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Pierwszy Recomat w Żyrardowie

Kontynuacja akcji „Odpad zdasz - drzewko masz”. Innowacyjny pomysł fi rmy 
EMKA S.A. na edukację mieszkańców Żyrardowa w dziedzinie ekologii.
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Niebo jest otwarte dla tych, którzy służą Ojczyźnie

Odszedł Grzegorz Popielczyk, współzałożyciel żyrardowskiej „Solidarności”. 
Wspominamy działacza w wywiadzie uczniów SP nr 2 w Żyrardowie.
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Będą nowe TBS-y w Żyrardowie

Od 2015 roku nie powstał żaden nowy budynek TBS. W 2023 roku może się to 
zmienić. Rozmawiamy z prezesem Spółki Żyrardowskie TBS Sp. z o.o.
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Po 4 miesiącach protestów fi rma SARIA z oddziałem ReFood zorganizowała 
wyjazd studyjny do Rüdnitz pod Berlinem. Zapraszamy na naszą relację.
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NIEBO JEST OTWARTE DLA TYCH, 
KTÓRZY SŁUŻĄ OJCZYŹNIE

WSPOMNIENIA

W poniedziałek 6 grudnia zmarł Grzegorz Popiel-
czyk. Wspominamy założyciela żyrardowskiej 
„Solidarności” wyjątkowym wywiadem, który 
przeprowadzili uczniowie Paulina Grzejszczak, Ja-
kub Balcerowski i Mateusz Kubiak ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Żyrardowie przy wsparciu po-
lonistki Żanety Wesołowskiej. Rozmowa została 
przeprowadzona w ramach konkursu “Niedziela 
bez Teleranka. Stan wojenny oczami dziecka” or-
ganizowanego przez Zespół Szkół nr 3 w Wiskit-
kach, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrar-
dowie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa 
w 2018 roku.

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą  źnie. Wątpić nie potrzeba,

Że co im zazdrość ujmie. Bóg nagradzać będzie,
A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiędzie.”

Jan Kochanowski
Czy byłby pan uprzejmy się przedstawić, opowie-
dzieć o swojej rodzinie szczególnie o dzieciach, 
chcielibyśmy przede wszystkim poznać ich histo-
rię właśnie z perspektywy stanu wojennego.
Nazywam się Grzegorz Popielczyk – syn Feliksa i Barba-
ry. Tak mówili na mnie w stanie wojennym, inaczej się 
do mnie nie odzywano, tylko w ten sposób: „syn Felik-
sa i Barbary” by podkreślić, że wszyscy wszystko wiedzą 
na mój temat, a poważnie chciałbym zacząć od tego że 
miałem tą wielką radość, wspaniałą radość przeżycia, 
że brałem udział w powstaniu Solidarności. Byłem jej 
współorganizatorem w Żyrardowie i cieszę się, że w taki 
sposób w tych bardzo trudnych chwilach, dla kobiet 
przede wszystkim ,które stanowiły podstawę rodzin, bo 
one pracowały również w soboty, a w niedzielę chodziły 
na doróbki , aby zarobić na rodzinę, na dzieci. To żony 
i matki były w szczególny sposób predysponowane do 
takiej roli gospodyni rodziny ,za co paniom serdecznie 
dziękuję i cieszę się że panie stanowiły 80% żyrardow-
skich załóg. Także w tym zabieganiu w strasznej formule, 
jeśli tak można powiedzieć, naszego życia miejscowego 
znalazły się we właściwym czasie i wspaniale się zacho-
wały, z wielką determinacją walczyły o godność, o wszyst-
ko co wiązało się z naszym życiem. Wróciliśmy do ko-
ścioła w czasie powstania Solidarności co jest niezwykłe, 
istotne, ważne.
Czy mógłby nam Pan opowiedzieć ile lat miały 
pana dzieci w momencie kiedy wybuchł stan wo-
jenny?
Mojego syna Pawła jeszcze nie było, natomiast mojej 
żony córki miały 12,14 lat.
Czyli były to nastolatki?
Tak, czyli niepełnoletnie dziewczyny, które zostały bez 
matki i tutaj muszę powiedzieć, zawsze to mówię i będę 
mówił, że tacy bohaterowie zakichani, którzy wywołali 
stan wojenny i bali się kobiet,  to co to za faceci? Auten-
tycznie się bali, dlatego, że zamykali je w więzieniach.

Moja zona przeszła całą drogę od zakładu karnego w Ło-
wiczu przez Olszynkę Grochowską w Warszawie i skoń-
czyła w Gołdapii. Była jedną z trzech kobiet które zostały 
internowane z Żyrardowa.
Jaka była przyczyna takiej decyzji, że żonę inter-
nowano i jak zareagowały dziewczyny na to?
Poświęciliśmy swoje życie Solidarności. Pracowaliśmy 
dosłownie  dzień i noc. Moja żona w pierwszej decyzji 
o internowaniu miała napisane, że chciała obalić istnie-
jący system państwowy ,czyli to było zagrożone karą 
śmierci. Tak została przeceniona, widocznie jej się bali. 
Chodziło o to, że co mogliśmy zrobić to zrobiliśmy, było 
to widać. Powstała świetna organizacja w Żyrardowie 
mimo tej czerwonej zarazy, która miała ogromny wpływ 
na ludzi w zakładach pracy, a i kobiety poradziły sobie 
z tym dzięki naszej determinacji i zaangażowaniu. Do-
prowadziliśmy do tego że wszędzie we wszystkich za-
kładach powstał Związek Zawodowy Solidarność i przy 
okazji powiem, że mieliśmy taki problem(to jest ewene-
ment na skalę Polski) „Co zrobić z tą komuną, żeby się 
jej przeciwstawić, bo przecież o to chodziło. To było nie-
prawdopodobne umęczenie naszej społeczności i my-
śmy zakładając taki oddział regionu Mazowsze Solidar-
ności nazwaliśmy to komisją związkową nie komitetem 
– tylko komisją związkową. Zaczynało się od komitetu 
założycielskiego, a myśmy taką międzyzakładową ko-
misję związkową założyli i tak zostaliśmy zarejestrowani 
w regionie Mazowsza, jako jedna jedyna taka organiza-
cja w kraju.
A jak dziewczynki zareagowały na tę sytuację, kie-
dy żona została internowana?
Dziewczynki bardzo to przeżyły, nie chce się wypowia-
dać, bo to nie jest przyjemne ale bardzo, bardzo prze-
żyły, dlatego że pierwszy raz znalazły się w takiej sytuacji, 
gdzie matka została im zabrana, w sensie dosłownym 
i nie wiedziały co dalej będzie, dlatego jest to przeżycie, 
które zostaje do końca życia.
Jak wyglądała edukacja dziewczynek w tym czasie, kiedy 
rozpoczął się stan wojenny? Bo to już jest czas można 
powiedzieć bardzo dużych obostrzeń z różnych stron, 
a z racji państwa, że tak powiem profesji, zajęcia i zaan-
gażowania to myślę, że też w związku z tym i w szkole 
dotykała ich ta sytuacja.
Bardzo różnie. Tzn. zależało właśnie od nauczycieli. Były 
komórki również związków komunistycznych, łagodnie 
mówiąc, wśród nauczycieli, ale byli także i nauczyciele, 
którzy w jakiś sposób dawali do zrozumienia, że są ra-
zem. To mniej więcej wyglądało jak w zakładach pracy, 
jak nas internowano, a internowano z Żyrardowa 8 osób 
to nie było odważnych, którzy by ruszyli żeby w naszym 
imieniu zaprotestować, żeby nas wyciągnąć z tego, po 
prostu ludzie się bali. Solidarność nauczycielska była 
bardzo dobrze zorganizowana i byli jak to ludzie, lepsi 
i gorsi. Jak uczęszczałem do technikum, , powiedziałem 
nauczycielce historii “niech pani opowie jak Związek 
Radziecki napadł na Polskę”, to chcieli mnie wyrzucić 
ze szkoły, za to że sobie w ten sposób pozwoliłem coś 
takiego wyrazić. Niby nic wielkiego, ale to akurat towa-
rzysz był pierwszym, a towarzyszka nauczycielka drugim 
sekretarzem POP w technikum.
Czy dziewczyny były w jakiś szczególny sposób 
prześladowane w szkole? Czy były jakieś sytuacje, 
że skarżyły się państwu w domu, że dotyka ich ta 
sytuacja?
Byli nauczyciele, którzy byli przyjaźnie nastawieni, ale byli 
i tacy którzy pokazywali kto tu rządzi.
Co było najgorsze podczas tego okresu-stanu wo-
jennego?
Ta noc zakichana, trzynastego. Po nas przyjechali dwo-
ma samochodami, bandyci przyjechali z bronią długą 
i krótką i co mnie zszokowało osobiście, co zapamięta-
łem, a o kobietach wypowiem się dobrze, nawet w tym 
momencie nie tracą głowy. Otworzyliśmy drzwi, żeby 
z drzwiami nie wchodzili, bo tak pukali cicho, że było sły-
chać na całych Chrobotach, bo tam wynajmowaliśmy 
taki domeczek, właściwie chałupkę.
Dziewczyny były wtedy w domu?

Tak, były. Jedna była młodsza córka i właśnie dlatego 
mówię ona to strasznie przeżyła, bo weszli i ten się do 
mnie przyczepił, ponieważ zadawać pytania “Dlaczego 
mam się ubierać?”, “Po co? Gdzie? Z jakiej racji?”. Z reszta 
ukradli mi walizeczkę, miałem taką fajną, ze wszystkimi 
dokumentami, pamiątkami dotyczącymi Solidarności. 
Jak mnie przywieźli na komendę to ten, który spisywał to 
wszystko, wyjmował z tej teczki, to aż ręce zacierał. I ten 
ofi cer z którym ja dyskutowałem w końcu wyjął ten pi-
stolet, przystawił mi do klatki piersiowej, ale ja w dalszym 
ciągu zacząłem zadawać pytania, no to zaczął dociskać, 
dociskać… i docisnął mnie do ściany tą lufą i kazał żonie 
podawać ubrania, nawet nie dał mi się ruszyć. No i żonę 
zabrali do osobowego auta, a mnie do budy.
A co z córką w tym czasie?
Córkę zawieźli do babci. Strasznie wtedy płakała, a oni 
mówili, że tylko na dwadzieścia minut, żeby się nie bała. 
No to ja mówię jak na dwadzieścia minut to po co takie 
zabiegi, taka armia i z karabinami. Wrażenia okrutne. 
Gdzie pana zabrano ?
Do więzienia w Łowiczu. Po czterech wrzucono nas do 
takiej celi bez okien, w zimę, tam koledzy podawali mi 
wszystko co mieli, a mróz był ponad 20 stopni, zresz-
tą tam była recydywa. To była taka cela dla tych, którzy 
gdzieś tam, po drodze jak wracali z pracy poza więzie-
niem, jak coś tam łyknęli to ich wrzucali do izby wytrzeź-
wień, ja tam trzy doby siedziałem to przemarzłem tak, 
chociaż mnie, koledzy co mogli to mi podrzucili, ale pod-
rzucili poprzez to, że klawisz się zgodził na to żeby podać. 
Cały czas chodziłem, nie spałem, bo to się nie dało spać. 
Po prostu byliśmy tak jak nas wzięli nie mieliśmy nic.Póź-
niej jak wróciłem do celi po tych trzech dobach, to przez 
trzy tygodnie trzęsło mnie tak zimno i wszyscy mnie 
przykrywali wszystkimi czym mieli, a było nas dziesięciu 
w celi, wszystkimi dziesięcioma kocami, i ja tak leżałem, 
żeby dojść, ja nie mogłem mówić. Z tego wychłodzenia, 
to miej więcej tak … jak, a może nie… ale jako ciekawost-
kę powiem, że ja zachorowałem zresztą widać, nie maco 
ukrywać. Zachorowałem i domagałem się normalnego 
leczenia, a przede wszystkim leczenia w warunkach wol-
nościowych, a nie w warunkach więziennych,zresztą tam 
na wszystkie dolegliwości była aspiryna, no i walczyłem 
o to, żeby wyjść na wolność po to żeby się leczyć i w pew-
nym momencie nie wytrzymałem, aż mnie przenieśli 
z Kazika celi do Zbyszka. Kazika Rokickiego, dwóch braci 
Rokickich razem z nami było. Byli internowani. Przenieśli 
mnie do Zbyszka celi i leżałem i myślałem, co by tu zro-
bić, żeby wymusić, żeby zajął się mną jakiś lekarz.
Naprawdę chorowałem, nie udawałem, zawsze był apel 
poranny, gdzie nas liczyli, czy jesteśmy wszyscy, tak jak-
byśmy mieli, nie wiem jak uciekać… przez dziurkę do 
klucza… nie dało się, ale przychodzili, więc ja się pytałem 
– „Czy jest naczelnik więzienia” ,,A dlaczego pytacie?”- od-
powiadali, oni nie mówili na pan ani ty, zresztą byli w spo-
sób makabryczny, nastawieni do nas bo ich zwierzchnicy 
i cala ta propaganda komunistyczna była skonstruowa-
na tak, żeby przedstawić nas  jako morderców, którzy 
gdyby nie stan wojenny i dobrodziej Jaruzelski, to by 
wszystkich wymordowali  -klawiszy również, oni przez 
pierwsze tygodnie byli dla nas nienaturalni, ale zobaczyli, 
że jesteśmy normalnymi ludźmi, to później to wszystko 
jakoś się ustabilizowało. 
Wracając do tematu, pytam się ich, czy jest naczelnik wię-
zienia. ,,A co się stało?”, ,,Chciałem się zobaczyć”, ,,A w ja-
kiej sprawie?”, ,,A w takiej, żeby spisać testament, w jego 
obecności”. Następnego dnia, wywieźli mnie do Łodzi, 
do szpitala więziennego. Lekarz mnie zbadał, obejrzał 
i napisał, że wymagam natychmiastowej hospitalizacji, 
a ja pod jego dokumentem napisałem oświadczenie, że 
nie wyrażam zgody, na leczenie w warunkach więzien-
nych. Następnego dnia przyjechali SB-cy ze Skierniewic 
i mnie puścili. To jest niezwykle ciekawe, bo tego same-
go dnia znalazłem się w szpitalu, po wyjściu z więzienia 
i tego samego dnia został mi przydzielony ,,opiekun”. Na-
wet pytałem pana doktora, a on mówi że to niemożliwe. 
„To jest milicjant, SB? ”Ja mówię -Tak”. ,,Niemożliwe, ja go 
badałem i rzeczywiście jest chory, dlatego przyjąłem go 
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na tą samą sale co i pana”.
Nie będę wymieniał nazwiska bo czasy są jeszcze nie 
zbyt pewne. Kolega mój, z  którym spotkałem się w So-
lidarności, mówi, że jestem przewrażliwiony, a ja mówi-
łem, że to jest jakiś, taki niepewny facet, widzę, że to nie 
jest swój człowiek i mówię do niego „Ty popatrz czy nikt 
nie idzie, a ja zajrzę do niego do szafki”, a tam patrzę le-
gitymacja milicyjna. Wiem jak się nazywał, zapamiętałem 
nazwisko, do końca życia będę pamiętał.
Nawet takie dwie panie podchodziły do mnie i mówiły, 
(bo na dole był automat taki ,,wrzuć monetę” i one sobie 
spacerowały, no na tyle dobrze się czuły, że mogły sobie 
chodzić i mówią) ,,Wie pan co? Ten cały czas chodzi na 
dół i dzwoni i coś chyba o panu mówił bo, jak przecho-
dziłyśmy to tak nam się wydawało.” Ja później poszedłem 
i rzeczywiście tak było, ale to już świadczyła też ta legity-
macja. Dlaczego ja o tym mówię, bo jak byliśmy na ope-
racji, to byliśmy inwigilowani nawet przez całą dobę, a tak 
przy okazji to cały czas. 
To też dotyczyło państwa dzieci czy tylko pań-
stwa?
Dotyczyło nas bezpośrednio, dlatego, że jak wyszliśmy 
– tutaj przeskakuje, to bezpośrednio pojechałem do 
Warszawy, zacząć nową działalność, jeśli tak można po-
wiedzieć. Nie po to zaczynaliśmy budować Solidarność, 
robić coś dobrego, dla ludzi i dla naszej ojczyzny, żeby 
zaprzestać, tylko dlatego, że jakiś tam ślepy generał, stan 
wojenny wymyślił. Zaraz ukazały się ulotki, ukazały się ga-
zetki, bibuła książki itd., a później to jeszcze radio i telewi-
zja. W związku z czym było się czego czepiać.
W Podkowie Leśnej nadawało radio Solidarność . Jed-
nego razu prowadzącemu odwołali w ostatniej chwili 
możliwość skorzystania z mieszkania, a to miała być 
zapowiedziana audycja radia Solidarność, więc musiała 
iść. To ja mu powiedziałem „Weź sprzęt i chodź do mnie, 
kawy, herbaty się napijemy. Będzie tak jak zostało prze-
kazane w informacji”. Żona powiedziała, jak weszliśmy 
z tym sprzętem ,,dobra to idźcie od razu na Chopina na 
komendę, po co się wygłupiać ?”. Rzeczywiście głupotą 
najwyższej rangi było u siebie puszczać sygnał radiowy. 
SB miało taki samochód z Łodzi i jeździli, namierzali sy-
gnały radiowe. Wtedy nie i przez cały stan wojenny nas 
nie złapali. Człowiek nauczyciel z trojgiem dzieci, z Pod-
kowy Leśnej, bardzo młody człowiek dostał 3,5 roku, za 
nadawanie radia.
A co w Państwa życiu zaprzepaścił Stan Wojenny, 
bo były to czasy w, których ludzie nie mogli kon-
tynuować nauki, na wymarzonych studiach, cho-
ciażby za poglądy.
Tak, oczywiście zresztą predestynowane były dzieci 
UBeków. Oligarchów ówczesnych, jeszcze by tego bra-
kowało, żeby dzieci działaczy Solidarności były tak samo 
traktowane.
A czy ten fakt jakoś wpłynął na naukę, pana plany 
zawodowe, czy chociażby na wykształcenie pań-
stwa dziecka?
Dziewczyny edukacje skończyły liceum ogólnokształcą-
cym,  żona wróciła do pracy, a ja zostałem rencistą po-
zbawionym perspektyw, to się wszystko wiąże, bo np. 
ona była najlepszym pracownikiem w tkaninach tech-
nicznych, a mnie zabierali prosto z ulicy. To było tragicz-
ne, bo żona i nikt nie wiedział co się ze mną stało, żona 
walczyła o leki dla mnie, chodziła pytała, ale mówili, ,,Nie 
ma – to pani pójdzie tam,  a tam mówili że gdzie indziej, 
a może tu może tam, może do Skierniewic”. A pewnego 
dnia była taka sytuacja, ż że zabrali mnie, a część leków 
miałem u babci, ja mówię „nigdzie z Wami nie jadę, bo 
nie mam leków”, a oni ,,to gdzie pan ma?”, a ja mówię 
,,u babci”, pojechaliśmy do babci. Babcia się ich spytała, 
gdzie mnie zabierają, a oni jej na to, że jak będzie chciała 
mnie odwiedzić to trzeba będzie paszport wyrobić. Bab-
cia strasznie to przeżyła, nie wytrzymała tej presji. A oni 
mnie do Wrześni, a tam jak w hotelu warunki, bez po-
równania jak tu. Potrzymali 48h i wypuszczali. Profilak-
tycznie uciekałem z domu przed świętami.
Czyli nie spędzali państwo razem świąt, jak to wy-
glądało?

Ja nie myślę o świętach Bożego Narodzenia czy Wielka-
nocy, tylko o takich jak  3 Maja, czy wybuch, to musiałem 
profilaktycznie uciekać.
Czyli nie było pewności, że pan do domu wróci?
Tak, powiem taką ciekawostkę. Wracamy z Warszawy, 
pierwszy raz Pawełek ze mną pojechał, wracamy z Sa-
skiej Kępy, pociągiem i pomiędzy Pruszkowem a Brwi-
nowem zatrzymuje się pociąg pomiędzy stacjami. Mój 
synek zaczyna się niecierpliwić, mijają minuty i nikt się 
nie odzywa. Ja jeździłem co najmniej raz w tygodniu do 
Warszawy i zapanowała taka cisza, nikt do nikogo się nie 
odzywał, nie wiadomo było na kogo się trafiło, a mój Pa-
wełek mnie ciągle pyta dlaczego stoimy. W końcu mówię 
mu , że „nie wiem”, a on mi mówi „to ja ci powiem,  to 
wszytko przez tych komunistów!”. Siedziały na przeciwko 
nas siostry zakonne, które jak wszyscy ryczeli ze śmie-
chu. Wszyscy śmieli się, aż do Żyrardowa.
A czy to, że dziewczyny, skończyły na Liceum  to 
była ich decyzja?
Nie, to była konieczność, żadnych perspektyw, Uniwer-
sytet Warszawski odpadł, bo nie miałem tam wielu zna-
jomych, to nie były te czy lata dziewięćdziesiąte.
Pan został skazany prawomocnym  wyrokiem, 
czyli pan nie otrzymał by zaświadczenia o nieka-
ralności?
Tak, miałem wyrok z artykułu 281, za  szerzenie niepoko-
jów społecznych.
Czy to był fakt, który uniemożliwiał panu pracę?
Nie, ja po powrocie z internowania, znalazłem się pod 
opieką lekarzy i w 1983 roku zostałem rencistą
Czy to było pokłosie stanu wojennego?
Tak, trzeba być niezwykle mocnym psychicznie, bo jeśli 
ktoś chodzi za tobą krok w krok i sprawdzają wszystko, 
to nie jest to przyjemne, ja byłem 30 razy na dołku w Ży-
rardowie.
Czyli te przeszukania były w obecności dzieci i z za-
skoczenia?
Tak, przychodzili, wrócę do powrotu z Gdańska, kiedy 
ich nie chciałem wpuścić, walili do drzwi i pies szczekał, 
a mieliśmy wtedy taką fajną wilczyce Agusie, ale okno 
było otwarte mieszkaliśmy na parterze, i oni poprzez 
okno weszli, nie chciałem ich wpuścić bo w 1980 roku 
ich wpuściłem to mi ulotki podrzucili za które dostałem 
wyrok, a co ciekawe miałem świadków oskarżenia  sied-
miu SBków i jednego Ormowca, a sędzia…wyrok wydał 
taki, że nawet jeszcze bardziej się przychylił niż prokura-
tor żądał.
No i pyta się sędzia jednego z nich „No, a jak to się sta-
ło, że się Pan znalazł na Wrzosowej u oskarżonego? Na 
ulicy Pana zgarnęli jak jechał ten samochód z funkcjo-
nariuszami?”.„Nie proszę Sądu ”- mówi ”Ja tu przecież 
dyżuruję. Jesteśmy codziennie od 13 grudnia wszyscy 
ormowcy z Żyrardowa – całe doby przebywamy”. Tak że 
no przyjechali na komendę, zabrali mnie i pojechaliśmy 
na rewizję.
A jak wyglądał taki Państwa normalny dzień? Jak 
było z telewizją, żywnością, jak to wyglądało?
Kartki, kartki i kartki. Trzeba było czekać. No normalnie 
ja stałem, bo żona pracowała to ja stałem w kolejce 
rano po chleb i brałem zawsze psa ze sobą. Zomo się 
nazywał. Brałem go ze sobą jak był grzeczny to super, 
ale jak był niegrzeczny to wołałem go „Zomo! Do nogi! 
Siad!”. Szkoda mi było tego psa, bo go tez mi otruli. Fajnie 
było jak w telewizji wiadomości były – „Dziennik Telewi-
zyjny’. I tam jak coś mówili na temat Zmotoryzowanych 
Oddziałach Milicji Obywatelskiej (ZOMO) to psiakowi od 
razu uszy szły do góry ,bo myślał, że to do niego.
Czyli rozumiem, no bo to taki ważny fakt, jeżeli 
chodzi o dzieci tak z własnej perspektywy, jeżeli 
chodzi o psy to po prostu państwu te psy otruli, 
tak? Czy państwo mieli jakąś świadomość w ja-
kich okolicznościach to się stało?
Nie, nie, nie. Tego nie, to jest niemożliwe. Natomiast 
psy im przeszkadzały, dlatego że szczekały jak oni przy-
chodzili. A potrafili przyjeżdżać o 2-3 w nocy. Bawiąc się 
wjeżdżali na podwórko, nasze okna oświetlali z samo-

chodu, na klakson sobie naciskał. Przyjechali pokazać, 
że oni są. Albo szli krok w krok dosłownie metr, półtora 
metra za nami.
Również jak Państwo też na spacer gdzieś szli?
Tak, tak, ponieważ mieszkaliśmy na Wrzosowej przy lesie 
to nawet jak z Pawełkiem, z dzieckiem, to oni za nami. My 
żeśmy ich próbowali zgubić wielokrotnie, ale mieli kilka 
brygad, na przykład swoje jakieś tam połączenia specjal-
ne i się w ten sposób zorganizowali. Nawet przy ślubie 
nas odwieźli do urzędu, domu weselnego.
Na wesele też się wprosili?
[Śmiech}. Kazik… Kazik Nowicki no mówi, że czeka jak 
wejdą, no ale nie weszli.
Wrócę do Pawełka, bo to jest niezwykle ważne co się 
stało w czerwcu ‘87 roku, kiedy Pawełek miał 4 lata, ja 
byłem sam z nim w domu, pies zaczął szczekać – znowu 
przyszli, nie chciałem ich wpuścić, weszli przez okno, ja 
akurat zmywałem naczynia. Poprzewracali to wszystko, 
powylewała się woda, dwóch weszło, otworzyli drzwi, 
skopali psa. Przecież łobuz w więzieniu by za to odpo-
wiadał, prawda, że się znęcał nad psem. No bo pies 
szczekał, naturalne przecież i Pawełek rzucił mi się na 
szyję, przytulił się biedny łkał, to oni wyrywali mi z go rąk, 
bo ja mówię „Nigdzie nie idę, bo nie zostawię dziecka 
samego”. A oni na to, że dziecko do domu dziecka, a oni 
przyjechali po mnie”. Za ręce i za nogi i już, nie? Jak zwy-
kle. Ja mówię „ Spokojnie, zaraz, moment”.Na szczęście 
akurat córka przyszła i ona z nim została. Ale Pawełek 
tak to przeżył, że do nocy łkał. On to wszystko przeżywał. 
Te wszystkie moje rewizje, zatrzymywania. No wszystko 
to widział, a to wszystko odbijało się na zdrowiu dziecka. 
Potem okazało się,  jak pojechałem z nim do Warszawy 
do lekarza, że to jest stan psychiczny tego lęku. Rysował 
jakieś postacie, które miały mnie chronić. No wszystko 
wina komunistów.
Czyli miał pojęcie, bo tak jak Pan wspominał ta 
rozmowę w pociągu to rozumiem, że on potrafił 
nazwać tych ludzi, których lokalizował jako to zło, 
które Państwa spotykało?
Jeszcze takie represje jak moja żona była najlepszym 
pracownikiem zakładu. Zabierali ją na komendę raz, 
dwa, trzy razy tylko po to, żeby jej powiedzieć, że nie 
dostanie mieszkania. Był taki przydział z kilku zakładów 
pracy, bo współbudowały to właśnie one. Zresztą ja też 
200 godzin przepracowałem i wracam z komendy no to 
idę do tkalni, żeby widziała, że jestem  i idzie dyrektor, 
wchodzi po schodach i ja mówię „Panie dyrektorze po 
raz kolejny po prostu zaprosili mnie na komendę, żeby 
powiedzieć, że moja żona nie dostanie mieszkania”. On 
się zdziwił i mówi „Co? Pańska żona jest najlepszym pra-
cownikiem zakładu, żona dostanie mieszkanie, bo ja tu 
rządzę.” No i żona dostała bardzo szybko to mieszkanie. 
Mówię o dyrektorze Romańskim.
Czy pamięta Pan Sylwestra, jeśli chodzi o ‘81 rok?
W więzieniu razem z żoną.
Czyli dzieci witały Nowy Rok u babci?
U babci. I święta były dla nas bardzo przykre, a dla dzieci 
nieprawdopodobnie było to trudne. Od razu po wybu-
chu stanu wojennego zostajemy 13 grudnia w nocy in-
ternowani.
A jak Pan wspomina koniec stanu wojennego?
Wrzesień 1988 rok operacja w szpitalu w Żyrardowie. 
Też taka ciekawostka. Przychodzi do mnie Tadeusz, 
szef firmy, która wykonywała różne prace jako prywat-
ny przedsiębiorca. Ja mu otwieram drzwi, a on zaczyna 
szeptać. Ja się pytam „Tadziu, ale co się stało?”. A on mi 
po prostu odpowiada „Zakładają Ci podsłuch”. Ja się 
śmieję i mówię, że niemożliwe. Ale potem się okazało, 
że jeszcze tam nie mieszkaliśmy, a w mieszkaniu już był 
podsłuch. U sąsiada piętro niżej też był. Jeszcze jeden 
świetny przykład na to, że oni się mojej żony bali. Jak 
mówiłem chodziła i chodziła, jak mnie w czerwcu zabrali. 
I jestem na górze, szef mnie wezwał, na Szopena. Okna 
jedyne nie okratowane i słyszę głos Jadwigi. Jak ona im 
dziękowała, jakie ona im życzenia składała to nie do po-
wtórzenia. [Śmiech]. I ja się wychyliłem i mówię „Jadwi-
ga, to Ty?” Ona od razu, że mnie na dołku szukała, że 
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DRUHNA TEODORA  
LEWANDOWSKA

Ostatnia harcerka żeńskiego huf-
ca „Młody Las” stawiła się przed 
Panem, aby przy Jego boku rozpo-
cząć Wieczną Wartę.
Pogrążeni w głębokim smutku poże-
gnaliśmy Druhnę Teodorę Lewandow-
ską zmarłą w dniu 25 listopada 2021 
roku ostatnią harcerkę żyrardowskiego 
konspiracyjnego hufca żeńskiego „Mło-
dy Las”, Kombatantkę Armii Krajowej, 
naszą Koleżankę.
Druhna Teodora, rocznik 1928, z har-
cerstwem związana była emocjonalnie 
już od lat najmłodszych poprzez bar-
dzo bliskie kontakty z Jadwigą Twar-
dowską, Hufcową i Komendantką ży-
rardowskiego hufca żeńskiego. Przed 
wybuchem II wojny światowej krótko 
należała do zastępu zuchów prowa-
dzonego przez Marię Załuską. Jesienią 
1939 roku razem z innymi harcerkami 
brała udział w przejmowaniu i prze-
kazywaniu wiadomości dla rodzin od 
żołnierzy polskich przetrzymywanych 
przez wermacht w obozie jenieckim 
zlokalizowanym na terenie żyrardow-

skiego stadionu sportowego (dzisiejsze 
boisko Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardo-
wie). Po wrześniu 1939 roku miała kon-
takt z harcerstwem konspiracyjnym, 
gdyż w domu Jej rodziców położonym 
na przedmieściach Żyrardowa – „na 
Działkach” – odbywały się spotkania 
hufcowej Jadwigi Twardowskiej z do-
wództwem harcerstwa, składane były 
przyrzeczenia harcerskie, miały miej-
sce sprawdziany sprawnościowe oraz 
egzaminy z wiedzy sanitarnej. Tosia, jak 
się do niej zwracano, przyjmując pseu-
donim „Smreczek” włączyła się w dzia-
łalność zastępu „Smreki” wchodzącego 
w skład konspiracyjnego hufca żeńskie-
go „Młody Las”. Często była łączniczką 
Jadwigi Twardowskiej, Komendantki 
hufca. Brała też udział w życiu kultural-
nym swego zastępu. Druhna „Smre-
czek” przeszła podstawowe szkolenie 
sanitarne, co prawda bez praktyki 
w szpitalu z powodu młodego wieku, 
ale już od czerwca 1943 roku działa-
ła jako sanitariuszka w hufcu „Młody 
Las”, który był plutonem sanitarnym 
żyrardowskiego Ośrodka Armii Krajo-
wej „Żaba”. Jesienią 1944 roku, w trak-
cje trwania i po upadku Powstania 
Warszawskiego, pomagała starszym 
harcerkom przy dożywianiu dzieci 
– w większość niemowląt, które oku-
pant, wraz z matkami lub kimś z rodzi-
ny, umieścił w żyrardowskiej bożnicy. 
Podczas okupacji niemieckiej uczęsz-
czała na konspiracyjne Kursy Tajnego 
Nauczania, co pozwoliło Jej na zdanie 
w 1945 roku matury i uzyskanie świa-
dectwa dojrzałości w żyrardowskim 
Gimnazjum oraz rozpoczęcie studiów 
na Uniwersytecie Warszawskim na Wy-
dziale Polonistyki. Po trzech latach stu-
diów nakazem pracy została skierowa-
na do nauczania w szkołach górniczych 
w Żarach, Szopienicach i w Chorzowie. 
Od 1957 do 1992 roku jako nauczyciel-
ka języka polskiego pracowała w Ze-
spole Szkół Zawodowych w Żyrardowie 

„Elektryku”, w którym przez kilkanaście 
lat pełniła funkcję dyrektora pedago-
gicznego. W latach 6o-tych zdobyła 
tytuł magistra. Była czynnym działa-
czem Związku Nauczycielstwa Polskie-
go. Organizując życie kulturalne szkoły 
oraz liczne obozy i wycieczki dużo cza-
su, głównie prywatnego, poświęcała 
młodzieży, z którą miała bardzo do-
bry kontakt, która zawsze mogła liczyć 
na Jej zrozumienie, wsparcie i pomoc. 
Z wielką starannością przygotowywała 
swoich uczniów do egzaminu dojrzało-
ści, a wyniki przez nich osiągane trakto-
wała jako największą nagrodę za swo-
ją pracę. Działała także społecznie na 
rzecz miasta Żyrardowa. Przez kilka lat 
była członkiem Rady Nadzorczej w Ży-
rardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
później była sekretarzem Rady Osie-
dla ŻSM. Po powstaniu, w 1986 roku, 
Klubu Seniorek konspiracyjnego Hufca 
była jego aktywną członkinią, a swoją 
bogatą wiedzę o działalności żyrardow-
skich dziewcząt w tajnej organizacji 
harcerskiej i ich losach zawarła w opra-
cowaniu „Młody Las”. Po wstąpieniu 
do Środowiska ŚZŻAK „Żaba” w Żyrar-
dowie weszła w skład jego Zarządu, 
najpierw jako sekretarz, a po pewnym 
czasie równocześnie jako skarbnik. 
Brała czynny udział w organizowaniu 
uroczystości rocznicowych i okoliczno-
ściowych, w których dopóki pozwalało 
Jej zdrowie uczestniczyła.
Razem z Majorem Edwardem Dębiń-
skim „Sępem”, Prezesem Środowiska 
w latach 1991 – 2017, opracowała ży-
ciorysy prawie tysiąca żołnierzy żyrar-
dowskiego Ośrodka AK „Żaba” przy-
gotowując je do wydania drukiem. 
Uczestniczyła w comiesięcznych spo-
tkaniach Środowiska „Żaba” dzieląc się 
chętnie wspomnieniami z tragicznych 
lat okupacji hitlerowskiej i trudnych 
czasów powojennych. Swoją postawą 
i zaangażowaniem w pracy w szkolnic-
twie oraz w działalności społecznej wie-

lokroć udowadniała, że jest osobą, któ-
rą nie sposób będzie zastąpić. W 2020 
roku, pomimo trudności w poruszaniu 
się, wzięła udział w projekcie histo-
ryczno-fotograficznym realizowanym 
w żyrardowskim Zespole Szkół nr 1, za-
tytułowanym „Postacie kombatantów 
Ośrodka AK „Żaba” w obiektywie Olgi 
Gadomskiej”. Za pracę konspiracyjną 
podczas okupacji niemieckiej i powo-
jenną pracę z młodzieżą, zawodową 
oraz społeczną była odznaczana dy-
plomami, medalami i różnego rodzaju 
odznaczeniami, w tym Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi i medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. Otrzyma-
ła również Odznakę Przyjaciel Dziecka, 
a także Honorową Odznakę przyzna-
waną Kombatantom AK „Kolumbowie 
Rocznik 20”.

Po Mszy Świętej Żałobnej 
odprawionej w dniu 4 grudnia br. 
w kościele Wniebowstąpienia Pań-
skiego w Żyrardowie Druhna Teodora 
„Smreczek” spoczęła na miejscowym 
Cmentarzu Parafialnym (Sektor B3, 
rząd 1, grób nr 2).
Jej optymizmu i uśmiechu będzie nam 
bardzo brakowało.

Cześć Jej pamięci
Piotr Siwierski w imieniu Członków Środowiska

ŚZŻAK „Żaba – Bażant” w Żyrardowie

co ja tam na górze robię. Ja jej mówię, że szef mnie nie 
wypuści dopóki papież nie wyjedzie, także do Warszawy 
nie pojedziemy. I zaczęła krzyczeć „Solidarność! To ja za 
Ciebie będę krzyczeć”.
Jeszcze takie ciekawa rzecz. Była grupka pięciu osób, 
dzielnych ludzi, którzy opracowali podwójnie. I kiedyś 
na osiedlu Żeromskiego mieszkał mój świętej pamięci 
kolega na ostatnim piętrze i ja się z nim dogadałem, że 
otworzy mi wejście na dach i ja rozłożę ulotki. I tak się 
parę razy bawiliśmy. A ja podjechałem z wózkiem z Pa-
wełkiem. Pawełka zostawiłem na dole, biegiem na górę 
do kolegi swojego, drzwi otwiera, otwiera ten szyber-
dach. Pukałem, że już, on mi otwierał, ja “ziu… !!!”, szyb-
ko na dół, kółko z Pawełkiem wokół bloku. Objechałem 
dookoła i patrzę – odpowiedni kierunek wiatru i te 1500 
ulotek poszło. Zjechały i trzy samochody. Ludzie łapali, 
bo wiadomo. A oni tym ludziom wyrywali je i grozili mi 
nawet karabinem.
Fajne były sytuacje, albo tak głupie jak winię siebie za 
syna, albo tak jak żona była w ciąży ,a my chodziliśmy 
z ulotkami.
A jak to się na synu się odcisnęło?
Będzie wymagał opieki do końca życia kochających go 
ludzi, niestety. Jest osobą niepełnosprawną. Siedziało 
w nim to wewnątrz. A wyszło kiedy chcieli mi go ode 

mnie zabrać. On to widział i to gdzieś tam narastało. 
Chciał mnie chronić, bo te postacie rysował. I to moja 
wina, bo powinienem zrezygnować. Darować sobie. Ale 
czego się nie robi dla ojczyzny?
Niebo jest otwarte dla tych, którzy służą ojczyź-
nie.
Z Panem Bogiem tak. No byliśmy, jako ciekawostkę też 
powiem,później doczekaliśmy mszy przez tą szczekacz-
kę, bo to był ślepy generał. Swoje przemówienie nam 
wygłaszał jaki to dobrobyt nam szykuje tym stanem wo-
jennym. Wielkie wsparcie, przeogromne- wiara w Boga. 
Trzymała na duchu. I wiara w to, że się robi coś dobre-
go dla kraju. Wspaniałe uczucie podnieść się chociaż na 
chwilę z kolan. Polecam każdemu.
Bardzo dziękujemy, bo moglibyśmy rozmawiać bardzo 
długo. Z racji różnych tam wspomnień opowiadanych 
przez rodziców, właśnie te kartki i właśnie kwestia tych 
słodyczy, których po prostu nie było.
Jest to kawałek naszego miasta, naszej historii. Tyle po-
świeciłem, poświęciliśmy, ale czego się nie robi dla Oj-
czyzny…
Grzegorz Popielczyk pozostawał w ciągłym zaintereso-
waniu SB. Powód: „Był zatrudniony w dniu 1.07.1981 na 
stanowisku przewodniczącego w Oddziale Żyrardów Za-

rządu NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze”.
Internowany 13.12.1981 na wniosek Wydziału Śled-
czego KWMO w Skierniewicach z powodu„zagrożenia 
porządku prawnego PRL”. Decyzją KWMO w Skierniewi-
cach nr. 24/82 z dnia 2.03.1982 uchylono internowanie.
W dniu 13.09.1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Ży-
rardowie z art. 282a kk na rok pozbawienia wolności i 4 
tys. zł. kosztów sądowych. Powód: „w dniach od 18 do 
28 lutego 1985 w Żyrardowie kolportował ulotki rozrzu-
cając je po klatkach domów mieszkalnych w celu wywo-
łania niepokoju publicznego” wzywających do słucha-
nia”Radia Solidarność”. Sąd rewizyjny w Skierniewicach 
25.02.1986 skazał ww. na 1 rok pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na 3 lata, 3 600 zł na rzecz Skarbu Pań-
stwa i 200 zł kosztów sądowych.
Był objęty kontrolą operacyjną w ramach kwestionariu-
sza ewidencyjnego zarejestrowanego pod numerem 
5981 przez Referat III RUSW w Żyrardowie. W dniu 
9.08.1989 zakończony z powodu „zaprzestania wrogiej 
działalności”. Więcej informacji – Katalog Osób Rozpraco-
wywanych przez SB – IPN

Autorzy wywiadu: 
Paulina Grzejszczak, Jakub Balcerowski i Mateusz Kubiak
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„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
ks. Jan Twardowski

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Teresy Korzeb

Babci Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

Rodzinie i Najbliższym 
składają

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego 
Przewodniczący i Rada Powiatu Żyrardowskiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność.”

Panu Stanisławowi Nalejowi
Członkowi Zarządu Powiatu Żyrardowskiego

najszczersze wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Żony

składają

Starosta i Zarząd Powiatu Żyrardowskiego
Przewodniczący i Rada Powiatu Żyrardowskiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

„Jest taka chwila, o której myślimy, która na pewno nadejdzie, 

ale zawsze nie w porę, zawsze za wcześnie”

Prezydentowi Miasta Żyrardowa 
Lucjanowi Krzysztofowi Chrzanowskiemu

kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy

składają

Starosta i Zarząd Powiatu Żyrardowskiego
Przewodniczący i Rada Powiatu Żyrardowskiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Panu
Lucjanowi Krzysztofowi Chrzanowskiemu

w tych trudnych chwilach po stracie

MAMY

wraz z pracownikami

Rodzinie i bliskim

Stowarzyszenie

Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego.

dla Rodziny i Bliskich 

Panu

Krzysztofa Dziwisza 

BABCI

dla Rodziny i Bliskich

KrzysztKrzysztof Rdestof Rdest KrzyszKrzysztotof Rdestf Rdest

N O N  O M N I S  M O R I A R
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Od 2015 roku spółka Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego nie postawiła żadnego nowe-
go bloku na terenie Żyrardowa. Zainteresowa-
nie mieszkaniami z zasobie spółki ciągle nie 
maleje, a ta nie pozostaje w uśpieniu. O pla-
nach na najbliższe lata i sytuacji TBS w Żyrar-
dowie rozmawiamy z Grzegorzem Aliszewskim. 
Panie Prezesie, czy zwiększenie zainteresowa-
nia rynkiem nieruchomości przekłada się na 
działanie Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego?
Rzeczywiście Żyrardów stał się interesującym dla 
deweloperów miejscem, co w pewnym okresie spo-
wodowało, że grupa mieszkańców naszych zasobów, 
której możliwości finansowe na to pozwalały, w jakiś 
sposób dążyły do własności. W naszej polskiej tradycji 
gdzieś się utarło, że jednak chcemy dochodzić do tej 
własności, która też wynika z określonych potrzeb, na 
przykład chęci powiększenia przestrzeni lokalu, a my 
z racji ustawy, nie możemy budować lokali większych, 
niż 70 m2. Nie możemy tym samym budować stume-
trowych apartamentów, przy wykorzystaniu środków 
pomocowych państwa, czyli np. korzystać z preferen-
cyjnego kredytu. To być może też powodowało chęć 
rozpoczęcia np. budowy domów w większej ilości. 
Skutkiem tego jest fakt, że w skali roku około 10-12 
osób rozwiązywało z nami umowę. Ten niewielki ruch 
rzeczywiście był. Natomiast zainteresowanie wciąż 
jest duże i gdybym dzisiaj posiadał środki, podejrze-
wam, że rocznie chętnych na wynajmem mieszkania 
w żyrardowskim TBS-ie jest co najmniej między 50 
a 100 osób. Dziś wniosków, które są składane mimo 
żadnych gwarancji przyznania mieszkania, mam oko-
ło 160. Ja tym osobom nie jestem w stanie nic zagwa-
rantować. 
Do kogo skierowana jest Państwa oferta?
Rozwiązanie, które proponuje TBS, to oferta szczegól-
nie dla osób młodych, ale nie tylko. Przede wszystkim 

dla osób, które są aktywne zawodowo, są ambitne 
i chcą mieszkać w godnych warunkach. Stać je na to, 
żeby płacić troszeczkę większy czynsz, ale one są na 
tyle wydolne ekonomicznie, że stać je było na niewiel-
ki, stosunkowo do zakupu mieszkania, wkład własny, 
tak zwany partycypacyjny i spłacanie regularnie na-
leżności wynikających z umowy najmu czyli czynszu 
i mediów. Natomiast z ubolewaniem stwierdzam, 
że spółka od 2013 roku nie podjęła żadnej realizacji, 
pomimo dużego zainteresowania wśród mieszkań-
ców, które jest cały czas. Deweloperzy na rynku dzia-
łają, ofert na mieszkania własnościowe jest bardzo 
dużo, a my mamy cały czas chętnych, którzy ubiegają 
się o mieszkania, pomimo że nie dysponowaliśmy 
lokalami. My powoli jednak zmieniamy mentalność 
jako Polacy, czyli już nie wszyscy chcą mieszkać „na 
swoim”, a bardziej zależy im na tym, żeby po prostu 
godnie mieszkać, w dobrych warunkach. Tak obecnie 
funkcjonuje większość państw zachodnich – Niemcy 
czy Francja, gdzie te mieszkania na wynajem są bar-
dziej atrakcyjne. My z racji tego, że jesteśmy spółką 
gminną, realizujemy pewne zadania i nie ukrywam, 
że TBS jako spółka nie jest w stanie sama znaleźć 
środki finansowe na budowę budynku. My możemy 
korzystać czy z kredytu preferencyjnego, czy czę-
ściowo z wkładów najemców czyli partycypacji, ale 
zawsze miasto musi się do tego dołożyć. Ze względu 
na ogólny wzrost cen,  potrzeby finansowe stawały 
się coraz większe, a miasto realizowało inne zadania, 
które uniemożliwiały powstanie kolejnych budynków. 
W 2015 r. Rada Miasta Żyrardowa podjęła uchwałę, 
z której wynikało, że wyraża zgodę na przeniesienie 
własności działki przy ulicy Parkingowej na rzecz bu-
dowy kolejnego bloku TBS. Niestety decyzje ówcze-
snego Prezydenta spowodowały, że do tej realizacji 
nie doszło, natomiast dziś wraz z Prezydentem pró-
bujemy wrócić do kontynuowania tych dobrych tra-
dycji TBS-ów, czyli budowania nowych budynków. 
Oczywiście jest to uwarunkowane tym, że miasto 
pozyska środki zewnętrzne. Więc istotą tego całego 
zamierzenia jest to, czy Miastu uda się skorzystać 
w tej chwili z bardzo dobrych programów rządowych 
wsparcia dla gmin, a są takie dwa. Jeden z nich re-
alizuje Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie miasto 
może otrzymać ok. 5 milionów bezzwrotnego grantu, 
zaś drugie źródło zakłada wsparcie do 10% inwesty-
cji z Krajowego Zasobu Nieruchomości i tu mówimy 
o grancie w wysokości około 1,6 mln zł. Czyli łącznie 
możemy mówić o prawie 7 mln zł  dofinansowania 
ze środków, które pozyska miasto i przekaże na dzia-
łania budowy TBS. Jeżeli uda się pozyskać wszystkie 
te środki, jest szansa, że zbudujemy kolejne 48 lokali. 
Zakładamy, że potrzebujemy ok. 18 miesięcy na wy-
budowanie i oddanie takiego budynku. 
Wspomniał Pan, że nowy budynek powstanie 
na Parkingowej, czy w związku z tym ta estety-
ka zostanie zachowana? 
Tak, będzie korespondował z dwoma budynkami, 
które obecnie posiadamy. Oczywiście to miejsce bę-
dzie trochę zróżnicowane urbanistycznie, bo w tym 
samym miejscu operują trzy podmioty – my, jako TBS 
i dwa podmioty deweloperskie. Każdy buduje w in-
nym stylu.  Można powiedzieć, że ogólnie w tym trój-
kącie, który się tam znajduje, powstanie mikro dzielni-
ca miasta. Cały ten obszar będzie zabudowany.
Ile będzie kosztować budowa nowego budyn-
ku?
Na koszt inwestycji nie składa się tylko samo wybudo-
wanie domu, ale koszt poniesiony z tytułu zakupienia 
działki, dokumentacja, etc. My szacujemy, że łącznie 
nie przekroczy 16 milionów złotych. Oczywiście prze-
targ dopiero pokaże, jaka cena będzie ostateczną.
Tym bardziej, że ceny materiałów budowla-

nych mocno poszły w górę…
Docierają do nas takie informacje, że w tej chwili tro-
chę stabilizuje się ta sytuacja, chociaż żyjemy w tak dy-
namicznych czasach, że każdy ruch, nawet zewnętrz-
ny, powoduje odzew ruchu wewnętrznego. 
Wracając jeszcze do nowego budynku, wspo-
mniał Pan, że będzie 48 mieszkań, a ustawa 
poniekąd decyduje, jakiej wielkości będą te 
mieszkania. Zatem na jakie mieszkania będą 
mogli liczyć nowi najemcy w tym konkretnym 
budynku?
Minęło prawie 6 lat od wstępnych rozmów na temat 
budowy tego budynku. Zleciliśmy wykonanie doku-
mentacji, która powstała w 2017 roku, w tym samym 
roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, czyli na 
tamtym etapie naszych analiz, na podstawie wnio-
sków, które do nas wpływały, było dosyć duże zapo-
trzebowanie na lokale większe. Czyli w tym budynku, 
około 50% lokali, to mieszkania 3 pokojowe, od 60-70 
m2. Pozostała część to będzie gdzieś około 50 m2, 
dwupokojowe. Oczywiście to też się wiąże z większym 
wkładem partycypacji, która jest uzależniona od wiel-
kości mieszkania i kosztów, jakie będziemy ponosili 
w trakcie realizacji. Zakładamy, że partycypacja bę-
dzie wynosiła między 50-70 tys., czyli około 1000 zł za 
m2. W porównaniu z cenami, które oferują dewelo-
perzy, to wcale dużo nie jest. Bo jeżeli mówimy teraz 
o cenach zakupu rzędu 7 tys. zł za m2 w Żyrardowie, 
to łatwo policzyć, że pięćdziesięciometrowe mieszka-
nie w stanie deweloperskim to koszt rzędu 350 tys. 
zł, plus do tego własna adaptacja. Tym bardziej, że 
partycypacja jest zwrotna w przypadku, gdy najemca 
zdecyduje się zrezygnować z mieszkania i zgodnie 
z ustawą, podlega waloryzacji. 
Podczas jednej z ostatnich Komisji Mieszkanio-
wych dowiedzieliśmy się, że PGM zadłużony 
jest na 6 mln zł. Czy TBS też boryka się z takimi 
problemami?
Mam dosyć duże doświadczenie z mieszkaniami ko-
munalnymi, bo od 2011-2015 roku pełniłem funkcję 
członka zarządu w PGM, czyli właśnie spółki, która 
zarządza mieniem komunalnym i wiem, że ta pro-
blematyka zadłużenia jest dosyć złożona. Natomiast 
problem tkwi w instrumentach, które są stosowane. 
Ja jako zarządzający miejskim TBS, stosuję kaucje, któ-
re nie są stosowane w zasobie komunalnym. To jest 
kwota, która pozwala mi reagować w momencie, gdy 
najemca ma jakieś problemy. Ja mam jego pieniądze, 
które w przypadku jakichś problemów finansowych 
są w obrocie. To jest dwunastokrotność miesięcznego 
czynszu. Jeżeli czynsz mamy dzisiaj na poziomie 11 zł 
za m2 [od 2022 r.], to przy mieszkaniu 50 metrowym 
mamy w obrocie 6 600 zł. Po drugie mamy partycypa-
cje, czyli gdy okazuje się, że mieszkanie jest w bardzo 
złym stanie, a zdarzają się takie przypadki i dochodzi 
nawet do odebrania mieszkania decyzją sądu, to ja 
w dalszym ciągu mogę zabezpieczyć sobie roszcze-
nia z tytułu wniesionej partycypacji. I to jest wyłącz-
nie kwestia monitorowania działań w odpowiednim 
czasie, żeby nie dopuścić do sytuacji, gdzie wartość 
zobowiązania najemcy przekroczy wartość najmu. 
Zadłużenie moich najemców ogółem do wszystkich 
należności w roku, kształtuje się na poziomie 2%. 
Kwotowo mówimy o jakichś 100 tys. zł. W porównaniu 
z milionami, które są w PGM, to niska wartość. I to 
też jest odpowiedź, dlaczego powinniśmy odchodzić 
od mieszkań komunalnych. Tam proces wygląda ina-
czej – mamy najemcę, który nie wpłacił kaucji. Daje-
my mu mieszkanie, ale on nie wpłaca partycypacji. 
Co prawda nie są to mieszkania o bardzo wysokim 
standardzie, ale jest część budynków z pełnym wypo-
sażeniem. I w momencie, gdy miasto nie dysponuje 
żadnym narzędziem i załóżmy Pani wynajmuje lokal, 

WYWIAD

Nowy blok TBS 
jeszcze w 2023 roku!

fot. Grzegorz Aliszewski 
Prezes Spółki Żyrardowskie TBS Sp. z o.o.
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jest Pani niewypłacalna, ale Pani tam mieszka, to za-
nim ruszy procedura sądowa, zapadnie decyzja, któ-
ra najczęściej mówi o przyznaniu lokalu socjalnego, 
to minie mnóstwo czasu, a zadłużenie rośnie. Najem-
ca nie płaci, a dalej korzysta na przykład z mediów, 
za które w pierwszej kolejności straty ponosi Miasto, 
a dopiero później stara się egzekwować należności 
wynikające z tytułu najmu. U mnie takiej sytuacji nie 
ma. Nie dochodzi do sytuacji, w której najemca jest 
niewypłacalny. I dlatego uważam, że Miasto powinno 
skupić się dzisiaj nie na budownictwie komunalnym, 
ale ten strumień potrzeb kierować do TBS-u. Oczywi-
ście, nie wszyscy spełniają warunki wynajmu miesz-
kania w TBS i jesteśmy to w stanie szybko zweryfiko-
wać, bo składając wniosek o przyznanie mieszkania, 
najemca składa deklaracje i dostarcza zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego o dochodach. 
Odejście od mieszkań komunalnych w Żyrar-
dowie wiąże się z przedstawieniem ze strony 
TBS-u atrakcyjnej oferty, a jak Pan wspomniał, 
od 2015 roku żaden nowy budynek nie powstał. 
Jestem prezesem spółki komunalnej, ale muszę my-

śleć również biznesowo. Celem każdej spółki jest 
rozwój, bo to jego podstawa. Problemem jednak są 
środki. Dzisiaj na szczęście ruszyło to o tyle, że jest 
szansa na pozyskanie środków zewnętrznych. Ina-
czej mówiąc – Miasto nie poniesie być może żadnych 
kosztów w budżecie, a jeśli już, to jest to kwota mini-
malna w skali całej inwestycji. Jeżeli te programy by 
się nadal utrzymały i okazałoby się, że rząd dalej je 
oferuje, to będziemy w stanie zrealizować zakładaną 
inwestycję. Bardzo chciałbym w przyszłości wrócić 
do rytmu sukcesywnego budowania, bo to też sta-
nowi o rozwoju spółki czy o bezpieczeństwie ekono-
micznym. Przyczyniamy się niewątpliwie do wzrostu 
atrakcyjności miast podnosząc jakość mieszkaniową. 
Jesteśmy też swego rodzaju alternatywą dla dewe-
loperów, między innymi ze względu na koszty. Tyle, 
że problem główny polega na tym, że dzisiaj dewelo-
per ma ofertę, a TBS jeszcze tej oferty nie ma. Mamy 
nadzieję, że taka oferta szybko się pojawi i dobrze 
by było, żeby była stała.  Statystyki w Polsce są bez-
względne – mieszkań wciąż brakuje, stąd też takie 
ceny. Jeżeli wszystkie fronty się połączą, może w per-

spektywie 10-15 lat stanie się tak, że wypełnimy tę 
potrzebę. Ale oczywiście nie mogą temu towarzyszyć 
żadne bańki spekulacyjne, bo to powoduje, że żyjemy 
dzisiaj w totalnej niepewności. Przygotowując dziś in-
westycję nie wiem, jak to się skończy. Nie mam poję-
cia, czy za jakieś godziwe pieniądze ktoś przyjdzie i mi 
to zrealizuje.
Stąd moje ostatnie pytanie, czy możemy mó-
wić o jakiejkolwiek pewności, że w perspek-
tywie powiedzmy najbliższych 2 lat pojawi się 
nowy budynek TBS?
Nie, ja to warunkuje wieloma aspektami. Po pierw-
sze możliwością skorzystania ze źródeł rządowych. 
Po drugie przyznaniem kredytu, bo może się okazać, 
choć BGK jest naszym głównym bankiem, z którym 
współpracujemy, że odmówią udzielenia pożyczki 
z jakichś powodów. Wykluczam tę możliwość, ale nie 
mogę zaręczyć, bo dopóki nie będzie podpisu, nic nie 
jest pewne. Dlatego nie mogę wprost powiedzieć, że 
TBS w 2023 r. odda do użytku 48 lokali. Ja mogę je-
dynie zapewnić, że dziś robię wszystko, żeby to się 
wydarzyło.  
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QUO VADIS?

WAŻNE

Od blisko 4 miesięcy w Mszczonowie odby-
wają się protesty pod hasłem: „Stop zagłębiu 
śmieciowemu!”. Doszło do spotkania z Bur-
mistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem, były 
interwencje Wójt Gminy Radziejowice, Urszuli 
Ciężkiej, która pytała w pismach o potencjalne 
zagrożenie dla mieszkańców w związku z bu-
dową inwestycji oddziału ReFood firmy SARIA. 
Porozumienia między mieszkańcami okolicz-
nych gmin a inwestorem i przedstawicielami 
władz samorządu Gminy Mszczonów brak, 
choć wszystkie ze stron miały okazję kilku-
krotnie już się spotkać i na ten temat dysku-
tować. Dyskusja nie zawsze jednak oznacza, że 
dwie strony się słyszą. 

W Mszczonowie od września trwają protesty miesz-
kańców związane z brakiem akceptacji na nowe in-
westycje w branży utylizacji odpadów. Pierwszy odbył 
się 6 września w związku z zaproszeniem mieszkań-
ców ekipy TVP programu Alarm. Ostatni protest 
odbył się 29 listopada i przyjął formę blokady głów-
nego ronda w Mszczonowie. W proteście uczestni-
czyło między 20 a 40 osób. Do udziału w proteście 
zaproszono Piotra Ikonowicza z Polskiej Partii So-
cjalistycznej, Arkadiusza Iwaniaka, posła Lewicy i Mi-
chała Kołodziejczyka, przedstawiciela Agrounii oraz 
przedstawicieli organizacji ekologicznych. Zebrani 
mieszkańcy, głównie gminy Radziejowice po około 
godzinie protestu, przenieśli się do sali Mszczonow-
skiego Centrum Kultury na zaplanowane wcześniej 
spotkanie, podczas którego każda ze stron usiłowała 
przekonać do swoich racji. 

Jednak już przed listopadowym protestem przed-
stawiciele firmy SARIA z oddziałem ReFood, czyli in-
westor, którego magazyny wzbudzają wśród społe-
czeństwa największe emocje, zaproponował wyjazd 
studyjny do Rüdnitz w Niemczech do siostrzanego 
oddziału ReFood, by pokazać zainteresowanym, jak 
będzie wyglądać planowana inwestycja i wykorzysty-
wana w niej technologia. O samej propozycji wyjaz-
du Robert Maraszkiewicz, Dyrektor Oddziału ReFo-
od informował mieszkańców już 6 września podczas 
pierwszego protestu mieszkańców pod Urzędem 
Gminy w Mszczonowie. 2 grudnia doszło do takiego 
wyjazdu, na który zgłosili się przedstawiciele Urzędu 
Gminy Mszczonów, 3 przedstawicieli Powiatowej 
Stacji Inspektoratu Weterynarii i… jedna mieszkan-
ka gminy Radziejowice. Również do naszej redakcji 
wpłynęło zaproszenie, z którego postanowiliśmy 
skorzystać, by przyjrzeć się inwestycji z bliska i do-
wiedzieć się, czy obawy mieszkańców Radziejowic, 
Mszczonowa, a także protestujących okolicznych 
gmin, są słuszne. 

– Dążymy do tego, aby przekazać mieszkańcom pełne 
informacje odnośnie planowanej przez nas inwestycji. 
Zdecydowaliśmy się pokazać im niemiecki zakład tak, 
aby każdy zainteresowany mógł przekonać się, jak 
zaawansowany technologicznie, a jednocześnie bez-

pieczny projekt rozpoczynamy w Mszczonowie – mówi  
Dyrektor Oddziału ReFood, Robert Maraszkiewicz. 
– Chcemy przeprowadzić budowę zakładu ReFood 
w Mszczonowie w sposób transparentny, z uwzględnie-
niem otwartego dialogu z lokalną społecznością. Wy-
jazd stanowi także naszą odpowiedź na nieprawdziwe 
informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej 
w kontekście tego przedsięwzięcia – dodaje. 

W trakcie pobytu w Rüdnitz mieszkańcy mogli zwe-
ryfikować zapewnienia inwestora, co do bezpie-
czeństwa i neutralności funkcjonowania zakładu dla 
lokalnej społeczności i środowiska. Prezentacja celo-
wo została zaplanowana w godzinach największego 
obłożenia zakładu. Przedstawiciele firmy i pracowni-
cy niemieckiego zakładu odpowiadali na wszystkie 
pytania uczestników wyjazdu, jednocześnie rozwie-
wając pojawiające się wątpliwości, a także zapewnili, 
że od lat bez jakichkolwiek uciążliwości dla okolicz-
nych mieszkańców prowadzi on identyczną działal-
ność jak ta, która będzie realizowana w Mszczono-
wie. Zastosowana w nim technologia sprawdza się 
również w innych, podobnych obiektach na terenie 
całej Europy. 

– Wybudowany przez nas obiekt będzie jeszcze bardziej 
nowoczesny niż ten, który mieli okazję zobaczyć miesz-
kańcy Mszczonowa i pozostali goście – zapewnia Ro-
bert Maraszkiewicz. – Niemiecki zakład wykorzystuje 
technologie, które do tej pory nie były stosowane w Pol-
sce. Jestem przekonany, że uczestnicy wyjazdu upewnili 
się, co do prawdziwości naszych zapewnień w zakresie 
neutralności zapachowej, jak i braku oddziaływania na 
środowisko naturalne i zdrowie lokalnej społeczności, 
a ich relacja z prezentacji obiektu będzie pozostawała 
w kontrze do prezentowanych, np. przez stowarzysze-
nie, nieprawdziwych informacji dotyczących firmy. 

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję przekonać się, że  
niemiecki zakład ReFood prowadzi swoją działalność 
w sposób neutralny dla lokalnej społeczności. Ciężko 
jest się uskarżać na nieprzyjemnych czy jakikolwiek 
hałas. Warto zaznaczyć, że mszczonowski oddział Re-
Food będzie zajmował się odbiorem i sortowaniem 
odpadów ze sklepów. To, co jeszcze dziś znajduje 
się w lodówkach sklepowych po przekroczeniu daty 
ważności, trafi do magazynu ReFood. Założeniem fir-
my jest przekształcanie odpadów w biomasę, która 
jest źródłem ekologicznego nawozu. To, co trafia do 
magazynu przekształcane jest w substrat do bioga-
zowni, który później przekształcany jest w prąd, a na 
końcu tego cyklu powstaje bionawóz, który zamyka 
cykl trafiając z powrotem na pola. Cały proces, który 
ma odbywać się w mszczonowskim magazynie Refo-
od będzie zajmować ok. 72 godz. 

W samej hali zaprezentowano etap sortowania 
odpadów – plastiku od biomasy. Opróżniane pla-
stiki przejeżdżają na taśmie do mycia. Woda z tego 
procesu trafia do odpływu, co powoduje, że nie ma 
na terenie obiektu żadnych pojemników z zanie-
czyszczoną wodą. Dla uczestników wyjazdu otwarto 
zbiornik z odpadami, który na stałe jest zamknięty. 
Przedstawiając prezentację dotyczącą firmy Robert 

Maraszkiewicz poinformował, że faktycznie mogą 
zdarzyć się dni, zwłaszcza podczas dużych upałów 
czy mrozów, gdy otwarcie magazynu np. do trans-
portu biomasy może powodować chwilowe wystę-
powanie nieprzyjemnych woni w powietrzu. Jednak 
cały system i instalacji mają zapobiec przedostawa-
niu się powietrza z pojemników na zewnątrz. Faktem 
jest, że podczas wizyty w niemieckim magazynie, nie 
były wyczuwalne jakiekolwiek nieprzyjemne wonie, 
które mogłyby powodować niepokoje społeczne 
i być uciążliwe dla mieszkańców. – Z tego co słyszę, 
to ten zakład został wybudowany w 2013 roku z tymi 
całymi zabezpieczeniami. Wiadomo, że teraz są różne 
dyrektywy unijne, które zobowiązują do ochrony środo-
wiska, więc jeśli taki bliźniaczy zakład miałby powstać 
w Mszczonowie, to ja jak najbardziej jestem spokojna. 
Mój dom mieści się około 2, może 3 km od planowa-
nej inwestycji, więc ważne jest dla mnie to, żeby nie było 
żadnych zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych 
i dodatkowego hałasu – mówiła Mariola Kleczewska, 
mieszkanka gminy Radziejowice. 

Mariola Kleczewska była jedyną przedstawicielką 
mieszkańców gmin, których mieszkańcy protestują 
przeciwko nowej inwestycji. Fakt, że na zaprosze-
nie firmy nie odpowiedział żaden przedstawiciel 

stowarzyszenia „Stop zagłębiu śmieciowemu” był 
zawodem dla inwestora. - Żałujemy, że żaden z przed-
stawicieli stowarzyszenia, które rozpowszechnia szereg 
niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, nie ze-
chciał skorzystać z naszego zaproszenia. Z pewnością 
mogliby zrozumieć jak neutralna dla otoczenia jest na-
sza inwestycja. Całkowicie nie rozumiem takiej postawy, 
ale może o to chodziło, aby nie poznać faktów i móc 
dalej prezentować fake newsy. Przy okazji cieszę się, że 
te osoby, które chciały osobiście przekonać się na czym 
polega nasza działalność, z nami pojechały – podkre-
ślał Maraszkiewicz.

Faktem jest, że wszyscy uczestnicy wyjazdu zgodnie 
stwierdzają, że wizyta w Rüdnitz była dla nich uspo-
kajająca przy towarzyszącym mszczonowskiej inwe-
stycji niepokoju społecznym.

– Uważam, że te niepokoje są niesłuszne, bo zakład 
nie będzie szkodliwy ani dla środowiska, ani dla miesz-
kańców. Jeżeli inwestycja będzie zrealizowana w takiej 
formie jak tu w Rüdnitz, a może nawet ta technologia 
będzie lepsza, co mówią przedstawiciele firmy, to obawy 
mieszkańców są bezzasadne – powiedział Stanisław 
Tęsiorowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrar-
dowie. 

ReFood w Rüdnitz zajmuje powierzchnię 6 ha i za-
trudnia około 70 osób. Inwestorzy podkreślają, że 
budowa zakładu w Mszczonowie, jak i jego dalsze 
funkcjonowanie „będą prowadzone w duchu har-
monijnego współistnienia ze środowiskiem natu-
ralnym, w wyniku czego nie ucierpią żadne gatunki 
dzikich zwierząt czy roślin”. Jednocześnie ReFood za-
pewnia, że będzie odpowiedzialnym członkiem spo-
łeczności, angażującym się w lokalne inicjatywy oraz 
na bieżąco zaspokajającym potrzeby informacyjne 
mieszkańców.
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 NOWA PREZESKA ZARZĄDU DZIAŁAJ.MY

EMKA S.A. PRZEKAZAŁA PRZYCZEPĘ  
DLA OSP ŻYRARDÓW 

EMKA S.A. POSTAWIŁA RECOMAT W ŻYRARDOWIE

WAŻNE

W Żyrardowskiej Federacji Orga-
nizacji Społecznych «Dział aj.My”  

nadszedł moment zmiany. 
29 listopada odbyło się spotkanie 
zarządu DzialajMy, na którym Ja-
kub Kamiński złożył rezygnację 
z pełnionej funkcji w zarządzie, 
tym samym do zarządu dołączyła 
Paulina Drozd w funkcji nowej pre-
zeski zarządu.
Jakub Kamiński był „ojcem założycie-
lem” Żyrardowska Federacja Organi-
zacji Społecznych «Działaj.My” w 2019 
roku. Obecnie pełni funkcję Pełnomoc-
nika Prezydent ds. Centrum Usług Spo-
łecznych. - Pierwsze ponad dwa lata 

działalności były bardzo intensywne 
z mniejszymi lub większymi sukcesami, 
ale i drobnymi czy większymi potknię-
ciami. Moim zdaniem największą siłą 
naszej federacji są ludzie, choć bar-
dzo różnorodni to zjednoczeni wokół 
wspólnego celu. Jestem przekonany, 
że organizacja dalej będzie się rozwi-
jać i budować swoją pozycję w lokalnej 
społeczności. Na pewno ma do tego 
istotny potencjał i sprzyjające okolicz-
ności – mówił Jakub Kamiński. 
Nowa Prezeska Federacji Paulina 
Drozd znana jest z ogromnego zaan-
gażowania w tematy związane z bu-
dowaniem relacji między rodzicami, 

głównie matkami, Aktóre do momentu 
założenia Stowarzyszenia „Żyrardów 
Nosi” nie były zagospodarowaną grupą 
społeczną w Żyrardowie. To dzięki jej 
inicjatywie kobiety, które zdecydowały 
się poświęcić dla wychowania dzieci, 
dziś mogą spotykać się w przyjaznym 
gronie, dając przestrzeń dla rozwoju 
dzieci. Paulina Drozd jest również pro-
pagatorką chustonoszenia, świado-
mości o udzielaniu pierwszej pomocy 
wśród dzieci, a także edukacji rodzi-
ców w zakresie ciąży, połogu i tematów 
związanych z rodzicielstwem. Nowej 
Prezes życzymy powodzenia i dalszych 
sukcesów Żyrardowskiej Federacji Or-
ganizacji Społecznych „Działaj.My”.

„Odpad zdasz, drzewko masz” to zna-
na wszystkim mieszkańcom Żyrardowa 
proekologiczna akcja, prowadzona od 
lat przez firmę EMKA S.A..Celem akcji jest 
kształtowanie dobrych nawyków, związa-
nych z segregowaniem odpadów. W tym 
roku – za sprawą pandemii koronawirusa 
– wydarzenie wyjątkowo przybiera nową 
formułę.
Recomat – technologia w trosce 
o środowisko
Można odnieść wrażenie, że plastikowe 
butelki otaczają nas na każdym kroku. 
Niestety, wraz z nimi pojawia się także 
problem dotyczący ich odpowiedniej – 
i zarazem odpowiedzialnej – utylizacji. 
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Ży-
rardowa, umieściliśmy przy Alejach Par-
tyzantów 8 specjalistyczne, nowoczesne 
urządzenie, jakim jest Recomat. Kryjący 
się pod tą nazwą recyklomat pozwala 
w prosty, intuicyjny sposób poddać se-
gregacji plastikowe butelki, opakowania 
PET, nakrętki oraz aluminiowe puszki. 
Obsługa urządzenia jest niezwykle łatwa 
dzięki wykorzystaniu dużego wyświetla-
cza i komunikatów głosowych. Co więcej, 
w trosce o zdrowie mieszkańców, urzą-
dzenie jest bezdotykowe oraz dezynfeko-
wane światłem UV-C. 
Drzewko za punkty z recyklomatu
W tegorocznej edycji akcji „Odpad zdasz, 
drzewko masz” każda chętna osoba 
może oddać plastikowe butelki lub alu-
miniowe puszki właśnie do Recomatu, 
stojącego w Żyrardowie przy Alejach Par-
tyzantów 8. Oddane w ten sposób pro-

dukty poddawane są recyklingowi oraz 
wymieniane na punkty, które już wkrótce 
będzie można przypisać do swojego kon-
ta za pośrednictwem będącej w fazie roz-
wojowej dedykowanej aplikacji. Po uzbie-
raniu 100 punktów można udać się do 
siedziby firmy, by odebrać w nagrodę za 
troskę o środowisko sadzonki drzew lub 
krzewów. 
To pierwszy recyklomat w Żyrardowie, 
dzięki któremu każdy mieszkaniec będzie 
mógł zadbać o prawidłową segregację 
odpadów, przyczyniając się do ochrony 
swojej „małej ojczyzny”. Niewątpliwym 
atutem recyklomatu jest dostępność i ła-
twa obsługa, a także możliwość wsparcia 
w edukacji i kształtowaniu dobrych nawy-
ków. Patronat nad inicjatywą objął Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
Mały krok, który wiele zmieni
„W dobie zwiększonej emisji spalin cie-
szymy się, że chociaż w małym stopniu 
możemy przyczynić się do ochrony śro-
dowiska. Wyznajemy zasadę baby steps 
i wierzymy, że małymi krokami jesteśmy 
w stanie wiele zmienić”, powiedziała Wice-
prezes firmy Małgorzata Rdest.
„Nasza planeta to nasza wspólna sprawa. 
Warto więc zacząć od swojego „podwór-
ka”. Dajemy szansę zarówno sobie jak 
i mieszkańcom na świadome segregowa-
nia odpadów. Recomat jest takim małym 
krokiem, w kierunku ochrony środowiska, 
który daje możliwość na kształtowanie 
dobrych nawyków. Zachęcamy żyrardo-
wian do recyklingu i symbolicznie nagra-
dzamy osoby, które razem z nami działają 
na rzecz ekologii” - podsumował Krzysztof 
Rdest, prezes EMKA S.A.
Drzewko do odbioru przez cały rok
Naliczanie punktów za pomocą dedyko-
wanej aplikacji RecomApp na systemy 
Android oraz iOS rozpocznie się od 6.12., 
natomiast uroczyste odsłonięcie Reco-
matu nastąpi 9 grudnia. Po zebraniu 100 
punktów za pomocą aplikacji użytkownik 
otrzyma powiadomienie mailowe lub 
SMS z wyznaczonym terminem odbioru 
drzewka. Co ważne jednak – nie musi się 
spieszyć.
Tegoroczna edycja akcji „Odpad zdasz, 
drzewko masz” wyjątkowo potrwa aż rok, 
do grudnia 2022 roku. Akcja jest bowiem 
częścią celebracji 30-lecia firmy EMKA 
S.A., która swój okrągły jubileusz obcho-
dzić będzie 5 lutego 2022 roku.

30 listopada strażacy ochotni-
cy spotkali się z Prezesem firmy 
Emka S.A. Krzysztofem Rdestem 
i Wiceprezes Małgorzatą Rdest, by 
podziękować za przekazanie przy-
czepy transportowej. W spotka-
niu uczestniczył również Zastępca 
Prezydenta Żyrardowa Adam Le-
miesz.

„Dzięki hojności firmy EMKA S.A. na-
sza jednostka wzbogaciła swoją flotę 
o przyczepkę transportową. Nie jest 
to pierwsze okazane nam wsparcie ze 
strony firmy.

Pan Krzysztof zgodził się zostać na-
szym członkiem wspierającym.” – czy-
tamy w podziękowaniach od Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Żyrardowie. 

Krzysztof Rdest, Prezes firmy EMKA S.A. 
chętnie włącza się w pomoc lokalnym 
instytucjom i organizacjom. - Strażacy 
to nie tylko interwencje w sytuacjach 
krytycznych zabezpieczania pożarów, 
to także osoby, który zarażają dobrem 
i kształtują pozytywne postawy – mówił 
Krzysztof Rdest podczas przekazania 
przyczepy. Jeden z naszych pracowni-
ków wstępując w szeregi Ochotniczej 
Straży Pożarnej na naszych oczach 
przeszedł niezwykłą metamorfozę. Stał 
się niesamowitym człowiekiem pełnym 
pasji i oddania. Mamy nadzieję, że da-
lej będziecie zarażać swoją pozytywną 

energią i życzymy, żeby Wasza pasja 
dalej motywowała ludzi do zmian – 
podkreślał, zwracając się do druhów 
z Żyrardowa.

Pomoc OSP Żyrardów nie jest przypad-
kowa, ponieważ właśnie w szeregach 
tej jednostki działa pracownik firmy 
EMKA S.A., Sylwester Dziąg, który mo-
tywowany jest przez Krzysztofa Rdesta 
do kolejnych działań i rozwoju – Praca 
strażaka bardzo mnie zainteresowa-
ła i nie ukrywam, że wiążę z nią swoją 
przyszłość. Obecnie jestem również 
w trakcie robienia kursu na trenera 
personalnego i zrobiłem prawo jazdy – 
opowiadał Sylwester Dziąg. 

Podczas przekazania przyczepy obec-
ny był również Zastępca Prezydenta Ży-
rardowa Adam Lemiesz. – Mamy kolej-
ne powody do radości. I tu przekazuję 
ogromne podziękowania i słowa uzna-
nia dla Pana Krzysztofa Rdesta, bo to 
jeden z przykładów, w naszym mieście 
ciągle nielicznych, którzy wiedzą, co to 
znaczy odpowiedzialność społeczna 
biznesu. I jesteśmy dumni, że my jako 
Miasto właśnie takich przedsiębiorców 
mamy – mówił Zastępca Prezyden-
ta. – Już dziś wiemy, że w najbliższym 
czasie przekazane przyczepka posłuży 
do rozwożenia paczek dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców Żyrar-
dowa jeszcze przed świętami Bożego 
Narodzenia. 
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NAJPIĘKNIEJSZE KARTKI 
ŚWIĄTECZNE Z ŻYRARDOWA 

PRAWIE 1 MLN ZŁ NA 
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Z WIZYTĄ U POWSTAŃCA 

PRZEBUDOWA UL. CHŁODNEJ 

ŻYRARDÓW

Znamy laureatów organizowane-
go przez Miasto Żyrardów konkur-
su plastycznego ,,Kartka świątecz-
na z Żyrardowa”! Jesteśmy pod 
ogromnym wrażeniem zaintere-
sowania konkursem i wysokiego 
poziomu artystycznego nadesła-
nych prac. Wszystkim uczestni-
kom konkursu gratulujemy talen-
tu i dziękujemy za zaangażowanie 
oraz poświęcenie czasu. Mamy na-
dzieję, że tworzenie prac przyspo-
rzyło wam wiele frajdy, a przede 
wszystkim wprowadziło w świą-
teczny nastrój. Serdecznie dzię-
kujemy rodzicom, jak również 
placówkom kulturalnym, oświato-
wym i wychowawczym, za zachę-
cenie dzieci do udziału w konkur-
sie oraz wsparcie merytoryczne i  
organizacyjne. 
Konkurs adresowany był do dzieci 
i młodzieży w wieku 3-15 lat. Napłynęło 
do Urzędu Miasta Żyrardowa w sumie 
187 prac. Projekty kart mogły być wyko-
nane w dowolnej technice rysunkowej, 
malarskiej lub grafi cznej. Dopuszczono 
także collage i technikę komputerową. 
Warunkiem koniecznym było nawiąza-
nie do tytułu konkursu, czyli karty miały 
przedstawiać Święta Bożego Narodze-
nia w naszym mieście. 
Konkurs został przeprowadzony 
w trzech kategoriach wiekowych: 3-6 
lat, 7-10 lat i 11-15 lat. 
Prace oceniała komisja konkursowa 
w składzie: Barbara Rzeczycka - et-
nolog, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta Żyrardowa, Monik Rosińska - 
artysta plastyk, instruktor w Centrum 
Kultury w Żyrardowie oraz Łukasz Ka-
sperczyk - artysta grafi k, dyrektor Wy-
działu Kultury i Promocji Miasta Urzę-
du Miasta Żyrardowa.   

Komisja przyznała trzy nagrody i jedno 
wyróżnienie w każdej kategorii. 
Wybrane prace, spośród nagro-
dzonych, zostaną wydrukowane 
i będą bezpłatnie dystrybuowane m.in. 
w Urzędzie Miasta, o czym poinformu-
jemy w odrębnym komunikacie. 
O wręczeniu nagród przez Prezydenta 
Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa 
Chrzanowskiego, poinformujemy lau-
reatów bądź ich opiekunów telefonicz-
nie i mailowo.  
Oto laureaci konkursu: 
W kategorii wiekowej 3-6 lat: 
I miejsce - Włodzimierz Rzeski, lat 5
II miejsce - Aleksandra Pałuba, lat 6, 
Klub Osiedlowy Koliber
III miejsce - Paulina Wardziak, lat 6, 
Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardo-
wie
Wyróżnienie - Franek Dębowski, lat 
3, Miejskie Przedszkole Nr 6 w Żyrar-
dowie
W kategorii wiekowej 7-10 lat:
I miejsce - Zuzanna Makowska, lat 7, 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardo-
wie
II miejsce - Michalina Paluchowska, 
9 lat
III miejsce - Artur Kosiniak, 7 lat
Wyróżnienie - Damian Maciejak, lat 
10, Stowarzyszenie Świetlik
W kategorii wiekowej 11-15 lat:
I miejsce - Kaja Stronias, lat 15
II miejsce - Diana Piasecka, lat 12
III miejsce - Gabriela Wąsikowska, lat 
12
Wyróżnienie - Gabriela Paluchowska, 
lat 14.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za 
udział w konkursie, za piękne prace, 
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Miasto Żyrardów pozyska-
ło prawie 1 mln zł na zakup 
wyposażenia dla 6 żyrardow-
skich szkół podstawowych. 
Laboratoria Przyszłości to 
inicjatywa realizowana przez 
Ministerstwo Edukacji i Na-
uki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. 

Celem inicjatywy jest wsparcie 
szkół podstawowych w budowa-
niu wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków STE-
AM (nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka). W ra-
mach Laboratoriów Przyszłości or-
gany prowadzące szkoły otrzymają 
od państwa wsparcie fi nansowe, 
dzięki któremu uczniowie będą 
mogli uczyć się poprzez ekspe-
rymentowanie i zdobywać w ten 
sposób praktyczne umiejętności. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne 
i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki 
i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach za-
jęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Na podstawie wniosków dyrektorów szkół Prezydent Miasta Żyrardowa wy-
stąpił o udzielenie wsparcia fi nansowego na zakup wyposażenia technicznego 
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 
Środki zostały już przekazane na rachunek Miasta, bez konieczności wniesienia 
wkładu własnego. 

Obecnie (do 9 grudnia) trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wy-
konawców dostawy sprzętu.

Zgodnie z założeniami zakupiony sprzęt trafi  do żyrardowskich szkół jeszcze 
w tym roku.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Urząd Miasta Żyrardowa ogłosił przetarg na przebudowę ul. Chłodnej 
na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Witosa. To pierwszy etap inwestycji 
planowanej do realizacji na całej długości ulicy. 
Projekt przebudowy odcinka drogi o długości 400 mb. przewiduje wykonanie 
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m z obustronnymi po-
boczami z kruszywa. Z uwagi na prostoliniowy przebieg drogi, dla zachowania 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaprojektowano dwa progi zwalniające o na-
wierzchni z kostki betonowej. 
Termin składania ofert upływa 20 grudnia 2021 r. Przewidywany okres realizacji 
zamówienia to 6 miesięcy.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Niedawno swoje 97. urodziny obchodził bohater, wyjątkowa osoba, Pan 
Marian Bakalarski - jedyny w naszym mieście żyjący uczestnik Powstania 
Warszawskiego. Z tej okazji Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski od-
wiedził w ubiegłym tygodniu Jubilata, przekazując wraz z okolicznościowym 
listem i symbolicznym upominkiem, najlepsze życzenia wszelkiej pomyślno-
ści, dobrego zdrowia oraz nieustającej radości! 
 - Pan Marian jest dla nas wszystkich źródłem życiowej inspiracji, przykładem ży-
cia w zgodzie z najwyższymi wartościami, które są ponadczasowe – mówi Pre-
zydent. – Zaszczytem było dla mnie spotkanie z Jubilatem i możliwość złożenia 
urodzinowych życzeń w imieniu swoim, samorządu miasta oraz mieszkańców.
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ROZPOCZYNA SIĘ REMONT  
PINAKLI ŻYRARDOWSKIEJ FARY! 

ZAGLĄDAMY DO KANTORU 

WIZYTA DELEGACJI Z KOŃSKICH 
W ŻYRARDOWIE

ŻYRARDÓW

W ubiegłym tygodniu w Żyrardo-
wie gościła delegacja samorzą-
dowców z miasta i gminy Końskie 
z województwa świętokrzyskiego 
oraz przedstawicieli Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa. Wizyta od-
bywała się w ramach pilotażowe-
go Programu wsparcia pn. „Wzor-
cowa rewitalizacja”.
Celem Programu jest wsparcie gmin 
w procesach planowania i wdrażania 
Gminnych Programów Rewitalizacji, 
uwzględniających dziedzictwo kultu-
rowe, jako istotny zasób służący prze-
zwyciężaniu problemów społecznych 
i infrastrukturalnych, występujących na 
obszarach znajdujących się w stanie 
kryzysowym.
Gmina Końskie została wybrana do 
udziału w programie wsparcia Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa.
Wizyta w Żyrardowie rozpoczęła się 
w Resursie od prezentacji multime-
dialnej przygotowanej przez Jacka 

Grzonkowskiego Dyrektora Wydziału 
Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta 
Żyrardowa. Przedstawił on doświad-
czenia naszego miasta w zakresie re-
witalizacji, w tym także wypracowane 
rozwiązania w ramach projektu mode-
lowej rewitalizacji miast. Gości w imie-
niu Prezydenta Lucjana Krzysztofa 
Chrzanowskiego powitał Łukasz Ka-
sperczyk, Dyrektor Wydziału Kultury 
i Promocji Urzędu Miasta Żyrardowa.
Następnie delegacja odwiedziła Mu-
zeum Lniarstwa, po którym oprowa-
dził Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezy-
denta Miasta Żyrardowa ds. Muzeum 
Lniarstwa w organizacji.
Łącznikiem naszych samorządów 
jest Filip de Girard, który w gminie 
Końskie we wsi Sielpia do zakładu 
metalurgicznego zaprojektował 
olbrzymie koło wodne o średnicy 9 
metrów, jest dziś jednym z największych 
kół wodnych w Europie.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

W budynku Kantoru dobiegają końca prace rewaloryzacyjno – ada-
ptacyjne. Efekty wykonanych prac, szczególnie tych konserwator-
skich, są imponujące. Choć inwestycja jeszcze trwa, już teraz śmiało 
można stwierdzić, iż udało się uratować bezcenny zabytek, przy-
wrócić jego wnętrzom dawną świetność, dostosowując jednocze-
śnie do nowych funkcji społeczno-kulturalnych. 
Postęp prac widoczny jest również wokół obiektu. Powstał już parking, 
oświetlenie terenu, pojawiły się nowe nasadzenia zieleni, m.in. róże i hor-
tensje, choć w pełnej krasie zobaczymy je wiosną. 
Przypomnijmy, inwestycja rozpoczęła się wiosną 2018 r. Pierwszy etap doty-
czył przeprowadzenia najważniejszych prac budowlanych. Wykonany został 
kompleksowy remont dachu, wymieniono pokrycie dachowe na łupek ka-
mienny, wyremontowano stropy, przedłużono klatkę schodową, wybudo-
wano szyb windowy. Wykonano również izolację poziomą i pionową ścian 
fundamentowych, drenaż opaskowy, odprowadzenie wód opadowych oraz 
przyłącza.  
W ramach drugiego etapu wykonano instalację elektryczną, wod-kan., c.o. 
wentylacji i  klimatyzacji oraz sieci logiczne. Położono nowe tynki, posadzki, 
wybudowano wtórne ścianki działowe. Z kolei prace elewacyjne polegały na 
piaskowaniu cegieł i spoinowaniu. Wymieniono stolarkę okienną z zacho-
waniem pierwotnych podziałów i odtworzeniem pierwotnej kolorystyki.
W pracowniach konserwatorskich renowacji poddano zabytkowe meble 
oraz szafy pancerne stanowiące pierwotne wyposażenie budynku, a tak-
że oryginalne drzwi wewnętrze i zewnętrzne wraz z ościeżami, drewniane 
okładziny ścienne, dekoracje słupów i belek. 
Na miejscu przeprowadzono konserwację zabytkowych stropów drewnia-
nych oraz z blachy falistej, jak również żeliwnych kolumn. Drewniane stro-
py kasetonowe, pokryte przed remontem wieloma warstwami farby, dzięki 
setkom godzin pracy stolarzy, odzyskały swoją pierwotną, różnorodną ko-
lorystykę i dekoracje.
Efekty dotychczas wykonanych prac można zobaczyć w najnowszym wyda-
niu Telewizji Żyrardowskiej. Wnętrza prezentuje Prezydent Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski.  
Budynek Kantoru stanowić ma istotny ośrodek administracji samorządowej 
oraz ośrodek kulturowo-edukacyjny, mający na celu integrację mieszkań-
ców i pielęgnowanie lokalnych tradycji. Projekt zakłada, że docelowo budy-
nek pełnić będzie dwie zasadnicze funkcje: 

1. część parteru budynku zaadaptowana zostanie na potrzeby projek-
tu pn. Multimedialny Ośrodek Tradycji i Edukacji Kulturowej (MO-
TEK).

2. pozostała część parteru oraz kolejne kondygnacje zaadaptowane 
zostaną na siedzibę Urzędu Miasta Żyrardowa wraz z pomieszcze-
niami i funkcjami pomocniczymi.

Na realizację inwestycji Miasto pozyskało środki zewnętrzne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 tzw. Jessica 2.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Parafia pw. Matki Bożej Pociesze-
nia w Żyrardowie przystępuje do 
wykonania niezwykle ważnego 
i pilnego zadania polegającego 
na wzmocnieniu pinakli kościo-
ła. Inwestycja realizowana jest 
w ramach projektu pn: ,,Ceglana 
skarbnica - konserwacja kościoła 
p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Ży-
rardowie”, którego partnerem jest 
Miasto Żyrardów. 

W dniu 19 listopada br. Proboszcz 
Parafii, ks. dziekan Adam Bednarczyk, 
podpisał umowę z Wykonawcą, co 
oznacza, że wkrótce rozpocznie się 
remont. A przeprowadzi go wyłonio-
na w przetargu firma - ZKR Sp. z o.o. 
z Ożarowa Mazowieckiego. Zgodnie 
z zapisami umowy, inwestycja zakoń-
czy się w ciągu 6 miesięcy od dnia jej 
podpisania. 

Na realizację zadania Parafia pozyskała 
dofinansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Wartość prac będących przedmiotem 
umowy to 1 389 000,00 zł.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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Młodzi strażacy „na medal”!

Świeża strażacka krew

MSZCZONÓW

Przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej 
to nie tylko zaszczyt, ale także obowiązki, wy-
nikające z dbałości o bezpieczeństwo lokalnej 
społeczności. Gmina Mszczonów od lat może 
się poszczycić prężnie działającymi jednostka-
mi OSP, które skupiają prawdziwych społeczni-
ków, pełnych poświęcenia i zaangażowania.
W jednej z miejscowości z terenu Ziemi Mszczonow-
skiej od kilku w ślad za dorosłymi z sukcesami podąża-
ją młodzi ochotnicy. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
w Zbiroży działa od 2015 r. a inicjatorem jej powstania 
oraz opiekunem jest druh Łukasz Strojek z tamtejszej 
jednostki OSP, który swoją pasją chciał zarazić kolejne 
pokolenie przyszłych strażaków. MDP posiada także 
swoją Radę Drużyny, którą aktualnie tworzą: dowódca 
MDP Ewa Łuszczyk, zastępca dowódcy MDP Kuba Ba-
dowski a także dowódcy sekcji: Mateusz Banasiewicz, 
Kinga Krajewska i Amelia Adamczyk.
Obecnie MDP liczy 28 członków, dziewcząt i chłop-

ców w wieku 8-18 lat. W okresie jesienno-zimowym 
młodzi ochotnicy spotykają się głównie w szkole pod-
stawowej w Lutkówce. Kiedy aura staje się bardziej 
przychylna, zbiórki odbywają się na powietrzu, które 
oferuje więcej przestrzeni do trenowania strażackich 
umiejętności. Dwugodzinne spotkania MDP są orga-
nizowane raz w tygodniu. W ich trakcie ćwiczone są 
zdolności ważne w służbie bezpieczeństwu, ale nie 
brakuje także zabaw i gier, które pozwalają rozwinąć 
ogólną sprawność fizyczną młodzieży. Stałymi ele-
mentami spotkań są także treningi musztry czy udzie-
lania pierwszej pomocy. W trakcie zbiórek młodzież 
zdobywa również wiedzę z zakresu bezpieczeństwa 
i ochrony przeciwpożarowej. Informacje te wykorzy-
stuje potem w sposób praktyczny, poznając elementy 
strażackiego wyposażenia. Wszystko to przydaje się 
w przyszłości, ponieważ członkowie MDP niejedno-
rodnie zasilają potem szeregi OSP Zbiroża.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ściśle współpracu-
je ze szkołą podstawową w Lutkówce. Placówka nie 
tylko udostępnia pomieszczenie na zbiórki straża-
ków, ale wspiera ich w pozyskiwaniu nowych człon-
ków. W „podstawówce” systematycznie odbywają 
się spotkania rekrutacyjne a ochotnicy pojawiają się 
także podczas próbnej ewakuacji czy uroczystości 
szkolnych. Mieszkańcom Lutkówki towarzyszą rów-
nież w trakcie odpustu, na którym prezentują swoje 
umiejętności. Członkowie MDP pojawiają się bowiem 
ze swoim proporcem także na uroczystościach pań-
stwowych, lokalnych czy kościelnych, reprezentując 
swoją jednostkę OSP.
W ostatnim czasie MDP ze Zbiroży odniosła ogromny 

sukces. Drużyna uzyskała tytuł wicemistrzów woje-
wództwa mazowieckiego w zawodach pożarniczych, 
co zaowocowało okazałym pucharem, którym mogli 
pochwalić się przed rozpoczęciem obrad jednej z se-
sji Rady Miejskiej. Jak powiedział Łukasz Strojek, opie-
kun Drużyny, sukces ten jest tym cenniejszy, że młodzi 
strażacy ze Zbiroży dowiedzieli się o terminie zmagań 
zaledwie miesiąc przed ich odbyciem. W celu wypra-
cowania odpowiedniej formy spotykali się trzy razy 
w tygodniu, by jak najlepiej przygotować się do zawo-
dów. Zaangażowanie i determinacja opłaciły się i za-
owocowały drugim miejscem w województwie. Warto 
dodać, że w 2018 r. MDP ze Zbiroży zwyciężyła w tych 
zmaganiach, zdobywając najwyższe miejsce na mazo-
wieckim podium. Drużyna zdobywała także wysokie 
lokaty na zawodach strażackich rangi ogólnopolskiej.
Plany członków MDP i ich opiekuna częściowo po-
krzyżowały ograniczenia pandemiczne. Druhowie nie 
poddają się jednak i snują plany na przyszłość. Na 
początku przyszłego roku, tradycyjnie już, zamierzają 
wziąć udział w turnieju wiedzy pożarniczej. W okresie 
wielkanocnym cała Drużyna stworzy swoją palmę. 
Także i to działanie, będące okazją do integracji, jest 
stałym elementem kalendarza MDP ze Zbiroży. Mło-
dzi ochotnicy nie porzucą także przygotowań do za-
wodów, które organizowane są w cieplejszym okresie 
roku. W sferze marzeń MDP znajduje się ponadto 
organizacja własnych zmagań lub wspólnych ma-
newrów strażackiej młodzieży z lokalnych powiatów.
Informacja prasowa GCI Mszczonów, Dagmara Bed-

narek
Foto: Dagmara Bednarek oraz MDP Zbiroża

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowcach ob-
chodzi w tym roku swoje 65-lecie. Ten jubileusz 
przypadł na rok dużych zmian w samej jednost-
ce. Od lat zainteresowanie młodych strażaków 
działalnością ochotniczą nie należało do najwyż-
szych, a można by powiedzieć, że średnia wieku 
w OSP Bobrowce wynosiła 40 +. Dziś nowego 
narybku jest już nieco więcej, co wiąże się z ko-
niecznością inwestycji w jednostkę, a przynaj-
mniej w same stroje dla strażaków. 
W ostatnim czasie w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bobrowcach pojawili się młodzi druhowie. Na czele 
jednostki stanął też Dariusz Melon, która razem z Paw-
łem Łasicą starają się tchnąć w jednostkę świeży po-
wiew. Z pewnością nie brakuje im werwy do działań 
tak bojowych, jak i promujących jednostkę, by zachęcić 
młodych mieszkańców Bobrowców do tworzenia jed-
nostki. 
- Należy podkreślić, że strażacy z OSP Bobrowce nigdy nie 
zawiedli. Zawsze wyjeżdżali do akcji. Chcemy to kontynu-
ować – mówił Paweł Łasica.
I choć kadrę OSP Bobrowce udało się już uzupełnić 
o młodych druhów, okazuje się, że blokadą dla dzia-
łań strażackich jest stary sprzęt. Brakuje masek tleno-
wych, butów i ubrań bojowych, co znacznie ogranicza 
możliwości strażaków. Jednak zapał, którego nie moż-

na odmówić druhom spowodował szereg akcji, które 
mają się przyczynić do pozyskania funduszy na zakup 
nowego sprzętu. 
Przede wszystkim strażacy zgłosili się z prośbą 
o wsparcie do Burmistrza Mszczonowa, który zapew-
nił ich o swoim wsparciu w 2022 roku w kwocie około 
15 tys. zł, co pozwoli na sfinansowanie jednego stroju 
bojowego z maską tlenową. Ponadto Burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek pomógł ochotnikom w pozyskaniu sa-
mochodu, który ma zostać przekazany z zasobów po-
licji, a także zorganizował strażakom szkolenie dla pod-
niesienia ich kwalifikacji. Zaangażowanie strażaków 
zostało również dostrzeżone przez samych mieszkań-
ców, którzy na rzecz ochotników przekazali 10 tys. zł 
z funduszu sołeckiego. Na tym jednak nie koniec.  
Złom na wagę złota
Strażacy wzięli sprawy również w swoje ręce, co spo-
wodowało akcję zbierania złomu. Tylko w ciągu 3 dni 
z Bobrowców i okolicznych wsi udało się pozyskać 
złom o łącznej wartości ok. 7 tys. zł. Ponieważ druho-
wie widzą potencjał w prowadzonych działaniach, ko-
lejna akcja zbierania złomu odbędzie się 8-9 stycznia 
2022 roku w kolejnych wsiach. 
- Mieszkańcy nas bardzo pozytywnie zaskoczyli. Myśle-
liśmy, że ta akcja umrze, zanim się urodzi, a odzew jest 
naprawdę fajny – mówił Dariusz Melon, Prezes OSP 
Bobrowce. – Kto, ile może przekazuje na kalendarz. Inni 
stali z wiaderkami złomu. To niesamowicie miłe! – dodaje 
strażak.
W ramach promocji jednostki i zbiórki na zakup no-
wego sprzętu powstał również kalendarz, który w cha-
rakterze cegiełki rozpowszechniany jest wśród miesz-
kańców. 
Kolacja z Burmistrzem
Kreatywność młodych strażaków zaowocowała poja-
wieniem się pomysłu na licytacje, które odbywają się 
na grupie na Facebooku Akcja Licytacja. Dzięki zaan-
gażowaniu lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców 
okolicznych miejscowości (nie tylko z Gminy Mszczo-

nów) akcja nabiera tempa i już teraz można na niej 
nabyć świąteczną choinkę, lekcję jazdy konnej, week-
end na Mazurach, wynajem sali bankietowej kolegów 
z innych jednostek OSP i wiele, wiele innych. W licyta-
cję zaangażował się również Burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek, z którym po wygranej aukcji można się wybrać 
na kolację!
Wszystkie fundusze z aukcji przeznaczone zostaną 
na działania jednostki. I choć dziś do podstawowych 
należą nowe kompletne umundurowanie bojowe, 
aparaty tlenowe z butlami zapasowymi, prądownica 
czy pompa szlamowa, pieśnią przyszłości jest zakup 
nowego wozu bojowego. Obecnie strażacy wyjeż-
dżają na akcje Jelczem z ’88 roku.



13ŻPŻ • CZWARTEK • 9 GRUDNIA 2021

Nauczyciel na medal

Mikołaj przyszedł wcześniej i spełnił marzenia druhów z OSP Bartniki

PUSZCZA MARIAŃSKA

Michał Piłowski został laureatem Plebiscy-
tu Edukacyjnego Polskatimes.pl „Nauczy-
ciel na medal” w powiecie żyrardowskim. 
To ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że 
przyznane w wyniku głosów wysyłanych po-
przez sms. 

Michał Piłowski to nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Szkole podstawowej w Bartnikach. Jest 
absolwentem Szkoły Podstawowej nr 4 w Żyrar-
dowie. 

„Dziękuję za każdy oddany głos na moją oso-
bę w Plebiscycie Edukacyjnym Polskatimes.pl. 
W ubiegłym tygodniu dzięki Waszym głosom 
zostałem laureatem konkursu w Powiecie Ży-
rardowskim. Awansowałem do wojewódzkiego 
etapu głosowania (…)” napisał na swoim profilu 
Michał Piłowski.

Od 6 do 15 grudnia trwa kolejny etap konkursu, 
tym razem wojewódzki. Trzymamy kciuki za po-
wiatowego „Nauczyciela na medal”.

3 grudnia w OSP Bartniki powita-
no nowy wóz strażacki. Na takie 
wieści strażacy z OSP Bartniki 
czekali ponad rok! Właśnie rok 
trwały starania o pozyskanie 
funduszy na średni wóz strażac-
ki dla jednostki. Pojazd wart 800 
tys. zł zastąpi stary wóz z lat 70. 
To ogromna radość dla druhów, 
ich rodzin i przyjaciół, dlatego 
w piątkowy wieczór wszyscy 
spotkali się na terenie jednostki.

Początek grudnia okazał się być nie-
samowicie obfity w prezenty dla dru-
hów z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bartnikach. 2 grudnia z rąk Adama 
Orlińskiego, Wiceprzewodniczącego 

Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go strażacy otrzymali sprzęt ratowni-
czy i wyposażenie o łącznej wartości 
40 tys. zł, z czego 20 tys. pochodzi 
z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego i 20 tys. z budżetu Gminy Pusz-
cza Mariańska. 

- Mikołaj dla OSP Bartniki jest w tym 
roku naprawdę bogaty. Wydaje mi 
się jednak, że naszą całoroczną pra-
cą zasłużyliśmy trochę na to, by mieć 
nowy sprzęt w jednostce – cieszył się 
Krzysztof Sobczyk, Prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bartnikach.

3 grudnia okazał się być kolejnym 
dniem radości dla druhów z Bart-

nik, ich rodzin i przyjaciół. Tego dnia 
w jednostce powitano nowy wóz 
strażacki. Tego dnia jednostka błysz-
czała od świateł nowego wozu bo-
jowego i z pewnością jeszcze nigdy 
widok wozu straży pożarnej nikogo 
tak nie cieszył. 

- Już w 2020 roku złożyłem wniosek 
do Urzedu Gminy w Puszczy Mariań-
skiej o dofinansowanie średniego 
wozu ratowniczo-gaśniczego. Rada 
Gminy pozytywnie się przychyliła 
do związku. Bez tych środków nie 
mielibyśmy możliwości pozyskania 
kolejnych wniosków. Z podobną 
prośbą wystąpiłem do Komendanta 
Powiatowego Straży Pożarnej. – mó-

wił Krzysztof Sobczyk, Prezes OSP 
w Bartnikach. Całkowity koszt pojaz-
du to 800 tys. zł.- Każde OSP chce 
mieć nowy sprzęt, by był niezawod-
ny, a ten pojazd zastąpi samochód, 
który mamy z ’78 roku. To na pewno 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
i to nie tylko w naszej gminie czy po-
wiecie, ale w całym kraju, bo jednost-
ki z KSRG dbają o bezpieczeństwo 
w całym kraju – podkreślał Prezes. 

Samochód, który obecnie służy dru-
hom zostanie przekazany jednostce, 
która nie ma swojego wozu ratowni-
czo-gaśniczego. Tym samym ciągle 
będzie w użyciu, by nieść pomoc po-
trzebującym. 
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Adwentowe Wianki w POWOZOWNI

Oświetlenie ronda w Kuklówce

RADZIEJOWICE

6 grudnia nie mogło zabraknąć Mikołajkowego akcentu w GCK „PO-
WOZOWNIA”. Tego dnia seniorzy spotkali się, by wspólnie przygoto-
wać adwentowe ozdoby. 
To były wyjątkowe Mikołajki w Gminnym Centrum Kultury „POWOZOWNIA” 
w Radziejowicach. 6 grudnia seniorzy spotkali się, by wspólnie przygotować 
wianki adwentowe. Co ciekawe, wielu z nich imieniny św. Mikołaja potrakto-
wało jako okazję do niecodziennego stroju, wkładając czapki, a nawet całe 
stroje św. Mikołaja. 
Nad wszystkim czuwała Dyrektor GCK „POWOZOWNIA” Daria Doleżyczek, 
która wspierała radą i pomysłami, dzięki czemu adwentowe wianki w Ra-
dziejowicach będą wyjątkową ozdobą każdego domu.

Zarządcą drogi nr 579 w tym odcinka drogi Grodzisk Mazowiecki - Ra-
dziejowice jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który doko-
nał  realizacji inwestycji  pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 
relacji Kazuń Polski – Leszno – Błonie – Grodzisk Mazowiecki – Radziejo-
wice na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (rzeczywisty kilometraż: 
od km 41+178 do km 51+599) na terenie gmin  Grodzisk Mazowiecki, 
Radziejowice; powiatów: grodziskiego i żyrardowskiego, województwa 
mazowieckiego (odc.  Grodzisk Maz. – Radziejowice)”.

Elementem inwestycji była budowa oświetlenia ulicznego w tym oświetlenia ron-
da przy szkole w m. Kuklówka Radziejowicka. W wyniku wielokrotnych interwencji 
dokonanych przez Urząd Gminy Radziejowice uzyskano informację od MZDW, 
iż instalacja odbiorcza podmiotu przyłączanego tj. lampy oświetlające rondo wy-
magają przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE.

Z ostatnich   informacji telefonicznych   jakie otrzymaliśmy od przedstawiciela 
MZDW wynika, iż PGE określiło najwcześniejszy termin przyłączenia oświetlenia 
ulicznego podmiotu przyłączanego na dzień 28.02.2022 rok. Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich po przyłączeniu do sieci PGE może dopiero przekazać Gmi-
nie Radziejowice przedmiotowe oświetlenie w eksploatację. Tak więc zasadne 
interwencje mieszkańców (dotyczy również organizacji ruchu na przedmiotowej 
drodze) prosimy kierować do MZDW w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 41, 
nr tel.22-755-59-46 .

Informacja prasowa UG w Radziejowicach
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Adwentowe wianki z Burmistrzem

 Czek na budowę sieci

WISKITKIWISKITKI

28 listopada seniorzy z Wiski-
tek zaprezentowali swoje fl ory-
styczne umiejętności podczas 
warsztatów robienia wianków 
adwentowych i stroików bożo-
narodzeniowych. W przygotowa-
nia do świąt z seniorami włączyli 
się Radni Miasta i Gminy Wiskit-
ki na czele z Burmistrzem Rafa-
łem Miturą. 

Seniorzy zawsze kreatywnie pod-
chodzą do wspólnych spotkań. Nie 
inaczej było i tym razem. Pod koniec 
listopada spotkali się, by wspólnie 
przygotować wieńce adwentowe. 

Choć wiele osób robiło je po raz 
pierwszy, z pewnością debiut można 

uznać za udany. 

Wskazówek w przygotowaniu wy-
jątkowych ozdób udzielał Burmistrz 
Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura. 
Nie zabrakło również ciekawostek 
pomocnych w pracy każdego fl ory-
sty!

Animatorki z Klubu Seniora w Wiskit-
kach przedstawiły kilka informacji 
dotyczących mody na odpowiednie 
kolory, a także opowiedziały o naj-
modniejszych kolorach tego sezonu 
i roku. Zdobyte umiejętności i wie-
dza zaowocowały wyjątkowymi de-
koracjami świątecznymi, ale przede 
wszystkim radością zebranych. 

3 grudnia w Starych Kozłowicach 
Wiceminister Aktywów Państwo-
wych i poseł PiS Maciej Małecki 
przekazał na ręce burmistrza Ra-
fała Mitury czek na blisko 4,6 mln 
zł na inwestycję wodno-kanaliza-
cyjną.

To kolejne dofi nansowanie dla Gminy 
Wiskitki w 2021 roku. Ponad 12 mln zł 
z I edycji rządowego programu Polski 
Ład zostało przekazane na ręce Bur-
mistrza Rafała Mitury na rewitalizację 
zabytkowego młyna. Kolejne fundu-
sze w kwocie ponad 14 mln zł zostaną 
przeznaczone przez Powiat Żyrardow-
ski na budowę drogi łączącej Działki 
z Żyrardowem. Tym razem Wicemini-
ster Aktywów Państwowych i poseł PiS 
Maciej Małecki przyjechał z czekiem, 
który ma pozwolić Gminie na realizację 
budowy sieci wodno – kanalizacyjnej 
w Starych i Nowych Kozłowicach. 

- Cieszę się, że rząd PiS przeznacza ko-

lejne pieniądze na realizację kolejnych 
inwestycji w Gminie Wiskitki. Te pienią-
dze zostaną przeznaczone na kanali-
zację w Nowych Kozłowicach i Starych 
Kozłowicach. To kontynuacja zadań, 
na które z poprzednich transz prze-
kazywaliśmy pieniądze – mówił Wice-
minister Aktywów Państwowych i po-
seł PiS Maciej Małecki. – Spotkaliśmy 
się dzisiaj z mieszkańcami i sołtysami, 
dzięki czemu miałem okazję zobaczyć, 
jak wyglądają te prace, a wiem, że na tę 
inwestycję mieszkańcy bardzo czekają. 

- Tutaj ta zabudowa jest bardzo zwar-
ta, a dzięki pierwszym środkom, któ-
re dotarły do nas kilka miesięcy temu 
mogliśmy kontynuować budowę sieci 
w Starych Kozłowicach. Tym samym 
doszliśmy właśnie do Nowych Kozło-
wic – mówił Burmistrz Wiskitek Rafał 
Mitura. – Dzięki tej inwestycji zbliża-
my się do skanalizowania tych dwóch 
miejscowości – dodaje Burmistrz.
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ZAJECHAŁ WOZEM STRAŻACKIM
Tradycyjnie na Placu Jana Pawła II w Żyrar-
dowie 5 grudnia zgromadzili się najmłodsi 
mieszkańcy Żyrardowa, by wspólnie uczest-
niczyć w rozświetleniu tysiąca świateł na ży-
rardowskiej choince i wypatrywać Mikołaja. 
To był wyjątkowy czas i choć mroźny, ciepło 
bijące z dziecięcych twarzy potrafiło roztopić 
najgrubszy lód. 

Co roku na Placu Jana Pawła II w Żyrardowie odby-
wają się miejskie Mikołajki. I choć w minionym roku 
pandemia pokrzyżowała nieco plany na tradycyjne 
obchody, Mikołaj nie zapomniał o najmłodszych 
mieszkańcach Żyrardowa, przemieszczając się 
ulicami miasta i obdarowując dzieci słodkościami. 
W tym roku obostrzenia nie przeszkodziły w zor-
ganizowaniu wydarzenia na Placu Jana Pawła II, 
gdzie tłumnie zebrali się mieszkańcy Żyrardowa. 

Na scenie zabrzmiały świąteczne piosenki mło-
dzieży z Centrum Kultury, Młodzieżowego Domu 
Kultury, Schola Cantorum i Don Bosco.Co ciekawe 
do radosnej zabawy włączyli się też Radni Rady 
Miasta Żyrardowa, którzy radośnie pląsali na sce-

nie do mikołajkowych piosenek. 

- Niesamowity wieczór przepełniony uśmiechami naj-
młodszych mieszkańców Żyrardowa. Takim ciepłem 
i dobrocią emanuje z Placu Jana Pawła II – mówił 
Adam Lemiesz, Zastępca Prezydenta Żyrardowa. 
– Święty Mikołaj to w końcu patron dobroczynności, 
ale też takiego daru człowieka dla człowieka i oprócz 
tego, że nasze dzieciaki czekają na prezenty, ważne 
byśmy w tym wyjątkowym czasie potrafili siebie da-
wać innym – dodał Wiceprezydent. 

Sam Święty Mikołaj wybrał tego dnia niecodzien-
ny transport, bo choć wszyscy spodziewali się go 
w saniach zaprzęgniętych w renifery, ten przyje-
chał w asyście straży pożarnej! Rozdano tysiące 
paczek ze słodkościami dla najmłodszych. W ra-
mach atrakcji Mikołaj przeprowadził również kon-
kursy na scenie, w których dzieci mogły pochwa-
lić się zdolnościami wokalnymi i tańcem, a także 
złożyć życzenia imieninowe Mikołajowi. Nagrody 
w konkursie ufundowała firma EMKA S.A., która 
tego dnia zachęcała dzieci do dekorowania pierni-
ków i częstowała gorącą czekoladą.  
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MIKOŁAJKI Z GWIAZDAMI W WISKITKACH
Mimo minusowych temperatur, 5 grudnia Płac 
Wolności w Wiskitkach rozgrzany był ciepłą, ro-
dzinną atmosferą. Na najmłodszych czekał Św. 
Mikołaj, który wraz ze swoimi pomocnicami 
obdarowywał dzieci słodkościami i drobnymi 
upominkami. Nie zabrakło również pysznego 
poczęstunku przygotowanego przez Koła Go-
spodyń Wiejskich. 

To był wyjątkowy czas, nie tylko dlatego, że Mikołaj-
ki nieoficjalnie rozpoczynają magiczny czas przygo-
towań do Świąt Bożego Narodzenia. Klimatyczne 
dekoracje rozświetliły Plac Wolności w Wiskitkach 
milionem lampek, które mieszkańców przeniosły do 
miasteczka św. Mikołaja. - Nieskromnie powiem, że tro-
chę liczyłem na takie przyjęcie ze strony mieszkańców, 
bo w końcu po to robi się takie wydarzenia. Mamy moc 
atrakcji – koncert kolęd z orkiestrą strażacką, uroczyste 
odpalenie choinki, szukanie św. Mikołaja – wyliczał Bur-
mistrz Wiskitek Rafał Mitura.

W tym roku w tę zaszczytną rolę wcielił się Przemy-
sław Saleta, który cieszył się tak dużym powodzeniem 
wśród mieszkańców Gminy, że do końca wydarzenia 

dzielnie siedział w saniach, pozując do pamiątkowe-
go zdjęcia z dziećmi. 

Nad przebiegiem imprezy czuwał Jarosław Kret, który 
informował zgromadzonych o kolejnych planowa-
nych punktach wydarzenia i równie chętnie jak Mi-
kołaj, uśmiechał się w blasku fleszy z mieszkańcami 
Wiskitek i okolicznych miejscowości. 

Myślicie, że Przemek Saleta i Jarosław Kret to gwiazdy, 
które rozbłysły w Mikołajki w Wiskitkach? Nic bardziej 
mylnego! Prawdziwy popis dały jak zawsze, nieza-
wodne Koła Gospodyń Wiejskich, które prześcigały 
się w zdrowej konkurencji w najlepszych przepisach 
na rozgrzewające herbaty, gorące czekolady, a nawet 
bezalkoholowe grzane wino! Były też pyszne przeką-
ski jak pizza prosto z pieca i wata cukrowa. 

Podczas gdy dorośli stali w kolejce po frykasy, dzieci 
radośnie biegały wokół choinki lub brały udział w ani-
macjach przygotowanych przez pomocnice Mikołaja. 
Były zabawy z chustą, radosne pląsy i mnóstwo dzie-
cięcego śmiechu. Oczywiście nie mogło też zabrak-
nąć drobnych upominków, o które zadbało Miasto 
i Gmina Wiskitki oraz firma EMKA S.A. 
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KŁOPOTY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA WYNIKI 
KONKURSU

“MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” – 
WYPRAWKA CZYTELNICZA NA DOBRY START

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

KULTURA

Zastanawialiście się, czy Mikołaj może zgu-
bić worek z prezentami? Rodzice z Miejskiego 
Przedszkola nr 9 przedstawili swoją wersję 
świątecznych wydarzeń. 6 grudnia z okazji 
Mikołajek przedszkolaki odwiedziły Centrum 
Kultury w Żyrardowie, by obejrzeć przygoto-
wany przez rodziców spektakl.
Mikołajki dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 9 
w Żyrardowie z pewnością były pełne wrażeń. W wy-
jątkowym przedstawieniu „Kłopoty Świętego Miko-
łaja” zaprezentowali się… rodzice, którzy rotacyjnie 
od kilku lat tworzą spektakle dla dzieci. – Niestety 
w ostatnim czasie takie przedstawienia nie były moż-
liwe ze względu na pandemię. Cieszę się, że teraz ro-
dzice wrócili ze swoimi pomysłami – mówiła Dyrek-
tor Miejskiego Przedszkola nr 9, Grażyna Galińska.
W przedstawieniu wzięli udział rodzice dzieci z róż-
nych grup wiekowych, którzy postanowili przedsta-
wić zabawna historię o Mikołaju, któremu przepadł 
worek. Perypetie Mikołaja, a konkretnie jego worka 
przedstawiono z humorem i muzyką, co oczywiście 
ucieszyło najmłodszych. Szczęśliwie sam worek zna-
lazł się na koniec przedstawienia, a w nim nie zabra-
kło prezentów dla wszystkich grup, zaproszonych 
gości i oczywiście najbardziej zaangażowanych w to 
wydarzenie – rodziców. 
Jednak nie tylko dzieci bawiły się przednio podczas 
Mikołajkowego przedstawienia. Zarówno Zastęp-
ca Prezydenta, Adam Lemiesz, Dyrektor Wydziału 
Edukaji Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz jak i Dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych Adam Dukaczewski pod-
kreślili, że tak żywy teatr wprowadził ich w doskonały 
nastrój w poniedziałkowy poranek.

Biblioteka (MPBP) w Żyrardo-
wie dołączyła do ogólnopol-
skiego projektu „Mała książka 
– wielki człowiek”, realizowa-
nego przez Instytutu Książki. 
Akcja ma na celu dwa główne 
zadania: propagowanie korzy-
ści wynikających z codzienne-
go, rodzinnego czytania w roz-
woju dziecka oraz zachęcanie 
rodziców do odwiedzania bi-
bliotek razem z dziećmi.
W ramach przedsięwzięcia, każde 
dziecko w wieku przedszkolnym 
(3-6 lat) odwiedzające naszą bi-
bliotekę, otrzyma  Kartę Małego 
Czytelnika oraz Wyprawkę Czytel-
niczą,  zawierającą m. in. zestaw 
utworów polskich pisarzy dziecię-
cych. Rodzice natomiast otrzyma-
ją broszurę informacyjną „Książką 

połączeni, czyli przedszkolak idzie 
do biblioteki”, zwracającą uwagę 
na doniosłą rolę literatury w roz-
woju dziecka i zawierającą prak-
tyczne czytelnicze porady oraz in-
spiracje. Podczas kolejnych wizyt, 
zakończonych wypożyczeniem 
przynajmniej jednej książki, dziec-
ko otrzymuje naklejkę, a po wypeł-
nieniu nimi Karty Małego Czytelni-
ka – Dyplom.
Program trwa do do końca wrze-
śnia 2022 r.
Na terenie Żyrardowa w pro-
gramie biorą udział następu-
jące placówki MPBP:
Biblioteka Fabryczna, ul. 1 Maja 52
Filia nr 2, ul. Wittenberga 3
Filia nr 3, ul. Moniuszki 13
Filia nr 6, ul. Kilińskiego 9

“Na misiowych uro-
dzinach najważniejsza 
jest rodzina”

Żyrardowscy bibliote-
karze w konkursie pla-
stycznym dla przed-
szkoli z terenu powiatu 
żyrardowskiego pt.: Na 
misiowych urodzinach 
najważniejsza jest ro-
dzina nagrodę główną 
(spektakl teatru “Maska” 
z Krakowa) przyzna-
li pracy z Przedszkola 
Niepublicznego “Żyrafa” 
w Żyrardowie wykona-
ną przez Kasjanę Węgier 
3-latkę z grupy Sówki.

7 grudnia w Resursie odbył się 
I Żyrardowski Festiwal Piosenki 
Patriotycznej „Wolność kocham 
i rozumiem”, w którym wzięli 
udział uczniowie ze szkół z terenu 
Żyrardowa. Konkurs zorganizowa-
ny został w związku ze zbliżająca 
się rocznicą wprowadzenia Stanu 
Wojennego w Polsce.
W jury zasiedli Krystyna Lenarczyk, 
Robert Siniarski i Maciej Klociński. 
Podczas obrad krótki wykład o Stanie 
Wojennym wygłosiła Roksana Kulis Le-

miesz, która wspominała, jak jako mała 
dziewczynka musiała zrozumieć ota-
czająca ją rzeczywistość. Wspominała 
życie codzienne w stanie wojennym, 
powszechnie wszystkim znane kolejki. 
Jednak przedstawiony przez nią obraz 
różnił się od tego, który znamy z pod-
ręczników dzięki perspektywie dziecka. 
To emocjonalne, choć równie abstrak-
cyjne dla młodego pokolenia wyznanie 
było jednocześnie pełnym wzruszeń 
dla Przewodniczącego NSZZ Solidar-
ność w Żyrardowie, Bogdana Zieliń-

skiego. Po wysłuchaniu utworów Mar-
ka Grechuty, Andrzeja Rosiewcza czy 
Jana Pietrzaka.
Nagrodzeni w konkursie:
Szkoły Podstawowe:
I miejsce - Lechniak Karolina
I miejsce - Tomaszewska Oliwia
II miejsce - Dukaczewska Milena
II miejsce - Niewiadomska Zofi a Maria
Szkoły Średni:
I miejsce - Cymerska Zofi a
II miejsce - Czarnecka Amelia

III miejsce - Marta Zielińska
Podczas uroczystości uczczono minu-
tą ciszy zmarłego 6 grudnia założyciela 
żyrardowskiej Solidarności Grzegorza 
Popielczyka.
Żyrardowski Festiwal Piosenki 
Patriotycznej zorganizowało 
Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa 
ze środków budżetu Miasta Żyrardowa 
w ramach zadania publicznego 
-Kultura i ochrona dóbr kultury. 
Zwycięzcy Festiwalu wystąpią podczas 
koncertu barda „Solidarności” – Leszka 
Czajkowskiego z Zespołem. 
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RozwiązanieWyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki, 
a my obdarujemy 5 pierwszych osób choinką! Drzewka będą rozdawane w dniach 20 - 23 grudnia.
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Pionowo
1. najwybitniejsze dzieło 

Geothego
2. tragizm i komizm
3. zmysłowy taniec
5. rodzaj ażurowych 

rajstop
6. nazwa nowej mutacji 

koronawirusa 
7. ktoś skłonny do kpin 

i żartów
8. do docieplania bu-

dynków
9. stolica Norwegii
10. tablica używana np. 

na marszach
13. wspólnota wiernych 

kościoła protestanc-
kiego

15. łańcuch górski na 
obszarze południo-
wo-zachodniej Polski 

16. umówione tajne 
hasło

17. stopień w policji 
21. ryba, której mięso 

ma różowo-czerwo-
ny kolor

22. osobniki jedno-
cześnie o męskich 
i żeńskich gruczo-
łach rozrodczych 

24. uznanie osoby zmar-
łej za świętą

27. antonim to niedo-
miar 

28. zbiór wszystkich liter 
alfabetu

29. rodzaj wysokiej 
komody

30. system rządzenia, 
w którym całą wła-
dzę sprawuje jedna 
osoba

36. niewielka podłużna, 
biała blizna 

37. portret, zwykle 
ślubny

40. w Kościele katolic-
kim poranna msza 
w adwencie

41. potocznie produkty 
niskokaloryczne, 
zdrowe

43. uchwyt zaciśnięty 
dookoła mocowane-
go przedmiotu

45. członek zakonu 
męskiego

46. dzielnica Warszawy
50. szybkość, zręczność
51. przylądek nad Mo-

rzem Bałtyckim
52. układ rytmicznych 

ruchów ciała
56. ozdobny, powtarza-

jący się wzór
58. starogreckie miasto
59. jego alter ego to 

Bruce Wayne
60. rodzaj sadzonki
61. lina do holowania 

statków
64. wielocukier, natural-

ny prebiotyk 
65. przednia strona 

monety
66. nieprawda, kłam-

stwo
68. karp, łosoś
71. pobieranie pieniędzy 

z tytułu weksli
72. owoce jabłoni
74. auto niemieckiej 

marki
75. jedno z podstawo-

wych pojęć analizy 
matematycznej

Poziomo
2. Greta - szwedzko-

-amerykańska aktor-
ka fi lmowa i teatralna

4. kierunek we współ-
czesnych sztukach 
plastycznych

8. rasa psa
11. sposób rozumienia 

czegoś 
12. bezkompromiso-

wość w głoszeniu 
poglądów

14. rodzaj mebla, służą-
cy do siedzenia

15. koszenie trawy, a na-
stępnie jej suszenie

18. ksiądz
19. Dębski - polski kom-

pozytor
20. wyczuwalne u każde-

go człowieka
23. systematyczna ana-

liza obliczeniowa 
danych lub statystyk 

25. określenie na popu-
larną śpiewaczkę

26. lokalna nazwa wiatru 
fenowego

31. rodzaj ceramiki, 
nieco podobnej do 
porcelany

32. świecąca reklama
33. np. order
34. bywa w fasoli szpa-

ragowej
35. kierunek w rozwoju 

istniejący w danym 
momencie

37. Zakościelny - polski 
aktor

38. stare, niepotrzebne 
rzeczy

39. rzeka przepływająca 
przez teren Polski, 
Czech i Niemiec

42. czarny po hiszpań-
sku

44. opornik elektryczny
47. głośna awantura
48. przywrócenie war-

tości użytkowej 
obiektu

49. np. policyjny lub 
kuratora

53. tajny funkcjonariusz 
policji

54. drobna moneta 
brytyjska

55. niezgodny z duchem 
czasu

57. Zandberg - poseł
59. Małgorzata - polska 

aktorka
62. na nim mecze pił-

karskie 
63. oświetlenie obiektów 

architektonicznych 
67. głębokie, płaskie, 

deserowe
69. lęk, strach, obawa
70. powieść autorstwa 

Jamesa Joyce’a
73. jeden z najstarszych 

działów matematyki
76. fale dźwiękowe o ni-

skiej częstotliwości 
77. prąd w literaturze 

i sztuce uznający 

symbole za główne 
środki przekazu

78. Robert - polski lek-
koatleta

79. złożona z żakietu 
i spódnicy 

80. „... z ulicy Wiązów”

SIŁA RODZEŃSTWA
Emilia Ślęzak

Jestem Emilka- nie wiem, czy mnie znacie?

Dziś Wam opowiem o moim bracie.

W mojej rodzinie jest mama, tata

i mam jeszcze młodszego brata.

Sama mu nawet imię wybrałam,

nim się urodził, Adasiem nazwałam.

Powiem wam prawdę: nie jest miodowo

i nie jak w bajkach, tak kolorowo.

Lecz chociaż często się kłócimy,

to potem zgodnie się bawimy.

Bywa, że kłótnia wyniknie z niczego,

lecz już za chwilę nie pamiętamy tego,

bo to niemiło chodzić z burą miną,

kiedy się gniewasz z najbliższą rodziną.

Są dni, gdy huknę na niego basem,

ale przyrzekam- to tylko czasem!

On także nie jest zupełnie bez winy,

bo psoci ciągle, kiedy się bawimy!

Gdy lekcje odrabiam, też mi przeszkadza,

choć dumnie twierdzi, że tylko doradza!

A już na koniec tego wierszyka,

co ze słów powyższych wynika?

Choć czasem narzekam na mego brata,

kocha go mama, kocha go tata...

Ja też go kocham z serca całego

i nie zamienię go na innego!

Już żadna kłótnia nas nie pogubi,

bo ten, kto się czubi, to bardzo się lubi!

I nawet, gdy jedno na drugie się boczy,

kiedy potrzeba, to w ogień wskoczy.

Nie jest to żadna oznaka męstwa

-to jest po prostu siła rodzeństwa!

R E K L A M A
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MEKSYK - EGZOTYCZNE ATRAKCJE I PLAŻE

Meksyk - egzotyczne atrakcje i plaże
Meksyk  to niezwykle egzotyczny, barwny kraj, któ-
ry pociąga i przyciąga turystów z całego świata. Na 
odwiedzających czekają tutaj niezwykłe krajobrazy, 
barwne jedzenie i muzyka, ciekawa historia i kultura. 
Meksyk jest niewątpliwie wspaniałym kierunkiem na 
fascynujące wczasy last minute, czy zorganizowane 
o wiele wcześniej wakacje. To także szansa, by zato-
pić się w zupełnie nowej rzeczywistości, poznać ją, 
dać się jej zainspirować oraz możliwość głębokiego 
odpoczynku.
Co warto zobaczyć w Meksyku?
Meksyk przyciąga przede wszystkim fascynującą i ko-
lorową kulturą. To egzotyka, piękno i nowe. Można tu 
spacerować po tropikalnej dżungli, czy też poznawać 
starożytne zabytki, w których czas się zatrzymał. Mek-
syk to także wspaniała kuchnia i ciekawe smakołyki 
oraz życzliwi, uśmiechnięci mieszkańcy, no i oczywi-
ście rajskie plaże.
Jednym z miejsc, które turyści odwiedzają niezwykle 
często i tłumnie jest niewątpliwie  półwysep Juka-
tan  ulokowany na południowym wschodzie kraju. 
Można tu zarówno leniuchować bez końca, jak 
i naprawdę się zmęczyć. Na półwyspie czekają zabytki, 
które wprowadzają w kulturę Majów i ich tajemniczy 
świat, a także przepiękne kurorty z bajkowymi 
plażami. Warto zatrzymać się choć na chwilę w Playa 
del, Carmen Cancún, czy też odwiedzić Puerto Aven-
turas. Wspaniała pogoda wspiera cudowny odpoczy-
nek, a każde z tych miejsc ma swój charakterystyczny 
klimat i oczarowuje czymś zupełnie innym.
Na Jukatanie wyróżnia się niewątpliwie miasto  Tu-
lum. Nazywane było ono dawniej “Miastem Jutrzenki.” 
Zwiedzanie średniowiecznych ruin łączy się tu z raj-
skim odpoczynkiem na rozległych, malowniczych pla-
żach, które są uznawane za najpiękniejsze w całym 
Meksyku. To tropikalny raj, pozwalający na głęboki 
relaks i całkowite zanurzenie się w sobie. 
Na tych, którzy chcą poznać bliżej odległą, pełną 
skarbów, przeszłość tej części ziemi, czeka  środko-
wy region Meksyku, a wewnątrz niego Tula, Cholu-
la, Puebla, Mexico City, czy Teotihuacan. To ostatnie 
nazywane bywa “Miastem Bogów”, bo właśnie tutaj 
można odnaleźć Piramidę Księżycową oraz Piramidę 
Słońca. Warto też przejść się Drogą Zmarłych. W Tuli 
natomiast, które było dawniej stolicą niezwykłych Tol-
teków, na odwiedzających czekają fascynująca świą-
tynia Ouetzalcoatla oraz ruiny piramidy.
Magiczne jest także miasteczko Chichén Itzá. Daw-
niej były tutaj święte, cenne zbiorniki, które nazywano 
“cenote” i które służyły jako miejsca, w których skła-

dano ofi ary. Na turystów czeka tu piękna świątynia 
Kukulkana wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO, którą zalicza się do jednego 
z nowych siedmiu cudów świata. 
Będąc na wczasach w Meksyku nie można pominąć 
zobaczenia  Laguny Bacalar. To miejsce, które na 
długo pozostaje w pamięci, widoki są tu bowiem 
niezwykłe. Laguna ta była nazywana przez Majów 
Ka’an Bakhalal, co oznaczało miejsce, w którym rodzi 
się otoczone trzcinami niebo. To magiczny zakątek, 
w którym mieszają się odcienie błękitu i szmaragdu, 
a także turkusowej wody. Można tutaj wybrać się na 
wyprawę motorówką, katamaraną, czy popływać ka-
jakiem. Warto zatrzymać się także w pobliskim mia-
steczku o tej samej nazwie.

Idealne wczasy czekają na turystów również w mie-
ście Uxmal, które powstało pod koniec X wieku. Na 
odkrycie czeka tutaj schodkowa piramida wraz ze 
Świątynią Czarownika, Dom Żółwi oraz Dom Mniszek. 
Warto także zobaczyć Pałac Gubernatora i poczuć 
panującą tu atmosferę. Uxmal zachwyca różnorod-
nością zabytków, które pochodzą z czasów, kiedy kul-
tura Majów rozkwitała i zachwycała. Urzeka ono także 
charakterystycznym klimatem. 
Meksyk to oczywiście piramidy, z czego świetnym 
miejscem by je zobaczyć jest Palenque. Zostało ono 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
rowego UNESCO. Znajdują się tu ruiny miasta oraz 
niezwykła Świątynia Inskrypcji mająca kształt pirami-
dy schodkowej. Ma ona aż 16 metrów wysokości, 

a wewnątrz czekają płaskorzeźby, dekoracje, świąty-
nie i krypty grobowe. Wakacje w Palenque to także 
okazja, by głębiej zanurkować w sztukę, kulturę oraz 
tradycję Majów. 
W nieco innym klimacie jest miasteczko Catemaco, 
które ulokowane jest nad jeziorem o tej samej na-
zwie. Zakątek ten znajduje się niedaleko Zatoki Mek-
sykańskiej i zachwyca swoja architekturą, zabytkami 
oraz szerokiem wachlarzem propozycji turystycz-
nych. Można tu niewątpliwie zachwycić się samym 
miejscem, jak i zainspirować się jego atrakcjami, a tak-
że wypocząć i głęboko się zrelaksować. 
Turyści, którzy wolą zaszyć się gdzieś w naturze na 
pewno docenią wodospad Eyipantla, a także niesa-
mowitą przyrodę, która go otacza. Wodospad jest 
ogromny, co robi wrażenie, a można go odnaleźć wy-
bierając się w okolice Rio Grande de Catemaco. To 
okazja na oddech, zachwyt i połączenie z naturą.
Kiedy najlepiej wybrać się na wakacje do Mek-
syku?
Najwięcej słońca czeka w Meksyku w czasie zimy 
oraz wiosny, jednakże zdecydowanie goręcej jest 
latem. Zimą średnia temperatura powietrza oscylu-
je tu w okolicach 25 stopni Celsjusza, a wiosną jest 
tylko odrobinę wyższa. Obie te pory roku są idealne 
dla osób, które nie lubią upałów. W maju można spo-
dziewać się więcej deszczu, jednakże jest cieplej - do 
około 28 stopni, a temperatura wody ma 27 stopni 
Celsjusza. Latem jest jeszcze goręcej, jednakże wie-
lu turystów przyjeżdża tutaj właśnie o tej porze roku, 
więc można spodziewać się tłumów. 
Warto też dodać, że południe Meksyku najlepiej od-
wiedzać od grudnia do marca, a północ od marca 
do czerwca (chyba, że ma się ochotę na wyższe tem-

peratury). Najlepiej omijać większe święta i wybierać 
spokojniejsze miejsca na odpoczynek.

fot. Wakacje w Tulum

fot. Chichen Itza

partner publikacji
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POLICJA

STRAŻ MIEJSKA

30 listopada strażnicy podjęli in-
terwencję na ul. Marii Nietrzebki, 
w związku z niewłaściwym stanem 
porządkowym na posesji. W tej spra-
wie będą prowadzone dalsze czynno-
ści wyjaśniające.
30 listopada strażnicy podejmowali 
czynności kontrolne pod kątem udo-
kumentowania wywozu odpadów 
w związku z prowadzoną działalno-
ści. W jednym z punktów zlokalizo-
wanych przy ul. 1 Maja stwierdzono 
brak umowy i udokumentowania wy-
wozu nieczystości, w związku z czym 
na sprawcę wykroczenia został nało-
żony mandat karny.  

30 listopada strażnicy interweniowa-

li na ul. Bolesława Limanowskiego, 
w związku z blokowaniem chodni-
ka oraz próbą nielegalnego zajęcia 
pasa drogowego poprzez ustawienie 
przyczepy reklamowej na chodniku. 
Kierującego ukarano mandatem kar-
nym.

1 grudnia na ul. Spółdzielczej straż-
nicy interweniowali w związku ze 
zgłoszeniem mieszkańca dotyczą-
cym parkowania pojazdów w strefi e 
zamieszkania, poza miejscami wy-
znaczonym do parkowania. Funk-
cjonariusze wystawili wezwania dla 
kierujących pojazdami, w celu prowa-
dzenia dalszych czynności.

2 grudnia strażnicy kontynuując czyn-
ności rozpoczęte w okresie wcze-
śniejszym, w związku z podejrzeniem 
spalania odpadów w piecu na ul. Ju-
liusza Słowackiego, w wyniku których 
została pobrana próbka popiołu, 
nałożyli mandat karny na osobę od-
powiedzialną za spalanie odpadów.  

Mandat został nałożony w związku 
z tym, że badanie próbki potwierdziło 
spalanie materiałów, które nie powin-
ny być przekształcane termicznie.
3 i  4 grudnia strażnicy interweniowa-
li w związku ze zgłoszeniem miesz-
kańca na ul. Stefana Żeromskiego 
w związku z parkowaniem pojazdów 
na ciągu pieszo-rowerowym, przez 
co utrudniali, a wręcz uniemożliwiali 
poruszanie się w szczególności ro-
werzystów. Na sprawców wykroczeń 
zostały wystawione wezwania, w celu 

prowadzenia dalszych czynności.
1,2 i 3 grudnia strażnicy przeprowa-
dzali kontrole w sklepach wielkopo-
wierzchniowych pod kątem stoso-
wania się do przepisów w zakresie 
zakrywania ust i nosa. Niestety pod-
czas kontroli w związku ze stwierdze-
niem braku realizacji tego obowiązku 
strażnicy w 3 przypadkach nałożyli 

mandaty karne. W najbliższym czasie 
kontrole będą kontynuowane w po-
szczególnych obiektach handlowych.
30 listopada i 4 grudnia podczas kon-
troli na posesjach przy ul. Piotra Wy-
sockiego oraz ul. 1 Maja stwierdzono 
zamieszkiwanie większej ilości osób, 
które nie były zgłoszone do Urzędu 
Miasta i w związku z tym nie były po-
bierane opłaty za wywóz odpadów. 
W obydwu przypadkach zostały nało-
żone mandaty w wysokości 500 zł, za 
niezłożenie deklaracji informujących 
o ilości zamieszkałych osób na po-
szczególnych nieruchomościach.

4 grudnia na ul. 1 Maja strażnicy 
ujawnili spalanie odpadów w piecu. 
Ma sprawcę wykroczenia Lecha Z., 
został nałożony mandat karny w wy-
sokości 500zł. Miejmy nadzieję, że tak 
surowa kara zdyscyplinuje sprawcę 
wykroczenia do stosowania się do 
obowiązujących przepisów w zakre-
sie ochrony środowiska.

Odszedł na wieczną służbę
W nocy z wtorku na środę zmarł 
sierż. Sławomir Żyłka, funkcjona-
riusz Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Żyrar-
dowie. Miał 36 lat.
KPP w Żyrardowie z głębokim żalem 
informuje o niespodziewanej śmierci 
sierżanta Sławomira Żyłki. Niespodzie-
wane odejście naszego Kolegi to bole-
sna strata dla rodziny oraz środowiska 
policyjnego.
Sławomir Żyłka służył w Policji od 2018 
roku. Swoją przygodę z mundurem roz-
począł w Ogniwie Patrolowo-Interwen-
cyjnym Wydziału Prewencji, a następnie 
w maju 2020 roku zasilił szeregi funk-
cjonariuszy Wydziału Kryminalnego.
Jego śmierć wstrząsnęła środowiskiem 
policyjnym żyrardowskiej komendy. Był 

bardzo pogodnym człowiekiem i do-
brym kolegą.
W tej smutnej chwili pragniemy złożyć 
Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego 
współczucia. Najbliższym zmarłego po-
licjanta kondolencje składa Komendant 
Wojewódzki Policji zs. W Radomiu wraz 
ze swoimi Zastępcami.
Spoczywaj w pokoju.
Zatrzymany po policyjnym pościgu
Sprawne działania żyrardowskich 
policjantów doprowadziły do za-
trzymania młodego mieszkańca 
Żyrardowa, który posiadał przy so-
bie narkotyki i nie zatrzymał się do 
kontroli drogowej.
Funkcjonariusze z Ogniwa Patrolo-
wo-Interwencyjnego żyrardowskiej 
komendy podczas patrolowania ulic 
zauważyli samochód, który na widok ra-
diowozu gwałtownie przyspieszył. Poli-
cjanci dali wyraźny znak do zatrzymania 
się kierującemu nissanem. Ten zamiast 
zastosować się do ich poleceń, zaczął 
uciekać.
Rozpoczął się policyjny pościg. Kierow-
ca próbując uniknąć zatrzymania klu-
czył bocznymi drogami. W ten sposób 
usiłował zgubić ścigających go policjan-
tów.  Po ujechaniu kilkunastu metrów 
19-latek zatrzymał samochód i zaczął 
uciekać pieszo. Dzięki szybkiej reakcji 

funkcjonariuszy zatrzymano uciekają-
cego kierowcę.
Jak się okazało, mężczyzna uciekał, po-
nieważ posiada zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów. Ponadto przyznał 
się, że prowadził samochód będąc 
pod wpływem środka odurzającego. 
Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili 
przy 19-latku torebkę foliową z białym 
proszkiem.  
Za popełnione przestępstwa młodemu 
żyrardowianinowi grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.
Odblaskowe Mikołajki
6 grudnia obchodzimy Mikołajki. 
To idealny czas aby przypomnieć 
Niechronionym Uczestnikom Ru-
chu Drogowego o bezpieczeństwie 
na drodze. W związku z tym w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Ży-
rardowie powstał pomysł „Odbla-
skowych Mikołajek”.
Wczoraj na placu Jana Pawła II w Żyrar-
dowie w trackie zorganizowanych przez 
Urząd Miasta Żyrardowa  „Mikołajek” 
mundurowi zadbali o bezpieczeństwo 
Niechronionych Uczestników Ruchu 
Drogowego. Aby wpisać się wświątecz-
ną atmosferę policjanci założyli czapki 
Św. Mikołaja i rozdawali elementy od-
blaskowe. Te cieszyły się bardzo  du-
żym powodzeniem i kilkaset sztuk „ro-

zeszło się” w ciągu kilkunastu minut. 
Na Placu Jana Pawła po raz kolejny
zrobiło się odblaskowo, dzięki zaku-
pionym przez prezydenta Żyrardowa 
elementom. Do dzieci i dorosłych trafi -
ły zakupione z funduszy Urzędu Miasta 
opaski odblaskowe oraz światełka, któ-
re pozwolą pieszym być lepiej widocz-
nym także w mieście.
Poszukiwnay listem gończym za-
trzymany 
Żyrardowscy policjanci 
zatrzymali 39-letniego mężczyznę 
poszukiwanego listem gończym, 
który trafi do Zakładu Karnego 
celem odbycia zasądzonej przez 
sąd kary 1 roku i 6 miesięcy 
pozbawienia wolności.
Kryminalni z żyrardowskiej komendy 
realizując czynności zlecone przez Sąd 
Rejonowy w Warszawie ustalili miejsce 
pobytu poszukiwanego 39-latka. Sąd 
wydał za mężczyzną list gończy celem 
zastosowania kary pozbawienia wolno-
ści. Mężczyzna do tej pory skutecznie 
ukrywał się przed organami ścigania.
Kryminalni ustalili gdzie przebywa męż-
czyzna, oskarżony za włamania. Mun-
durowi zatrzymali poszukiwanego, 
który został przewieziony do Zakładu 
Karnego celem odbycia zasądzonej 
kary.
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To już drugie Boże Narodzenie w czasie pan-
demii. Jak pokazuje 24. edycja międzynarodo-
wego badania „Zakupy świąteczne 2021”, prze-
prowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, 
Polacy w tym roku nie zamierzają oszczędzać. 
Na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania 
z najbliższymi planujemy przeznaczyć średnio 
2 129 zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu. 
Najchętniej kupowane prezenty to kosmety-
ki i perfumy, a także zabawki i książki. Prawie 
połowa z nas dokona zakupów świątecznych 
przez Internet. Na upominki mogą zaś liczyć 
przede wszystkim nasi najbliżsi: dzieci, partne-
rzy i rodzice.
Polacy deklarują, że na świąteczne prezenty, żyw-
ność, podróże i wypoczynek przeznaczą w tym roku 
średnio 2 129 zł. 70 proc. budżetu świątecznego sta-
nowią wydatki na żywność oraz prezenty.
- To więcej o 11 proc., czyli o ponad 200 zł, w porów-
naniu z kwotą, którą deklarowaliśmy rok wcześniej. 
Szczególnie widoczne zmiany dotyczą żywności, na-
pojów oraz podróży. Głównym powodem zwiększe-
nia wydatków są wzrosty cen w sklepach i na stacjach 
benzynowych, które dostrzega ponad 70 proc. spo-
łeczeństwa. Na te same produkty, które kupowaliśmy 
w zeszłym roku, w tym trzeba przeznaczyć więcej – 
wyjaśnia Anita Bielańska, dyrektor w dziale Konsultin-
gu, liderka Consumer Industry w Deloitte.
W drugim roku pandemii Polacy przewidują wzrost 
swoich wydatków okołoświątecznych. Przede wszyst-
kim zwiększy się koszyk związany z podróżami, co jest 
naturalne, biorąc pod uwagę, że w poprzednie świę-
ta podróże z powodu obostrzeń były mocno ograni-
czone. Na ten cel przeznaczymy średnio 333 zł, czyli 
o ponad 55 proc. więcej niż w minionym roku. Nie 
będziemy także oszczędzać na żywności i napojach. 
Zamierzamy wydać na nie 944 zł i średnio będzie to 
koszt o 10 proc. wyższy niż w ubiegłym roku. Z kolei 
prezenty pochłoną podobną do zeszłorocznej sumę 
546 zł (wzrost o 2 proc.). Przyjemności oraz rozryw-
ka będą nas kosztować średnio 306 zł (spadek o 3 
proc.).
Święta powoli oswajają pandemię
Jak pandemia wpłynie na zwyczaje zakupowe Pola-
ków? Niemal połowa Polaków (47 proc.) ma zamiar 
spędzić przedświąteczny czas w domu i unikać 
miejsc publicznych. To nadal bardzo dużo, jednak 
w porównaniu z rokiem poprzednim (ponad 70 

proc.) widoczna jest znaczna tendencja spadkowa. 
Zakupy świąteczne wcześniej chce zrobić 38 proc. 
ankietowanych. Z kolei 35 proc ograniczy wydatki 
na konsumpcję, zaś 32 proc. zredukuje liczbę wizyt 
w sklepach stacjonarnych.
- Główną zmienną w zachowaniu Polaków w okresie 
świątecznym jest chęć spędzenia czasu w domu, unika-
nie publicznych miejsc, zrobienie świątecznych zakupów 
wcześniej, przy jednoczesnym ograniczeniu wizyt w skle-
pach stacjonarnych. Jest to oczywiście związane z pan-
demią COVID-19. Niemal trzy czwarte badanych spędzi 
święta w domu, 23 proc. u rodziny lub znajomych, a 3 
proc. w podróży po Polsce lub za granicą – podsumo-
wuje Anita Bielańska.
Mikołaj z dużym workiem
W tym roku każdy Polak zamierza kupić średnio 7 
prezentów. Przede wszystkim będą to upominki dla 
dzieci (63 proc.), na nie także zostanie przeznaczona 
największa część budżetu (48 proc.). Równie hojnie 
obdarowani zostaną partnerzy, mężowie, żony (61 
proc.). Polacy nie zapominają także o rodzicach, 56 
proc. planuje przygotować dla nich niespodziankę.
Co możemy znaleźć pod choinką?
- W tym roku będą to przede wszystkim kosmetyki i per-
fumy, takie zakupy deklaruje 56 proc. ankietowanych. 
Drugą najpopularniejszą kategorią, którą wskazuje 50 
proc. badanych, są gry i zabawki. Dużą popularnością 
cieszą się także książki z 46 proc. wskazań. Rozczarowa-
ni mogą być fani elektroniki - ponad 85 proc. osób nie 
planuje tego typu zakupów. W tym roku po raz pierwszy 
zadaliśmy także pytanie o emocje związane z zakupami 
świątecznymi. Jak można było przypuszczać największą 
przyjemność sprawi kupowanie prezentów najbliższym. 
Najbardziej zaś stresujący i czasochłonny będzie wybór 
podarunku dla współpracowników – mówi Natalia 
Załęcka, CMO Advisory Leader, Head of Marketing 
Transformation, Deloitte.
Zakupy świąteczne coraz wcześniej
Coraz więcej z nas planuje zakupy wcześniej. W li-
stopadzie chciało to zrobić 27 proc i jest to ogromny 
skok w porównaniu do roku poprzedniego (12 proc). 
Black Friday był dodatkową okazją do zakupów świą-
tecznych dla około 1 na 10 osób. W grudniu średnio 
dwóch na trzech Polaków planuje zakupy świątecz-
ne, najwięcej osób (54 proc) zamierza zdążyć do 25 
grudnia.
W tym roku będziemy także pamiętać o tych najbar-

dziej potrzebujących. Wśród świątecznych wydatków 
znajdują się również datki na pomoc charytatywną. 2 
na 3 osoby chcą wesprzeć potrzebujących, a średnia 
kwota to około 90 złotych.
Żywność kupujemy w dyskontach
Gdzie udamy się na zakupy okołoświąteczne? Sklepy 
online stały się niemal tak często preferowane jak te 
stacjonarne. Prawie połowa świątecznego budżetu 
zostanie wydana w właśnie w nich (47 proc.)
- Wzrost znaczenia zakupów online to tendencja, którą 
obserwujemy od lat. Nasze preferencje odnośnie kanału 
są jednak różne w zależności od kategorii produktów czy 
usług. Polacy szczególnie chętnie przez Internet kupują 
produkty związane z podróżami, spędzaniem wolnego 
czasu i realizacją pasji. W żywność zaś zdecydowanie 
wolimy zaopatrywać się stacjonarnie. Monopolistami 
w tym segmencie są bezkonkurencyjne dyskonty. 93 
proc. Polaków deklaruje właśnie w nich zrobić zakupy 
– mówi Bartek Bobczyński, dyrektor, Deloitte Digital.
W sklepach stacjonarnych kupujemy przede wszyst-
kim żywność i napoje (85 proc.). Kanały online bę-
dziemy wybierać przy produktach związanych z po-
dróżami i spędzaniem czasu wolnego (71 proc.) oraz 
poszukując elektroniki (64 proc.) i zabawek czy ksią-
żek (63 proc.). Co ciekawe w pozostałych kategoriach 
różnice nie są już tak znaczące. Ci, którzy decydują się 
na zakup kosmetyków, odzieży, dóbr luksusowych, 
telefonów czy artykułów sportowych równie chętnie 
wybierają sklepy online, co stacjonarne. Preferowa-
nym sposobem płatności nadal jest gotówka (30 
proc.), najpopularniejszą formą online jest płatność 
kartą (15 proc.).
- Decydując się na kanały online, najczęściej wykorzysty-
wane będą w tym roku serwisy zakupowe typu market 
place i aukcyjne. Ze stacjonarnych największą popular-
nością będą cieszyć się drogerie oraz galerie handlowe. 
Wartym odnotowania jest także fakt, że niemal 2 na 3 
osoby w tym roku planuje trzymać się listy zakupowej 
i nie przekraczać ustalonego budżetu – podsumowuje 
Bartek Bobczyński. 
Badanie online przeprowadzono w dniach 1-18 listo-
pada 2021 roku, wśród blisko 1 tys. respondentów 
w wieku od 18 lat.

Informacja prasowa Deloitte Polska

MIKOŁAJ SIĘGA GŁĘBIEJ DO KIESZENI – W TYM ROKU NA BOŻE NARODZENIE WYDAMY ŚREDNIO 2 129 ZŁ

• 9 grudnia 
ul. F. de Girarda 5

• 10 grudnia 
F. de Girarda 17

• 11 grudnia
ul. Wittenberga 3

• 12 grudnia
ul. Okrzei 16

• 13 grudnia
ul. Limanowskiego 30

• 14 grudnia
ul. 1 Maja 40

• 15 grudnia
ul. 1 Maja 43

• 16 grudnia
ul. Okrzei 16

• 17 grudnia
ul. 1 Maja 50

• 18 grudnia  
ul. Okrzei 51 C

• 19 grudnia
Al. Partyzantów 15

• 20 grudnia
ul. Okrzei 16

• 21 grudnia
Al. Partyzantów 11/13

• 22 grudnia
ul. POW 2D lok. 11

DYŻURY APTEK:

Apteka ESKULAP
ul. Filipa de Girarda 17

96-300 Żyrardów,

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 22:00
Sobota   08:00 – 20:00
Niedziela   10:00 – 18:00
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Zbliżają się święta, a wraz z nimi 
jeden z najważniejszych wyborów, 
jaki co roku czeka miliony Pola-
ków. Jaką choinkę wybrać? Wybór 
jest bardzo szeroki i niektórych 
doprowadza do zawrotów głowy. 
Choinka może być sztuczna, świe-
ża ścięta, świeża w doniczce, jodła 
lub świerk. O to jak wybrać idealną 
choinkę zapytaliśmy ekspertów 
z Plantacji Państwa Ołowskich.
Jak wybrać wymarzoną choinkę? 
Przede wszystkim należy wybrać gatu-
nek drzewka i zmierzyć miejsce, w któ-
rym choinka ma stać. Wyjątkowość po-
lega na unikatowości i tak jest na 
plantacji - nie znajdziemy drugiej takiej 
samej choinki, bo każda z nich jest inna 
i równie piękna. Nam, właścicielom 
i doradcom ciężko jest czasami pomóc 
w wybieraniu choinki, bo każdy z nas 

ma inną wrażliwość na piękno, inny 
gust. Jedni klienci szukają szerokiej i gę-
stej choinki, inni szczupłej i rzadkiej - tak 
jak z sukienką ślubną czy garniturem. 
Tak się składa, że przy wyborze choinki 
kolor również ma ogromne znaczenie. 
Mamy do wyboru srebrny lub zwykły 
świerk. Jak sama nazwa mówi srebr-
ny świerk ma srebrny kolor, choć nie 
zawsze - na naszej plantacji srebrny 
świerk występuje w wielu kolorach od 
niebieskiego przez srebrny, szary do 
czystej zieleni. Tradycyjny świerk jest 
koloru soczystej zielonej trawy. War-
to również wiedzieć, jaką żywotność 
ma dane drzewko.  Świerk tradycyjny 
trzyma się krócej niż srebrzysty, jest 
lżejszy i igliwie o wiele krótsze. Nato-
miast, świeży srebrny świerk jest ty-
ranem wytrzymałości. Ma gęste i gru-
be igliwie, które naprawdę długo się 

utrzymuje, gdy jest często podlewane 
(minimum raz dziennie). Z ciekawostek 
warto wiedzieć, że zdejmowanie kory 
szkodzi choinkom. Na stoiskach, w któ-
rych sprzedaje się żywe choinki często 
widać jak sprzedawcy obkorowywują 
drzewka (zdejmują korę), to duży błąd. 
Świerki piją przez kore, dlatego nie na-
leży jej likwidować, bo drzewko szybciej 
umrze.
Wybierając choinkę na plantacji wy-
daje się nam ona o wiele mniejsza niż 
w domu. Miarka to podstawa dobrego 
dobrania choinki, którą trzeba dokład-
nie zwymiarować i wpasować w wybra-
ne miejsce. Na szczęście, po wybraniu 
tej jedynej choinki i stwierdzeniu, że 
niestety jest trochę za wysoka, nie trze-
ba martwić się jej skróceniem - o to 
zadbają właściciele. Oprócz ściętego 
drzewka można wybrać opcję choinki 
w doniczce, czyli z korzeniami. My jako 
plantatorzy nie polecamy tej opcji dla 
wysokich choinek (ponad 1.5 m). Uko-
rzenienie choinki jest spore, a doni-
ca mała, niestety często obcina się za 
dużo korzeni i choinka nie będzie po-
nownie rosnąć. Małe choinki, do 1.5 m 
wysokości, mają szansę ponownie ro-
snąć w ogrodzie po przesadzeniu, gdyż 
ich ukorzenienie jest mniejsze. 
Dlaczego warto wybrać świeży 
świerk zamiast sztucznej choinki? 
Święta to czas, pełen magii i rodzinnego 
ciepła - świeża, pachnąca choinka 

podkreśla ich wyjątkowość, przywodząc 
zapach lasu. Sztuczna choinka 
pozbawia nas tych doznań. Zwolennicy 
sztucznych drzewek wybierają je przez 
wzgląd na wygodę lub żal wycinania 
żywych drzewek: „bo to tylko na chwi-
lę”. Warto wtedy zastanowić się skąd 
biorą się te żywe drzewka. Plantacja to 
specjalne odnawialne miejsce, w któ-
rym choinki są dosadzane. Nie ma tu-
taj obaw, że choinek zabraknie albo 
będą przebrane - na tym polega magia 
plantacji, że choinki zawsze są i będą 
w każdym rozmiarze. Jeśli brakuje miej-
sca na dorodną baletnicę, polecamy 
zaopatrzeć się w mniejszą choinkę. Nie 
odbierajmy sobie przyjemności i pod-
trzymujmy atmosferę Świąt. Co więcej, 
świeża choinka z dobrego, sprawdzo-
nego źródła, a takim jest nasza planta-
cja, wytrzymuje do lutego. Nasi klienci 
wracają do nas, informując, że ich cho-
inka stała nawet do marca i puszczała 
pąki czyli dalej żyła i rosła! Serdecznie 
zapraszamy na spacer po choinkowej 
alejce i wybranie swojego wymarzone-
go drzewka. 

Artykuł powstał we współpracy z: 
Plantacja Państwa Ołowskich

Bieniewiec ul. Zagrodowa 1 Żabia Wola. 
Telefon: 798-040-762 lub 519-195-248. 

FB: Choinki z plantacji P.Ołowscy 
Instagram: @choinkizplantacji 

ZGRABNA BALETNICA – OPOWIEŚĆ O CHOINCE IDEALNEJ 

R E K L A M A

535 467 904
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Kolejne zwycięstwo siatkarzy! 
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W czwartek 2 grudnia Akademia Piłkarska Żyrar-
dowianka przekazała na ręce rodziców Kuby So-
kołowskiego czek na 13 970 zł zebrane podczas 
turnieju piłki nożnej halowej. 

Turniej wygrała drużyna Han-Dach pokonując po 
remisowym finale drużynę Sondka w rzutach kar-
nych. 

Mecz o trzecie miejsce wygrała drużyna Orłów Sokoła 
z reprezentacją trenerów Akademii Piłkarskiej Żyrardo-
wianka. Niemiej zwycięzcami jesteśmy wszyscy obecni, 
grający i wspierający turniej. 

Ogromne podziękowania dla wszystkich wspierających: 

Lucjan Krzysztof Chrzanowski - Prezydent Miasta Żyrar-
dowa, Aqua Żyrardów na czele z Prezesem Ryszardem 
Adamiakiem, GEFCO Polska , FM Logistic w Polsce, Emka 
Polska Ogrodzenia Panelowe, CAT Mosolf Polska, Odo-
lux, Hand Dach, Sondka, Tarti, Orły Sokoła, Żeromiaki, 
Puma Puszcza Mariańska, Old Boys Reaktywacja, Eco 
Squad, Suntago, Emka S.A.., Sport-Active, Football Ma-
sters, SFD Żyrardów, UKS Trójka Żyrardów z Prezesem 
Robertem Janiszewskim.

Specjalne podziękowania dla rodziców młodych zawod-
ników naszej akademii za przygotowanie smacznego 
poczęstunku. 

Jakub Sokołowski czekamy na pełen powrót do zdrowia!

Informacja prasowa Akademia Piłkarska Żyrardowianka

W niedzielę 5 grudnia odbył się mecz 7 kolejki 
w III Lidze Mężczyzn, w którym żyrardowscy 
siatkarze podjęli drużynę GKS Jaguar Wola-
nów. Od samego początku meczu żyrardowscy 
zawodnicy chcieli pokazać swoje umiejętności 
i prowadzić grę.
 Dzięki dobrej grze naszych siatkarzy w obronie 
i bezlitosnych kontrach doszli do wyniku 19:15, 
przez co goście byli zmuszeni wziąć czas. Żyrardow-
scy siatkarze nie dali sobie wyrwać prowadzenia 
z rąk i dzięki swojej skuteczności zamknęli seta wy-
nikiem 25:19. Druga odsłona tego meczu była bar-
dziej wyrównana, zawodnicy zaczęli seta od dobrej 

gry blokiem, natomiast na siatce coś się „zacięło”, 
goście dużo bronili, dobrze blokowali, przez co cały 
czas na tablicy prowadzenie naszej drużyny było tyl-
ko jednopunktowe - 5:4. Przez resztę seta udawało 
się odskoczyć maksymalnie na 2 punkty. Od wyniku 
17:15, goście zaczęli grać lepiej, zremisowali, a na-
wet wysunęli się na prowadzenie 17:20. Trener Łu-
kasz Wasąg wziął zawodników na męską rozmowę, 
co bardzo szybko poskutkowało, bo nasi od razu się 
przebudzili i momentalnie dogonili przeciwników 
przy wyniku 21:21. Wrócili do dyspozycji z pierw-
szego seta i przełamali gości, wygrywając drugą 
partię 25:23. Ostatni set tego meczu również był 
wyrównany. Żadna z drużyn nie mogła objąć kilku 
punktowego prowadzenia, przez co do stanu 11:11 
oglądaliśmy grę punkt za punkt. Wtedy nasza dru-
żyna wyczuła moment i rzuciła się do ataku, dobra 
gra w obronie i świetne kontrowanie, pozwoliło nam 
objąć prowadzenie 20:16, przez co goście zmuszeni 
byli wziąć czas. Na nasze szczęście dalej żyrardo-
wianie mogli prowadzić grę, i dążyć do zamknięcia 
całego meczu. Nasza drużyna była tak mocno skon-
centrowana, ze przez resztę meczu goście zdoby-
li tylko 1 punkt. Dzięki dobrym zagrywkom, udało 
nam się zakończyć mecz wynikiem 25:17. MVP me-
czu został Igor Assendi, dla którego był to pierwszy 
mecz po pauzie spowodowanej kontuzją! Brawo 
Igor! Dziękujemy wszystkim, którzy zjawili się na 
meczu, i głośno dopingowali naszych zawodników! 
Wasz doping, oraz obecność bardzo wiele dla nas 
znaczy, jesteście wspaniali! Zapraszamy już na kolej-
ny mecz, który odbędzie się 14 grudnia o godzinie 
20:00 , w którym podejmiemy drużynę z Mławy!

Informacja prasowa i foto ŻSS Len

Silver Gym: Trening na 
wzmocnienie nóg  
z Tomkiem Srebrnikiem

4. Martwy ciąg na prostych nogach – ćwiczenie wykonuje-
my na końcu, gdy jesteśmy już dobrze rozgrzani. Ćwiczenie 
jest dość wymagające. Blokujemy lekko ugiętą nogę. Sam 
ruch odbywa się pochylając tułów do dołu. Pracujemy moc-
no biodrem do tyłu tak, żeby poczuć jak rozciąga nam się tył 
uda. W martwym ciągu pracuje tył uda, mięśnie pośladków 
oraz odcinek lędźwiowy w celu wzmocnienia i wiele dodat-
kowych mięśni. Wykonujemy ok. 20 – 30 powtórzeń. 

1. Przysiad klasyczny – rozstawiamy stopy na szerokość ob-
ręczy barkowej. Dbamy o wykonanie przysiadu biodrem do 
tyłu i przy wyprostowanej postawie. Staramy się trzymać 
ściągnięte łopatki i wypchniętą klatkę piersiową. Schodzimy 
do konta 90 st., następnie wykonujemy wyprost i kolejne 
powtórzenie. Ćwiczenie powtarzamy 20-30 razy. 

3. Ćwiczenie na tył uda i mięśnie pośladkowe – przyjmuje-
my stabilną pozycję. Noga, na której stoimy jest lekko ugię-
ta, żeby odciążyć stawy. Robimy daleki ruch nogi do góry po 
półkolu tak, żebyśmy poczuli w górnej fazie napięcie mię-
śnia pośladkowego. Powtarzamy ok. 30 – 40 razy. 

2. Ćwiczenie na przywodziciele (wewnętrzne mięśnie nóg) 
– szeroki rozstaw stóp, hantle lub butelki będziemy przeno-
sić na jedną i drugą stronę nogi. Tak, żebyśmy poczuli, jak 
pracuje wewnętrzna część uda. Należy zwrócić uwagę, by 
nasza postawa była wyprostowana, czyli ściągamy łopatki 
i wypychamy mocno klatkę piersiową. Wykonujemy ok. 30-
40 powtórzeń.


