskitkami, ale 
też węzłem A2. Mamy świadomość, 
że mieszkańcy naszych gmin bardzo 
często korzystają z tej drogi, przez co 
ma ona ogromne obciążenie. To nie-
zbędna inwestycja. Cieszę się, że Staro-
sta Powiatu Żyrardowskiego podzielał 
nasze zdanie w kwestii konieczności 
zrealizowania tej drogi –	mówił	 Bur-
mistrz	Miasta	 i	Gminy	Wiskitki	Rafał	
Mitura.	 –	 To tylko część remontu tej 
drogi, ale wierzę, że jeśli już będziemy 
mieć początek, to będziemy dążyć do 
tego, by cała droga powstała w okresie 
kilkuletnim	–	dodaje	Burmistrz.

Miasto	Żyrardów	zyskało	dofinanso-
wanie	w	kwocie	5	mln	zł	na	realizacją	

projektu:	projekt	„Rewaloryzacja	XIX-
-wiecznego	 budynku	 dawnej	 szkoły	
fabrycznej	w	Żyrardowie”.	Dzięki	tym	
funduszom	 w	 Szkole	 Podstawowej	
nr	 2	 w	 Żyrardowie	 rozpoczną	 się	
prace	 termomodernizacyjne.	 Rów-
nież	 Gmina	 Mszczonów	 z	 pozyska-
nych	 środków	 w	 wysokości	 blisko	
5	mln	 zł	 będzie	mogła	 rozbudować	
szkołę	w	Piekarach.Inwestycja	 obej-
muje	 budowę	 sali	 gimnastycznej	
z	infrastrukturą,	składającą	się	z:	za-
plecza	 magazynowego,	 szatni	 z	 sa-
nitariatami,pokoju	 socjalnego,	 WC	
z	natryskiem,	pokoju	dla	nauczyciela	
WF-u,	 gabinetu	higienistki,	 świetlicy,	
sali	 lekcyjnej.	Wszystkie	prace	będą	
połączone	z	modernizacją	istniejącej	
części,	w	celu	dostosowania	do	aktu-
alnych	warunków	technicznych.

Gmina	 Puszcza	Mariańska	 postawi-
ła	 na	 projekt	 „Przebudowa	 budyn-
ku	 Urzędu	 Gminy	 Puszcza	 Mariań-
ska”	 i	 to	on	zyskał	ponad	3,3	mln	zł	
z	Polskiego	Ładu.	Radziejowice	 jako	
jedyne	pozyskały	dofinansowanie	na	
dwa	 rozpisane	 wnioski.	 W	 ramach	
Rządowego	 Funduszu	 zrealizowana	
zostanie	 „Budowa	budynku	 strażni-
cy	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Ku-
klówce	 Zarzecznej”,	 na	 którą	 gmina	
pozyskała	 ponad	 2,8	mln	 zł.	 Ponad	
1,3	mln	zł	Gmina	przeznaczy	na	„Mo-
dernizację	 Stacji	 Uzdatniania	 Wody	
w	miejscowości	Radziejowice	 -	etap	

II”.

Ogłoszenie	 wniosków	 okazało	 się	
niemałym	 sukcesem	 dla	 Wiskitek,	
które	 wiodą	 prym	 wśród	 pozyska-
nych	dofinansowań	wśród	gmin	po-
wiatu	 żyrardowskiego.	 To	 właśnie	
dzięki	 funduszom	 z	 Polskiego	 Ładu	
stary	 młyn	 w	 Wiskitkach	 dostanie	
nowe	 życie.	 Projekt	 „Rewitalizacja	
zespołu	 budynków	 starego	 młyna	
w	mieście	Wiskitki	 na	 obiekt	muze-
alno-kulturalny	wraz	z	niezbędną	in-
frastrukturą	 towarzyszącą”	 pozyskał	
11,7	mln	zł.	

Kolejny	 nabór	 wniosków	 ruszy	 już	
9	 listopada.	 -	 Wszystkie samorządu 
mają dużo potrzeb. Zarząd Powia-
tu Żyrardowskiego na pewno będzie 
musiał się pochylić nad kwestią tego, 
co w danym momencie jest prioryte-
towe i odnieść to do możliwości w po-
zyskaniu środków	 -	 mówił	 Starosta	
Powiatu	 Żyrardowskiego,	 Krzysztof	
Dziwisz.	 	-	Mamy nadzieję, że kolejna 
edycja i nabór wniosków pozwoli nam 
na złożenie wnioski o dofinansowanie 
remontu żyrardowskiego szpitala	-	tłu-
maczy	Krzysztof	Dziwisz.	

Jak	zapewniał	podczas	symboliczne-
go	przekazania	czeków	Wiceminister	
Aktywów	 Państwowych	 Maciej	 Ma-
łecki,	jest	duża	szansa,	że	Polski	Ład	
będzie	wspierał	gminy	z	powiatu	ży-
rardowskiego	w	kolejnych	edycjach.	

24 października na zbiegu ulic 
Żeromskiego i Limanowskiego 
stanęła tablica upamiętniająca 
Jana Skrowaczewskiego. Tabli-
ca została ufundowana przez 
Samorząd Miasta Żyrardowa 
z inicjatywy Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej Śro-
dowisko „Żaba” w Żyrardowie 
oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta Żyrardowa.

Jan	Skrowaczewski	ps.	Klamoanio,	był	
żołnierz	 Armii	 Krajowej,	 działającym	
w	 13.	 Plutonie	 likwidacyjno-dywer-
syjnym	 Ośrodka	 „Żaba”.	 Miejscem	
jego	 konspiracyjnej	 działalności	 był	
Żyrardów	 i	 okolice.	 Tablica	 upa-
miętniająca	jego	życiorys	stanęła	na	
skwerze	 u	 zbiegu	 ulic	 Żeromskiego	
i	 Limanowskiego,	 w	 pobliżu	 domu,	
w	którym	Klamanio	spędził	z	rodziną	
wiele	powojennych	lat	swojego	życia.	
W	 obecności	 rodziny	 Jana	 Skrowa-
czewskiego	oraz	wielu	znamienitych	
gości,	 Prezydent	 Lucjan	 Krzysztof	
Chrzanowski	wraz	z	córką	Jana	Skro-
waczewskiego,	 Anną	 Skrowaczew-
ską-Skrzycką,	odsłonili	tablicę	w	hoł-
dzie	bohaterskiemu	żołnierzowi	AK.	

-	Czcimy	dziś	naszego	bohatera	i	cie-
szę	się,	że	nie	musimy	szukać	boha-
terów	 z	 zewnątrz	 i	 nie	 wymyślamy	
historii	na	nowo	–	mówił	Prezydent	
Żyrardowa	Lucjan	Krzysztof	Chrzna-
owski.	 –	 Niewątpliwie	 postać	 Jana	
Skrowaczewskiego	to	sylwetka,	którą	
należy	zapamiętać.	To	on	wykonywał	
wyroki.	Trzeba	mieć	w	sobie	ogrom	
odwagi,	by	wykonywać	takie	rozkazy.	
Ciesze	się,	że	w	tych	uroczystościach	
brała	udział	córka	Jana	Skrowaczew-
skiego.	 Jej	 obecność	 uświadomiła	

mi,	że	Jan	Skrowaczewski	był	nie	tyl-
ko	 dobrym	 żołnierzem,	 ale	 przede	
wszystkim	ojcem.	–	dodał	Prezydent.		

Życiorys	 i	 zasługi	 bohatera	
uroczystości	 przybliżył	 Piotr	 Siwier-
ski,	 Prezes	 Światowego	 Związku	
Żołnierzy	 AK	 Środowisko	 ,,Żaba”	
w	 Żyrardowie.	 Serdeczne	 słowa	
wdzięczności	 wyraziła	 Anna	 Skro-
waczewska-Skrzycka,	 dziękując	 ini-
cjatorom	i	realizatorom	tablicy	oraz	
wszystkim,	którzy	poświęcili	niedziel-
ne	 popołudnie,	 by	 oddać	 cześć	 jej	
ojcu.	 –	Dla mnie to ogromna radość 
i żywe wspomnienia. To miejsce bę-
dzie trwałe, a nazwisko taty dla przy-
najmniej części ludzi będzie znane. To 
wspaniałe uczucie	–	opowiadała	cór-
ka	 Jana	 Skrowaczewskiego.	 –	 Tata 
w wolnym czasie chodził z nami do 
lasu, na sanki. Gdy zmarł, miałam 20 
lat. To taki wiek, kiedy młody człowiek 
zaczyna dojrzewać, ale też uczy się 
przyjaźni z rodzicami. Mój tata ciężko 
pracował i późno wracał do domu, ale 
nawet wtedy czekało na nim zadanie 
z chemii, fizyki. Nigdy nie odmawiał 
mi pomocy. Miedzy nami była ogrom-
na więź i szacunek. Wiedziałam, że 
zawsze mogę na niego liczyć. Nawet 
w opresyjnych sytuacjach zawsze mnie 

wspierał, sprawiedliwie, ale wspierał	–	
wspomina	 ojca	 Anna	 Skrowaczew-
ska-Skrzycka.	

W	 uroczystości	 wzięli	 udział	 żyrar-
dowscy	kombatanci,	przedstawiciele	
Samorządu	Powiatu	Żyrardowskiego	
ze	starostą	Krzysztofem	Dziwiszem,	
Rady	Miasta	Żyrardowa	 z	przewod-
niczącym	 Ryszardem	 Mirgosem,	
reprezentanci	 różnych	 środowisk	
i	organizacji,	m.in.	Towarzystwa	Przy-
jaciół	 Miasta	 Żyrardowa	 z	 prezes	
Barbarą	 Rzeczycką,	 żyrardowskiej	
,,Solidarności”	 z	 przewodniczącym	
Bogdanem	 Zielińskim,	 delegacja	
Prawa	i	Sprawiedliwości,	jak	również	
przedstawiciele	 instytucji,	 Grzegorz	
Dobrowolski	 dyrektor	 Delegatury	
Urzędu	 Marszałkowskiego	 Woje-
wództwa	Mazowieckiego	w	Żyrardo-
wie,	 Bogusław	 Nietrzebka	 dyrektor	
Muzeum	 Mazowsza	 Zachodniego,	
Jacek	 Czubak	 z	Muzeum	 Lniarstwa,	
Sławomir	 Maszewski	 honorowy	
członek	 Zrzeszenia	 WiN	 oraz	 wie-
lu	 mieszkańców,	 pasjonatów	 lokal-
nej	 historii.	 Po	 odsłonięciu	 tablicy,	
uczestnicy	uroczystości	udali	 się	na	
żyrardowski	 cmentarz,	 aby	 złożyć	
kwiaty	 na	 grobie	 Jana	 Skrowaczew-
skiego.

WAŻNE
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TYMCZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
W REJONIE CMENTARZA 

KAŻDE DZIECKO ZASŁUGUJE 
NA SZANSĘ - ROZWIJAMY 

PEDAGOGIKĘ ULICY
Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych 
«DZIAŁAJ.MY» rozpoczyna realizację projek-
tu „Szkoła animatora podwórkowego” w ra-
mach zadania publicznego dofinansowanego 
ze środków z budżetu Miasta Żyrardowa na 
działania w obszarze rewitalizacji. W ramach 
projektu przeprowadzone będą warsztaty dla 
osób zainteresowanych działaniami dla dzie-
ci i młodzieży w środowiskach lokalnych oraz 
pilotażowe działania w trzech podwórkach na 
obszarze rewitalizacji naszego miasta.
Projekt	 jest	 efektem	współpracy	 z	 Centrum	Usług	
Społecznych	 w	 Żyrardowie,	 które	 rozpoczęło	 ani-
mację	działań	w	tym	zakresie.	Wspólnie	z	Lokalnym	
Ośrodkiem	Wsparcia	 Ekonomii	 Społecznej	 Stowa-
rzyszenia	 BORIS	 zorganizowane	 zostały	 dwa	 spo-
tkania	animacyjne.	W	spotkaniu	animacyjnym	pod	
koniec	sierpnia	br.	wzięli	udział	przedstawiciele	kilku	
stowarzyszeń:	 Stowarzyszenia	 „OTWÓRZ”,	 Orato-
rium	św.	Jana	Bosko,	Stowarzyszenia	„Świetlik”,	Sto-
warzyszenia	„Żyrardów	Nosi”	oraz	osoby	prywatne.	
Po	bardzo	ciekawej	wymianie	wiedzy	i	doświadczeń	
zebrane	 zostały	 pomysły	 na	 konkretne	 działania	
ukierunkowane	na	wsparcie	dzieci.	Na	drugie	spo-
tkanie	we	wrześniu	zaproszono	najbardziej	doświad-
czonych	 ekspertów	 w	 temacie	 pedagogiki	 ulicy	 ze	
stowarzyszenia	Grupa	Pedagogiki	i	Animacji	Społecz-
nej	Praga-Północ	(GPAS),	którzy	podzielili	się	swoim	
doświadczeniem.	 Podczas	 drugiego	 spotkania	 po-
stanowiono	również	o	wdrożeniu	pilotażowego	dzia-
łania	w	wybranych	środowiskach	na	terenie	miasta.
Serdecznie	 zapraszamy	 do	 udziału	 w	 bezpłatnym	
szkoleniu	 „Streetworking – pedagogika ulicy” 
wszystkie	 osoby,	 dla	 których	 ważne	 są	 działania	
dla	 najbardziej	 potrzebujących	 dzieci	 i	 młodzieży.	
Szkolenie odbędzie się w dniach 4 – 5 listopada 
w Żyrardowskim Centrum Wsparcia Organi-
zacji Społecznych, przy ul. 1 Maja 41, pokój 58. 
Szkolenie	poprowadzą	pedagodzy	ulicy	ze	stowarzy-
szenia	GPAS	z	warszawskiej	Pragi.
Dzięki	udziałowi	w	szkoleniu	można:	

•	 nawiązać	 nowe	 kontakty	 z	 osobami,	 które	
mają	podobne	zainteresowania	i	pasje	w	za-
kresie	działań	społecznych;

•	 poznać	nową	wiedzę	i	zdobyć	nowe	umiejęt-
ności	w	zakresie	pracy	z	dziećmi	i	młodzieżą;

•	 wziąć	udział	w	innowacyjnym	w	skali	miasta	
projekcie	społecznym;

•	 skorzystać	z	wiedzy	i	doświadczenia	eksper-
tów	w	zakresie	pedagogiki	ulicy.

Zgłoszenie	na	szkolenie	prosimy	przesłać	na	adres:	
federacja@dzialajmy.org.pl
Szczegółowy	 program	 szkolenia	 dostępny	 jest	 na	
stronie	Federacji:	www.dzialajmy.org.pl

Informacja	prasowa	UM	w	Żyrardowie

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich 
Świętych, w dniach od 30 października 2021 roku 
do 1 listopada 2021 roku, zostaną wprowadzone 
zmiany w organizacji ruchu drogowego w ulicach 
sąsiadujących z cmentarzem parafialnym 
w Żyrardowie. 
Zmiany	czasowej	organizacji	ruchu	będą	obowiązywać	
w	dniach	od	30	października	2021	r.	od	godz.	6.00	do	
1	listopada	2021	r.	do	godz.	22.00.	
Zmiany	dotyczyć	będą:
-	przełączenia	 sygnalizacji	 świetlnej	na	 skrzyżowaniu	
ulic:	Limanowskiego	z	ul.	Środkową	na	cykl	pulsacyjny,	
-	 zamknięcia	 dla	 ruchu	 kołowego	 fragmentów	 ulicy	
Kasztanowej	 na	 odcinku	 od	 skrzyżowania	 z	 ulicą	
Kościuszki	do	skrzyżowania	z	ulicą	Choińskiego,	ulicy	
Limanowskiego	na	odcinku	od	 skrzyżowania	 z	ulicą	
Środkową	do	skrzyżowania	z	ulicą	Kasztanową,	ulicy	
Konopnickiej	 na	 odcinku	 od	 ul.	 Kościuszki	 do	
skrzyżowania	z	ulicą	Kasztanową,
-	 wprowadzenia	 ruchu	 jednokierunkowego	 na	
fragmencie	ulic	Kościuszki	 i	Konopnickiej	z	wjazdem	
od	ulicy	Środkowej	na	odcinku	od	skrzyżowania	z	ulicą	
Środkową	do	skrzyżowania	z	ulicą	Mireckiego,
-	 na	 ul.	 Mireckiego	 wprowadzenia	 zakazu	 skrętu	
w	lewo	i	w	prawo	w	ulicę	Konopnickiej,	
-	wprowadzenia	zakazu	zatrzymywania	się	pojazdów	
w	ulicy	rtm.	W.	Pileckiego	po	obydwu	stronach	jezdni	
na	odcinku	od	skrzyżowania	z	ulicą	Ireny	Przybysz	do	
skrzyżowania	z	ulicą	Mireckiego.
-	 wprowadzenia	 zakazu	 zatrzymywania	 się	 w	 ulicy	
Środkowej	 po	 stronie	 nieparzystej	 na	 odcinku	 od	
skrzyżowania	z	ulicą	Kościuszki	do	skrzyżowania	z	ulicą	
Limanowskiego,	
-	wprowadzenia	obustronnego	zakazu	zatrzymywania	
się	 pojazdów	 w	 ul.	 Środkowej	 na	 odcinku	 od	 ul.	
Spokojnej	do	ul.	Limanowskiego,
-	wprowadzenia	zakazu	zatrzymywania	się	pojazdów	
w	ulicy	Konopnickiej	po	stronie	nieparzystej	(po	stronie	
LOK)	na	odcinku	od	skrzyżowania	z	ulicą	Kościuszki	do	
skrzyżowania	z	ulicą	Mireckiego,
-	wprowadzenia	zakazu	zatrzymywania	się	pojazdów	
po	stronie	parzystej	ulicy	Spokojnej	na	odcinku	od	ul.	
Kacperskiej	do	ulicy	rtm.	W.	Pileckiego,	
-	wprowadzenia	zakazu	zatrzymywania	się	pojazdów	

po	stronie	parzystej	ul.	Spokojnej	na	odcinku	od	ul.	
Środkowej	do	ul.	Kasztanowej,	
-	wprowadzenia	zakazu	zatrzymywania	się	pojazdów	
w	ul.	 Kościuszki	 od	 strony	ul.	 Środkowej	po	 stronie	
nieparzystej.		
Prosimy	 kierowców	 o	 zachowanie	 szczególnej	
ostrożności	 i	 stosowania	 się	 do	 wprowadzonych	
zmian	w	organizacji	ruchu.	
Jednocześnie	zachęcamy	do	korzystania	z	autobusów	
komunikacji	miejskiej,	 które	będą	kursować	zgodnie	
z	obowiązującym	rozkładem	jazdy.	
Osoby planujące handel w pobliżu cmentarza 
w Żyrardowie w dniach od 31 października do 1 
listopada 2021 r, proszone są o zaopatrywanie 
stoisk handlowych w tych dniach najpóźniej do 
godziny 10.00.  

Informacja	prasowa	UM	w	Żyrardowie

ŻYRARDÓW
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PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU 
,,CZYSTE POWIETRZE”

OCALMY HISTORIĘ OD ZAPOMNIENIA! 

W związku z podpisanym przez Miasto Żyrardów porozumieniem 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w sprawie współpracy przy realizacji Programu „Czyste powietrze”, od 
25 października uruchamiamy punkt konsultacyjny, który będzie znaj-
dował się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Mosto-
wej 1.  Punkt będzie czynny w każdy poniedziałek od godziny 13.00 do 
18.00 i środę od godziny 8.00 do 13.00.

W	 punkcie	 konsultacyjnym	 uzyskanie	 Państwo	 informację	 o	 Programie	 oraz	
wsparcie	w	zakresie	przygotowania	wniosków	o	dofinansowanie,	jak	również	po-
moc	przy	rozliczeniu	przyznanego	dofinansowania.		Przypominamy,	że	w	ramach	
Programu	„Czyste	powietrze”	 jest	możliwość	uzyskania	wsparcia	finansowego	
w	formie	dotacji	i/lub	pożyczki	przez	osoby	fizyczne,	właścicieli/współwłaścicieli	
domów	jednorodzinnych	na	ocieplenie	domu,	wymianę	okien	czy	na	wymianę	
starego	kotła	grzewczego.	Zachęcamy	do	składania	wniosków	i	korzystania	z	do-
radztwa	w	punkcie	konsultacyjnym.	Zapraszamy	również	mieszkańców	Żyrar-
dowa	na	spotkanie	informacyjne	poświęcone	zasadom	przyznawania	wsparcia	
w	ramach	Programu.	Spotkanie	odbędzie	się	dnia	29	października	2021	roku	
(piątek),	o	godzinie	17.00,	w	Centrum	Kultury	przy	Placu	Jana	Pawła	II	3.

Konsultantem	do	spraw	Programu	„Czyste	powietrze”	z	ramienia	Urzędu	Mia-
sta	 Żyrardowa	 jest	 Pan	Andrzej	Górecki	 (tel.	 kontaktowy	do	 konsultanta	665	
666 489).

Informacja	prasowa	UM	w	Żyrardowie

Co roku na żyrardowskim cmentarzu w Dzień Wszystkich Świętych 
można spotkać wolontariuszy z puszkami, którzy kwestują na rzecz 
pomników, które stanowią ogromną wartość historyczną i wizualną 
dla miejskiego cmentarza. Podobnie będzie również w tym roku.

Od	30	października	do	1	listopada	na	terenie	żyrardowskiej	nekropolii	wo-
lontariusze	będą	zbierać	datki	na	rekonstrukcję	popiersia	śp.	Teodora	Na-
kielskiego,	którego	monument	już	rozpoczęto	odtwarzać	w	ubiegłych	latach.	
- W tym roku możemy zorganizować kwestę i towarzyszy nam założenie sprzed 2 
lat, czyli będziemy zajmować się grobem śp. Teodera Nakielskiego. To, co zostało 
z tego pomnika, to posąg i postument, a także kawałek ogrodzenia. W wyborze 
tego pomnika nie miało znaczenia, kto jest tam pochowany, ale patrzyliśmy na 
formę artystyczną	–	mówi	Jacek	Czubak,	Prezes	Stowarzyszenia	Fabryka	Fe-
niksa.	–	Wyjątkowe było to, że ten nagrobek posiadał popiersie przedstawiające 
pochowanego śp. Teodora Nakielskiego. Dotarłem do informacji, że w latach 90. 
to popiersie zniknęło i prawdopodobnie zostało skradzione. Na szczęście w archi-
wum znalazłem zdjęcie tego popiersia, więc naszym założeniem było jego odtwo-
rzenie	–	opowiada	Jacek	Czubak.	

I	 etap	 prac	 zakładał	 odnowienie	 monumentu,	 co	 udało	 się	 zrealizować	
w	związku	z	pozyskanymi	środkami	z	kwesty	w	2019	roku.	W	minionym	roku,	
mimo	przygotowań	do	kwesty,	sytuacja	pandemiczna	nie	pozwoliła	na	wyj-
ście	na	cmentarz	z	puszkami,	ale	tegoroczna	kwestia	ma	doprowadzić	pro-
jekt	do	końca,	czyli	pozwolić	na	reprodukcję	popiersia.	Taki	był	plan,	choć,	
jak	wiadomo,	plany	często	ulegają	zmianie.	Tak	też	było	w	tym	przypadku.	

- W te wakacje odezwała się do mnie pewna pani. Okazało się, że jest rodziną 
Pana Nakielskiego. Pani poinformowała mnie, że popiersie Teodora Nakielskie-
go jest u niej w domu, ponieważ w latach 90. rodzina była się, by popiersie nie 
zostało skradzione	–	 tłumaczy	 Jacek	Czubak.	–	Dzięki temu jest bardzo duża 
szansa, że w przyszłym roku będzie można popiersie odtworzyć, bo pierwowzór 
jest dobrze zachowany. 

Dla	Miejskiego	Cmentarza	w	Żyrardowie	ta	historia	jest	dodatkowym	wzbo-
gaceniem	dla	zabytkowych	pomników.	Jeśli	uda	się	odtworzyć	popiersie,	po-
mnik	będzie	wyjątkowy	i	jedyny	na	żyrardowskim	cmentarzu,	którego	estety-
ka	nie	tylko	będzie	miała	wartość	artystyczną,	ale	także	będzie	upamiętniać	
wizerunek	śp.	Teodora	Nakielskiego.	

Jak	co	roku	w	zbiórkę	włączają	się	wolontariusze,	członkowie	Stowarzyszenia	
Fabryka	Feniksa	i	samorządowcy.	Wierzymy,	że	tegoroczna	kwesta	pozwoli	
na	ocalenie	zabytkowych	pomników	na	żyrardowskim	cmenatrzu.

R E K L A M A

ŻYRARDÓW
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5 MLN ZŁ Z POLSKIEGO ŁADU NA REMONT SZKOŁY

35 - LECIE NADANIA IMIENIA HUFCA ZHP ŻYRARDÓW

27 października w Żyrardowie odbyło się sym-
boliczne przekazanie czeku na projekt: „Re-
waloryzacja XIX-wiecznego budynku dawnej 
szkoły fabrycznej w Żyrardowie”. Tym samym 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 
już niedługo może cieszyć się m.in. z nowej sto-
larki okiennej tak potrzebnej dla sprawnego 
funkcjonowania szkoły i komfortu uczniów. 
W	 ramach	 Rządowego	 Funduszu	 Polski	 Ład	w	 Ży-
rardowie	odbyło	się	uroczyste	przekazanie	czeku	na	
kwotę	 5	 mln	 zł.	 Podczas	 uroczystości	 spotkali	 się	
Wiceminister	Aktywów	Państwowych	i	poseł	PiS	Ma-
ciej	Małecki,	 Prezydent	Żyrardowa	Lucjan	Krzysztof	
Chrzanowski,	 Zastępca	 Prezydenta	 Adam	 Lemiesz,	
Przewodniczący	Rady	Miasta	Ryszard	Mirgos	i	oczy-
wiście	 Dyrektor	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2	 w	 Żyrar-
dowie	 Marzena	 Marjańska.	 – Nie jest tajemnicą, że 
szkoła funkcjonuje obecnie w 3 budynkach i w przyszłym 

roku będzie obchodziła swoje 130-lecie. Wszystkie pra-
ce remontowe wymagają zgody i akceptacji konserwa-
tora zabytków. Przy każdym przeglądzie budowlanym 
mamy zwracaną uwagę na stan stolarki okiennej, a jest 
ona bardzo stara, bo ponad 60-letnia –	mówi	Dyrektor	
Szkoły	Podstawowej	nr	2,	Marzena	Marjańska.	–	Szko-
ła wymaga termomodernizacja i odnowienia stropów. 
Natomiast nie możemy zmieniać elewacji, bo budynek 
jest wpisany w rejestr zabytków. To są niezbędne pra-
ce, które musimy wykonać jak najszybciej. To na pewno 
przysłuży się uczniom.
- Mam satysfakcję, że ten wniosek uzyskał dofinansowa-
nie z programu Polski Ład. Ten program właśnie po to 
był tworzony, by miasta, właśnie te nieduże miasta jak 
Żyrardów, Sochaczew czy Płońsk mogły otrzymać takie 
specjalne fundusze na inwestycje, bo chcemy wyrówny-
wać poziom życia między dużymi a mniejszymi miasta-
mi – mówił Wiceminister Aktywów Państwowych i poseł 

PiS Maciej Małecki. – Żyrardów jest fantastycznym mia-
stem, więc cieszę się, że widać tu pieniądze, które trafiają 
do miasta jako fundusze zewnętrzne. Tym bardziej cie-
szę się, że te 5 mln zł trafiły do miasta, a wierzę, że to nie 
są ostatnie dobre wiadomości, z którymi będę mógł do 
Żyrardowa przyjechać. 
Szkoła	Podstawowa	nr	2	jest	jedynym	z	pięciu	projek-
tów,	które	zostały	złożone	do	Polskiego	Ładu	przez	
Miasto	 Żyrardów.	 –	 To kolejne bardzo duże środki 
z punktu widzenia Żyrardowa. Cieszę się, że tym razem 
środki rządowe trafią do najstarszej szkoły w Żyrardowie 
i dzięki temu będziemy mogli zmienić oblicze szkoły, po-
prawimy warunki nauczania, ale również zagospodaru-
jemy teren wokół szkoły zgodnie z naszym projektem re-
witalizacyjnym	–	mówił	Prezydent	Żyrardowa,	Lucjan	
Krzysztof	Chrzanowski.

W niedzielę, 17 października odbyło się święto ży-
rardowskiego hufca z okazji 35 rocznicy nadania 
imienia Harcerzy Młodego Lasu. Z tej okazji zu-
chy, druhny, druhowie, instruktorzy i przyjaciele 
hufca spotkali się na uroczystym apelu przy po-
mniku Harcerzy Młodego Lasy. Po uroczystości 
w Centrum Kultury można było obejrzeć wystawę 
„35-lecie nadania imienia hufca, 10-lecie nowego 
sztandaru, 105 lat harcerstwa na terenie powiatu 
żyrardowskiego.

Uroczysty	apel	poprowadził	po	raz	pierwszy	w	tej	roli	
komendant	hufca	Karol	Skoneczny:

Instruktorska służba wiąże się z poczuciem ogromnej 
odpowiedzialności, ale to również radość i satysfakcja. 
Pozwala ona nie tylko na pełne pasji i zaangażowania 
działania na rzecz innych, ale także na zdobywanie ko-
lejnych umiejętności i doświadczenia. Serdecznie dzię-
kuję wszystkim instruktorom, tym dawnym  i obecnym 
za bezinteresowną służbę, która już ponad 110 lat łączy 
ludzi podobnie myślących, za budowanie więzi między-
pokoleniowej i naszej harcerskiej wspólnoty. Cieszę się, 
że pomimo pandemii, że jest nas tak dużo i kultywuje-

my to święto – powiedział komendant Hufca Żyrardów 
Karol Skoneczny.

Wśród	 gości	 znaleźli	 się	 również	 przewodniczą-
cy	Rady	Miasta	Ryszard	Mirgos,	Dyrektor	Wydziału	
Edukacji	 Urszula	Wieczorkiewicz	 –	 Tkacz,	 Dyrektor	
Wydziału	Kultury	i	Promocji	Urzędu	Miasta	Żyrardo-
wa	Łukasz	Kasperczyk	oraz	wiceprezydent	Żyrardo-
wa	Adam	Lemiesz:

Dziękuję Wam za Waszą piękną chwalebną historię, 
chociaż ciężką bo wiemy jaką rolę, misję spełnili har-
cerze chociażby podczas II Wojny Światowej. W wymia-
rze osobistym bardzo chciałbym Wam podziękować za 
wspomnienia, bowiem sam kiedyś byłem zuchem, który 
przechodził próby ognia i wody […], ale byłem też har-
cerzem., zdobyłem kilka sprawności z czego większość 
na obozie harcerskim w Spale. Dziękuje za to co robicie 
dziś, tworzycie rzeczywistość i teraźniejszość naszego 
miasta. Od wielu lat jesteście organizacją społeczną, 
która wypełnia doskonale swoje zadania. Jeździcie na 
obozy, wychowujecie – to wspaniałe! – powiedział za-
stępca prezydenta Żyrardowa Adam Lemiesz. 
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Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

Prezydent Miasta Żyrardowa informuje, iż został sporządzony i wywieszony na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II nr 1 wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

(Zarządzenie Nr 254/21 z dnia 26 października 2021 roku). 

Bliższych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego  

i Nieruchomości Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1,  

pok. 36, tel. 46 858-15-49. 

Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu: 

www.bip.zyrardow.pl 

R E K L A M A

ŻYRARDÓW

Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych 
wprowadza mieszkańców powiatu żyrar-
dowskiego w stan głębokiej zadumy. Jest to 
jednak nie tylko czas refleksji nad tym, co 
minione, ale również pamięci o zmarłych. 
Na żyrardowskim cmentarzu trwają przygo-
towania do Dnia Wszystkich Świętych. Wiele 
stowarzyszeń i drużyn harcerskich jest w tym 
okresie bardzo aktywnych, by uporządkować 
groby tych, o których nikt nie pamięta. 

Druga	połowa	października	to	okres	wzmożonych	
prac	na	żyrardowskim	cmentarzu.	To	moment,	gdy	
wiele	stowarzyszeń	pojawia	się,	by	uporządkować	
zapomniane	groby.	Do	akcji	w	tym	roku	włączyło	się	
Stowarzyszenie	Żyrardów	Nosi,	które	porządkowa-
nie	pomników	połączyło	z	obchodami	Dnia	Dziec-
ka	Utraconego,	15	października.	Od	kilku	tygodni	
panie	 spotykają	 się	na	 żyrardowskim	 cmentarzu,	
by	wspólnie	dbać	o	groby	małych	dzieci.	Szczegól-
nie	trudne	okazują	się	groby	w	starej	części	cmen-
tarza,	które	porośnięte	są	nie	 tylko	mchem,	ale	 i	
wysoką	trawą.	Panie	ze	Stowarzyszenia	Żyrardów	
Nosi	przynoszą	na	groby	znicze	i	kwiaty,	które	mają	
być	symbolem	pamięci	o	najmłodszych.

Tradycyjnie	 w	 okresie	 przygotowań	 do	 Dnia	
Wszystkich	 Świętych	 na	 cmentarzu	 pojawiają	 się	
również	harcerze	i	zuchy,	które	porządkują	nie	tyl-
ko	zapomniane	groby,	ale	 również	pomniki	daw-
nych	 żyrardowskich	 harcerzy	 i	 ludzi	 związanych	
historycznie	 z	 Żyrardowem.	 -	 Całą	 77.	 Gromadą	
Zuchową	„Pogromcy	Lasu”	co	roku	wybieramy	się	
na	pobliski	 cmentarz,	 aby	 pamięć	 o	 zasłużonych	
osobach	z	naszego	hufca	nie	upadła.	Odwiedza-

my,	 sprzątamy	 i	palimy	 symboliczną	 świeczkę	na	
grobach.	Zarówno	tych	bardzo	zapomnianych	jak	
i	tych,	które	mają	opiekunów.	Często	wędrując	po	
cmentarzu	 znajdujemy	 również	groby	nieznane	 i	
zniszczone	na	tyle,	że	nie	wiemy	kto	tam	spoczy-
wa.	Natomiast	zuchy	i	tam	starają	się	zostawić	po	
sobie	ślad	–	mówi	Agnieszka	Staniszewska,	druhna	
77.	Gromady	Zuchowej	„Pogromcy	Lasu”.

Do	akcji	włączyła	 się	 również	7	próbna	gromada	
zuchowa,	dla	której	ten	rok	jest	pierwszą	możliwo-
ścią	włączenia	 się	do	harcerskiej	 tradycji.	 –	Uwa-
żam,	że	to	powinno	być	nieustannie	praktykowa-
ne,	 ale	nie	 tylko	podczas	 zbiórek	 zuchowych	 czy	
harcerskich,	 ale	 również	 w	 rodzinach.	 My	 jako	
harcerstwo	mamy	za	zadanie	uczyć	dzieci	tradycji	
i	poszanowania	dla	zmarłych.	Sprzątanie	grobów	
jest	dobrą	okazją	też	do	nauki	historii.	Dzięki	temu	
dzieci	 zapamiętują,	 kogo	 grób	 sprzątały	 i	 czym	
dana	osoba	wpisała	się	w	historię	miasta	–	mówi	
Justyna	Czarnecka,	drużynowa	7	próbnej	gromady	
zuchowej.	

Również	Fabryka	Feniksa	jest	obecna	na	żyrardow-
skim	cmentarzu.	W	tym	wypadku	porządkowanie	
grobów	 skupia	 się	w	 znacznej	mierze	na	dbaniu	
o	groby,	które	weszły	pod	opiekę	stowarzyszenia	
podczas	minionych	kwest.	W	tym	roku	dużej	uwagi	
znów	potrzebował	grób	małej	Marie	Marcellin,	któ-
ry	zarósł	wysoką	trawą	i	krzewami,	a	także	pokrył	
się	 mchem.	 Podobnie	 pomnik	 mnicha.	 Fabryka	
Feniksa	dba	o	to,	by	odnowione	pomniki	na	żyrar-
dowskim	cmentarzu	jak	najdłużej	zachowały	swoje	
piękno	i	były	świadectwem	historii	dla	potomnych.

535 467 904
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH – NOWA JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY Z MIESZKAŃCAMI

Centrum Usług Społecznych 
(CUS) to nowa instytucja, któ-
ra zastąpiła działania Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Jednak sama zmiana nie polega 
jedynie na zmianie nazwy, ale 
przede wszystkim na zmianie 
świadomości i podejścia miesz-
kańców. O tym, czym jest CUS 
i jakie zadania będzie realizował, 
rozmawiamy z Jakubem Kamiń-
skim, Organizatorem Społeczno-
ści Lokalnej.
Jaka jest idea Centrum Usług 
Społecznych i  jaka jest różnica 
między CUSem a MOPSem, z któ-
rego powstał?
Różnica	 właściwie	 jest	 zasadnicza.	
MOPS	 był	 utożsamiany	 (i	 słusznie)	
jedynie	 ze	 wsparciem	 dla	 osób	
potrzebujących,	 czyli	 osoby,	 które	
miały	 jakieś	 problemy	 życiowe,	
a	 potrzebowały	 wsparcia,	 udawały	
się	do	MOPSu.	Tu	ta	pomoc	była	fi-
nansowa,	 psychologiczna,	 ale	 też	
np.	 asystentura	 rodzinna	 dla	 osób,	
które	 miały	 problemy	 w	 sprawach	
opiekuńczo	-	wychowawczych.	Tym-
czasem	CUS,	jak	mówi	Prezydent,	to	
„nowa	jakość”,	bo	ma	służyć	wszyst-
kim	 mieszkańcom.	 Program	 usług,	
który	 został	 	 przygotowywany	 i	 ak-
tualnie	 jest	 wdrażany,	 ma	 kreować	
usługi	 dla	 wszystkich	mieszkańców,	
bez	 względu	 na	 to,	 na	 jakiej	 są	 sy-
tuacji	życiowej,	czyli	to	grono	miesz-
kańców	się	poszerza.	Tu	nie	ma	też	
kryteriów	 dochodowych,	 by	 można	
było	 skorzystać	 np.	 z	 porady	 logo-
pedy	 czy	 dietetyka	 dziecięcego.	 To	
zasadnicza	 różnica,	 że	CUS	ma	słu-
żyć	 wszystkim	 mieszkańcom.	 Takie	
hasło	napisaliśmy	nawet	na	Facebo-
oku:	„Z	mieszkańcami	dla	mieszkań-
ców”.	Pakiet	nowych	usług,	który	już	
powstał,	 będzie	 startował	 od	 2022	

roku	 i	 od	 razu	warto	 zaznaczyć,	 że	
one	też	nie	zaspokoją	wszystkich	po-
trzeb,	bo	w	tej	chwili	są	finansowane	
z	projektu	unijnego,	na	które,	dzięki	
staraniom	 Prezydenta	 Żyrardowa,	
udało	się	pozyskać	dofinansowanie.	
Będą	to	usługi	dla	rodzin	w	pakiecie	
„Żyrardów	dla	rodziny”,	gdzie	właśnie	
będą	 usługi	 takie	 jak	 dietetyk,	
rehabilitacja,	 logopeda	 czy	 psycho-
log,	a	także	biuro	 interwencyjne	dla	
osób,	które	nagle	znalazły	się	w	trud-
nej	sytuacji.	Tu	będzie	można	odbyć	
konsultację	z	prawnikiem,	psycholo-
giem	 i	 pedagogiem,	 którzy	pomogą	
i	pokierują,	gdzie	mieszkaniec	może	
szukać	 wsparcia	 długofalowego.	
A	drugi	pakiet	 to	 „Żyrardów	dla	 sa-
modzielności”	dedykowany	osobom	
starszym,	 niesamodzielnym,	 nie-
pełnosprawnym,	 gdzie	 jest	 szereg	
naprawdę	 fajnych	 działań,	 które	
w	naszym	przekonaniu	mogą	pomóc	
w	codziennym	życiu.	Tu	przykładem	
może	 być	 „taksówka	 dla	 seniora”,	
czyli	osoba,	która	słabo	się	porusza,	
zostanie	 zawieziona	 do	 lekarza,	 na	
zakupy,	do	urzędu.	Będzie	 też	 „zło-
ta	 rączka	 dla	 seniora”.	 Jeśli	 trzeba	
będzie	 wymienić	 kran,	 uszczelnić	
okno,	wystarczy,	że	dana	osoba	kupi	
materiały,	 zadzwoni	do	nas	 i	 facho-
wiec	 przyjdzie	 do	 domu	 i	 wykona	
drobne	 prace	 naprawcze.	 Będzie	
też	 towarzysz	 osoby	 samotnej,	 co	
nazwaliśmy	usługami	wspierającymi	
i	 doradczymi.	 Chcemy	 to	 połączyć,	
ponieważ	 w	 wyniku	 przeprowadzo-
nej	 przez	 nas	 diagnozy	 społecznej	
wynika,	 że	 nawet	 ta	 „taksówka	 dla	
seniora”	 nie	 będzie	 spełniać	 swojej	
roli,	 jeśli	 senior	 nie	 będzie	 w	 sta-
nie	do	niej	dojść.	 I	 tutaj	będzie	 taki	
asystent	 i	towarzysz	życia,	który	bę-
dzie	 pomagał	 kilka	 razy	w	 tygodniu	
w	codziennych	sprawach.	Natomiast	
zupełną	nowością	są	działania	w	śro-
dowisku	lokalnym	jak	np.	pedagogika	
ulicy.	Specjalnie	przeszkolone	osoby	
będą	wchodziły	w	podwórka	 i	 zbie-
rały	 dzieci,	 które	 tam	 są.	 Chcemy	
postawić	na	to,	by	dotrzeć	do	dzieci,	
które	nie	korzystają	z	oferty	domów	
kultury,	ani	innej	komercyjnej	oferty.	
Taki	pedagog	ulicy	ma	stworzyć	de-
dykowaną	 ofertę	 kulturalną,	 poma-
gać	dzieciakom	rozwijać	się	społecz-
nie.	Na	te	usługi	mamy	już	pieniądze	
z	projektu	unijnego.	
Czy tylko tymi działaniami ma 
się zajmować CUS?
Nie,	 CUS	 ma	 się	 zajmować	 kreacją	
i	koordynacją	wszystkich	usług	spo-
łecznych	 w	mieście.	 Taka	 jest	 idea.	
Czyli	to	jest	nastawienie	się	na	kon-
takt	z	aktywnymi	mieszkańcami	mia-
sta,	 z	 którymi	 będziemy	 realizować	
różne	pomysły,	ale	też	diagnozować	
różne	potrzeby,	by	przekuwać	nasze	
działania	 na	 nowe	 projekty	 i	 nowe	
usługi.	 Oczywiście	 CUS	 będzie	 mu-
siał	 też	 szukać	 możliwości	 finanso-

wania,	bo	nie	możemy	liczyć	jedynie	
na	budżet	miasta.	Wiemy,	że	ten	jest	
ograniczony	 w	 przeciwieństwie	 do	
niekończących	 się	 potrzeb	 społecz-
nych.	I	tu	też	moja	rola	Organizatora	
Społeczności	Lokalnej,	by	wykrzesać	
ze	 społeczności	 lokalnej	 potencjał	
do	tego,	by	te	nowe	usługi	się	rozwi-
jały.	Nie	wszystkie	usługi	muszą	być	
profesjonalne,	 bo	 też	 wiele	 działań	
można	zrealizować,	dzięki	zaangażo-
waniu	i	dobrym	chęciom.	Oczywiście	
można	 pozyskać	 pieniądze,	 choćby	
ze	zbliżającej	się	nowej	perspektywy	
unijnej,	ale	żeby	zdobyć	te	pieniądze,	
trzeba	znać	potrzeby	mieszkańców,	
które	 też	 należy	 odpowiednio	
uzasadnić.	 To	 jest	 właśnie	 zadanie	
CUSu	 –	 wychodzimy	 do	 ludzi,	 roz-
mawiamy	o	ich	potrzebach	i	je	ana-
lizujemy.	 Co	 więcej,	 będziemy	 też	
tych	 mieszkańców	 animować.	 Cho-
dzi	o	to,	żeby	oni	się	też	spotykali	ze	
sobą,	rozmawiali	i	między	sobą	szu-
kali	rozwiązań	problemów.	Nie	ukry-
wam,	 że	 na	 działalność	 CUSu	 sam	
mam	 sporo	 pomysłów,	 jak	 choćby	
ostatnio	 tworzenie	 Miejskiego	 In-
kubatora	 Innowacji	 Społecznych,	
miejsca,	które	łączyłoby	ludzi	z	cieka-
wymi	 pomysłami	 i	 przekuwało	 to	w		
konkretne	działania	 samorządu.	 Już	
sam	 CUS	 jest	 takim	 inkubatorem.	
Wyszliśmy	 już	 do	 kilku	 osób,	 które	
próbowały	 już	 w	 tym	mieście	 robić	
coś	 podobnego	 do	 pedagogiki	 uli-
cy	i	zawiązała	się	świetna	grupa.	Już	
teraz	Miasto	ogłosiło	 konkurs	 i	 jed-
na	z	tych	grup	rozpisała	wniosek	na	
Szkołę	 Animatora	 Podwórkowego,	
czyli	jeszcze	zanim	ruszył	duży	stru-
mień	funduszy	na	pedagogikę	ulicy,	
my	 już	 zaczynamy	 pilotaże.	 Ale	 siłą	
takich	działań	 jest	to,	że	zebrała	się	
grupka	ludzi	z	poczuciem	wspólnego	
celu	 i	 pasją.	 Nawiązaliśmy	 kontakt	
ze	 stowarzyszeniem	 z	 warszawskiej	
Pragi,	 którzy	 do	 nas	 przyjadą,	
przeszkolą	nas	i	będą	nas	pilotować,	
bo	 oni	 mają	 w	 tym	 doświadczenie,	
a	 my	 chcemy	 się	 tego	 nauczyć.	 To	
są	dla	nas	ciągle	nowe	tematy,	więc	
musimy	 się	 też	 wspierać	 eksper-
tami	 z	 zewnątrz.	 Sam	 uważam,	 że	
największa	 siła	 jest	 we	 współpracy	
i	 łączeniu	 potencjałów	 poprzez	 bu-
dowę	 nowych	 kontaktów.	 I	 kiedy	
rozmawiamy	 z	 Prezydentem	 Mia-
sta,	 jak	 wyobrażamy	 sobie	 CUS,	 to	
właśnie	 jako	 takie	 serce	w	 zakresie	
bardzo	 szeroko	 rozumianych	 usług	
społecznych.	 Nawet	 jak	 się	 spojrzy	
na	 ustawę	 o	 CUSie,	 to	 tam	 jest	 aż	
14	obszarów,	którymi	CUS	może	się	
zajmować.	 To	 nie	 jest	 tylko	 pomoc	
społeczna,	 ale	 edukacja,	 kultura,	
ochrona	środowiska.	 Idea	 jest	 taka,	
że	 szerokim	 frontem	 mamy	 wyjść	
do	 mieszkańców,	 bo	 ma	 być	 dla	
wszystkich.	 Konsekwencją	 tego	 jest	
też	 ostatnie	 Forum,	 które	 odbyło	
się	pod	hasłem:	„Aktywni	mieszkań-

cy	 poszukiwani”	 jest	 konsekwencją	
działalności	 CUSu,	 bo	 też	 szukamy	
aktywnych	 mieszkańców	 do	 współ-
pracy.	 W	 tym	 zakresie	 współpracu-
jemy	również	z	Federacją	Działaj.MY,	
która	wygrała	w	projekcie	ze	źródeł	
zewnętrznych	 „Aktywni	 obywatele”	
i	 będziemy	 realizować	 rozmaite	 ini-
cjatywy,	 które	 mają	 stworzyć	 prze-
strzeń	 mieszkańcom	 do	 rozmowy	
i	 zaangażowania.	Wydaje	mi	 się,	 że	
jak	 nie	 ma	 przestrzeni,	 to	 rośnie	
roszczeniowość.	 A	 jeśli	 stworzymy	
przestrzeń	do	rozmowy	i	sprawczo-
ści	 w	 tym,	 co	 się	 dzieje	 w	 mieście,	
to	 tym	 samym	 chcemy	 powiedzieć,	
że	to,	co	oni	powiedzą,	nie	zostanie	
zbyte	 i	 zamiecione	 pod	 dywan,	 ale	
ktoś	 się	 nad	 tym	 pochyli.	 Nie	 mo-
żemy	 obiecać,	 że	 wszystkie	 pomy-
sły	 zrealizujemy,	 bo	 pewnie	 nie	 na	
wszystko	nam	starczy	 funduszy,	ale	
ten	pomysł	do	nas	 trafi	 i	nie	zosta-
nie	zapomniany,	a	będziemy	szukać	
sposobu	na	 jego	 realizację…	 Jest	 to	
tzw.	 trzecia	 noga	 CUSu,	 czyli,	 po-
wiedzmy,	 społeczna.	 Może	 niektó-
rzy	się	na	to	uśmiechną	i	powiedzą,	
że	 nie	 da	 się	 nic	 zrobić	 społecznie,	
inni	dopowiedzą,	że	zwłaszcza	w	tym	
mieście.	 Ja	 już	 to	 słyszę.	 Może	 je-
stem	 niepoprawnym	 optymistą,	 ale	
mam	 w	 sobie	 dużo	 samozaparcia.	
Obserwuję	 różne	miejsca,	 gdzie	 jak	
mieszkańcy	 zaczynają	 się	 ze	 sobą	
spotykać,	 zaczynają	 rozmawiać,	 to	
wychodzą	 z	 tego	 super	 pomysły.	
A	ze	strony	samorządu	może	iść	za	
tym	spora	zachęta	w	różnej	 formie.	
Możemy	 zorganizować	 konkurs	 na	
upiększanie	 własnych	 podwórek,	
ale	 chcemy	 mówić	 mieszkańcom,	
że	 samorząd	nie	może	dawać	 tylko	
pieniędzy.	 Same	 pieniądze	 nie	 wy-
starczą.	Wiemy,	że	musimy	wyjść	do	
ludzi	 i	 po	 partnersku	 z	 nimi	 poroz-
mawiać.	 Mamy	 świadomość	 tego,	
że	to	nie	zadzieje	się	od	razu.	To	są	
procesy,	które	muszą	trwać.	Ale	jeśli	
znajdziemy	jedną,	dwie	osoby,	które	
w	 lokalnym	 środowisku	 są	 lidera-
mi,	 to	wiemy,	 że	ona	nam	pomoże.	
Ostatnio	 czytałem	 taką	 publikację,	
że	 taką	 osobę	 łatwo	 rozpoznać,	 bo	
kiedy	wchodzisz	na	jakieś	podwórko,	
gdzie	pytasz,	czy	możemy	coś	wspól-
nie	zrobić,	to	ludzie	od	razu	mówią:	
„A	 rozmawiał	 Pan	 z	 Panią	 Kazią?”.	
I	 jak	już	trzy	osoby	tak	odpowiedzą,	
to	my	wiemy,	 że	 z	 tą	 „Panią	 Kazią”,	
to	my	na	pewno	musimy	porozma-
wiać.	 I	 taka	 Pani	 Kazia	 pójdzie	 do	
tych	swoich	sąsiadów	i	będzie	takim	
ambasadorem,	który	może	być	iskrą	
do	wprowadzenia	zmian,	np.	do	od-
mienienia	ogródka	przy	drodze.	Ta-
kie	przykłady	w	Żyrardowie	już	były.	
W	 2019	 roku	 dwie	 zapalone	 spo-
łeczniczki	weszły	w	 jedno	 z	podwó-
rek,	które	nigdy	nie	było	uważane	za	
jedno	z,	nazwijmy	to	„bezpiecznych”.	
One	przekonały	 tamtą	społeczność,	
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by	 zbudowali	 wspólnie	 plac	 zabaw	
dla	dzieci.	I	to	się	udało.	Ten	projekt	
nie	przetrwał	za	długo,	a	niestety	ta-
kie	 procesy	wymagają	 systematycz-
ności	 i	 konsekwencji.	 Tylko	 wtedy	
można	coś	zmienić.	Ale	to	pokazuje,	
że	 w	 Żyrardowie	 mamy	 to	 wspar-
cie	 społeczne.	 A	 ja	 wierzę,	 że	 sami	
mieszkańcy	 wzajemnie	 są	 w	 stanie	
poradzić	sobie	z	wieloma	potrzeba-
mi	i	problemami.	Trzeba	dać	im	tylko	
ten	impuls	do	działania.	No	i	trzeba	
ich	traktować	serio.
Sama lokalizacja CUSu również 
ma się zmienić. Czy to oznacza, 
że zmiana postrzegania dawnego 
MOPSu może zostać również 
osiągnięta poprzez zmianę prze-
strzeni? 
To	na	pewno	nie	zadzieje	się	od	razu.	
Sądzę,	że	zmiana	 lokalizacji	 i	nazwy	
faktycznie	może	w	tym	pomóc.	W	tej	
chwili	 CUS	 ma	 bardzo	 trudne	 wa-
runki.	Ta	siedziba	 jest	bardzo	mała.	
Nowa	 ma	 być	 miejscem	 otwartym.	
Będzie	tam	sala	konferencyjna,	któ-
ra	 ma	 być	 otwarta	 na	 wszystkich	
mieszkańcom	 i	 służyć	 tym	 spotka-
niom,	o	których	mówiłem.	Teraz	nie	
ma	jeszcze	takiego	miejsca.	Oczywi-
ście	są	miejskie	lokale,	z	których	ko-
rzystamy	–	Resursa,	Centrum	Kultu-
ry,	ale	to	zawsze	jest	jednak	miejsce,	
które	 ma	 wiele	 swoich	 aktywności.	
Chcemy	 zbudować	 miejsce,	 któ-
re	 byłoby	 inkubatorem	 pomysłów.	
Ono	 jest	 bardzo	potrzebne.	 Będzie	
też	więcej	miejsca	dla	pracowników	
CUSu,	 dla	 wolontariuszy,	 których	
chcemy	 przyjmować.	 Teraz	 to	 cią-
gle	jest	utrudnione.	Jednak	tu	warto	
wspomnieć,	że	czeka	nas	też	sporo	
pracy	 nad	 samymi	 pracownikami	
ówczesnego	 MOPSu.	 Wielu	 z	 nich	
do	 tej	 pory	 pracuje	w	 tych	 samych	
obszarach,	w	których	pracowali.	Sta-
ramy	się	im	tłumaczyć	ideę	CUSu,	że	
to	 coś	 nowego.	 Że	 to	 nie	 jest	 tyko	
zmiana	 nazwy	 i	 logo.	 Ciągle	 mamy	
jeszcze	 nieskompletowany	 zespół,	
więc	prowadzimy	rekrutację.	
Ale też szukacie dyrektora…
Tak,	 szukamy	 dyrektora.	 Takiego	 li-
dera,	który	będzie	z	nami	w	tym	du-
chu	pracował.	 I	 to	też	nie	 jest	 łatwy	
proces.	 Nie	możemy	 też	 się	 czaro-
wać,	że	wszystko	to,	o	czym	mówię,	
zadzieje	się	szybko,	bo	na	wszystko	
potrzeba	czasu.	Obecnie	 ta	 zmiana	
nazwy	i	miejsca	to	pretekst	do	tego,	
byśmy	mogli	naprawdę	się	przyłożyć	
do	 tego,	 by	 faktycznie	 nie	 skończy-
ło	się	jedynie	na	zmianie	nazwy.	My	
naprawdę	 chcemy	 się	 otwierać	 na	
mieszkańców.	 Przygotowałem	 coś,	
co	 nazywa	 się	 Plan	 Organizowania	
Społeczności	 Lokalnej.	 To	 w	 ogó-
le	 taka	 nowość	 w	 funkcjonowaniu	
działalności	 publicznych,	 gdzie	 za-
pisałem	wiele	 różnych	 form	wycho-
dzenia	do	mieszkańców.	Zaczniemy	
przygotowywać	 Strategię	 Rozwią-
zywania	 Problemów	 Społecznych	
i	tez	nie	wyobrażamy	sobie,	żeby	to	

zrobić	bez	mieszkańców.	Bez	punk-
tu	konsultacyjnego,	np.	o	8:00	rano	
przed	 szkołą,	 gdzie	 rodzice	 tłumnie	
odprowadzają	swoje	dzieci.	Chcemy	
się	dowiedzieć,	 jak	mieszkańcy	oce-
niają,	 jak	 im	się	żyje	w	 tym	mieście,	
jak	 oceniają	 daną	 szkołę,	 co	może-
my	zmienić.	Chcę,	żebyśmy	poszli	na	
targowisko	miejskie,	do	klubu	senio-
ra,	gdzie	będziemy	rozmawiać	o	po-
trzebach	osób	starszych.	Co	ciekawe	
sam	CUS	to	nie	wszystko,	co	propo-
nuje	 Prezydent.	 Powstaje	 Rada	 Se-
niorów.	Mamy	już	uprawomocnioną	
uchwałę,	więc	przed	nami	jest	wybór	
członków	Rady	i	rozpoczęcie	prac.
Czym będzie się zajmować Rada 
Seniorów?
Ma	 trzy	 funkcję:	 doradczą	 dla	 Pre-
zydenta,	 konsultacyjną	 i	 najważniej-
szą	 –	 inicjatywną,	 czyli	 sama	 może	
zaproponować	rozwiązania	dla	osób	
starszych.	 Świetnie	 by	 było,	 żeby	
Rada	zrobiła	też	diagnozę,	czyli	żeby	
przedstawiciele	poszli	do	swoich	ko-
legów	i	zapytali,	jak	im	się	żyje	w	tym	
mieście,	 co	 można	 poprawić.	 To	
mogą	być	niewielkie	rzeczy,	jak	choć-
by	to,	by	w	danym	punkcie	pojawiła	
się	 ławka,	 by	 osoba	 starsza	 mogła	
usiąść	 i	 odpocząć	podczas	 spaceru	
po	mieście.	 Ale	 może	 warto	 zrobić	
też	akcję	z	tzw.	Kopertą	Życia,	która	
zawiera	 wszystkie	 niezbędne	 infor-
macje	 medyczne,	 jak	 przyjmowane	
leki,	 choroby	 przewlekłe,	 a	 które	
osoby	 samotne	 umieszczają	 w	 lo-
dówce,	 aby	 służby	medyczne	w	 sy-
tuacji	 zagrożenia	 życia	wiedziały	 jak	
zareagować.	Jest	wiele	inicjatyw	i	jak	
widać	część	z	nich	i	tak	już	będzie	re-
alizowanych.	
Planowana jest też Rada Mło-
dzieżowa. Domyślam się, że 
będzie ona miała podobne za-
dania i kompetencje jak Rada 
Seniorów. Ciekawi mnie jednak, 
co chcecie uzyskać od tych mło-
dych ludzi?
Wiedze	 o	 ich	 potrzebach.	 Chcemy	
dać	 im	 przestrzeń	 do	 działania,	 co	
dla	 nich	 będzie	 taką	 szkołą	 eduka-
cji	 obywatelskiej.	 Chodzi	 też	 o	 to,	
że	patrząc	na	ofertę	domów	kultury	
czy	prywatnych	instytucji	 i	firm,	któ-
re	proponują	zajęcia	dla	dzieci,	to	ta	
oferta	kierowana	jest	do	młodszych	
dzieci.	 Nawet	 są	 na	 to	 badania,	 że	
łatwiej	jest	aktywować	dzieci	niż	mło-
dzież.	To	już	jest	trudniejszy	„klient”.	
Oni	 mają	 swoje	 oczekiwania,	 chcą	
być	traktowani	po	partnersku,	a	nie	
podległości	 i	 podporządkowania.	
Chcemy	dać	im	to	upodmiotowienie.	
Te	Rady	mają	dać	 świadomość	 tym	
grupom	 społecznym,	 że	 oni	 są	 dla	
nas	 ważni,	 ten	 ich	 głos	 jest	 ważny.	
Jest	nawet	cała	teoria	na	ten	temat.	
Z	jednej	strony	mamy		tzw.	demokra-
cję	przedstawicielską,	czyli	decyduje-
my		wrzucając	kartkę	do	urny	wybor-
czej	 i	 demokracja	 partycypacyjna,	
która	mówi	o	tym,	że	mieszkańcy	są	
zaangażowani	non	stop	w	dialog,	pla-

nowanie	i	realizację	działań	publicz-
nych.	 Świetnie	 by	 było,	 gdyby	 mło-
dzież	 miała	 taki	 „Fundusz	 inicjatyw	
Młodzieżowych”.	To	mi	się	naprawdę	
marzy.	Ja	sam	brałem	udział	w	takiej	
inicjatywie	wiele	lat	temu.	To	się	wte-
dy	 nazywało	 „Wehikuł”.	 Chciałbym,	
żeby	młodzi	mieszkańcy	 Żyrardowa	
mieli	tą	sprawczość.	Wiem,	że	to	jest	
ważne.	Zwłaszcza	dla	młodych	ludzi.
Mieszkańcy Żyrardowa są goto-
wi na te zmiany?
Wydaje	mi	się,	że	jeszcze	nie	i	z	pew-
nością	 trzeba	 ich	 ośmielać.	 Przez	
wiele	lat	takie	formy	nie	były	prakty-
kowane,	 więc	 potrzebujemy	 sporo	
czasu,	by	sami	mieszkańcy	uwierzyli,	
że	 takie	 działania	 naprawdę	 są	 re-
alne.	 Ja	widzę,	że	Prezydent	bardzo	
chce	tych	zmian	i	sam	zaczyna	o	tym	
głośno	 mówić,	 że	 jeśli	 mieszkańcy	
mu	nie	pomogą	 i	 się	nie	zaangażu-
ją,	to	on	sam	nie	jest	w	stanie	zmie-
nić	 miasta.	 Prostym	 przykładem	 są	
tereny	 zielone.	 W	 ostatnim	 czasie	
mnóstwo	 skwerów	 zostało	 zrewi-
talizowanych,	 a,	 mówiąc	 delikatnie,	
nie	wszyscy	poczuwamy	się	do	tego,	
by	 o	 nie	 dbać.	 Ciągle	 borykamy	 się	
z	niszczeniem	elewacji	odnowionych	
budynków	 poprzez	 „malowidła”.	 To	
wszystko	są	sygnały,	że	mieszkańcy,	
no…	część	mieszkańców	nie	do	koń-
ca	 czuje	 się	 współodpowiedzialna	
za	 wspólna	 przestrzeń.	 To	 chcemy	
zmieniać.	
Gdzie będzie się mieścić CUS 
i kiedy zyska nowy budynek?
To	 budynek	 po	 dawnym	 internacie	
na	ulicy	Piaskowej.	Będzie	tam	prze-
prowadzony	remont.	Mamy	mieć	do	
dyspozycji	 I	 piętro	 i	 część	 parteru.	
Ma	 być	 to	 miejsce	 przystosowane	
do	osób	z	niepełnosprawnością.	Ma	
być	pięknie.	Decyzją	Prezydenta	pie-
niądze	na	ten	cel	są	już	zabezpieczo-
ne,	co	dla	nas	jest	dobrym	sygnałem.	
W	 końcu	 będziemy	 mieć	 warunki	
godne	XXI	wieku.	I	choć	przetarg	jest	
ogłoszony,	wykonawca	nie	 jest	 jesz-
cze	 wybrany,	 ale	 ja	 słyszałem	 o	 ta-
kich	 terminach	 „na	przeprowadzkę”	
jak	maj	przyszłego	roku.
To dość szybko…
Tak,	choć	wiemy,	że	wszystko	to	zale-
ży	od	rynku	i	od	wykonawcy	oraz	od	
tego,	 jak	 wykonawca	 poradzi	 sobie	
z	postawionym	zadaniem.
Wracając jednak do budynku 
i działalności CUSu. W tym bu-
dynku mają powstać mieszkania 
treningowe, dla rodzin, które 
mają problemy…
To	 tzw.	 mieszkania	 chronione.	 To	
pomysł	 na	 etapie	 koncepcji	 i	 po-
szukiwania	 źródeł	 finansowania.	 To	
z	 pewnością	 bardzo	 potrzebna	
rzecz.	 Co	 ciekawe	 z	 nich	mogą	 ko-
rzystać	 różne	 osoby,	 bo	 to	 właśnie	
zależy	 od	 charakteru	 tego	 miejsca.	
To	właśnie	do	takich	mieszkań	mogą	
trafić	ofiary	przemocy,	które	w	trybie	
natychmiastowym	muszą	się	ewaku-

ować	z	miejsca	zamieszkania.	Wtedy	
to	są	takie	mieszkania	interwencyjne.	
Mogą	też	służyć	jako	mieszkania	tre-
ningowe	dla	osób,	które	się	usamo-
dzielniają.	A	jest	to	ważne,	bo	mamy	
bardzo	dużo	dzieci	w	pieczy	zastęp-
czej.	 Tam	 właśnie	 te	 dzieci	 mogą	
przez	 jakiś	 czas	 zamieszkać	 i	 pod	
okiem	trenerów,	instruktorów	mogą	
się	usamodzielniać	i	po	prostu	uczyć	
się	 samodzielnego	 życia.	 Podobnie	
osoby	z	niepełnosprawnością,	które	
chcą	 się	 usamodzielniać.	 Wiem,	 że	
takie	 miejsce	 ma	 powstać	 właśnie	
niedaleko	 CUSu.	 Potrzeb	 z	 pewno-
ścią	jest	o	wiele	więcej	niż	możliwo-
ści.	
Słyszałam, że to może być rów-
nież miejsce dla rodzin z proble-
mami, które muszą nauczyć się 
radzenia z wychowaniem, a czę-
sto z opieką nad dziećmi. 
Takie	 osoby	 już	 teraz	 mogą	 się	 do	
nas	zgłosić.	Od	tego	są	asystenci	ro-
dziny.	Czasem	te	problemy	wynikają	
nie	 z	 braku	 umiejętności	 zajmowa-
nia	się	dziećmi,	ale	z	indywidualnych	
problemów	dorosłych.	To	może	być	
napięta	 relacja	 między	 partnerami,	
ale	 też	 nałogi.	 W	 programie	 usług	
będzie	 też	wsparcie	psychologiczne	
dla	rodzin	właśnie.	To	właśnie	wyszło	
w	 diagnozie,	 że	 brakuje	 wsparcia	
w	 umiejętnościach	 wychowawczych	
i	komunikacji	w	rodzinie.	Mamy	trud-
ną	 rzeczywistość,	 w	 której	 ludzie	
tracą	 pracę,	 dotykają	 ich	 choroby	
i	uzależnienia.	Tu	trzeba	 jak	najwię-
cej	tego	wsparcia,	ale	też	pozytywne-
go.	Takiej	profilaktyki,	więc	my	w	tym	
poradnictwie	 wpisaliśmy	 również	
warsztaty	 umiejętności	 wychowaw-
czych.	 Czyli	 takie	 narzędzia,	 które	
złączą	 ludzi,	 którzy	 mają	 wspólne	
problemy.	I	pod	okiem	eksperta	lub	
koordynatora	ci	 ludzie	będą	też	so-
bie	wzajemnie	pomagać	i	wzajemnie	
uczyć	się	rozwiązywania	problemów.	
To	taka	trochę	samopomoc	społecz-
na.	 I	 to	 może	 wydawać	 się	 proste,	
ale	 tych	 rzeczy	 wcześniej	 nie	 było	
w	 Żyrardowie	 albo	 funkcjonowały	
w	 bardzo	 ograniczonym	 zakresie.	
My	 współpracujemy	 z	 Powiatowym	
Centrum	Pomocy	Rodzinie	 i	wiemy,	
że	ten	problem	w	Żyrardowie,	w	ogó-
le	 w	 całym	 powiecie	 jest	 ogromny.	
Wiemy,	 że	 trzeba	 pracować	 z	 ro-
dziną	 i	chcemy	postawić	właśnie	na	
takie	 działania.	 Na	 pewno	 bardzo	
duży	 strumień	 finansowy	 pójdzie	
właśnie	 na	 taką	 pomoc.	 A	 jeszcze	
raz	 podkreślę,	 że	 asystenci	 rodziny	
również	działają.	Trzeba	się	zgłaszać	
i	nauczyć	się	prosić	o	pomoc.
A czy jest wystarczająca licz-
ba takich asystentów rodziny 
i pracowników środowiskowych, 
którzy wychodzą do tych rodzin 
i sprawdzają ich sytuację?
Nie	 mamy	 w	 pełni	 obsadzonych	
kadr	 tego	nowego	 tworu,	 jakim	 jest	

ciąg dalszy na stronie 10
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O sytuacji dzieci, które wymagają 
pieczy zastępczej rozmawiamy z 
Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Żyrardowie 
Agnieszką Karwat.
W sierpniu w powiecie żyrardow-

skim padł rekord liczby dzieci, któ-
re musiały zostać zabrane od ro-
dziców. Czy to prawda, że ta liczba 
przekroczyła 60 dzieci, które dziś są 
w pieczy zastępczej? 
Sytuacja	dzieci	w	naszym	powiecie	jest	
dość	 trudna	 i	 niepokojąca.	 Ostatnio	
analizując	ją	z	zespołem	zauważyliśmy,	
że	w	2019	roku	padł	taki	rekord	i	w	cią-
gu	 roku	 musieliśmy	 zabezpieczyć	 54	
dzieci	w	pieczy	zastępczej.	W	2020	roku	
było	to	44	dzieci,	czyli	na	podobnym	po-
ziomie	jak	kilka	lat	wcześniej.	Natomiast	
w	tym	roku	mamy	już	zabezpieczonych	
50	dzieci	i	14	czeka	na	umieszczenie	w	
pieczy	zastępczej,	ale	w	tym	momencie	
nie	mamy	gdzie	ich	umieścić,	więc	moż-
na	powiedzieć,	że	ta	ilość	jest	bliska	70.	
Do	końca	roku	pozostają	dwa	miesiące	
i	boimy	się,	że	ta	liczba	będzie	napraw-
dę	bardzo	duża.	Można	powiedzieć,	że	
każdego	 dnia	 obawiamy	 się,	 żeby	 nie	
zadzwonił	telefon	z	sądu	czy	policji	z	in-
formacją	o	potrzebie	 interwencyjnego	
umieszczenia	dzieci,	więc	tak	naprawdę	
jest	bardzo,	bardzo	trudno.	
Czternaścioro dzieci, to są dzieci, 
które dalej przebywają w swoich 
rodzinach? 
Tak,	mamy	zapytanie	sądu	o	wskazanie	

pieczy	zastępczej	(rodzinnej	bądź	insty-
tucjonalnej),	ze	względu	na	trudną	sytu-
ację	w	rodzinie.	Dzieci	pozostają	w	śro-
dowisku,	bo	brakuje	miejsc	w	rodzinach	
zastępczych	 i	placówkach.	Mam	 infor-
macje	o	podobnych	sytuacjach	w	wielu	
powiatach	w	całym	kraju,	gdzie	nie	reali-
zowanych	jest	po	kilkanaście	postano-
wień.	My	staramy	się	aby	dzieci,	które	
nie	mogą	pozostać	w	rodzinach	biolo-
gicznych	trafiły	do	rodzin	zastępczych,	
czyli	do	pieczy	rodzinnej.	Placówka,	czyli	
piecza	instytucjonalna	to	ostateczność.	
Natomiast	 z	dnia	na	dzień	 jest	 to	 co-
raz	 trudniejsze,	 wręcz	 niewykonalne.	
Średnio	dwa	razy	w	roku	prowadzimy	
szkolenia	 na	 nowe	 rodziny	 zastępcze	
i	te	rodziny	zostają	zapełnione	jeszcze	
przed	 ukończeniem	 szkolenia,	 więc	
sytuacja	 jest	 naprawdę	 trudna	dodat-
kowo	niewiele	rodzin	jest	gotowych	na	
szkolenie	i	przyjęcie	dzieci.	Wiele	rodzin	
przechodzi	 też	 tylko	 pierwszy	 etap	 –	
szkolenie	podstawowe	na	rodzinę	nie-
zawodową	mogąca	przyjąć	do	3	dzieci.	
Z	różnych	przyczyn	mało	która	rodzina	
jest	gotowa	przejść	szkolenie	by	zostać	
rodziną	zawodową	bądź	prowadzić	ro-
dzinny	 dom	 dziecka,	 gdzie	 trzeba	 się	
już	 poświęcić	 na	 100	 proc	 w	 opiece	
nad	 dziećmi,	 których	może	 już	 być	 8	

CUS,	ale	widoczne	były	braki	również	
w	MOPSie,	więc	też	w	tym	obszarze,	
który	 automatycznie	 przeszedł	 do	
CUSu.	 Natomiast	 asystenci	 rodzi-
ny	pracują.	Wydaje	mi	się,	że	ciągle	
mamy	problem	z	tym,	że	ludzie,	któ-
rzy	mają	problem	nie	mówią	o	 tym	
i	nie	zgłaszają	się	po	pomoc.	
Może to kwestia wstydu… 
Na	pewno	też.	Wydaje	mi	się,	że	lu-
dzie	 jeszcze	 boją	 się,	 że	 zgłaszając	
się	o	tą	pomoc	zostaną	wciągnięci	na	
jakąś	czarną	listę,	która	będzie	gene-
rować	 większe	 problemy.	Wiem,	 że	
musimy	 to	 zmieniać.	 Już	 za	 chwilę	
ogłosimy	 wstępne	 nabory	 do	 tych	
usług.	 I	zachęcam	do	tego,	żeby	się	
zgłaszać,	bo	mamy	możliwości,	żeby	
wiele	z	tych	problemów	społecznych	
rozwiązać.	 Na	 pewno	 stoimy	 przed	
długofalowym	 procesem	 zmiany	
świadomości	 mieszkańców,	 ale	 też	
pracowników	 CUSu.	 Założeniem	
jest,	że	jeszcze	bardziej	wychodzimy	
do	ludzi	i	jeszcze	bardziej	poznajemy	
problemy	rodzin.	Z	pewnością	pan-
demią	nam	się	nie	przysłużyła.	Wszy-
scy	siedzieliśmy	w	domach,	więc	na-
wet	drzwi	do	współpracy,	które	były	
już	 otwarte,	 musimy	 otwierać	 na	
nowo.	Ale	na	pewno	będziemy	pró-
bować	to	robić.	
A jeśli mielibyśmy powiedzieć 
o największych problemach 
mieszkańców Żyrardowa?
Jeśli	 chodzi	o	 rodziny,	 to	na	pewno	
ten	 brak	 wsparcia	 w	 wychowaniu	

dzieci.	Chyba	każdy	rodzic	widzi,	 jak	
buduje	 nam	 się	 rzeczywistość	 i	 że	
ona	jest	utkana	z	potencjalnych	pro-
blemów	wychowawczych.	
Wydaje mi się, że każdy rodzic 
przypuszcza, że może mieć pro-
blemy wychowawcze. Chyba 
nie istnieje rodzic, który by dziś 
powiedział, że jest wszystko do-
brze, a rodzicielstwo to pasmo 
sukcesów. 
Tak,	to	chyba	jest	też	związane	z	tym,	
jak	bardzo	zmienia	się	nasza	rzeczy-
wistość	–	cyfryzacja,	smartfonizacją.	
Ale też zwiększającą się świa-
domością rodziców w zasadach 
wychowania dzieci. Czasem nad-
miar wiedzy i wszechobecne po-
radniki mogą stać się paradok-
salnie przekleństwem rodzica.
Tak,	 to	 jest	 takie	 nowe	 zjawisko.	
Dobrze,	 jak	 świadomość	 rodzica	
rośnie,	 ale	 też	 nie	 możemy	 popa-
dać	w	psychozę.	To	tez	pokazuje	ta	
diagnoza,	 że	 z	 jednej	 strony	mamy	
problemy	 z	 rozwijającą	 się	 techno-
logią,	 co	 u	 starszych	 dzieci	 przeja-
wia	się	w	stany	lękowe	i	depresyjne,	
co	wzmogła	 znowu	 tylko	 pandemia	
i	czas	nauki	zdalnej.
To taki ogólnopolski problem…
Dzieci	nie	tylko	potrzebują	wsparcia	
w	 edukacji,	 ale	 też	 w	 tym	 rozwoju	
społecznym.	A	to,	co	niesie	za	sobą	
internet	 na	 pewno	 dziś	 jest	 dużym	
wyzwaniem	 dla	 rodziców.	 W	 ogóle	
przekonanie	dzieci	do	nauki	jest	dziś	
wyzwaniem.	Widać	 tez	bardzo	duży	
konsumpcjonizm	i	postawę	roszcze-

niową.	 Dziś	 dzieciom	 się	 wszystko	
należy	 bez	 większego	 wysiłku	 lub	
wręcz	żadnego.	Oczywiście	to	kiedyś	
też	 było,	 ale	 ta	 łatwość	 przenosze-
nia	 różnych	 wzorców	 tych	 dobrych	
i	złych	w	skali	globalnej	powoduje,	że	
to	wszystko	narasta.	 Tu	 tez	proble-
mem	 są	 ambicje	 rodziców.	 I	 nawet	
mając	 świadomość	 tego,	 że	 każdy	
rodzic	chce	jak	najlepiej	dla	swojego	
dziecka,	 ale	 czasem	 ta	 ambicja	 jest	
zbyt	duża.	Tu	też	trzeba	popracować	
z	rodzicami	i	trochę	spuścić	tej	pary	
z	 siebie.	 Mam	 wrażenie,	 że	 też	 ze	
zdwojoną	siła	dorosłych	dziś	też	do-
tyka	 ta	 konieczność	 łączenia	 coraz	
bardziej	wymagającej	pracy	zawodo-
wej	 z	 rosnącymi	 wyzwaniami	 w	 ro-
dzicielstwie.	 To	 na	 pewno	 też	 jest	
problem.	Kolejnym	stosunkowo	zja-
wiskiem	jest	otyłość	u	dzieci.	To	po-
woduje	 też	dysfunkcje	u	dzieci.	 I	 tu	
znów	 kłaniają	 się	 nam	 się	 konsole,	
komputery	i	smartfony.	Te	wyzwania	
również	są	niesamowicie	ważne.	
A z perspektywy seniorów?
Nieustannie	dostęp	do	specjalistów.	
To	widać	jest	w	wielu	badaniach.	To	
także	dostęp	do	rehabilitacji.	Te	pro-
blemy	ogólnopolskie	przekładają	się	
na	te	nasze	małe,	lokalne	społeczno-
ści.	
Pytaniem jest, czy skoro nie ma 
ogólnego rozwiązania tego pro-
blemu na poziomie krajowym, 
czy my lokalnie możemy dać so-
bie z nimi radę.
Nie	 wiem,	 czy	 sobie	 poradzimy,	 na	
pewno	 możemy	 spróbować.	 Każdy	

samorząd	 kreuje	 swoją	 politykę	 lo-
kalną	 i	ma	narzędzia	do	 tego,	 żeby	
zajmować	się	różnymi	tematami.	Je-
śli	powstanie	w	mieście	tzw.	polityka	
senioralna,	która	usprawni	działania	
samorządu	 w	 problematyce	 osób	
starszych,	 w	 ślad	 za	 tym	 mogą	 iść	
programy	 i	 my	 możemy	 sięgać	 po	
środki	 zewnętrzne,	 by	 próbować	
przynajmniej	część	tych	problemów	
rozwiązać.	My	już	z	tego	korzystamy.	
Dziś	CUS,	 a	wcześniej	MOPS	korzy-
stał	 z	Funduszu	Solidarnościowego.	
Piszemy	kolejne	wnioski,	by	większą	
liczbę	 osób	 móc	 tym	 programem	
objąć.	 Tam	 właśnie	 jest	 też	 opieka	
wytchnieniowa	dla	opiekunów	osób	
niepełnosprawnych	i	asystent	osoby	
niepełnosprawnej,	 więc	 jakiś	 frag-
mencik	 tych	 trudności	uda	nam	się	
zagospodarować.	Oczywiście	znowu	
te	 środki	 nie	 będą	 wystarczające,	
by	 wszystkim	 pomóc.	 Dziś	 jednak	
wychodzimy	 z	 założenia,	 że	 każde	
źródło	finansowania	 jest	dla	nas	na	
wagę	złota,	bo	rozwiązuje	konkretne	
problemy.	Dlatego	piszemy	te	wnio-
ski	 i	 staramy	 się	 o	 kolejne	dofinan-
sowania.	 To	 ogromna	 wartość,	 że	
w	Żyrardowie	Prezydent	zauważa	te	
potrzeby	społeczne.	Ciągle	w	Polsce	
jest	 wiele	 samorządów,	 które	 sku-
piają	się	jedynie	na	nowych	drogach,	
latarniach	i	innych	inwestycjach,	któ-
re	są	namacalne.	Ale	rozwiązywanie	
problemów	społecznych,	moim	zda-
niem,	jest	najlepszą	inwestycją,	choć	
wymagającą	 najwięcej	 czasu,	 bo	
jeszcze	raz	powtórzę	–	to	wieloletni	
i	bardzo	trudny	proces.

TAK DUŻO DZIECI ZABRANYCH OD RODZICÓW JESZCZE NIE BYŁO

ciąg dalszy wywiadu ze str. 9
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a	 w	 uzasadnionych	 przypadkach	 10	 i	
więcej.	Natomiast	jak	już	wspomniałam	
nie	mamy	chętnych	aby	szkolić	dalej	z	
poziomu	rodzin	niezawodowych.	Głów-
nie	kandydaci	decydują	się	na	zostanie	
rodziną	zastępczą	niezawodową,	gdzie	
przyjmując	pod	opiekę	dzieci	mogą	na	
przykład	 dalej	 pracować	 zawodowo.	
W	 połowie	 listopada	 rozpoczynamy	
kolejne	 takie	 szkolenie	 licząc	 na	 dużą	
frekwencje	i	serdecznie	zapraszamy	do	
kontaktu	wszystkich	zainteresowanych	
do	uzyskania	szczegółowych	informacji.
Ponadto	podejmujemy	działania	zmie-
rzające	 do	 utworzenia	 placówki	 opie-
kuńczo	 –	 wychowawczej	 typu	 rodzin-
nego,	 na	 które	 to	 zgodę	 wyraził	 Pan	
Starosta.	W	najbliższym	czasie	będzie-
my	 ogłaszać	 konkurs	 na	 utworzenie	
takiej	placówki	i	prowadzenie	jej	przez	
organizację	 pozarządową	 na	 zlecenie	
Powiatu	
A jak inne powiaty? Pomagacie so-
bie wzajemnie?
Inne	powiaty	często	nie	chcą	przyjmo-
wać	dzieci	spoza	swoich	granic,	ponie-
waż	 zabezpieczają	 miejsca	 dla	 siebie	
borykając	się	z	podobnymi	problema-
mi	 jak	my.	W	placówkach	 też	 brakuje	
miejsc,	w	których	obecnie	po	zmianach	
prawnych	może	przebywać	maksymal-
nie	14	dzieci.	Zdarza	się,	że	mamy	tele-
fon	z	sądu	i	w	trybie	natychmiastowym	
musimy	zabezpieczyć	dzieci,	ze	wzglę-
du	 na	 wyjątkową	 interwencyjną	 sytu-
ację.	Wówczas	spędzamy	wiele	godzin,	
często	dni	na	nieustannych	telefonach	
do	powiatów	czy	placówek	w	całej	Pol-
sce	szukając	miejsc	bądź	prosząc	nasze	
rodziny	zastępcze	oraz	rodzinne	domy	
dziecka	 (wszystkie	 są	 przepełnione)	
żeby	przyjęły	ponad	stan	chociaż	tym-
czasowo	do	momentu	znalezienia	pie-
czy	docelowej.		Równocześnie	zdajemy	
sobie	sprawę,	 iż	ze	względu	na	dobro	
dziecka	nie	 jest	dobrym	przenoszenie	
go	ze	środowiska	do	środowiska	i	ide-
alnie	by	było	gdyby	 trafiło	od	razu	do	
rodziny	docelowej.
Ile mamy takich rodzin zastęp-
czych  i iloma dziećmi się opiekują?
Mamy	blisko	300	dzieci	w	rodzinach	za-
stępczych	na	terenie	naszego	powiatu	i	
poza	nim	oraz	50	dzieci	w	placówkach	

na	terenie	całej	Polski	(nasz	powiat	nie	
posiada	 swojej	 placówki).	 Na	 terenie	
powiatu	funkcjonuje	119	rodzin	zastęp-
czych.	Najwięcej	mamy	rodzin	zastęp-
czych	spokrewnionych,	czyli	najprościej	
mówiąc	 dziadków,	 którzy	 zostali	 usta-
nawiani	 przez	 sąd	 rodziną	 zastępczą	
spokrewnioną.	 W	 drugiej	 kolejności	
są	 rodziny	 zastępcze	 niezawodowe.	
To	wtedy,	kiedy	dzieci	na	przykład	nie	
mają	możliwości,	żeby	ktoś	z	rodziny	się	
nimi	zajął.	To	są	rodziny,	które	muszą	
już	 ukończyć	 prowadzone	 przez	 nas	
szkolenie.	Dalej	 jest	rodzina	zastępcza	
zawodowa,	a	następnie	rodzinny	dom	
dziecka.	
Dlaczego podejmowana jest de-
cyzja o odbiorze dzieci? Z czego to 
wynika?
W	 większości	 przypadków	 wynika	 to	
z	 to	 z	 niewydolności	 wychowawczej	
rodziców	 biologicznych,	 nadużywania	
alkoholu,	 narkotyków	 oraz	 przemocy	
w	rodzinie.	Nie	ma	na	przykład	 takich	
sytuacji,	żeby	wyłącznym	powodem	od-
bioru	dzieci	 było	 tylko	ubóstwo	 rodzi-
ców.	Myślę,	że	pandemia	przyczyniła	się	
do	tego,	że	w	tym	roku	tak	mocno	od-
czuwamy	dużą	ilość	interwencji.	Dzieci	i	
całe	rodziny	będące	w	izolacji	borykały	
się	 z	problemami	które	nie	wychodzi-
ły	na	zewnątrz	i	rosły	ze	zdwojoną	siłą.	
Mamy	bardzo	dużo	odbiorów	dzieci	z	
rodzin	wielodzietnych,	np.	czwórkę	czy	
piątkę	 rodzeństwa.	 Również	obserwa-
cje,	 że	 dla	 niektórych	 rodziców	 500+	
niestety	 stało	 się	 źródłem	 dochodu,	
niekoniecznie	 związane	 z	 dbałością	 o	
te	dzieci.	Z	reguły	mamy		do	czynienia	
z	sytuacjami,	gdzie	od	wielu	lat	pracuje	
z	rodziną	asystent,	pracownik	socjalny	
czy	 kurator	 który	 wspiera	 w	 trudno-
ściach,	gdzie	daje	się	takiej	rodzinie	ko-
lejne	szanse,	aż	w	końcu	dochodzi	do	
takiej	sytuacji,	w	której	sąd	nas	informu-
je,	że	będzie	niezbędne	zabezpieczenie	
dziecka	 w	 pieczy	 zastępczej	 Niestety	
bardzo	często	dzieci	 trafiające	do	pie-
czy	 mają	 duże	 zaległości	 edukacyjne,	
problemy	zdrowotne	wynikające	ponie-
kąd	z	niedopilnowania,	problemy	emo-
cjonalne,	 brak	 poczucia	 bezpieczeń-
stwa,	 zaburzenia	 więzi	 i	 wiele	 innych	
wymagające	dużej	pracy,	zaangażowa-
nia	i	wrażliwości	opiekuna	zastępczego.	

Alarmujący	 jest	 również	 fakt	 potrzeby	
zabezpieczenia	 w	 pieczy	 w	 bieżącym	
roku	wielu	małych	dzieci,	noworodków	i	
dzieci	do	6	roku	życia.	
Matki je zostawiły?
Te	sytuacje	są	bardzo	różne	 i	złożone	
natomiast	 bardzo	mało	 jest	 rodziców	
biologicznych	 którzy	 intensywnie	 pra-
cują	i	starają	się,	aby	dzieci	wróciły	pod	
ich	opiekę	aczkolwiek	zdarzają	się.	Nie-
stety	 dzieci,	 szczególnie	 starsze	 przez	
wiele	 lat	 przebywają	w	 pieczy	 zastęp-
czej	 związując	się	z	 rodziną	zastępczą	
i	 czekając	 aż	 rodzice	 biologiczni	 się	
otrząsną,	wyjdą	na	prostą	a	ze	wzglą-
du	na	bardzo	dużą	podobnych	spraw	
prowadzonych	przez	sąd	długo	czekają	
na	 uregulowanie	 sytuacji	 prawnej	 tra-
cąc	często	szansę	na	adopcje.	Często	
jest	 tak,	 że	 jeżeli	 rodzic	 nie	 podejmu-
je	 żadnych	 formalnych	 kroków	 przez	
pierwszy	 rok	 to	niestety	nic	więcej	 się	
nie	wydarzy.	
Czy istnieje jakikolwiek program 
pomocy tym rodzicom, od których 
dzieci zostały zabrane, żeby rodzi-
ce jednak mogli wrócić na te wła-
ściwe tory i dzieci odzyskać. Innymi 
słowy, jak ci rodzice mają się starać 
i z czego, z jakich narzędzi mogą ko-
rzystać, żeby dzieci odzyskać?
Jeżeli	chodzi	o	naszą	pracę,	to	ona	się	
zaczyna,	kiedy	dzieci	trafiają	do	pieczy.	
My	 pracujemy	 z	 dziećmi	 i	 rodzinami	
zastępczymi,	dla	nas	w	centrum	uwagi	
jest	dziecko.	Rodzice	biologiczni	mogą	
uzyskać	taką	pomoc	między	 innymi	w	
ośrodkach	 pomocy	 społecznej	 nato-
miast	nigdy	nie	odmawiamy	im	wspar-
cia	czy	porady	jeśli	do	nas	trafią	i	na	wie-
lu	płaszczyznach	współpracujemy.	
W	 ramach	 naszych	 zadać	 organizuje-
my	posiedzenia	do	spraw	oceny	sytu-
acji	każdego	dziecka	umieszczonego	w	
pieczy.	W	przypadku	dziecka	do	3	roku	
życia	spotykamy	się	co	3	miesiące,	na-
tomiast	przy	dzieciach	starszych	co	pół	
roku.	Zapraszamy	wówczas	m.in.	rodzi-
nę	 zastępczą,	 rodziców	 biologicznych,	
przedstawicieli	ośrodków	pomocy	spo-
łecznej,	pedagogów	ze	szkoły	i	rozma-
wiamy	o	sytuacji	danego	dziecka	 -	 jak	
funkcjonuje	 w	 rodzinie	 zastępczej,	 w	
szkole,	czy	mama,	tata	stara	się	o	jego	

powrót.	 I	 niestety	 bardzo	 często	 jest	
tak,	że	rodzice	biologiczni	albo	w	ogó-
le	nie	przychodzą	na	takie	zespoły	–	w	
80	proc.,	bo	nie	mają	nic	do	powiedze-
nia	 lub	przychodzą	na	początku,	 żeby	
pokazać	się,	odhaczyć,	że	są,	żeby	sąd	
w	razie	czego	jeszcze	nie	pozbawił	ich	
władzy	rodzicielskiej.	Często	jest	też	tak,	
że	 dzieciom	 w	 swoich	 rodzinach	 za-
stępczych	jest	po	prostu	lepiej,	bo	mają	
gdzie	spać,	mają	co	 jeść,	ktoś	się	nim	
interesuje,	 rozmawia,	 odrabia	 z	 nimi	
lekcje.
Kiedyś	łapaliśmy	na	tym,	że	bardzo	czę-
sto,	 zbyt	 długo	 skupialiśmy	 się	 na	 ro-
dzicach	biologicznych	dając	im	kolejne	
szanse	odbierając	szanse	dzieciom.	To	
dziecko	jest	na	pierwszym	miejscu	i	sta-
ramy	się	robić	wszystko	myśląc	o	jego	
dobru	i	przyszłości
Wspomniała pani o dzieciach, któ-
re tęsknią za tymi rodzicami. To 
jest bardzo duży szok dla dziec-
ka - jest nagle zabrane ze swojego 
środowiska, które jest dla niego 
najbliższe, czyli z tego domu, bez 
względu na to, jaki on by nie był. 
Przeniesione do zupełnie innego 
otoczenia, do zupełnie innych ludzi 
i ma szczęście w nieszczęściu, jeśli 
okazuje się, że idzie faktycznie z ro-
dzeństwem, ale są też dzieci, które 
tego rodzeństwa nie mają. Czy te 
dzieci kiedykolwiek z tej traumy 
będą w stanie wyjść?
To	praca,	praca	i	jeszcze	raz	praca.	Im	
dłużej	dzieci	przebywają	w	środowisku,	
w	którym	dominuje	przemoc,	nałogi	itp.	
tym	trudniej,	tym	większa	trauma	tych	
dzieci	i	tym	większa	praca	z	takim	dziec-
kiem	 nad	 powrotem	 do	 normalności,	
stabilności,	 budową	 poczucia	 bezpie-
czeństwa,	własnej	wartości.	Im	szybciej	
dziecko	trafi	do	zdrowego	bezpieczne-
go	środowiska	tym	więcej	ma	szans	na	
normalne	życie,	w	którym	będą	potrafi-
ły	nawiązać	zdrowe	i	bezpieczne	relacje	
w	życiu	osobistym	i	zawodowym
Jednak	niezależnie	od	 tego	z	 jak	 trud-
nych	 środowisk	 trafiają	 dzieci	 do	 pie-
czy	zastępczej	często	spotykamy	się	z	
sytuacją	tęsknoty	dzieci	za	mama	i	tata,	
którzy	są	dla	nim	kimś	ważnym	za	kim	
tęsknią.

R E K L A M A

WYWIAD
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Modernizacje remiz strażackich Dzień Seniora

Trwają inwestycje polegające na rozbudowach siedzib lokalnych or-
ganizacji strażackich. Modernizacje objęły trzy remizy OSP – w Pie-
karach, Grabcach Towarzystwie i Zbiroży. 

Celem zadania dotyczącego pierwszej jednostki jest przebudowa 
istniejącego obiektu do stanu surowego zamkniętego wraz z pokry-
ciem dachowym. Zrealizowane prace sprawią, że strażacy z OSP Pie-
kary zyskają budynek o większej powierzchni. Poprawi to funkcjo-
nalność remizy, która zyska przestrzeń do przechowywania sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego, kolejne miejsce parkingowe dla samocho-
du gaśniczo-ratunkowego oraz salę konferencyjną przeznaczoną na 
spotkania członków jednostki.

Zakres	prac	prowadzonych	w	OSP	Piekary	obejmuje	roboty	rozbiórkowe,	
przygotowanie	terenu	i	placu	budowy,	roboty	ziemne	i	remontowe,	wyko-
nanie	 fundamentów	 i	 ścian	 fundamentowych,	 izolacji	poziomych	 i	piono-
wych	stanu	zerowego,	ścian	parteru	-	konstrukcyjnych	i	działowych,	stropu	
nad	 parterem,	 konstrukcji	 dachowej	 i	 pokrycia	 dachowego	 z	 obróbkami,	
posadzki,	montaż	stolarki	okiennej	i	drzwiowej	oraz	elementów	ślusarskich.	
Ponadto	prace	obejmują	wykonanie	instalacji	centralnego	ogrzewania	pod-
posadzkowej	oraz	instalacji	wodno-kanalizacyjnej	podposadzkowej.	Łączna	
wartość	robót	budowlanych	to	ok.	1	mln	zł.

Powoli	 dobiega	 końca	modernizacja	 budynku	OSP	Grabce	 Towarzystwo.	
Prace	polegały	na	przebudowie	 i	 remoncie	 istniejącej	 remizy	oraz	dobu-
dowie	nowej	części.	W	obecnym	obiekcie	podniesiony	został	dach	a	także	
stworzone	dodatkowe	miejsce	dla	pomocniczego	samochodu	straży,	szat-
nia	i	zaplecze	sanitarne	dla	strażaków.	W	nowej	części	mieści	się	sala	wie-
lofunkcyjna	wraz	z	zapleczem	kuchennym	i	sanitarnym.

Prace	 objęły	 również	 działkę,	 na	 której	 znajduje	 się	 remiza	 OSP	 Grabce	
Towarzystwo.	 Teren	wokół	 strażnicy	 został	 utwardzony	 kostką	 betonową	
a	także	zyskał	nowe	ogrodzenie	i	bramy	wjazdowe.	Budynek	wyposażono	
w	 instalację	 centralnego	ogrzewania,	wodną	oraz	 kanalizacyjną.	 Źródłem	
ciepła	 do	 ogrzania	 remizy	 oraz	 wytwarzania	 ciepłej	 wody	 użytkowej	 jest	
nowa	pompa	ciepła.	Wartość	całej	modernizacji	obiektu	to	ok.	1,3	mln	zł.

Intensywne	prace	budowlane	trwają	również	w	Zbiroży.	Także	i	tam	dotyczą	
one	nie	tylko	strażackiej	remizy,	ale	również	zajmowanej	przez	nią	działki.	
Modernizacja	polegać	będzie	na	przebudowie	obecnego	obiektu	a	 także	
dostawieniu	nowej	części.	W	istniejącym	budynku	OSP	Zbiroża	podniesiony	
zostanie	dach.	Zyska	on	również	dodatkowe	miejsce	dla	drugiego	wozu	bo-
jowego	i	zaplecze	sanitarne	oraz	szatnię	dla	strażaków.	

Nowa	część	remizy	będzie	miała	charakter	parterowy	i	mieścić	będzie	salę	
wielofunkcyjną	z	zapleczem.	Jej	przeznaczeniem	będą	spotkania	członków	
czy	szkolenia.	W	ramach	prac	utwardzony	zostanie	teren	wokół	strażnicy	
a	 także	 zamontowane	będą	nowe	ogrodzenie	 i	brama	wjazdowa.	Obiekt	
OSP	Zbiroża	również	będzie	ogrzewany	za	pomocą	pompy	ciepła.	Wartość	
planowanych	prac	to	ok.	1,2	mln	zł.

Informacja	prasowa	GCI	w	Mszczonowie

Jesień to czas, w którym przypadają aż trzy święta seniorów. Lokalne 
uroczystości honorujące nestorów Ziemi Mszczonowskiej odbyły się 
w poniedziałek, 25 października, w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. 
Ich organizatorem było Centrum Usług Społecznych.

Z	okazji	obchodów	Dnia	Seniora	na	widowni	Mszczonowskiego	Ośrodka	Kultu-
ry	zasiedli	członkowie	dwóch	Klubów	Senior	+	a	także	przedstawiciele	organi-
zacji	pozarządowych,	zrzeszających	nestorów:	Oddziału	Rejonowego	Polskiego	
Związku	Emerytów,	Rencistów	i	Inwalidów	a	także	Klubu	Seniora	„Złota	Jesień”.	
Na	uroczystościach	pojawili	się	również	przedstawiciele	samorządu:	Przewod-
niczący	Rady	Miejskiej	w	Mszczonowie	Łukasz	Koperski,	Burmistrz	Mszczonowa	
Józef	Grzegorz	Kurek	oraz	Przewodnicząca	Komisji	Oświaty	i	Spraw	Społecznych	
Barbara	Gryglewska.	Wraz	z	seniorami	świętowali	również	komendant	Komisa-
riatu	Policji	Krzysztof	Puszcz	oraz	dyrektorowie	lokalnych	instytucji:	Grażyna	Pły-
waczewska	(MOK),	Beata	Sznajder	GCI)	i	Michał	Szymański	(OSiR).

Spotkanie	rozpoczęła	dyrektor	CUS	Monika	Malczak,	która	serdecznie	powitała	
zgromadzonych	i	zaprosiła	na	okolicznościowy	program,	z	którym	wystąpił	Inte-
gracyjny	Zespół	Pieśni	i	Tańca	„Mazowiacy”,	prowadzony	przez	Fundację	Krze-
wienia	Kultury	Artystycznej	Osób	Niepełnosprawnych.	Przed	mszczonowskimi	
seniorami	zaprezentowała	się	część	liczącej	blisko	100	osób	grupy.	Wśród	wy-
stępujących	znalazł	się	także	prezes	Fundacji,	prof.	Leszek	Ploch.	Zespół,	składa-
jący	się	w	większości	z	artystów	z	niepełnosprawnościami,	rozkołysał	publiczność	
i	porwał	 ją	do	wspólnej	 zabawy	skocznymi	 tańcami,	 tradycyjnymi	piosenkami	
i	muzyką.

Po	części	rozrywkowej	przyszła	pora	na	podziękowania.	Dyrektor	Malczak	wrę-
czyła	symboliczne	dyplomy	osobom	wspierającym	działalność	mszczonowskich	
Klubów	Senior	+.	Szczególne	wyrazy	wdzięczności	skierowała	do	Moniki	Kubiak,	
która	kieruje	tymi	miejscami	spotkań	nestorów.	O	zarządzającej	Klubami	nie	za-
pomnieli	także	ich	członkowie.	Wdzięczni	seniorzy	wręczyli	Monice	Kubiak	wzru-
szające	podziękowanie	i	kwiaty,	wyrażając	nadzieję	na	wiele	kolejnych	wspólnie	
spędzonych	godzin.

W	poniedziałkowe	południe	scena	należała	jednak	nie	tylko	do	gości.	Kolejnym	
punktem	programu	były	wokalne	popisy	członków	dwóch	Klubów	Senior	+.	Krót-
ki	 recital	 znanych	piosenek	biesiadnych	był	 efektem	zajęć	muzycznych,	 które	
prowadzi	dla	nich	Zbigniew	Sękulski.	Muzyk	nie	pozostawił	swoich	podopiecz-
nych	samych	sobie	i	akompaniował	im	na	akordeonie.	Sam	również	wykonał	dla	
zgromadzonych	kilka	popularnych	piosenek.

Świętowanie	Dnia	Seniora	nie	mogłoby	się	odbyć	nie	tylko	bez	podziękowań,	ale	
przede	wszystkim	bez	życzeń.	Ciepłe	słowa	do	 lokalnych	nestorów	skierowali	
przewodniczący	 Łukasz	Koperski,	 burmistrz	 Józef	Grzegorz	Kurek	oraz	 radna	
Barbara	 Gryglewska.	Wszyscy	 życzyli	 im	 przede	wszystkim	 zdrowia	 i	 radości,	
która	towarzyszyć	im	będzie	każdego	dnia	kolorowej	jesieni	życia.

Oficjalną	 część	 spotkania	 zakończyły	 upominki	 dla	 jubilatów,	 należących	 do	
dwóch,	mszczonowskich	 zrzeszeń	 seniorów:	Oddziału	 Rejonowego	 Polskiego	
Związku	Emerytów,	Rencistów	i	Inwalidów	oraz	Klubu	Seniora	„Złota	Jesień”.	Po-
tem	wszyscy	udali	się	do	sali	klubowej	MOK,	by	wspólnie	spędzić	trochę	czasu	
przy	słodkim	poczęstunku.	Oczywiście,	nie	zabrakło	również	tortu,	podkreślają-
cego	uroczysty	charakter	obchodów.

Informacja	Prasowa	GCI	w	Mszczonowie

MSZCZONÓW
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Na ratunek klimatowi!

15 października na terenie Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej 
odbył się rodzinny Piknik Klimatyczny, podczas którego uczniowie i na-
uczyciele sadzili rośliny, by później móc się cieszyć wegeteriańskim gril-
lem. Piknik miał miejsce w ramach projektu #klimaSENIORE – aktywiza-
cja seniorów na rzecz klimatu.
Piknik	Klimatyczny	miał	na	celu	zwrócenie	uwagi	na	zachodzące	zmiany	klimatu.	
Dzieci	ze	szkoły	wraz	ze	swoimi	rodzicami,	dziadkami	i	nauczycielami	zasadziły	
ponad	1000	roślin,	które	w	okresie	wiosennym	będą	przyjazną	strefą	dla	owa-
dów	zapylających,	a	jesienią	swoimi	owocami	staną	się	naturalnym	karmnikiem	
dla	ptaków. Akcja	zazieleniania	była	pretekstem	do	wprowadzania	młodych	ludzi	
i	ich	rodzin	w	temat	szerokorozumianej	ekologii,	ale	także	zmian	klimatycznych,	
które	zdają	się	być	nieuchronne.	Organizator	Pikniku,	Instytut	na	rzecz	Ekoroz-
woju	z	Krajowym	Instytutem	Gospodarki	Senioralnej,	podczas	wydarzenia	zapla-
nował	również	wykłady,	które	pokazały,	że	zmiany	klimatyczne	nie	są	obojętne	
mieszkańcom	gminy	Puszcza	Mariańska.	
- Wspólnie zorganizowana akcja jest bardzo cenna dla naszej lokalnej społeczności, 
a także dla społeczności naszej szkoły. Nie tylko zaktywizowała ogromną liczbę na-
szej młodzieży, ale również szczególną aktywnością wykazały się osoby starsze, bio-
rące aktywny udział w projekcie #klimaSENIORE –	powiedziała	Dorota	Monkiewicz,	
dyrektorka	Szkoły	Podstawowej	w	Puszczy	Mariańskiej.	- Inicjatywa ta pozytywnie 
wpłynie nie tylko na otoczenie naszej szkoły, ale przez fakt iż nasz teren jest terenem 
otwartym dla społeczności lokalnej, przebywanie w tak zazielenionej przestrzeni będzie 
miało pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne naszych odwiedzających –	
dodała.
Wpływ	zmiany	klimatu	na	zdrowie	 i	bioróżnorodność	 jest	ogromny	 i	obecnie	
bardzo	destrukcyjny.	Organizowanie	zielonych	przestrzeni	jest	niezwykle	istotne,	
z	punktu	widzenia	zdrowia	psychicznego,	a	także	jej	wpływu	na	jakość	powietrza,	
gospodarowanie	wodami,	czy	utrzymanie	stabilnej	bioróżnorodności.	- Zielone 
inicjatywy są niezwykle istotne dla kruchego ekosystemu, który obecnie znajduje się 
w bardzo krytycznej sytuacji. Zwiększanie bioróżnorodności poprzez sadzenie ro-
ślin miododajnych, a także takich, które stają się pożywieniem dla ptaków, nie tylko 
wzmacnia nasze organizmy poprzez bezpośredni kontakt z naturą, ale pozwala także 
na zasiedlanie się owadów i zwierząt. Zazieleniając tereny, budujemy im domy –	po-
wiedział	Konrad	Wielądek	z	Instytutu	na	rzecz	Ekorozwoju.
Do	akcji	Pikniku	klimatycznego	w	Puszczy	Mariańskiej	włączyła	się	również	fir-
ma	OBI,	która	przekazała	na	rzecz	szkoły	darowiznę	w	postaci	cebulek	kwiatów	
wieloletnich,	grabie,	sekatory,	rękawiczki.	By	uczniowie	mogli	dbać	o	zasadzone	
rośliny	w	ramach	zajęć	przyrody	lub	godziny	wychowawczej. - Dziękujemy za za-
proszenie do włączenia się w inicjatywę jaką są nasadzenia w Szkole Podstawowej 
w ramach projektu #klimaSENIORE. Firma Obi postanowiła wesprzeć to wydarzenie, 
obdarowując szkołę prezentami, które przydadzą się lokalnej społeczności do zadba-
nia o teren zielony wokół szkoły –	powiedziała	Anna	Oklińska	z	firmy	OBI.
Wspieranie	 i	 aktywne	 uczestnictwo	 w	 lokalnych	 inicjatywach	 ekologicznych,	
jest	niezwykle	istotne	z	punktu	zachodzących	w	coraz	szybszym	tempie	zmian	
klimatu.	Każda	najmniejsza	zmiana	w	naszym	zachowaniu,	a	 także	świadome	
i	efektywne	działanie,	z	korzyścią	przełoży	się	na	poprawę	 jakości	środowiska	
w	którym	żyjemy,	a	 także	pozytywnie	wpłynie	na	nasze	 relacje	z	otoczeniem,	
którego	jesteśmy	częścią.
Artykuł	powstał	w	ramach	projektu	#klimaSENIORE	-	aktywizacja	seniorów	na	
rzecz	klimatu,	realizowany	jest	w	ramach	programu	Aktywni	Obywatele	–	Fun-
dusz	Krajowy	finansowanego	z	Mechanizmu	Finansowego	Europejskiego	Ob-
szaru	Gospodarczego.

Dbają o rozwój swoich małych ojczyzn, łączą lokalne społeczności nie 
pozwalając zapomnieć o  tradycyjnych smakach i dziedzictwie kultu-
rowym. Podczas uroczystej Mazowieckiej Gali Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich 2021, nagrodzeni zostali lokalni społecznicy i przedsiębiorcy, 
m.in. z regionu żyrardowskiego. Docenione zostały także najlepsze ini-
cjatywy poprawiające jakość życia mieszkańców. Nagrody i wyróżnie-
nia wręczyli marszałek Adam Struzik, członkini zarządu województwa 
Janina Ewa Orzełowska oraz radny Leszek Przybytniak.
Jak	mówi	marszałek	Adam Struzik,	 rozwój	wsi	 zależy	nie	 tylko	od	przyzna-
wanych	funduszy	i	budżetów,	ale	także	od	aktywności	i	pomysłowości	miesz-
kańców.	– Każda z osób, które mogliśmy dziś nagrodzić, przyczynia się do rozwoju 
swojej małej ojczyzny, integrowania mieszkańców i dbania o dziedzictwo kulturowe. 
Gala, podczas której wręczyliśmy nagrody regionalnym producentom, kołom gospo-
dyń wiejskich i sołectwom, pokazuje, że tereny wiejskie na Mazowszu tętnią życiem 
i rozwijają się w wielu dziedzinach	–	dodaje	marszałek.
Mazowiecka	wieś	to	wyjątkowe,	tradycyjne	potrawy.	Ich	promocji	i	wyróżnieniu	
służy	m.in.	Konkurs o Laur Marszałka,	który	w	tym	roku	był	zorganizowany	
już	po	raz	czternasty.	Jego	celem	jest	popularyzacja	niezwykłych,	a	często	zapo-
mnianych	smaków	z	różnych	zakątków	regionu.	Do	tegorocznej	edycji	zgłoszo-
no	106	produktów	wytwarzanych	przez	mazowieckich	producentów,	zarówno	
osoby	indywidualne,	jak	i przedsiębiorców.
Nagrody	zostały	przyznane	w	ośmiu	kategoriach,	a	oceny	zgłoszeń	dokonała	
komisja	złożona	z	przedstawicieli	Departamentu	Rolnictwa	i	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	Urzędu	Marszałkowskiego,	Polskiej	Izby	Produktu	Regionalnego	i	Lo-
kalnego,	Mazowieckiego	Ośrodka	Doradztwa	Rolniczego	z	siedzibą	w	Warszawie	
oraz	Szkoły	Głównej	Gospodarstwa	Wiejskiego	w	Warszawie.	Zwycięzcy	i	wyróż-
nieni	oprócz	dyplomów	otrzymali	nagrody	rzeczowe.	W	powiecie	żyrardowskim	
Laur	Marszałka	Województwa	Mazowieckiego	dla	mazowieckich	producentów	
żywności	za najlepszy	produkt	roku	2020	w	kategorii:	owoce,	warzywa,	prze-
twory	owocowe	i	warzywne,	produkty	pochodzenia	roślinnego	trafił	do	Dariu-
sza	i	Wioletty	Marcinowskich	z	Radziwiłłowa	Mazowieckiego	za	Ocet	Śliwkowy	
z	Radziwiłłowa.	-	Każde wyróżnienie jest motywujące do dalszej pracy, szczególnie 
Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. To już kolejne takie wyróżnienie, ale 
cały czas staramy się, by nasze produkty promowały nie tylko nasz region, ale całe 
Mazowsze –	mówi	Dariusz	Marcinowski,	laureat	Lauru	Marezałka	Województwa	
Mazowieckiego.	–	Wydaje mi się, że naszym sukcesem jest to, że nasze produkty są 
lokalne i wpisane na Listę Produktów Regionalnych Ministerstwa Rolnictwa i Dzie-
dzictwa Kulinarnego. 
W	tym	roku	doceniony	przez	komisję	konkursowa	został	ocet	śliwkowy	Państwa	
Marcinowskich.	–	Ten ocet można stosować dokładnie tak samo jak ocet jabłkowy: 
do sałatek, do marynowania mięs. To po prostu śliwka zalana octem jabłkowym, 
która leżakuje około roku, może dwóch lat. To powoduje, że ocet przechodzi słodyczą 
śliwki. To taki mój pomysł, który wyczytaliśmy w starej prasie	–	opowiada	Dariusz	
Marcinowski.	–	To właśnie ta lokalna tradycja, do której dotarłem po swojej pra pra-
babce, która pracowała na dworach Radziwiłłów spowodowała, że dziś zajmujemy 
się tradycyjnym przetwórstwem. 
Specjalne	 wyróżnienie	 Perła	 2021	 trafiło	 do	 Gospodarstwa Pasiecznego 
„Księżycowa Pasieka” Renaty Rudolf z Wólki Dworskiej	 (gm.	Góra	Kal-
waria,	pow.	piaseczyński),	laureata	krajowego	etapu	konkursu	„Nasze	Kulinarne	
Dziedzictwo	–	Smaki	Regionów”	za	miód	pitny	„trójniak	urzecki”.
Podczas	gali	przyjęto	także	do	Sieci	Dziedzictwa	Kulinarnego	Mazowsze	nowego	
członka,	którym	jest	Piekarnia Hanna Milewska z Sońska	(pow.	ciechanow-
ski).	Rodzinne	przedsiębiorstwo	podtrzymujące	tradycje	rzemiosła	piekarskiego	
i	wypieku	na	naturalnym	zakwasie	jest	laureatem	wielu	konkursów	–	Lauru	Mar-
szałka,	Perła	2019	czy	nagrody	Festiwalu	Smaku	w	Grucznie.

Gospodarstwo Rolne Wioletty 
i Dariusza Marcinowskich z kolejnym 

Laurem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego

PUSZCZA MARIAŃSKA
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Kultura Blisko Ziemi – ogród Skrzydlate Wiktory

23 października w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radzie-
jowicach we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury, Fundacją 
Transformacją oraz Łukaszem Nowackim, nauczycielem permakultury 
z Siedliska „Dolina Mgieł”, został zrealizowany projekt „Kultura Blisko 
Ziemi – ogród”. 

To	będzie	 zakątek	odosobnienia.	Będzie,	 choć	dziś	 ciężko	w	 to	uwierzyć,	pa-
trząc	na	niewielkie	sadzonki,	które	zdobią	teren	przy	Gminnym	Centrum	Kultu-
ry	„Powozownia”	w	Radziejowicach.	Nie	trzeba	jednak	wiele	wyobraźni,	by	móc	
uwierzyć,	że	będzie	to	miejsce	tętniące	życiem.	W	stworzenie	tego	miejsca	za-
angażowali	się	nie	tylko	pracownicy	Powozowni,	ale	również	mieszkańcy	Gmi-
ny	i	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	im.	Wł.	Rdzanowskiego	w	Radziejowicach.	–	
Mamy tutaj bardzo dużo terenu zielonego do zagospodarowania. Chcieliśmy mieć 
tu taki cichy i spokojny zakątek, w którym będzie można przyjść z książką z biblioteki 
–	mówi	Daria	Doleżyczek,	Dyrektor	Gminnego	Centrum	Kultury	„Powozownia”.	

Będzie	to	miejsce	porośnięte	baldachimem	wierzb,	roślinami	owocowymi	i	zio-
łami.	 Jednak	 nie	 tylko	 odpowiedni	 dobór	 roślinności	 wpływa	 na	wyjątkowość	
tego	miejsca.	Do	budowy	ogrodu	zostały	wykorzystane	materiały	od	lokalnych	
rolników,	którzy	chętnie	dzielili	się	zrębkami	z	drzew	liściastych,	otoczaków	z	po-
bliskiego	gospodarstwa	rolnego,	tektury	z	pobliskiego	magazynu,	kompostu	ze	
starych	kompostowników	pozyskanego	od	jednej	przemiłej	pani	z	Bud	Zosinych.	
Nie	zabrakło	również	ciepłego	posiłku	gotowanego	w	kociołku	węgierskim,	jabłek	
pieczonych	w	popiele	i	gorącej	herbaty	z	sokiem	malinowym.

- Jeździliśmy po okolicznych rolnikach, szukaliśmy starego kompostu. Tak naprawdę 
wszystko, co jest tu wykorzystane, jest odpadem dla innych. Rolnik z pola zbiera ka-
mienie, które my wykorzystaliśmy do naszego ogrodu, podobnie zręby drzew i stare 
kartony –	tłumaczyła	Daria	Doleżyczek.	– Cieszę się, że uczniowie nam w tym dziś 
pomagają, bo wierzę, że właśnie takie działania nie tylko przyciągną ich do naszego 
Centrum Kultury, ale również poszerzą wiedzę w zakresie ekologii. 

- Będzie to otwarty społecznościowy ogród permakulturowy, a permakultura to nauka 
podpatrywania wzorców płynących z natury	–	mówi	Łukasz	Nowacki,	nauczyciel	
permakultury	z	Siedliska	„Dolina	Mgieł”.	–	Jednym z założeń, które ustaliliśmy pod-
czas wizyty terenowej, było stworzenie rowów pasywnych, które pozwolą na zbieranie 
wody, która często się zbiera na tym terenie. To właśnie rowy wyłożyliśmy grubymi 
kamieniami. Wzdłuż rowów posadzone są wierzby energetyczne, które w naturalny 
sposób odpompowują wodę i oddają ją do atmosfery. Dzięki temu zyskujemy natu-
ralny klimatyzator, bo zwiększona ilość pary wodnej w atmosferze obniża temperatu-
rę	–	tłumaczy	Nowicki.

Tworzenia	permakulturowego	ogrodu	było	pretekstem	do	rozmów	o	zrówno-
ważonym	rozwoju	naszej	planety,	jak	wykorzystać	dostępne	powszechnie	ma-
teriały	do	powtórnego	użytku,	by	zbudować	z	nich	samowystarczalny	ogród,	jak	
tworzyć	wartościowy	kompost	i	do	czego	go	użyć.	

15 października w Szkole Podstawowej im. Wł. Rdzanowskiego w ra-
mach obchodów Dnia Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali 
bogaty program artystyczny. Była to też okazja do złożenia życzeń 
nauczycielom i wyróżnienia tych, którzy są najbliżej z młodzieżową 
społecznością. 

Dzień	Edukacji	Narodowej	w	Szkole	Podstawowej	 im.	Wł.	Rdzanowskiego	
zaczął	się	bardzo	tradycyjnie	od	patriotycznych	pieśni,	wierszy,	a	także	przy-
bliżenia	sylwetki	patrona	szkoły.	Na	próżno	było	jednak	szukać	gremialnego	
wręczania	kwiatów	dla	każdego	z	nauczycieli,	bo	w	ramach	szkolnych	ob-
chodów,	uczniowie	przygotowali	prawdziwą	galę	„Skrzydlatych	Wiktorów”.	

„Skrzydlate	Wiktory”	to	statuetki	przyznane	nauczycielom,	którzy,	jak	okre-
ślili	przedstawiciele	uczniów	szkoły,	pomagają	młodzieży	rozwijać	skrzydła	
i	 latać.	Każda	statuetka	przyznawana	była	w	 innej	kategorii.	 I	 tak	nagrody	
zyskali:

•	 Mikrofon	Roku	–	Paweł	Zieliński
•	 Żartowniś	Roku	–	Magdalena	Żak-Mrówczyńska
•	 Szwajcarski	Zegarek	–	Marta	Latek
•	 Luzak	Roku	–	Małgorzata	Hass
•	 Złoty	Wykładowca	–	Irena	Dębińska
•	 Gorący	Uśmiech	–	Wioleta	Czuba
•	 Złota	Katarynka	–	Monika	Przyborowska
•	 Złoty	Marker	–	Sylwia	Włodarczyk
•	 Bratnia	Dusza	–	Przemysław	Brzycki
•	 Złote	Lusterko	–	Milena	Szewczyk

I	choć	wydawać	by	się	mogło,	że	przyznanie	szkolnych	stautek	to	przede	
wszystkim	dobra	zabawa,	wielu	nauczycieli	otrzymane	statuetki	odebrało	
z	widocznym	wzruszeniem,	doceniając	wyróżnienie	i	zaufanie	uczniów.

RADZIEJOWICE
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Dzień Nauczyciela na skoczną nutę

Nowe życie starego młyna

Dzień Edukacji Narodowej kojarzy nam się z elegancką uroczystością 
i wręczaniem nagród. W Miasto i Gmina Wiskitki nauczyciele i pracow-
nicy administracji udowadniają, że w placówkach oświaty najważniej-
szy jest dystans i dobra zabawa!

Podczas	 gminnych	 obchodów	 tego	 święta	 przedstawiciele	 szkół,	 przedszko-
la	oraz	Urzędu	Miasta	i	Gminy	Wiskitki	zorganizowali	turniej	szkół,	w	którym	to	
wyjątkowo	udział	brali	pracownicy	placówek.	Na	tak	oryginalny	pomysł	wpadła	
Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w	Wiskitkach	Renata	Budecka,	która	nie	tylko	chęt-
nie	zorganizowała,	ale	również	z	dużym	zaangażowaniem	uczestniczyła	ze	swoją	
drużyną	we	wszystkich	konkurencjach.	

Była	jazda	na	taczkach,	skakanie	na	wiadrze,	pompowanie	balonów,	wrzucanie	
spinaczy	do	butelki,	śpiewy	i	tańce.	Udział	w	tym	wydarzeniu	wzięli	przedstawi-
ciele	szkół	podstawowych	z	Wiskitek,	Miedniewic,	Guzowa	i	Franciszkowa,	a	tak-
że	przedszkole	w	Wiskitkach.	Przedstawiciele	samorządu	również	włączyli	się	do	
zabawy,	wystawiając	swoją	drużynę.	

Nad	 wszystkimi	 konkurencjami	 pieczę	 sprawowało	 nietuzinkowe	 jury,	 w	 któ-
rym	zasiadali	przedstawiciele	samorządu	i	Rady	Rodziców	Szkoły	Podstawowej	
w	Wiskitkach.	Zgodnym	werdyktem	wszystkie	drużyny	okazały	się	być	wygrane.	
Z	pewnością	w	podjęciu	sprawiedliwej	decyzji	pomogły	salwy	śmiechu	i	gromkie	
brawa,	które	nie	cichły	podczas	trwania	tego	radosnego	święta.	Ten	wyjątkowy	
dzień	wyraźnie	wyróżnił	się	na	tle	wszystkich	uroczystości	organizowanych	z	oka-
zji	Dnia	Edukacji	Narodowej.	Pogoda	ducha,	która	 towarzyszyła	w	Wiskitkach,	
pozwala	wierzyć,	że	z	tak	energiczną	kadrą	pedagogiczną,	uczniowie	wiskickich	
szkół	mają	barwne	życie.

11,7 mln zł z Programu Nowy Ład pozyskało Miasto i Gmina Wiskit-
ki na realizację inwestycji, która stanie się przestrzenią społeczno-
-kulturalną dla Wiskitek. 27 października pod starym młynem w Wi-
skitkach spotkali się przedstawiciele samorządu Miasta i Gminy 
Wiskitki oraz Powiatu Żyrardowskiego z Wiceministrem Aktywów 
Państwowych Maciejem Małeckim na symbolicznym przekazaniu 
czeku. 
Na	tę	inwestycję	Wiskitki	czekały.	Przygotowany	projekt	gotował	się	do	reali-
zacji,	choć	nie	było	środków,	by	tak	kosztowną	przebudowę	móc	przepro-
wadzić.	W	związku	z	ogłoszeniem	wyników	 I	edycji	Rządowego	Programu	
Polski	Ład	już	wiemy,	że	stary	młyn	otrzyma	nowe	życie.	–	Bardzo się cieszę, 
że prawie 12 mln zł zostanie przeznaczone na właściwie budowę i rewitalizację 
starego młyna w Wiskitkach. To nie tylko rewitalizacja architektury Wiskitek, ale 
jestem przekonany, że będzie to prężny ośrodek kulturalno-muzealny	–	wyja-
śniał	Wiceminister	Aktywów	Państwowych	Maciej	Małecki.	
- To bardzo dobra informacja. Naprawdę te obchody 800-lecia Wiskitek są dla 
nas naprawdę wyjątkowe, bo przeżywamy je na różnych obszarach. Teraz taka 
ogromna inwestycja! Nie ukrywam, że to dla nas spełnienie pewnych takich ma-
rzeń, bo przywrócenie praw miejskich, będzie również pewnym renesansem dla 
naszej Gminy	–	mówił	Burmistrz	Wiskitek	Rafał	Mitura.	–	Ten obiekt muzealny 
będzie łączył w sobie wiele funkcji. Oczywiście tą nadrzędną będzie interaktywne 
muzeum, które mam nadzieję przypadnie do gustu mieszkańcom w każdym 
wieku. Będą tu też prowadzone warsztaty „od ziarenka do bochenka”, czyli po-
letka uprawne, w które chcemy zaangażować naszych lokalnych rolników z róż-
nych sołectw. A tutaj na miejscu będą warsztaty z wypieku chleba. Będzie tu też 
sala kinowa, kawiarnia	–	opowiadał	Burmistrz.	
Budynek	będzie	miał	trzy	kondygnacje	i	pełnił	rolę	centrum	kultury	w	Wiskit-
kach.	Nadzieją	władz	Gminy	jest	to,	by	wpisać	się	na	mapę	turystyczną	Pol-
ski.	Dodatkowym	wsparciem,	z	którego	Gmina	Wiskitki	skorzysta	jest	dofi-
nansowanie,	które	Starostwo	Powiatowe	w	Żyrardowie	uzyskało	na	remont	
drogi	Żyrardów	–	Działki.

R E K L A M A
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POLICJA

STRAŻ POŻARNA
Od	czwartku 21 października do soboty 23 paź-
dziernika	strażacy	z	terenu	całego	powiatu	żyrar-
dowskiego,	35	razy	wyjeżdżali	do	zdarzeń	spowodo-
wanych	przez	porywisty	wiatr.	W czasie	interwencji	
strażacy	usuwali	złamane	drzewa,	uszkodzone	ba-
nery	reklamowe	oraz	słupy	energetyczne.	Odnoto-
wano	również	4 pożary	spowodowane	przez	uszko-
dzone	przewody	energetyczne.	
W Czwartek 21 października ok godz. 19:04	stra-
żacy	zostali	wezwani	do	pożaru	mieszkania	w	Guzo-
wie.	W	mieszkaniu	doszło	do	zapalenia	się	instalacji	
elektrycznej.	Wszyscy	lokatorzy	opuścili	mieszkanie	
przed	przybyciem	pierwszego	zastępu	straży.		Stra-
żacy	odłączyli	dopływ	prądu	a	następnie	weszli	do	
zadymionego	mieszkania.	Po	ugaszeniu	palącej	się	
instalacji	całe	mieszkanie	przewietrzono.	W	akcji	ra-
towniczej	brało	udział	16	strażaków	z	JRG	Żyrardów,	
OSP	Wiskitki	oraz	OSP	Guzów.
W sobotę 23 października ok godz. 20:29		w	miej-
scowości	Adamowice,	na	drodze	S8	doszło	do	wy-

padku	z	udziałem	dwóch	samochodów	osobowych.	
Kierujący	 Mercedesem	 mężczyzna	 oraz	 podróżu-
jące	z	nim	dziecko	nie	odnieśli	obrażeń.	Kierowca	
oraz	pasażerka	 Land	Rovera	 zostali	 ewakuowaniu	
z	pojazdu	przez	strażaków	i	przewiezieni	do	szpitala	
przez	 Zespół	 Ratownictwa	Medycznego.	Do	uwol-
nienia	pasażerki	konieczne	było	użycie	narzędzi	hy-
draulicznych.	Ruch	na	drodze	był	utrudniony	przez	
dwie	i	pół	godziny,	a	w	akcji	ratowniczej	brało	udział	
11	strażaków	z	JRG	Żyrardów	oraz	OSP	Mszczonów.
W niedzielę 24 października ok godz. 23:07 
w	Żyrardowie	przy	ul.	1-go	Maja	strażacy	gasili	pożar	
mieszkania	w	budynku	wielorodzinnym.	W	mieszka-
niu	na	pierwszym	piętrze	zapaliły	się	meble	stojące	
przy	 piecu.	 Lokator	 sam	 mieszkał	 w	 mieszkaniu.	
Pożar	 spowodował	 zadymienie	w	 całym	budynku.	
Z	mieszkania	na	drugim	piętrze	strażacy	ewakuowali	
dwie	starsze	kobiety.	Po	ugaszeniu	pożaru	w	miesz-
kaniu	 strażacy	 przewietrzyli	 cały	 budynek	 i  zabez-
pieczyli	uszkodzoną	instalację	wodociągową.	W	akcji	
ratowniczej	brało	10	strażaków	z JRG	Żyrardów.

Policjant uratował niemowlę
17 października 2021 roku policjant z KPP w Ży-
rardowie sierż. sztab. Arkadiusz Zachar prze-
prowadził skuteczną resuscytację 8-miesięcz-
nego niemowlaka, ratując mu tym samym 
życie. Dziecko zadławiło się zabawką, co sta-
nowiło bezpośrednie zagrożenie dla jego życia. 
Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, 
a chłopczyk dochodzi do zdrowia w szpitalu. 
19	października	2021	roku	na	ręce	sierż.	sztab.	Ar-
kadiusza	 Zachara	 w	 obecności	 Komendanta	 Po-
wiatowego	 Policji	 w	 Żyrardowie	 mł.	 insp.	 Edyty	
Marczewskiej,	jej	Zastępcy	kom.	Rafała	Adamka,	Ko-
mendant	Miejski	Policji	w	Skierniewicach	 insp.	Woj-
ciech	Dworak	złożył	podziękowania	i	wyraził	uznanie	
za	wspaniałą	postawę	i	uratowanie	życia	malutkiego	
Dawidka.	Odczytał	 i	wręczył	 sierż.	 sztab.	Zacharowi	
list	gratulacyjny	Komendanta	Wojewódzkiego	Policji	
w	Łodzi	nadinsp.	Sławomira	Litwina.	Podziękowania	
za	bohaterską	postawę	przekazał	również	Krzysztof	
Jażdżyk	 -	 Prezydent	Miasta	 Skierniewice,	 wyrażając	
dumę	z	zachowania	skierniewiczanina	oraz	Komen-
dant	Powiatowy	Policji	w	Żyrardowie,	która	również	
podziękowała	 swojemu	 podwładnemu	 za	 podjęte	
przez	niego	działania	ratujące	życie	chłopca.	
Policjanci ostrzegają przed spoofingiem
Oszustwo metodą „spoofingu” jest coraz czę-
ściej powodem strat oszczędności całego życia. 
Spoofing to nowa metoda wyłudzania danych 
wrażliwych lub pieniędzy. Polega na wykorzy-
staniu oprogramowania do zmiany numeru 
telefonicznego lub nazwy dzwoniącego po-
łączenia, które widzi na wyświetlaczu swoje-
go telefonu je odbierający. Policjanci apelują 
o ostrożność przy tego typu kontaktach i we-

ryfikację tożsamości dzwoniących do nas osób. 
Pamiętajmy! Oszuści umiejętnie manipulują 
rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej infor-
macji i wykorzystać naszą naiwność. W kon-
taktach z nieznajomymi kierujmy się zawsze 
zasadą ograniczonego zaufania.
Spoofing  telefoniczny	 to	 nic	 innego	 jak	 coraz	
popularniejsze	oszustwo	polegające	na	podszywaniu	
się	dzwoniącego	pod	inne	numery,	by	móc	następnie	
dzwonić	 z	 nich	 do	 ofiar	 i	 udawać	 inną	 osobę.	
Technicznie  spoofing  jest	 dziś	 możliwy	 głównie	
dzięki	 nowym	 rozwiązaniom	 technologicznym.	
Przy	 ich	 wykorzystaniu	 dzwoniący	 może	 w	 niemal	
dowolnej	 usłudze	 ręcznie	 wprowadzić	 numer,	
który	ma	 się	wyświetlić	 adresatowi	połączenia	 jako	
numer	dzwoniącego.	Policjanci	nie	mają	możliwości	
technicznego	zablokowania	spoofingu,	gdyż	telefon	
przestępcy	nie	jest	podłączony	do	sieci	komórkowej,	
lecz	 komputerowej.	 W	 ten	 sposób	 coraz	 częściej	
oszuści	podszywają	 się	pod	konsultantów	banków,	
przedstawicieli	 urzędów	 czy	 nawet	 policjantów.	
Sprawcy	 wykorzystują	 różne	 triki	 socjotechniczne	
po	 to,	 by	 zmanipulować	 rozmówcę	 i	 uzyskać	 do-
stęp	do	jego	smartfona	lub	komputera,	a	w	konse-
kwencji	 do	 rachunku	 bankowego.	 Ofiara  spoofin-
gu,	 sugerując	 się	 numerem,	 który	wyświetlił	 się	 na	
telefonie	 jest	 przekonana,	 że	 prowadzi	 rozmowę	
z	 infolinią	 banku,	 pracownikiem	 urzędu	 lub	 poli-
cjantem.	W	większości	rozmów	pojawiają	się	jednak	
dwa	 elementy:	 presja	 czasu	 i	 poczucie	 zagrożenia.	
Zwykle	 oszuści	 namawiają	 ofiary	 do	 przelania	 pie-
niędzy	na	dane	konto.	Scenariusz	ataków	wykorzy-
stujących spoofing telefoniczny	jest	zwykle	taki	sam,	
a	przynajmniej	zbliżony.	Oszust	stara	się	wystraszyć	
rozmówcę,	 by	 działał	 pod	 wpływem	 emocji,	
najczęściej	 informując	 go	 o	 rzekomym	 włamaniu	
na	konto	bankowe	i	konieczności	podjęcia	szybkich	
działań,	 by	 zablokować	 możliwości	 włamywaczy.	
Każdą	 telefoniczną	 prośbę	 o	 przesłanie	 pieniędzy	
lub	podanie	danych	konta	bankowego	powinno	się	
traktować	 jako	 próbę	 oszustwa.	 Najlepiej	 w	 takiej	
sytuacji	samodzielnie	wpisać	numer	banku,	zadzwo-
nić,	poinformować	o	otrzymanym	połączeniu	i	zwery-
fikować	przekazane	informacje.
Zarzut za nielegalne posiadanie amunicji i bro-
ni palnej
Efektem policyjnej realizacji, przeprowadzonej 
przez kryminalnych z Żyrardowa, było zatrzy-
manie 78-latka, który miał mieć związek z nie-
legalnym posiadaniem broni palnej i amunicji. 
Przeszukując posesję mężczyzny policjanci od-

naleźli i zabezpieczyli kilka sztuk broni palnej 
oraz kilkanaście sztuk amunicji. Podejrzany 
usłyszał już zarzuty karne za posiadanie amu-
nicji i broni palnej bez zezwolenia.
Policjanci	 z	 Wydziału	 Kryminalnego	 zajmowali	 się	
ustaleniem	osób,	które	mogły	mieć	związek	z	posia-
daniem	broni	oraz	 amunicji.	 Funkcjonariusze	wyty-
powali	miejsca	oraz	osoby,	co	do	których	mieli	podej-
rzenia,	że	mogą	nielegalnie	posiadać	broń	i	amunicję.	
Jeden	 z	 policyjnych	 tropów	 wiódł	 do	 mieszkańca	
Żyrardowa.	 Podczas	 policyjnej	 realizacji,	 w	miejscu	
zamieszkania	 78-letniego	mężczyzny,	 policjanci	 od-
naleźli	i	zabezpieczyli	przedmioty,	które	potwierdziły	
wcześniejsze	typowania	i	podejrzenia.	Zabezpieczo-
no	kilkanaście	sztuk	amunicji	oraz	kilka	sztuk	broni	
palnej	m.in.	karabin	z	okresu	II	wojny	światowej,	re-
wolwer	 gazowy,	 który	 został	 przerobiony	 prawdo-
podobnie	na	broń	palną,	pistolet	hukowy	i	szkielety	
innych	 broni.	 Podejrzanego	 w	 tej	 sprawie	 78-latka	
zatrzymano	i	osadzono	w	policyjnym	areszcie.	Broń	
i	 amunicję	 zabezpieczono	 do	 sprawy.	 Zatrzymany	
usłyszał	zarzut	posiadania	amunicji	i	broni	palnej	bez	
zezwolenia.	Grozi	mu	do	8	lat	pozbawienia	wolności.

Zatrzymany z narkotykami
3 lata pozbawienia wolności to kara jaką może 
usłyszeć zatrzymany 24 – letni mężczyzna. Ży-
rardowscy mundurowi w trakcie patrolu na 
ulicach miasta ujawnili przy nim środki odu-
rzające. Zatrzymany noc spędził w policyjnym 
areszcie.
W	sobotę	 żyrardowscy	 funkcjonariusze	ogniwa	pa-
trolowo-interwencyjnego	podczas	patrolowania	ulic	
zauważyli	kilku	młodych	mężczyzn.	24	–	 latek	spra-
wiał	wrażenia	zakłopotanego.	Jak	się	później	okazało	
mężczyzna	posiadał	przy	sobie	zawiniątko,	w	którym	
znajdował	się	susz	roślinny.	Wykonane	wstępnie	ba-
danie	 potwierdziło,	 że	 jest	 to	marihuana.	 Sprawca	
trafił	dla	policyjnego	aresztu,	a	chwilę	później	usłyszał	
zarzut	posiadania	środków	odurzających.	Zatrzyma-
ny	mężczyzna	nie	był	wcześniej	karany,	a	teraz	za po-
siadanie	środków	odurzających	grozi	mu	kara	do	3	
lat	pozbawienia	wolności.

NA SYGNALE
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STRAŻ MIEJSKA

• 29 października 
ul. Al. Partyzantów 15

• 30 października
ul. Okrzei 16

• 31 października
Al. Partyzantów 11/13

• 1 listopada
ul. POW 2D lok. 11

• 2 listopada
ul. POW 20 – 24

• 3 listopada
ul. M. C.-Skłodowskiej 14

• 4 listopada
ul. Okrzei 16

• 5 listopada
ul. F. de Girarda 5

• 6 listopada  
ul. F. de Girarda 17

• 7 listopada
ul. Wittenberga 3

• 8 listopada
ul. Okrzei 16 

• 9 listopada
ul. Limanowskiego 30

• 10 listopada
ul. 1 Maja 40

• 11 listopada
ul. 1 Maja 43

DYŻURY APTEK:

18 października	 podjęto	 czynności	 kontrolne	wz.	
ze	zgłoszeniem	dotyczącym	znęcania	się	nad	czwo-
ronogiem	w	lokalu	mieszkalnym	przy	ul.	Farbiarskiej.	
W	związku	z	powyższym	udano	się	w	asyście	pracow-
nika	Ochrony	Środowiska	UM.	Na	miejscu	nie	stwier-
dzono,	żeby	pies	przebywający	w	lokalu	był	źle	trakto-
wany.	W	toku	dalszych	czynności	wyznaczono	termin	
do	przedstawienia	świadectwa	szczepień	zwierzaka	
w	jednostce	straży	miejskiej.	

19 października	za	pomocą	monitoringu	miejskie-
go	 zaobserwowano	 przy	 ul.	 Tadeusza	 Kościuszki	
siedzącego	mężczyznę	na	stopniach	komórki,	który	
spożywa	 alkohol.	Wysłany	 na	miejsce	patrol	 Straży	
Miejskiej	ujął	Piotra	W.	i	wobec	popełnionego	wykro-
czenia	zastosował	grzywnę	w	postępowaniu	manda-
towym.

19 października	do	dyżurnego	Straży	Miejskiej	wpły-
nęło	zgłoszenie,	że	na	osiedlu	Żeromskiego,	w	pobli-
żu	pawilonów	handlowych	kręci	się	średni	pies	bez	
nadzoru.	Wysłany	na	miejsce	patrol	SM	potwierdził	
zgłoszenie,	a	następnie	powiadomił	właściwą	osobę	

o	potrzebie	umieszczenia	czworonoga	w	schronisku	
dla	bezdomnych	zwierząt.	W	tym	samym	dniu,	w	nie-
długim	czasie	zgłosił	 się	po	zwierzaka	właściciel.	Za	
niezachowanie	środków	ostrożności	przy	trzymaniu	
psa,	wobec	właściciela	zastosowano	środki	oddziały-
wania	wychowawczego	w	postaci	pouczenia.	

19 października	dyżurny	Straży	Miejskiej	otrzymał	
zgłoszenie,	o	leżącym	mężczyźnie	w	okolicy	placu	za-
baw	dla	dzieci,	pod	krzakiem	na	ul.	Jana	Dekerta.	Wy-
słany	na	miejsce	patrol	ujawnił	starszego	mężczyznę,	
któremu	udzielono	pomocy	w	dotarciu	do	miejsca	
zamieszkania,	przekazując	go	pod	opiekę	rodzinie.	

20 października	 operator	 monitoringu	 zauważył,	
że	w	Parku	Miejskim	przy	ul.	Karola	Dittricha,	dwóch	
mężczyzn	nie	stosuje	się	do	przepisów	ustawy	o	wy-
chowaniu	 w	 trzeźwości	 i	 przeciwdziałaniu	 alkoholi-
zmowi.	Wysłany	na	miejsce	patrol	potwierdził	 zgło-
szenie	i	na	sprawców	wykroczenia	Roberta	B.	i	Piotra	
W.	nałożył	mandaty	karne.	

22 października	operator	monitoringu	w	Żyrardo-
wie	 zaobserwował	 niecodzienne	 zdarzenie	 na	 wy-
sokości	 ul.	 Prymasa	 Stefana	Wyszyńskiego.	 Pojazd	
marki	Subaru	zawisł	na	schodkach	prowadzących	do	

dziedzińca	kościoła	farnego.	Wysłano	na	miejsce	pa-
trol	SM,	w	celu	udzielenia	pomocy	kierowcy.	Jak	się	
okazało	kierowcę	z	Piastowa	tak	zachwycił	żyrardow-
ski	obiekt	sakralny,	że	zagapił	się	i	zjechał	po	schod-
kach,	będąc	przekonanym,	że	to	wyjazd	z	kościelne-
go	parkingu.	W	celu	udzielenia	pomocy	kierującemu	
pojazdu,	potrzebny	był	holownik	 z	windą,	 który	po	
przyjeździe	na	miejsce	uwolnił	pojazd	z	zakleszcze-
nia	się	na	stopniach.	Na	szczęście	udało	się	uniknąć	
zniszczenia	 podwozia	 samochodu,	 które	 skończyło	
się	jedynie	na	połamanej	osłonie.	

23 października	 funkcjonariusze	 Straży	 Miejskiej	
podjęli	czynności	wobec	kierującego	pojazdem	marki	
BMW,	który	zaparkował	w	rejonie	skrzyżowania	przy	
ul.	Tadeusza	Moniuszki.	Za	popełnione	wykroczenie	
Rober	B.,	został	ukarany	mandatem	karnym.	

23 października	 do	 dyżurnego	 Straży	 Miejskiej	
wpłynęło	zgłoszenie,	że	przy	ul.	Mostowej	uszkodzo-
ny	jest	słup	energetyczny,	który	trzyma	się	jedynie	na	
przewodach	elektrycznych.	Na	miejsce	wysłano	pa-
trol	SM,	który	potwierdził	zgłoszenie.	W	celu	usunię-
cia	zagrożenia,	powiadomiono	wszystkie	niezbędne	
służby	 oraz	 pracownika	 zarządzania	 kryzysowego	
w	Urzędzie	Miasta	Żyrardowa.	

24 października	patrol	Straży	Miejskiej	podjął	inter-
wencję,	w	związku	ze	zgłoszeniem	zaobserwowanym	
za	pomocą	 systemu	monitoringu	miejskiego,	 gdzie	
dwóch	mężczyzn	na	ul.	Strażackiej	nie	stosują	się	do	
ustawy	o	wychowaniu	w	trzeźwości	 i	przeciwdziała-
niu	alkoholizmowi.	Wysłany	na	miejsce	patrol	SM	ujął	
Wiesława	F.	i	Marka	D.	za	popełnione	wykroczenia	za-
stosował	wobec	ww.	kary	grzywny	w	postępowaniu	
mandatowym.	

Apteka ESKULAP
ul.	Filipa	de	Girarda	17
96-300	Żyrardów,

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

W związku ze śmiercią

lek. Andrzeja Olszewskiego
wieloletniego Ordynatora Oddziału Chirurgii  

Ogólnej Żyrardowskiego Szpitala wyrazy  
głębokiego współczucia dla całej rodziny składają:

Starosta  
wraz z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego  

oraz

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

Marcin Pluta wraz z pracownikami

W związku ze śmiercią

lek. Janiny Moczulskiej
wieloletniego Ordynatora Oddziału Chirurgii  

Dziecięcej Żyrardowskiego Szpitala wyrazy  
głębokiego współczucia dla całej rodziny składają:

Starosta  
wraz z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego  

oraz

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

Marcin Pluta wraz z pracownikami

NA SYGNALE
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MODA NA LEN – POKAZ MODY  
W MUZEUM LNIARSTWA

PISZĘ Z CIEKAWOŚCI  
– SPOTKANIE Z OLGĄ GITKIEWICZ

17 października przestrzenie Muzeum Lniarstwa na nowo oddały 
świetność żakardowym wzorom w ramach pokazu mody lnianej. To 
właśnie żakardy stały się inspiracją do stworzenia kolekcji ubrań 
„Żakardowe kreacje” uszytych w trakcie cyklu bezpłatnych warsz-
tatów „Projektanci lnianej konfekcji odzieżowej” i „Projektanci 
lnianych dodatków”. Na wybiegu pojawiły się mieszkanki Żyrardo-
wa – autorki prezentowanych strojów.	

Jedna	z	najdłuższych	taśm	produkcyjnych	drukarek	sitodrukowych	posłu-
żyła	organizatorom	za	niecodzienny	wybieg.	Mimo,	że	żyrardowska	fabryka	
lnu	 już	 nie	 funkcjonuje,	 pamięć	 o	 lokalnym	dziedzictwie	 kulturowym	po-
wraca	za	sprawą	podejmowanych	w	Muzeum	inicjatyw.	Tegoroczny	pokaz	
mody,	był	podsumowaniem	realizowanego	projektu	pn.	 „Żakardowe	kre-
acje”,	 który	 obejmował	 organizację	 dwóch	 cykli	 bezpłatnych	 warsztatów:	
„Projektanci	lnianej	konfekcji	odzieżowej”	i	„Projektanci	lnianych	dodatków”,	
podczas	których	projektowano	i	szyto	odzież	czy	dodatki,	tj.	torbę,	plecak	
czy	 biżuterię.	W	 rolę	modelek	 wcieliły	 się	 same	 uczestniczki	 zajęć,	 które	
przez	kilkanaście	tygodni	pracowały	nad	stworzeniem	kolekcji.	

Projekt	„Żakardowe	kreacje	–	warsztaty	z	projektowania	i	szycia	wyrobów	
lnianych	nawiązujące	do XIX-wiecznej	 tradycji	poprzemysłowego	Żyrardo-
wa”,	realizowany	przez	Lokalną	Organizację	Turystyczną	Mazowsza	Zachod-
niego,	został	dofinansowany	ze	środków	Muzeum	Historii	Polski	w Warsza-
wie	w	ramach	Programu	„Patriotyzm	Jutra”.	

15 października w Resursie odbyło się spotkanie literackie z Olgą 
Gitkiewicz, dziennikarka i redaktorka, socjolożka, jedna z najbar-
dziej cenionych polskich reportażystek, a w dodatku mieszkanka 
Żyrardowa. Rozmowę z bohaterką wieczoru poprowadziła Agniesz-
ka Kutermankiewicz, Łódzka Bibliotekarka Roku 2019.

–	Wielu reportażystów, dziennikarzy, pisze z wkurzenia. Ja jednak piszę mniej 
z wkurzenia, bardziej z ciekawości	–	mówiła	Olga	Gitkiewicz.	To	właśnie	cie-
kawość	stała	się	tematem	rozmowy	w	Resursie,	której	pokłosiem	jest	twór-
czość	pisarki.	Gitkiewicz	opowiadała	o	inspiracjach,	które	sprawiają,	że	po-
wstają	kolejne	jej	książki	i	o	ugruntowaniu	w	ruchu	robotniczym,	który	dziś	
jest	dla	niej	pretekstem	do	tworzenia	nowych	tytułów.	Jak	zauważyła	autor-
ka,	jej	tematy	mogą	wydawać	się	niemodne,	bo	dotyczą	ruchu	robotnicze-
go,	kobiet,	wykluczenia	i	nierówności	społecznych.	W	jej	książkach	przewija	
się	Żyrardów.

Nominowana	do	Nagrody	Literackiej	Nike	2018	książka	,,Nie	hańbi”	traktuje	
o	polskim	rynku	pracy,	w	którym	autorka	porusza	kwestię	fenomenu	Żyrar-
dowa.	Kolejna	pozycja	 ,,Nie	zdążę”	zwyciężyła	w	ubiegłym	roku	w	konkur-
sie	Grand	Press	2020	w	kategorii	Książka	Reporterska	Roku.	To	reportaże	
z	przystanku	i	z	dworca,	z	chodnika	i	z	pobocza,	w	której	również	autorka	
porusza	kwestię	mobilności	lub	bardziej	jej	braku	mieszkańców	Żyrardowa.	

Najnowsza	 pozycja	 reporterska	 to	 „Krahelska.	 Krahelskie”	 o	 legendarnej	
inspektorce	pracy.	Do	tego	dochodzą	jeszcze	felietony	publikowane	m.in.	
w	miesięczniku	 ,,Znak”	 i	wiele	 innych.	A	wspólny	mianownik	w	twórczości	
Olgi	Gitkiewicz	,,wyliczył”	we	wstępie	do	rozmowy	Jerzy	Naziębło,	Dyrektor	
Miejskiej	i	Powiatowej	Biblioteki	Publicznej	w	Żyrardowie.	

KULTURA
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Życie bajką jest

Emilka Ślęzak

Opowiem	wam	bajkę... 
wcale	nie	zmyśloną,

choć	z	wielu	magicznych	 
momentów	złożoną.
A	wszystko	się	dzieje	 
w	cudownej	krainie,

gdzie	czas	dla	każdego	 
w	innym	tempie	płynie.
Mieszka	tam	pewna	 
urocza	dziewczynka,	
imię	jej	zwyczajne 
-	po	prostu	Emilka.
Z	serca	wrażliwego	 

chce	wszystkim	pomagać,
cały	świat	w	szczęśliwy	 
obraz	poukładać.

Rannemu	ptaszkowi	 
nóżkę	opatrzyła,

starszej	pani	na	działce	 
grządki	wypieliła,

mamie	zabrudzony	 
wyprała	fartuszek,
pocieszała	brata,	 

gdy	bolał	go	brzuszek.
Te	proste	uczynki	 
tak	mało	kosztują,
z	pozoru	niewielkie 
-	a	serce	radują!
Czasami	wystarczy	 
uśmiech	podarować,

by	komuś	w	dniu	smutnym	 
tęczę	wyczarować.
I	wcale	nie	trzeba	 

specjalnie	się	trudzić,
by	w	drugiej	osobie	 

chęć	pomocy	wzbudzić.
Gdy	oczy	otwarte	 
i	gdy	serce	czyste,

bycie	dobrym	dla	innych	 
jest	tak	oczywiste!
Bo	życie	jest	bajką,	 

wystarczy	w	to	wierzyć
i	co	dzień	się	starać,	 
by	pięknie	je	przeżyć
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ROZRYWKA

Rozwiązanie Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki,  
a my obdarujemy 5 pierwszych osób naszym redakcyjnym kubeczkiem, parasolem oraz czapką!
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Pionowo
1.	forma	literacko-
-naukowa	prezentu-
jąca	punkt	widzenia	
autora

2.	w	mitologii	rzymskiej	
bóg	sztuki	lekarskiej

3.	miejsce	służące	do	
obróbki	chemicznej	
materiałów	fotogra-
ficznych

4.	kozak	uralski
5.	nocny	motyl
6.	inaczej	celuloza	
7.	inaczej	witamina	H	
lub	B7

8.	budynek	w	gospodar-
stwie	rolnym	do	prze-
chowywania	zboża

9.	wyznawca	baptyzmu	
10.	zawodnik	grający	

w	piłkę	ręczną
11.	Pyrkosz	-	odtwórca	

roli	Franka	Wichury
12.	demon	starosło-

wiański
14.	zielona,	nakładana	

na	kanapkę
15.	rodzaj	zabawki	

w	postaci	ciężarka	
zawieszonego	na	
sznurku

17.	tradycyjny	cypryjski	
ser

19.	trzeci	pod	względem	
wysokości	łańcuch	
górski	w	Europie

22.	w	mitologii	greckiej,	
jeden	z	tytanów

25.	Agnieszka	-	polska	
reżyserka	filmowa

28.	marka	samochodów	
osobowych	produko-
wana	przez	rosyjską	
spółkę

29.	Kuba	-polski	dzien-
nikarz,	satyryk,	pu-
blicysta

30.	wyrażenie	powstałe	
z	przestawienia	liter	
lub	sylab

32.	pseudonim	Jakuba	
Sokołowskiego	
w	„Ranczu”

33.	rodzaj	drzew	i	krze-
wów	należących	do	
rodziny	bobowatych

34.	jedna	z	form	mo-
dlitwy

37.	w	wielu	mitologiach	
człowiek	przemienia-
jący	się	w	wilka

38.	układ	wiatrów,	które	
zmieniają	swój	kie-
runek	na	przeciwny	
w	zależności	od	pory	
roku

39.	rozliczany	raz	do	

roku	
41.	przedmiot	służący	do	

palenia	tytoniu
42.	rodzaj	kurtki
43.	Paulo	-	selekcjoner	

reprezentacji	polski	
w	piłce	nożnej

46.	np.	prądu	
48.	bezczynność,	rozle-

niwienie
50.	w	mitologii	nordyc-

kiej	miejsce	prze-
bywania	poległych	
w	chwale

51.	zupełny	rozkład	
wartości	moralnych	
w	jakimś	środowisku

53.	człowiek	o	zmien-
nym,	kapryśnym	
usposobieniu

54.	brak	ruchu,	działania
55.	schorzenie	objawia-

jące	się	występowa-
niem	odbarwionych	
plan	na	skórze

57.	puszczany	na	sznur-
ku	w	powietrze

58.	badania	nad	języ-
kiem	i	literaturą

60.	system	skrótów	sto-
sowanych	w	starożyt-
nych	i	średniowiecz-
nych	tekstach

65.	ssaki	morskie	wypo-

sażone	w	płetwy
67.	miejsce	o	dużej	

głębokości	
69.	uroczystość	urucho-

mienia	czegoś
74.	inaczej	naramienniki	
75.	pojęcie	określające	

sytuację	pozbawioną	
sensu

77.	włoska	wyspa	
79.	płyn	przeznaczony	

do	konsumpcji	przez	
człowieka	

82.	właściwe,	zgodne	
z	prawidłowym	my-
śleniem	znaczenie	
czegoś

83.	trujący	gaz	powstają-
cy	na	skutek	spalania	
węgla

Poziomo
1.	np.	tronu-osadzenie	
na	tronie	władcy	
z	wyboru

10.	bardzo	wysokie,	dłu-
gowieczne	drzewo	
rosnące	w	Ameryce	
Północnej

13.	niewielkie	zwierzę	
o	długim	ogonie,	
chwytnych	kończy-
nach	i	dużych	oczach	

14.	Henryk	-	polski	po-

wieściopisarz
16.	zawzięty,	żarliwy	
18.	potocznie	wszystkie	

obszary	znajdujące	
się	na	półkuli	połu-
dniowej

20.	powtarzanie	pozy-
tywnych	twierdzeń	
na	temat	własnej	
osoby

21.	pomieszczenie	na	
rzucie	półkola,	do-
stawione	do	bryły	
budynku

23.	inaczej	futerał	
24.	inaczej	samochód
26.	James	-	agent	007
27.	zawiesina	zawie-

rająca	mieszaninę	
cząstek	gleby,	mułu,	
gliny

29.	inaczej	wieś
31.	rodzaj	węża	z	podro-

dziny	boa
33.	Woody	-	amerykań-

ski	reżyser,	scenarzy-
sta,	aktor

35.	dramat	Pawła	Paw-
likowskiego,	który	
dostał	Oscara

36.	gatunek	jednej	
z	najdroższych	kaw	
na	świecie

39.	sprzęt	laboratoryjny	-	

rurka	szklana	
40.	stolica	Norwegii
41.	członek	żydow-

skiego	stronnictwa	
religijno-politycznego	
w	starożytnej	Judei

44.	druga	litera	alfabetu	
greckiego

45.	w	wierzeniach	In-
dian	tajemnicza	siła	
przenikająca	całą	
przyrodę

47.	gatunek	ssaka	z	ro-
dziny	żyrafowatych

49.	nagły	wzrost	prędko-
ści	wiatru

51.	przygotujesz	z	niej	
jesienną	zupę	lub	
wytniesz	lampion

52.	Al	-	amerykański	
aktor,	reżyser	i	pro-
ducent	filmowy

56.	islamski	ustrój	poli-
tyczny

59.	ustalony	plan	jakie-
goś	spotkania

61.	część	miasta	Mielno	
o	charakterze	letni-
skowym

62.	dekoracja	kwiatowa
63.	lekarz	ortopeda,	

który	zajmuje	się	
rehabilitowaniem	
osób	po	urazach	

64.	lekceważąco	o	na-
uczycielu	

66.	graniczy	z	Polską
68.	Joachim	-	polski	

historyk,	bibliograf,	
slawista

70.	ogólne	określenie	
wielu	różnych	powią-
zanych	ze	sobą	pojęć	
analizy	matema-
tycznej

71.	hiszpańskie	i	por-
tugalskie	wyprawy	
zbrojne

72.	w	mitologii	greckiej	
główna	z	rzek	Ha-
desu

73.	namiar	w	nawigacji	
morskiej,	lotniczej

76.	miasto	w	wojewódz-
twie	podlaskim,	

w	którym	w	1941	
dokonano	mordu	

78.	rodzaj	kolnej	broni	
białej	mocowanej	
u	wylotu	lufy	broni	
strzeleckiej

80.	imię	Pana	Kleksa
81.	w	mitologii	greckiej	

heros	i	bohater	
wojny	trojańskiej

84.	imię	jednego	
z	Trzech	Króli	

85.	zainteresowanie,	
skłonność,	sympatia

86.	naczynie	liturgiczne
87.	gatunek	jadowitego	

węża,	którego	może-
my	spotkać	w	Polsce

88.	miasto	w	Rosji,	
w	obwodzie	niżno-
wogrodzkim
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Karol August Dittrich - historia wielkiego fabrykanta (część 3)
Wiele nowych, niepublikowanych wcześniej informacji o rodzinie Dittrich i samym Karolu Auguście, 

jednym z ojców sukcesu Zakładów Żyrardowskich oraz Żyrardowa.

Gwałtowny	 rozwój	 żyrardowskiej	
fabryki,	 rozpoczęty	 w	 1857	 r.	 wraz	
z	pojawieniem	się	nowych	właścicieli,	
z	 każdym	 kolejnym	 rokiem	 nabierał	
na	 sile.	 W	 Żyrardowie	 powstawały	
nowe	budynki	i	całe	działy	fabryczne,	
ale	 także	 kolejne	 domy	 mieszkalne,	
których	 do	 1867	 r.	 firma	 Hielle	 &	
Dittrich	posiadał	w	całym	Żyrardowie	
już	27.	W	1865	r.	żyrardowska	Fabryka	
Wyrobów	 Płócienniczych	 Hiellego	
i	Dittricha	osiągnęła	prawie	10-krotny	
wzrost	 produkcji	 w	 porównaniu	 do	
roku	 nabycia	 fabryki	 i	 dwóch	 osad	
fabrycznych	 przez	 wspólników	
z	 Schönlinde	 i	 wyniosła	 570	
tysięcy	 rubli.	 Dzięki	 wybudowaniu	
tkalni	 mechanicznej,	 produkcja	

w	 Żyrardowie	 już	 z	 początkiem	 lat	
60.	 XIX	 w.	 była	 w	 ponad	 połowie	
zmechanizowana,	 a	 poprzez	 kolejne	
inwestycje	 w	 unowocześnienie	
produkcji,	 w	 1865	 r.	 -	 już	 aż	
w	81%.	Resztę	produkcji	wykonywano	
w	 tkalniach	 ręcznych	 oraz	 między	
innymi	we	współpracy	 z	 okolicznymi	
tkaczami	chałupnikami.

Karol	 August	 Dittrich	 mieszkając	
na	 stałe	 w	 Żyrardowie,	 doprowadził	
na	początku	lat	60.	do	porozumienia	
z	 okolicznymi	 przedsiębiorcami,	
prowadzącymi	 na	 obrzeżach	
osady	 fabrycznej	 własne	 niewielkie	
manufaktury	 czy	 warsztaty.	
Odkupował	od	nich	budynki	powstałe	

we	 wcześniejszych	 okresach	
funkcjonowania	fabryki,	sprzęt,	różne	
maszyny	i	narzędzia,	a	także	zatrudniał	
ich	 pracowników	 lub	 ich	 samych	
u	 siebie,	 najczęściej	 fachowców	
z	długoletnim	doświadczeniem	pracy	
w	 przemyśle	 włókienniczym.	 Jedno	
z	takich	porozumień	zostało	zawarte	
w	 1861	 r.	 i	 był	 to	 zakup	 blicharni	
(bielnika)	 Szyszka	 oraz	 tkalni	 „pod	
Szyszką”,	 od	 Piotra	 Garviego	 oraz	
Gustawa	 Adolfa	 Martina.	 Od	 tego	
czasu	dawni	wspólnicy	Garvie	i	Martin	
rozpoczęli	 długoletnią	 współpracę	
z	firmą	Hielle	&	Dittrich	–	Martin	jako	
jeden	 z	 przedstawicieli	 handlowych	
firmy,	natomiast	Garvie	jako	długoletni	
dyrektor	 tkalni,	 a	 od	 1885	 r.	 jeden	
z	 dyrektorów	 zarządu	 Towarzystwa	
Akcyjnego	 Zakładów	 Żyrardowskich	
Hiellego	 i	 Dittricha.	 Z	 żyrardowską	
fabryką	związał	swoje	życie	także	syn	
Piotra	 –	 Henryk	 Garvie,	 który	 pełnił	
kluczowe	 funkcje	 w	 spółce,	 aż	 do	
swojej	śmierci	w	1918	r.

Po	 upadku	 powstania	
styczniowego,	 jak	 również	 po	
przeprowadzeniu	 uwłaszczenia	
chłopów	w	Królestwie	Polskim	przez	
cara	 Aleksandra	 II,	 nastąpił	 znaczny	
napływ	 ludności	 z	 okolicznych	 wsi	
w	poszukiwaniu	pracy.	Setki	mężczyzn,	
kobiet	 oraz	 dzieci	 zanosiło	 swoje	
prośby	o	zatrudnienie	w	żyrardowskiej	
fabryce,	 chcąc	 w	 ten	 sposób	
poprawić	 swoje	 położenie.	 Problem	
w	tym,	że	większość	z	nich	nie	miała	
niezbędnych,	czy	nawet	jakichkolwiek	
kwalifikacji,	 ani	 doświadczenia	

potrzebnego	 do	 pracy	w	 fabryce	 na	
lepiej	 płatnych	 stanowiskach.	 Płace	
w	 Żyrardowskiej	 fabryce	 nawet	 dla	
osób	 niewykwalifikowanych,	 były	
jednak	 zachęcające.	 W	 latach	 60.	
XIX	 wieku	 średnie	 wynagrodzenie	
w	 fabryce	 Hiellego	 i	 Dittricha	
w	 Żyrardowie,	 utrzymywało	 się	 na	
poziomie	 ówczesnych	 średnich	
zarobków	w	przemyśle	włókienniczym	
w	 Królestwie	 Polskim.	 W	 1867	 r.	
wynosiło	 119	 rubli	 rocznie	 (za	 J.	
Kazimierski),	gdy	w	tym	samym	czasie,	
np.	 w	 największej	 łódzkiej	 fabryce	
włókienniczej	 należącej	 do	 Karola	
Scheiblera,	 średnie	 roczne	 zarobki	
były	na	poziomie	97	rubli	rocznie	(za	
W.	Puś	i	S.	Pytlas).

W	 omawianym	 okresie,	 w	 okolicy	
Żyrardowa	 nie	 było	 większego	
pracodawcy	 niż	 fabryka	 Hiellego	
i	 Dittricha.	 Dla	 wielu	 osób,	 które	
dopiero	 co	 opuściły	 swoje	 rodzinne	
wsie	 i	 nie	 znały	 innego	 życia;	 osób	
w	 większości	 niepiśmiennych,	
bez	 jakiegokolwiek	 wykształcenia,	
rzadko	 kiedy	 pojawiała	 się	 szansa	
otrzymania	 lepiej	 płatnej	 pracy.	
Gdyby	 tak	 nie	 było,	 ludzie	 tłumnie	
nie	 zjawialiby	 się	 w	 Żyrardowie,	
prosząc	 o	 zatrudnienie	 dla	 siebie	
czy	 swoich	 dzieci,	 a	 szukali	 gdzie	
indziej,	 czy	wracali	 do	 poprzedniego	
życia	 na	 wsi.	 Tymczasem	 liczba	
pracowników	 żyrardowskiej	 fabryki	
Hiellego	i	Dittricha	stale	wzrastała	i	do	
Żyrardowa	 przybywało	 coraz	 więcej	
osób.	W	1863	r.,	gdy	w	Łodzi	panowało	
bezrobocie	na	poziomie	ponad	30%,	
w	 żyrardowskiej	 fabryce	 pracowały	
782	 osoby,	 zaś	 w	 ciągu	 pięciu	
kolejnych	 lat,	 liczba	 pracowników	
wzrosła	do	ponad	2000.

Płace	 w	 Fabryce	 Wyrobów	
Płócienniczych	Hiellego	i	Dittricha	na	

fot.Pierwszy żyrardowski dom rodziny Dittrich 

fot.Tableau przedstawiające zarząd spółki  
pod firmą Hielle i Dittrich z połowy lat 70. XIX w. 

fot.Karol August Dittrich pod koniec 
lat 70. XIX w., obraz Augusta Frinda,  

w zbiorach muzeum w Rumburku

HISTORIA
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początku	lat	70.	XIX	w.	systematycznie	
rosły,	 podobnie	 jak	 to	miało	miejsce	
w	 tym	 czasie	 w	 innych	 fabrykach	
włókienniczych	w	Królestwie	Polskim	
i	 w	 1875	 r.	 wynosiły	 143	 ruble	
rocznie.	 Trzeba	 jednak	 zaznaczyć,	
że	 średnia	 ta	 została	 wyliczona	 przy	
3220	pracownikach	i	dysproporcjach	
w	 wynagrodzeniach	 mężczyzn,	
kobiet,	 chłopców	 i	 dziewczynek	
oraz	 przy	 różnych	 stawkach	 za	
pracę	na	akord	 i	na	dniówki.	 Inaczej	
też	 zarabiali	 specjaliści,	 urzędnicy,	
a	 inaczej	 osoby	 bez	 kwalifikacji,	
wykonujące	 najprostsze,	 choć	
na	 pewno	 obciążające	 fizycznie	
prace.	 Żyrardowska	 fabryka	 była	
wówczas	nie	tylko	największą	fabryką	
włókienniczą,	ale	w	ogóle	największą	
fabryką	 działającą	 na	 terenie	
Królestwa	 Polskiego,	 zatrudniając	
prawie	 tysiąc	 więcej	 pracowników	
niż	w	 tym	 samym	czasie	 zatrudniała	
łódzka	 fabryka	 Karola	 Scheiblera,	
druga	pod	względem	wielkości.

Karol	 August	 Dittrich	 oraz	 Karol	
Teodor	Hielle	 inwestowali	 zarobione	
pieniądze	 nie	 tylko	 w	 rozwój	
żyrardowskiej	fabryki,	ale	także	osady	
fabrycznej,	 jako	 nowego	 miejsca	 do	
życia	dla	swoich	pracowników.	Rok	po	
uruchomieniu	w	1869	r.	nowej	tkalni	
w	Błędowie,	oddalonym	od	Żyrardowa	
o	 ok.	 35	 km,	 wspólnicy	 Hielle	
i	Dittrich	wydzierżawili	od	hr.	Adama	
Krasińskiego	 z	 Radziejowic	 osadę	
Korytów	 oraz	 teren	 pod	 budowę	
cegielni,	a	od	hr.	Feliksa	Sobańskiego	
z	Guzowa	pas	ziemi	o	powierzchni	28	
ha	pod	budowę	osiedla	robotniczego	

Nowy	 Świat.	 Prócz	 rozpoczęcia	
prac	 na	 12	 placach	 budowy,	 na	
których	 powstawały	 pierwsze	 domy	
robotnicze	na	Nowym	Świecie,	ruszyła	
budowa	 nowego	 działu	 fabrycznego	
–	 Pończoszarni.	 W	 1870	 r.	 wartość	
produkcji	 żyrardowskiej	 fabryki	
wynosiła	 już	 1.1	 miliona	 rubli,	 czyli	
prawie	dwudziestokrotność	wielkości	
produkcji	z	1857	r.

W	okresie	 tak	wielkiej	 rozbudowy	
i	modernizacji	fabryki	oraz	początków	
powstawania	 osiedla	 Nowy	 Świat,	
26	 marca	 1871	 roku,	 po	 prawie	
14-latach	 współzarządzania	
żyrardowską	 fabryką,	 zmarł	 Karol	
Teodor	 Hielle.	 Miał	 zaledwie	 48	 lat,	
a	 umarł	 podczas	 kilkudniowego	
pobytu	 w	 Berlinie,	 z	 powodu	
nagłego	 zatrzymania	 akcji	 serca.	
Niespodziewana	 śmierć	 bliskiego	
przyjaciela	i	wspólnika	Karola	Augusta	
Dittricha	 oraz	 jednego	 z	 właścicieli	
firmy	Hielle	&	Dittrich,	 doprowadziła	
do	 konieczności	 wprowadzenia	
zmian	w	 funkcjonowaniu	 całej	 firmy.	
Rozpoczęto	 wówczas	 starania	
o	 powstanie	 spółki.	 Spadkobiercami	
Karola	 Teodora	 Hielle	 zostali	 jego	
dwaj	 synowie	 Franz	 Karol	 i	 Edward	
oraz	 żona	 Flora	 Joanna,	 którzy	 dwa	
lata	później,	w	styczniu	1873	r.	zrzekli	
się	 osobistych	 roszczeń	 względem	
części	majątku	firmy	Hielle	&	Dittrich,	
na	rzecz	mającej	powstać	spółki	pod	
firmą	 Hielle	 &	 Dittrich,	 zarządzanej	
przez	obie	rodziny,	a	kierowanej	przez	
Karola	Augusta	Dittricha,	później	zaś	
jego	 syna	 Karola	 Józefa	 Gustawa,	
zwanego	juniorem.

Wówczas	Karol	August	wydał	swoją	
najstarszą	 córkę	 –	 23-letnią	 Elżbietą	
Teresą	Dittrich,	za	drugiego	syna	Karola	
Teodora	i	rówieśnika	swojej	przyszłej	
małżonki	 -	 Edwarda	 Hielle,	 który	 po	
śmierci	ojca	zamieszkał	w	Żyrardowie,	
by	 mieć	 pieczę	 nad	 rodzinnym	
interesem.	 Związek	 małżeński	
zawarto	2	sierpnia	1873	r.	w	kościele	
pw.	 Marii	 Magdaleny	 w	 Schönlinde	
i	 miał	 on	 być	 przypieczętowaniem	
oraz	 umocnieniem	 i	 tak	 już	 silnych	
więzi	 między	 obiema	 rodzinami.	
Młode	 małżeństwo	 zamieszkało	
w	 nieistniejącym	 już	 domu	 przy	 ul.	
Blichowej/Bielnikowej	 (obecnie.	 St.	
Sławińskiego)	w	Żyrardowie,	a	w	1875	
r.	 doczekało	 się	 jedynego	 dziecka	
–	 syna	 Alfreda,	 wielkiego	 miłośnika	
i	 pioniera	 motoryzacji.	 Znanego	
między	innymi	z	tego,	że	w	przyszłości	
wraz	 z	 księciem	 Hohenlohen	
–	 Schillingsfurstem	 pomoże	
sfinansować	 i	 otworzyć	 słynnemu	
Ettore	 Bugattiemu	 jego	 pierwszą	
fabrykę	 samochodów	 w	 Molsheim	
w	Alzacji.

8	czerwca	1874	r.	pod	firmą	Hielle	
&	Dittrich	powstała	spółka	handlowa,	
na	 czele	 której	 stanął	 Karol	 August	
Dittrich.	 W	 skład	 zarządu	 spółki	
wszedł	 starszy	 brat	 Karola	 Augusta	
–	 Gustaw	 Wilhelm	 Dittrich,	 od	 lat	
pracujący	w	Żyrardowie,	 a	 także	 syn	
Karola	Augusta	 -	 Karol	 Józef	Gustaw	
Dittrich,	 który	 właśnie	 skończył	
naukę	i	już	od	dwóch	lat	coraz	więcej	
czasu	 spędzał	 w	 rodzinnej	 fabryce,	
oraz	 reprezentujący	 rodzinę	 Hielle	
–	 Edward	 Józef	 Hielle,	 rodzony	 brat	
Karola	 Teodora	 i	 współwłaściciel	
firmy	 Hielle	 &	 Wünsche	 z	 siedzibą	
w	 Schönbuchel.	 Z	 kolei	 syn	 Karola	
Teodora	 i	 zięć	 Karola	 Augusta,	 czyli	
Edward	 Hielle,	 został	 dyrektorem	
ds.	 zatrudnienia	 w	 żyrardowskiej	
fabryce	 oraz	 prezesem	 tutejszego	
Towarzystwa	Śpiewaczego	i	do	1884	r.	
mieszkał	oraz	pracował	w	Żyrardowie.	
W	 tym	 czasie	 jego	 brat	 Franz	 Karol	
zajmował	 się	 z	 kolei	 działalnością	
firmy	 na	 terenie	 cesarstwa	 austro-
węgierskiego.

Pomimo	 powstania	 spółki,	
zatrudnienia	na	stanowisku	dyrektora	
administracyjnego	 fabryki	 świetnego	
polskiego	 specjalisty	 Stefana	
Kossutha	 oraz	 wsparciu	 ze	 strony	
syna,	 większość	 ciężaru	 zarządzania	
ciągle	 rozrastającą	 się	 żyrardowską	
fabrykę	 po	 śmierci	 Karola	 Teodora	
Hielle,	a	także	firmą	Hielle	&	Dittrich,	
wziął	na	siebie	Karol	August.	To	on	był	
kluczową	 postacią	 dla	 żyrardowskiej	
fabryki,	 tak	 naprawdę	 już	 od	
momentu	zakupu	jej	w	1857	r.	Teraz	
stał	się	także	pierwszą	osobą	w	firmie	
zatrudniającej	 kilka	 tysięcy	 osób	
w	 trzech	 państwach.	 Swoją	 ciężką	
pracą	 stworzył	 prawdziwą	 potęgę	
pośród	 innych	 fabryk	 działających	
na	 terenie	 Królestwa	 Polskiego.	
W	1875	r.,	po	18	 latach	zarządzania	

fabryką	 w	 Żyrardowie,	 wartość	 jej	
produkcji	 wynosiła	 już	 1.5	 miliona	
rubli,	 a	 jej	 znaczenie	 dla	 gospodarki	
krajowej	najlepiej	oddają	dwa	zdania	
z	raportu	gubernatora	warszawskiego,	
sporządzonego	 w	 tym	 samym	 roku: 
„Główną i najważniejszą fabryką 
w guberni warszawskiej jest 
bezspornie Żyrardowska Fabryka 
Wyrobów Lnianych. Manufaktura 
ta z każdy rokiem osiąga lepsze 
wyniki produkcyjne i socjalne”.  
Jednak	utrzymujący	się	ogromy	stres	
związany	 z	 natłokiem	 obowiązków	
oraz	 wielka	 odpowiedzialność	 za	
podejmowane	 decyzje,	 doprowadzą	
w	 końcu	 Karola	 Augusta	 do	 coraz	
poważniejszych	 problemów	
związanych	 z	 jego	 zdrowiem	
psychicznym.	 Tym	 poważniejszych,	
gdy	8	lat	później,	w	1883	r.,	wybuchnie	
pierwszy	 strajk	 w	 żyrardowskiej	
fabryce	 i	 jeden	 z	 pierwszych	
powszechnych	strajków	robotniczych	
na	świecie	-	strajk	tkaczy	i	szpularek.

fot.Edward Hielle, syn Karola Teodora oraz mąż Elżbiety Teresy Dittrich

fot.Elżbieta Teresa Dittrich - córka  
Karola Augusta i żona Edwarda Hielle.

Redakcja informuje, że 
w poprzednim wydaniu ŻPŻ został 
niewłaściwie zatytułowany artykuł 
w dziale historia. Właściwy tytuł 

to: Karol August Dittrich - historia 
wielkiego fabrykanta część 2

HISTORIA
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Drodzy Czytelnicy. Skoro trzymacie tę gazetę 
w dłoniach, a Wasz wzrok przesuwa się po li-
terach, snuję przypuszczenie, że lubicie czytać. 
Tak jak ja. Zastanówcie się w wolnej chwili, 
czy istnieje książka, do której wracacie? Taka 
jedna, ulubiona, o której myślicie: „Lektura na 
bezludną wyspę”.

Moim	numerem	jeden	od	dziesięciu	lat	jest	„Mapa	
i	terytorium”	Michela	Houellebecqa,	francuskiego	pi-
sarza,	uznawanego	za	kontrowersyjnego.	Nie	dziwi	
zatem	fakt,	że	o	książce	dowiedziałam	się	od…	Kuby	
Wojewódzkiego,	 który	mocno	zachwalał	 jego	 twór-
czość.	Mieszkałam	wtedy	w	Warszawie,	gdzie	w	jed-
nej	 z	 ulubionych	 księgarni	 kupiłam	 385	 stron	 za-
mkniętych	w	ulubionym	formacie,	z	mapą	i	tekstem	
„Nagroda	Goncourtów	2010”	na	okładce.	Kiedy	te-
raz	o	tym	myślę,	książka	mocno	„linkuje”	się	w	mojej	
głowie	do	wydarzeń	z	tamtego	okresu.	Ale	nie	tylko.	
Od	roku	2011	przeczytałam	ją	dziewięć	razy.	Sześć	
razy	w	stolicy,	a	trzy	w	Żyrardowie.	Była	przy	mnie,	
gdy	 poznałam	 mojego	 męża	 (plama	 po	 winie	 na	
stronie	105),	wędrowała	ze	mną	po	Królikarni	i	kulto-
wej	klubokawiarni	„Regeneracja”,	a	później	w	Parku	
Szczęśliwickim,	 gdzie	 często	 spacerowałam,	 będąc	
w	ciąży.	Między	116	a	117	stroną	ukryłam	zasuszoną	
błękitną	niezapominajkę,	która	rzeczywiście	przenosi	
mnie	do	niezapomnianych	chwil.

W	Żyrardowie	mieszkam	od	trzech	lat.	I	mniej	więcej	
raz	w	roku	sięgam	po	wydanie	W.A.B.	Czytałam	już	
w	Starej	Przędzalni,	w	Parku	Dittricha	i	na	kolorowej	
ławeczce	przed	Centrum	Kultury.	

To	 jedyna	 książka,	 w	 której	 robię	 notatki.	 Zawsze	

czerwoną	kredką!	Podkreślam	cytaty,	na	marginesie	
wpisuję	daty	i	słowa-klucze.	Ważne	dla	mnie	osoby	
„wpisały”	się	do	niej	 jak	do	pamiętnika	(mąż:	„Bądź	
mi	Mapą,	a	ja	będę	Twoim	Terytorium”),	a	na	począt-
ku	książki	synek	odrysował	swoje	rączki.	I	gdy	na	nie	
patrzę,	 przypominam	 sobie	 dzień,	 w	 którym	 Leoś	
pierwszy	raz	powtórzył	po	swojemu	imię	i	nazwisko	
pisarza:	MISIEK	 ŁEBEK.	Odtąd	Michel	Houellebecq	
tak	właśnie	jest	u	nas	nazywany.

Po	 pierwszej	 lekturze	 „Mapy	 i	 terytorium”	 kupiłam	
wszystkie	książki	Michela	Houellebecqa:	„Poszerze-
nie	 pola	 walki”,	 „Cząstki	 elementarne”,	 „Platformę”,	
„Możliwość	 wyspy”,	 „Uległość”,	 „Serotoninę”.	 Znam	
biografię	pisarza,	jego	eseje	i	antologię	osobistą	„Nie-
pogodzony”.	Wszystkie	polecam,	ale	żadna	z	nich	nie	
zrobiła	na	mnie	takiego	wrażenia,	jak	ta	przeczytana	
jako	pierwsza.	

Może	dlatego,	że	uwielbiam	książki	o	artystach?	Tu-
taj	mamy	fikcyjnego	bohatera	Jeda	Martina,	któremu	
uznanie	przynoszą	zdjęcia	ukazujące	mapy.	Po	suk-
cesie	decyduje	się	na	powrót	do	malarstwa.	Wstęp	
do	katalogu	wystawy	ma	napisać	mu	sam	Michel	Ho-
uellebecq	-	światowej	sławy	pisarz,	nieprzystępny	dla	
innych,	 który	 zostaje	w	brutalny	 sposób	 zamordo-
wany.	Już	sam	pomysł	wydaje	się	oryginalny:	autor,	
który	uśmierca	się	w	swojej	książce.	I	to	jak!	Zdradzę:	
w	„malowniczy”	sposób.	

I	chociaż	wątek	kryminalny	jest	tu	dla	mnie	najsłab-
szy,	za	każdym	razem	otwierają	się	przede	mną	nowe	
furtki	do	interpretacji:	ironiczny	portret	środowisk	ar-
tystycznych,	traktat	o	ułomności	relacji	międzyludz-
kich	(ojciec-syn),	nieunikniona	śmierć	cywilizacji.	

To	 nie	 jest	 wesoła	 i	 lekka	 lektura.	 Być	może	 jedy-
nym	„ciepłym”	akcentem	jest	motyw	grzejnika,	choć	
i	on	odmawia	posłuszeństwa.	Bardzo	to	wymowne	
w	 kontekście	 samotnego	 i	 wyobcowanego	 artysty.	
Nawiasem	 mówiąc,	 kaloryfer	 można	 wykorzystać	
literacko	 lub	 uznać	 za	 „przyzwoity	 temat	 obrazu”,	
o	czym	na	stronie	124	dyskutują	twórcy:	malarz	i	pi-
sarz.

Za	każdym	razem,	kiedy	„odwiedzam”	Jeda	Martina	
w	jego	pracowni,	czuję	chłód.	Spoglądam	na	rozłożo-
ne	dookoła	mapy	Michelin,	rozczytuję	nazwy	miaste-
czek	i	wiosek,	w	których	tętni	i	buzuje	życie	dziesiątek	
istnień	 ludzkich.	 Tak,	 fascynuje	mnie	 artysta,	 który	
przedmiotem	 swojej	 twórczości	 uczynił	 plątaninę	
dróg,	lasów	i	jezior.	Z	przyjemnością	zatem	„towarzy-
szę”	mu	podczas	wernisaży,	premier	i	koktajli	literac-
kich.	

25	lutego	2012	roku	pojawiłam	się	w	warszawskiej	
Kordegardzie,	gdzie	wspólnie	z	dziennikarzami	mie-
sięcznika	„Bluszcz”	rozmawiałam	o	tej	„chłodnej	po-
wieści”	z	wypiekami	na	twarzy.	Dobrze	było	usłyszeć	
refleksje	 innych	 czytelników,	 bo	 jak	 pisze	 Houelle-
becq:	„Głos	człowieka	nigdy	się	nie	zmienia,	podob-
nie	jak	jego	spojrzenie.	W	tej	ogólnej	zapaści	fizycz-
nej,	do	jakiej	sprowadza	się	starość,	głos	i	spojrzenie	
stanowią	boleśnie	niepodważalne	świadectwo	trwa-
nia	charakteru,	aspiracji,	pragnień,	wszystkiego	tego,	
z	 czego	 składa	 się	 osobowość	 człowieka”	 (strona	
205).	

I	tak	sobie	pomyślałam,	że	może	przyszedł	czas	na	
stworzenie	dyskusyjnego	klubu	książkowego	w	Ży-
rardowie?	 Drodzy	 Czytelnicy,	 co	 powiecie	 na	 spo-
tkania	w	gronie	osób	kochających	czytanie?	Pierw-
sza	podnoszę	rękę,	wierząc,	że	do	mnie	dołączycie.	
Stwórzmy	razem	KÓŁKO	LITERACKIE!	„Czasem	kilka	
sekund	wystarcza,	aby	nie	tyle	zdecydować	o	całym	
życiu,	ile	określić	charakter	jego	głównego	kierunku”	
(strona	214).	

Kto	wie,	może	są	wśród	Was	przyszli	pisarze,	którzy	
czekają	 na	 właściwy	 moment?	 Jak	 mówił	 Houelle-
becq:	„Książka	jest	jak	blok	cementu,	który	zaczyna	
tężeć,	a	możliwości	działania	autora	ograniczają	się	
do	bycia	na	miejscu	 i	czekania	w	rozpaczliwej	bez-
czynności,	aż	proces	powstawania	książki	sam	z	sie-
bie	się	rozpocznie”	 (strona	225).	„Można	pracować	
w	samotności	przez	lata,	prawdę	mówiąc	to	jedyny	
sposób,	w	jaki	w	ogóle	można	pracować,	ale	w	końcu	
następuje	moment,	kiedy	odczuwa	się	potrzebę	po-
kazania	swojej	pracy	światu.	Nie	tyle,	żeby	usłyszeć	
jego	osąd,	ile	aby	samego	siebie	upewnić,	że	ta	pra-
ca	naprawdę	istnieje,	że	sam	człowiek	istnieje,	gdyż	
w	łonie	gatunku	społecznego	jednostka	jest	zaledwie	
przelotną	ułudą”	(str.	111).

Dla	tych,	którzy	chcieliby	się	zgłosić	do	udziału	w	KÓŁ-
KU	LITERACKIM,	podaję	swój	adres	mailowy:	claudia.
appel@o2.pl	i	na	pierwszy	ogień	proponuję	rozmo-
wę	o	tej	książce	właśnie.	Ciekawi	mnie	Wasze	zdanie.	
Czy	w	dzisiejszych	„instagramowych”	czasach	MAPA	
JEST	BARDZIEJ	INTERESUJĄCA	OD	TERYTORIUM?	

Równocześnie	dziękuję	 redakcji	 „Życia	Powiatu	Ży-
rardowskiego”	 za	 podjęcie	 literackiego	 wyzwania	
i	możliwość	dzielenia	się	z	Czytelnikami	swoimi	lek-
turami.	Co	trzy	numery	będę	pojawiać	się	na	łamach	
gazety	 i	 inspirować	do	czytania.	To	dobry	moment	
dla	literatury.	Zwłaszcza,	że	rok	2021	został	ustano-
wiony	 w	 Żyrardowie	 „Rokiem	 Pawła	 Hulki-Laskow-
skiego”.	

KLAUDIA APPEL	 -	polonistka,	dziennikarka,	pasjo-
natka	książek	i	propagatorka	czytelnictwa.	

Na	zdjęciu:	„Mapa	i	terytorium”,	Michel	Houellebecq,	
Przełożyła:	 Beata	 Geppert,	 Wydawnictwo	 W.A.B.	
2011

CZAS WOLNY

Cała w cytatach
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22 października na boisku przy 
kompleksie sportowym Aqua 
Żyrardów rozegrano Międzysz-
kolne Igrzyska Powiatu Żyrar-
dowskiego w piłce nożnej szkół 
podstawowych kategoria Mło-
dzież rocznik: 2007, 2008. 
Do	 zawodów	 przystąpili	 zwycięz-
cy	w	gminach:	SP	nr	6	Żyrardów,	
SP	nr	4	Żyrardów,	ZS	2	Żyrardów,	
SP	 Franciszków,	 SP	 Korytów,	 SP	
Wiskitki,	 SP	 Mszczonów	 oraz	 SP	
Radziejowice.	 Zawody	 rozegrano	

w	najbardziej	sprawiedliwej	formu-
le	rozgrywek	-	„każdy	z	każdym
Wyniki	 turnieju	 przedstawiają	 się	
następująco:
Chłopcy:
1.	SP	Radziejowice	10pkt	
2.	SP	Mszczonów	5pkt
3.	SP	Wiskitki	5pkt
4.	SP	nr	6	Żyrardów	4pkt
5.	SP	nr	4	Żyrardów	3	pkt
Dziewczęta:
1.	SP	Mszczonów	10	pkt

2.	SP	Korytów	10	pkt
3.	ZS	2	Żyrardów	4	pkt
4.	SP	Wiskitki	4	pkt
5.	SP	Franciszków	0	pkt
Pamiątkowe	 medale,	 dyplomy	
i	 puchary	 dla	 zwycięzców	wręczył	
Starosta	Powiatu	Żyrardowskiego,	
Krzysztof	 Dziwisz	 i	 Prezes	 Spółki	
Aqua,	 Ryszard	 Adamiak.	 Igrzyska	
były	przepustką	do	reprezentowa-
nia	powiatu	żyrardowskiego	w	roz-
grywkach	rejonowych	w	Iłowie.		

Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego  
w piłce nożnej

VI Amatorski Turniej Koszykówki
W dniach 22-23 października w hali AQUA 
odbył się VI Amatorski Turniej Koszykówki 
w kategorii OPEN o Puchar Prezydenta Mia-
sta Żyrardowa. Tradycyjnie impreza cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem i wzięło 
w niej udział 8 drużyn z Żyrardowa, Warsza-
wy i Skierniewic. Większość meczów podczas 
turnieju była bardzo wyrównana i do same-
go końca nie było wiadomo, kto może zostać 
zwycięzcą.	-	Cieszy bardzo, że nasz turniej od wielu 
lat to strzał w dziesiątkę. Coraz większe zaintereso-
wanie, a przede wszystkim możliwość spotkania się 
i rywalizacji na parkiecie wielu pokoleń zawodników 
z Żyrardowa jak również z innych miast. Te dwa dni 
rywalizacji to święto koszykówki. Pokazaliśmy, że nie 
tylko turnieje młodzieżowe, ale również dla dorosłych 
cieszą się wielkim zainteresowaniem	 -	 powiedział	
główny	 organizator	 Robert	 Janiszewski.	 W  ści-
słym	 finale	 po	wyrównanym	meczu	drużyna	 Lej	
Te	Cole	pokonała	Kajko	i	Kokosz	39:25.	Nagrody	
i	 puchary	wręczyli	 Prezydent	Miasta	 Żyrardowa,	
Lucjan	 Krzysztof	 Chrzanowski	 i	 Jarosław	Gejcyg,	

radny	Rady	Miasta	Żyrardowa.
Kolejność	 w	 turnieju	 oraz	 najlepsi  zawodnicy	
w	drużynie:
1.	Lej	Te	Cole	-	Martin	Lipiński
2.	Kajko	i	Kokosz	-	Andrzej	Derewicz
3.	Too	Late	-	Marek	Białkowski
4.	Orły	Leszka	-	Robert	Sankowski
5.	Mamy	to	Coś	-	Wiktor	Komorowski
6.	PółTony	-	Piotr	Wojciechowski
7.	Ósemka	Skierniewice	-	Artur	Lewandowski
8.	Trójka	Żyrardów	P.K.	-	Mateusz	Towarek
Najlepiej	 rzucający	 za	3pkt.-	 Andrzej	Derewicz	 –	
Kajko	i	Kokosz
Najlepszy	 strzelec	 turnieju	 -	 Andrzej	Derewicz	 –	
Kajko	i	Kokosz
MVP	-	Michał	Tomaszewski	-	Lej	Te	Cole

Dwie “szóstki” Gosi Rdest w Portugalii
Podobnie jak w poprzednim sezonie, Gosia Rdest dwukrotnie zameldowała się szósta na 
mecie podczas ostatniej rundy Alpine Europa Cup w portugalskim Portimao. Na koniec 
roku Polka zajęła ósme miejsce w pucharze.

Ostatnia	runda	tegorocznego	cyklu	towarzyszyła	zmaganiom	European	Le	Mans	Series,	gdzie	Robert	
Kubica	wraz	ze	swoim	zespołem	zajął	drugie	miejsce.	Wcześniej	tor	w	Portimao	“należał”	do	pucha-
rowych	Alpine	A110.	Od	pierwszych	treningów	Gosia	Rdest	prezentowała	tempo	w	środku	stawki.	
Kwalifikacje	to	potwierdziły	-	w	obu	sesjach	żyrardowianka	uzyskała	dziewiąty	rezultat.

Oba	wyścigi	stały	pod	znakiem	zamieszania	z	przodu	stawki	między	kandydatami	do	tytułu.	Panujące	
zamieszanie	pozwoliło	przebijać	się	do	przodu	Gosi	Rdest.	Najszybsza	Polka	w	wyścigach	samocho-
dowych	musiała	się	napracować	zarówno	w	sobotę,	jak	i	niedzielę,	ale	końcowy	wynik	w	obu	przy-
padkach	był	zadowalający	-	dwa	szóste	miejsca.

Gosia	o	startach:	Weekend zdecydowanie zaliczam do udanych. Na treningach może nie było do końca 
tak dobrze jakbym chciała, ale w wyścigach tradycyjnie pokazałam, że to właśnie ta część rywalizacji jest 
moją najmocniejszą stroną. Paru rywalom puszczały lekko nerwy, ale ja zachowałam zimną krew i wyrwa-
łam sobie co mogłam. Dwa finisze na P6, identycznie jak rok temu, mnie satysfakcjonują. Ta zimna krew 
zaowocowała również moją padokową ksywką, pomiędzy innymi zawodnikami  – Polska ściana! – takie 
echa słychać w kuluarowych rozmowach na torze, gdzie czasami pomimo szybszych okrążeń współza-
wodnicy nie są w stanie wykonać manewru wyprzedzania.

W	końcowej	tabeli	Żyrardowianka	zajęła	ósme	miejsce.

Gosia	podsumowuje:	Zdecydowanie był to “normalniejszy” sezon niż poprzedni - więcej rund, kalendarz 
raczej się nie zmieniał, więc mogłam się lepiej przygotowywać. Przede wszystkim znałam już więcej torów, 
a także lepiej się czułam z samochodem. Doszło jednak wielu mocnych rywali, przez co walki było na-
prawdę mnóstwo. Na pewno sporym wsparciem były także okazjonalne starty w W Series, przez co byłam 
w lepszej formie i bardziej “wjeżdżona”. Podium na Magny-Cours pokazało, że mogę walczyć w czołówce - 
mam nadzieję, że będę to robić jeszcze częściej. Dziękuję za wsparcie mojej rodzinie, najbliższym, kibicom, 
a także partnerom bez których ten sezon nie byłby możliwy.

Na	tą	chwilę	to	ostatni	start	Gosi	Rdest	w	2021	roku.	W	najbliższych	miesiącach	powinny	się	sfinali-
zować	plany	zawodniczki	na	nadchodzący	sezon.

SPORT



24 ŻPŻ • CZWARTEK • 28 PAŹDZIERNIKA 2021

DATA KOLEJNEGO WYDANIA:
19 SIERPNIA

Ćwiczenia ogólnorozwojo-
we z Tomkiem Srebrnikiem 

i Gosią Rdest

Turniej o Puchar Prezesa Aqua

Ostatnim	 ćwiczeniem	 były	 pompki	 –	 damskie	 i	 męskie.	
Dla	 początkujących	 zalecamy	 pompki	 damskie,	 a	 osób	
bardziej	 doświadczonych	 pompki	 męskie.	 Skupiamy	 się	
na	 mięśniach	 piersiowych,	 na	 naszych	 barkach,	 na	 tri-
cepsach.	Sylwetka	jest	prosta,	łopatki	ściągnięte,	pośladki	
wraz	z	brzuchem	spięte,	schodzimy	do	dołu,	tak	aby	klatką	
piersiową	prawie	dotknąć	do	podłoża.	Następnie	robimy	
wypchnięcie	do	góry,	gdzie	następuje	wydech.

Trzecim	 ćwiczeniem	było	wiosłowanie	 z	wodami	w	 opa-
dzie	 tułowia.	Ćwiczenie	skupia	się	na	całych	plecach,	ale	
najmocniej	angażuje	środek	naszych	pleców	czyli	mięśnie	
czworoboczne.	Tu	również	zwracamy	uwagę	na	to,	aby	na-
sza	postawa	była	wyprostowana,	robimy	dość	duży	opad	
tułowia,	wypychamy	klatkę	piersiową	i	przyciągamy	nasze	
łokcie	w	linii	naszej	sylwetki	dociągając	mocno	łopatki.	

Kolejnym	ćwiczeniem	był	martwy	ciąg	na	prostych	nogach,	
skupiający	się	na	tyle	uda	i	na	mięśniach	pośladków.	Pod-
czas	wykonywania	ćwiczenie	staramy	się	utrzymać	plecy	
prosto,	pracujemy	mocno	biodrem	do	tyłu.	Schodzimy	tak	
głęboko,	abyśmy	poczuli	rozciąganie	tyłu	naszego	uda.	

Pierwszym	ćwiczeniem	były	przysiady.	Ruch	rozpoczyna-
my	ze	spiętym	brzuchem,	ściągniętymi	łopatkami,	biodra	
kierunkujemy	daleko	do	 tyłu.	 Schodzimy	do	dołu	 tak	by	
powstał	kąt	90°,	uważamy	na	to,	aby	się	nie	garbić	i	kierun-
kować	głowę	cały	czas	na	wprost.	

17 października w hali AQUA 
odbył Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki 3x3 w kategorii 
U13 i U16 dziewcząt i chłop-
ców o Puchar Prezesa Spółki 
AQUA Żyrardów. W turnieju 
wzięły udział 22 drużyny, któ-
re przez całą niedzielę rywa-
lizowały w hali AQUA. Była to 
kolejna koszykarska impreza 
organizowana przez UKS Trój-
ka i AQUA Żyrardów. - Cieszy nas 
bardzo, że również koszykówka 3x3 
rozwija się i coraz więcej młodych 
zawodników uprawia ją -	 powie-
dział	 główny	 organizator	 Robert	
Janiszewski.
Puchary,	 medale	 oraz	 nagrody	
rzeczowe	 najlepszym	 drużynom	
wręczali;	Adam	Lemiesz	-	Zastęp-
ca	Prezydenta	Miasta	Żyrardowa,	
Ryszard	 Adamiak	 -	 Prezes	 Spółki	
AQUA,	 Krzysztof	 Rdest	 -	 Członek	
Zarządu	 Powiatu	 Żyrardowski	 (	
Prezes	 EMKA	 S.A	 ),	 Ryszard	Mir-
gos	-	Przewodniczący	Rady	Miasta	

Żyrardowa	,	a	nad 	ceremonią	za-
kończenia	czuwał	Jarosław	Gejcyg	
Radny	Miasta	Żyrardowa	. 
Całą	 imprezę	wsparli	 -	Prezydent	
Miasta	 Żyrardowa,	 Ministerstwo	
Kultury,	 Dziedzictwa	 Narodowe-
go	 i	Sportu,	Spółka	AQUA,	EMKA	
S.A.-K.Rdest  	 oraz	 TGiS-J.Gejcyg	
i	 Warszawski	 Okręgowy	 Związek	
Koszykówki	W.M. 
Klasyfikacja	 końcowa	 w	 poszcze-
gólnych	kategoriach:
U13	K
1.GKK	Grodzisk	Mazowiecki
2.	UKS	Trójka	III	Żyrardów
3.	UKS	Trójka	I	Żyrardów
4.	UKS	Trójka	II	Żyrardów
5.	Olimpijczyk	Mszczonów	I
6.	Olimpijczyk	Mzczonów	II
 U13	M
1.	UKS	Trójka	I	Żyrardów
2.	Trójka	Żyrardów	-	Szybkie	Dzię-
cioły
3.	Trójka	Żyrardów-	TEAM	Bulls

4.	Trójka	Żyrardów	-	Kasztanki
5.	 Trójka	Żyrardów	 -	Płonące	Fe-
niksy
 U16	K
1.	Miodowe	Lata
2.	Young 
3.	Malinowe	Tucany
4.	BOSZCZ
 U16	M
1.	Ósemka	Skierniewice	-	Pantery
2.	Ósemka	Skierniewice	-	Wilki
3.	Ósemka	Skierniewice	-	Dziki
4.	Ósemka	Skierniewice	-	Tygrysy
5.	Trójka	I	Żyrardów
6.	Trójka	II	Żyrardów
Wyróżnieni	zawodnicy	z	UKS	Trój-
ka	 -	Milena	Łasica,	Maja	Raszkie-
wicz,	 Julia	Łaska,	Tomasz	Papuga,	
Mateusz	Murawski,	Dominik	Dłu-
bis,	Joachim	Sosiński,	Borys	Sosiń-
ski,	Adrian	Górski,	Adam	Wasiński,	
Zuzanna	 Lefelt,	 Anna	 Szpyt,	 Julia	
Suchecka,	Wiktoria	Marczak.
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