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Zdrowych i radosnych 
ego Narodzenia,

y y r

Niech Nowy Rok 2022
przyniesie dostatek i szcz
a ka

wiar

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego roku 2022

życzymy naszym Czytelnikom
trwania w zdrowiu i radości  

z każdego nadchodzącego dnia.

Wierzymy, że proponowane przez nas treści  
są dla Państwa przyjemną lekturą.

To dla Was w każdym wydaniu  
dociekamy prawdy, podążając za  
najciekawszymi wydarzeniami  

w powiecie żyrardowskim.
Niech dobre wieści idą w świat,  

a ciepła atmosfera rodzinnych spotkań  
pozostanie z Wami na długo!

Redakcja Życia Powiatu Żyrardowskiego
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DODAJĄ SKRZYDEŁ OD 30 LAT

PLAC JANA PAWŁA II ZAMIGOTAŁ MILIONEM LAMPEK

JASEŁKA SENIORÓW 

WAŻNE

15 grudnia w Centrum Kultury 
w Żyrardowie odbyła się uroczy-
stość 30-lecia Stowarzyszenia 
Równych Szans w Żyrardowie. 
Podopieczni Stowarzyszenia przy-
gotowali wzruszający spektakl, 
którego tematyka dotykała potrze-
by miłości.
30 lat pracy Stowarzyszenia Rów-
nych Szans w Żyrardowie to nie tylko 
ogromna odpowiedzialność za pracę 
z osobami z niepełnosprawnościami, 

ale z pewnością ogrom pracy. Efektami 
tych doświadczeń są ludzie, ich samo-
dzielność i przełamywanie barier, które 
do niedawna ograniczały życie młodych 
ludzi, obecnie dorosłych w normalnym 
funkcjonowaniu w życiu codziennym. 
Nie można powiedzieć, by działalność 
Stowarzyszenia miała moc sprawczą le-
czenia niepełnosprawności. Na pewno 
pomaga z niepełnosprawnością żyć. 
15 grudnia w Centrum Kultury zebrali 
się podopieczni Stowarzyszenia Rów-

nych Szans i przyjaciele. Popłynął stru-
mień ciepłych życzeń wzmagany przed-
świąteczną atmosferą i magią Bożego 
Narodzenia. 
Jednak to, co skupiło uwagę wszystkich 
zebranych to szalenie poruszające hi-
storie miłości. 
W Polsce ciągle tematem tabu wydaje 
się być miłość osób niepełnosprawnych. 
Ogromnym problemem społecznym 
jest akceptacja potrzeby miłości przez 
dorosłe osoby z niepełnosprawnościa-
mi, o życiu seksualnym nie wspomina-
jąc. Jednak wraz ze wzrostem świado-
mości nas samych, potrzeba kochania 
u osób niepełnosprawnych nabiera 
głosu, który jest coraz bardziej słyszalny. 
To właśnie ten głos można było usłyszeć 
na scenie Centrum Kultury w Żyrar-
dowie, gdzie trzy pary podopiecznych 
Stowarzyszenia opowiadały o swoich 
doświadczeniach w miłości, o swoich 
początkach, relacjach, ale też proble-
mach i obawach. Uniwersalizm tych 
opowieści pokazał nam, że bez względu 
na stan zdrowia, wszystkich nas doty-

kają te same problemy – niepewność, 
zazdrość, brak akceptacji. Ten krótki 
spektakl stał się dla wielu kluczem doz 
zrozumienia idei działalności Stowarzy-
szenia Równych Szans, bo jak wiadomo, 
językiem miłości porozumiewamy się 
najłatwiej. 
Tego dnia podziękowania za pracę Sto-
warzyszenia właściwie się nie kończy-
ły. Prezydent Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski wyraził swoją wdzięczność za 
obecność pań: Danuty Litewnickiej 
i Anny Kuran. To właśnie one przez 30 
lat tworzyły miejsce przyjazne osobom 
z niepełnosprawnościami. Poznały się 
przez fakt, że obie wychowywały niepeł-
nosprawne dzieci i to dało im motywa-
cję do działania, by pomagać dzieciom. 
Od 10 lat Stowarzyszenie Równych 
Szans prowadzi również Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Skrzydła”, którego 
celem jest pomoc w usamodzielnianiu 
się osób dorosłych, prowadzenie 
terapii zajęciowej, a czasem po prostu 
możliwość wyjścia z domu i spotkania 
z przyjaciółmi.

To już 6. Wigilia Seniorów w „Przestrzeni Se-
niora” Moniki Mroczkowskiej. Podobnie jak 
w latach minionych, w tym roku również nie 
zabrakło klimatycznych jasełek, które w autor-
ski sposób opowiadały nie tylko o magii Swiąt 
Bożego Narodzenia, ale również o samotności, 
z którą często zdarza nam się mierzyć również 
w święta. 

17 grudnia Przestrzeń Seniora gościła rodziny pod-
opiecznych i zaproszonych gości na Spotkaniu Wi-
gilijnym. Był to czas, kiedy podopieczni wyczekiwali 
swoich najbliższych i wspólnie z nimi chcieli zasiąść 
do wigilijnego stołu. Tradycją stało się już powitanie 
gości jasełkami przygotowanymi przez podopiecz-
nych i pracowników „Przestrzeni Seniora”.

Monika Mroczkowska nie kryła tego dnia wzruszenia, 
dziękując wszystkim za przybycie, a swoim pracow-
nikom i seniorom za udział w tym ważnym wydarze-
niu. – Jestem dumna, że mimo tak wielu przeciwności 
losu, udało nam się te jasełka wystawić. Były momen-
ty, kiedy naprawdę w to wątpiłam - mówiła Monika 
Mroczkowska. 

Dziękując seniorom za zaproszenie i program ar-
tystyczny, Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski nie krył podziwu dla organizacji tego 
wydarzenia, przyznając, że w „Przestrzeni seniora” na 
spotkaniu świątecznym był pierwszy raz i wie, że przy 
kolejnych okazjach, na pewno będzie tu wracał. – Gdy 
zbliżają się święta Bożego Narodzenia chcemy innym 
pokazać, że jesteśmy dobrzy dla ludzi, którzy nas 
otaczają. Uważam jednak, że dobrem drugiego czło-
wieka powinniśmy się kierować przez cały rok –mówił 
Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. 

- Atmosfera, która tu panuje jest bardzo rodzinna. 
Tego się nie da wyuczyć jak roli teatralnej – mówił 
Krzysztof Rdest, członek Zarządu Powiatu Żyrardow-
skiego. – Oglądając ten program przez cały czas mia-
łem gęsią skórkę. Widać, jak dużo serca opiekunowie 
wkładają w swoje „pociechy”, jak pięknie to określi-
ła Monika Mroczkowska. Dziś doświadczyłem też 
dla mnie ważnej refleksji, bo wśród podopiecznych 
„Przestrzeni seniora” rozpoznałem szereg znanych 
mi osób, które jeszcze niedawno brały aktywny udział 
w życiu społecznym. Cieszę się, że dziś znów mogłem 
spotkać tych ludzi w tak wyjątkowym wydarzeniu – 
tłumaczył Krzysztof Rdest.

Po jasełkach i oficjalnej części podopieczni „Prze-
strzeni seniora”, ich najbliżsi i zaproszeni goście prze-
szli do jadalni, gdzie czekała kolacja wigilijna, a także 
mini recital w wykonaniu Macieja Klocińskiego i Tade-
usza Kwiatkowskiego.

Samochody przyozdobione 
świątecznymi światłami były 
niecodzienną dekoracją Pla-
cu Jana Pawła II. 18 grudnia 
przez Żyrardów przejechały 
świątecznie przystrojone sa-
mochody, które nie tylko były 
ciekawym performensem, ale 
przede wszystkim miały zwró-
cić uwagę mieszkańców na 
potrzebę niesienia pomocy.
Kolumna 10 samochodów nie 
może przejechać niezauważo-

na przez Żyrardów, tym bardziej 
ozdobiona świątecznymi deko-
racjami. Właśnie w taki sposób 
grupa mieszkańców Żyrardowa 
i okolic postanowiła zwrócić uwa-
gę na zorganizowaną przez siebie 
zbiórkę pieniędzy dla dom dziecka 
„Bajkowy Dworek”, który specja-
lizuje się w opiece nad dziećmi 
z niepełnosprawnościami. 
- W zeszłym roku po mieście jeź-
dził jeden taki samochód. W tym 
roku postanowiliśmy ze znajomy-

mi, że rozwiniemy tę akcję o cel 
charytatywny i dlatego spotykamy 
się na Placu Jana Pawła II – mówił 
Mateusz, jeden z organizatorów 
akcji. 
Obecnie w domu „Bajkowy Dwo-
rek” przebywa trzynaścioro dzieci, 
które codziennie wymagają tera-
pii. Zbiórka odbywa się na stronie 
zrzutka.pl pod hasłem: „Christmas 
cars - Bajkowy Dworek” można się 
do niej włączyć do końca roku.
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CHOINKI ZA BUTELKI

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA ROSNĄ RUSZTOWANIA NA ŻYRARDOWSKIEJ FARZE

WAŻNE

8 grudnia w Żyrardowie uroczyście 
odsłonięto pierwszy Recomat w Ży-
rardowie. To innowacyjne urządze-
nie, które dla firmy EMKA S.A., 
inwestora, jest kontynuacją akcji 
„Odpad zdasz – drzewko masz”, 
która od lat organizowana była 
na terenie firmy. W związku z pan-
demią Covid-19 zorganizowanie 
spotkania z mieszkańcami, nawet 
w celu zbierania odpadów, nie by-
łoby postrzegane jako bezpieczne, 
dlatego prezesi firmy zdecydowali 

o pojawieniu się w Żyrardowie Re-
comatu. Samą akcją zainteresował 
się również Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska, który działa-
nia firmy EMKA S.A. Objął swoim 
patronatem. 
Takiego urządzenia w Żyrardowie jesz-
cze nie było. Recomat to temat, który 
w Polsce dopiero raczkuje, a mimo to 
już teraz cieszy się dużą popularnością 
wśród mieszkańców Żyrardowa. I choć 
oficjalne odsłonięcie Recomatu nastą-
piło 8 grudnia, już dziś możemy śmiało 

mówić o tysiącach butelek, które Reco-
mat przyjął.
Podczas uroczystego odsłonięcia Re-
comatu pierwszą butelkę wrzucił Pre-
zydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, 
który nie krył zadowolenia, że Recomat 
stanął w przestrzeni miejskiej. – Mam 
nadzieję, że to urządzenie będzie się 
cieszyć zainteresowaniem nie tylko 
wśród najmłodszych mieszkańców na-
szego miasta. Wierzę też, że to nie są 
ostatnie działania z prezesami firmy 
EMKA S.A., żeby tego rodzaju edukacja 
ekologiczna miała miejsce w naszym 
mieście – mówił Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski Prezydent Żyrardowa. 
- To elektroniczne wydanie akcji „Od-
pad zdasz – drzewko masz”. To wła-
śnie tu wrzucamy butelki, korki i puszki 
– mówił Krzysztof Rdest Prezes EMKA 
S.A. – Wiemy, jak ważna jest edukacja 
o ochronie środowiska. Wszyscy pro-
dukujemy odpady i należy dbać o od-
powiednią ich segregację. Wierzę, że 
ta akcja pomoże w edukacji naszego 
społeczeństwa o konieczności dbania 
o naszą przyrodę.
- Tego urządzenia używa się naprawdę 
bardzo prosto. Wystarczy zeskanować 
kod kreskowy i dalej podążać za in-
strukcją wyświetlaną na ekranie – mó-
wiła Małgorzata Rdest Wiceprezes fir-
my EMKA S.A. – W grudniu, w związku 

ze świętami Bożego Narodzenia, posta-
nowiliśmy rozdawać choinki w ramach 
akcji świątecznej. Następnie będziemy 
rozdawać drzewka, nasionka – tłuma-
czyła Gosia.
Na otwarcie Recomatu przyszli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ży-
rardowie na czele z Dyrektor Beatą Ma-
rzędą-Przybysz, która nie kryła swojego 
entuzjazmu związanego z działaniem 
urządzenia. – Nasza szkoła zawsze 
chętnie włącza się w wiele akcji, również 
w te o tematyce ekologicznej. Cieszę 
się, że prezesi firmy EMKA S.A. kolejny 
raz uczą młode pokolenia, że warto 
uczyć się dobrych nawyków – wyjaśnia-
ła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4.
Mimo iż od początku akcji minęło rap-
tem 2 tygodnie już teraz możemy mó-
wić o jej dużym sukcesie. Przynajmniej 
dwa razy dziennie Recomat jest opróż-
niany z wrzucanych butelek. Miesz-
kańcy chętnie korzystają z urządzenia, 
co z kolei przekłada się na wydawane 
choinki. Pierwsze drzewka wyjechały 
21 grudnia. Dwie choinki trafiły do Miej-
skiego Przedszkola nr 5 w Żyrardowie, 
gdzie dzieciaki przygotowały worki z bu-
telkami do odbioru, a także do miesz-
kańców, którym udało się uzbierać 100, 
a często dwukrotnie więcej butelek 
i zdobyć punkty w Recomacie.  

15 grudnia w Resursa uczniowie 
żyrardowskich szkół spotkali się 
z Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
- Prezydent Miasta Żyrardowa 
i Dyrektor Wydziału Edukacji 
Urszulą Wieczorkiewicz-Tkacz 
na oficjalnym przekazaniu Na-
grody Prezydenta Żyrardowa za 
wybitne osiągnięcia edukacyjne 
w roku szkolnym 2020/2021.
To duma nie tylko dla samych 
uczniów, ale również dla rodziców, 
nauczycieli i samego Prezydenta. 
Uczniowie żyrardowskich szkół spo-
tkali się z Prezydentem Lucjanem 
Krzysztofem Chrzanowskim na ofi-
cjalnej uroczystości, podczas której 
zostały przekazane słowa uznania 
i pamiątkowe statuetki. 
- Gdzie mamy szukać wzorców jak 
nie właśnie u tych, którzy nagrody 
zdobywają. To poprzedzone jest sa-

modyscypliną, nauką. Tu warto też 
dostrzec rodziców, którzy mają swój 
ogromny wkład w cały cykl edukacyj-
ny swoich dzieci. Jestem dumny, że 
jako Prezydent Miasta, mogę dziś 
uścisnąć rękę tym najlepszym z naj-
lepszych – mówił Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski. 
Nagrodzeni zostali:
Kacper Misiak – SP nr 7
Jan Kluczek – SP nr 3
Veronika Polishchuk – SP nr 3
Jan Karol Bryksa - LO w Żyrardowie
Nagrody zostały przyznane nie tylko 
za wyniki w nauce, ale przede wszyst-
kim na konkursach mazowieckich 
i ogólnopolskich. Nasi uczniowie 
okazali się doskonałymi matematy-
kami, historykami, informatykami, 
a także poliglotami ze szczególnym 
uwielbieniem dla języka rosyjskiego. 

Duży kościół w Żyrardowie wyma-
ga remontów. Obecnie renowacji 
i wzmocnienia wymagają pina-
kle na wieżach kościoła. Z dnia na 
dzień widać postęp prac, a kon-
kretnie rosnące rusztowania wo-
kół wież kościoła. Inwestycja reali-
zowana jest w ramach projektu pn: 
,,Ceglana skarbnica - konserwacja 
kościoła p.w. Matki Bożej Pociesze-
nia w Żyrardowie”, którego part-
nerem 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 zakończy 
się w ciągu 6 miesięcy od dnia jej pod-
pisania. Już teraz widać, że zima nie sta-

nowi przeszkody dla rozpoczęcia prac.
- Jesteśmy przygotowania do tych wła-
ściwych prac. Nie mamy możliwości do 
wykorzystania podnośnika czy dźwigu, 
więc wykonawca musi zbudować rusz-
towanie. I ono w imponującym tempie, 
bo w 4 dni, obudowało wieże. Następ-
nym etapem jest zbudowanie kładki, 
które pozwoli na przejście góra do dru-
giej wieży – tłumaczył proboszcz parafii 
pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrar-
dowie, ks. Adam Bednarczyk. – Jednak 
sam remont to nie tylko wykonanie na-
wiertów w pinaklach, ale również pew-
ne prace termoizolacyjne, reparacja 
części elewacji, a także dostosowanie 
toalety kościelnej do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych – wyjaśnia proboszcz. 
Na tym etapie pogoda nie stanowi 
problemu przy wykonywaniu prac re-
nowacyjnych. Jeśli jednak pogoda ule-
gnie pogorszeniu, proboszcz dostał 
zapewnienie, że w każdym tzw. oknie 
pogodowym prace będą wznawiane. 
Trudnością w przeprowadzaniu plano-
wanych remontów może być jednak 
okres lęgowy ptaków. Okazuje się, że 
wieże kościoła zamieszkiwane są przez 
ptaki i nietoperze objęte ochroną. To 
tu swój dom znajdują pustułki, kawki 
i oczywiście gołębie miejskie. 
- Umowa zakłada, że w 6 miesięcy od 
jej podpisania prace się zakończą i na-
stąpi ich odbiór – tłumaczy ks. Adam 
Bednarczyk. 
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.
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KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ PUBLICZNYCH 

E-USŁUGI DLA MIASTA ŻYRARDOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOKUMENTU 
,,PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU 

MIASTA ŻYRARDOWA”

POMÓŻMY KOTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 

W WIGILIĘ PSZOK NIECZYNNY

 ŻYRARDÓW

Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpi-
sał umowę z firmą MADKOM Spółka Akcyjna na wdrożenie projektu 
pn.: „E-usługi dla Miasta Żyrardowa”, którego głównym celem jest 
poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicz-
nie poprzez informatyzację Urzędu Miasta Żyrardowa. Projekt bę-
dzie realizowany w latach 2020-2022.

Dzięki wdrożeniu projektu interesanci Urzędu przy użyciu sieci Internet 
otrzymają dostęp do  administracji publicznej m. in. poprzez dostępność 
w jednym miejscu wniosków, deklaracji, pism, dokumentów w wersji elek-
tronicznej.

System wdrożony w projekcie pozwoli na korzystanie z e-usług udostęp-
nianych przez Miasto z wykorzystaniem m.in. platformy e-PUAP. Udostęp-
nionych zostanie 8 nowych e-usług, w  tym 3 na  5 poziomie dojrzałości 
(personalizacja) i 5 na 3 poziomie dojrzałości, tj.: E-zobowiązania, E-odpa-
dy, E-karta mieszkańca, E-rejestry, E-rada/e-sesja, E-dodatki mieszkaniowe, 
E-konsultacje społeczne, E-budżet obywatelski. 

Projekt pn. „E-usługi dla Miasta Żyrardowa” otrzymał dofinansowanie w ra-
mach Podziałania 2.1.2 E – usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Całko-
wita wartość projektu to 2 556 998,52 zł, w tym z środków zewnętrznych 
to kwota 1 673 859,20 zł. 

Zadaniem firmy MADKOM Spółka Akcyjna, w ramach podpisanej umowy, 
jest dostawa sprzętu oraz oprogramowania, świadczenie usług wdroże-
nia oprogramowania, usług szkoleniowych,  świadczenie gwarancji i asysty 
technicznej dla zaoferowanego oprogramowania. 

Planowany termin zakończenia realizacji tego zadania przez Wykonawcę, 
a tym samym uruchomienia e-usług dla mieszkańców 30 czerwca 2022 r.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

W Urzędzie Miasta Żyrardowa trwają otwarte konkursy ofert na re-
alizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na rzecz 
dzieci w formie świetlicy w 2022 roku) oraz w zakresie organizacji cza-
su wolnego w formie stacjonarnej dla dzieci i młodzieży.
Oferty konkursowe należy składać do dnia 04 stycznia 2022 r. do godziny 16.00 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, przy Placu Jana Pawła II nr 
1.
Pełen druk ogłoszeń jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na 
stronie www.bip.zyrardow.pl.
Podstawą do ogłoszenia konkursów są Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 
z późn. zm.) oraz rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Po-
żytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ra-
mowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów 
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych doku-
mentu pn. „Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Żyrardowa” od 14 grud-
nia 2021 r. do 27 grudnia 2021 r.

Głównym celem „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Żyrardowa” 
jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania gospodarki miasta i ochrony 
jego mieszkańców w warunkach zmian klimatycznych. Uwagi i opinie można 
zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na portalu inter-
netowym: www.zyrardow.pl. Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy 
wysłać do dnia 27.12.2021 r. na jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@zyrardow.
pl, lub

- złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła 
II nr 1

Dokument jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.zyrardow.
pl zaś wersja papierowa dostępna jest w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju 
Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 2.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (46) 858-
15-02 lub (46) 858-15-70.

Każdego roku, w okresie zimowym Urząd Miasta zakupuje karmę 
dla kotów wolno żyjących. Obecnie pod opieką zarejestrowanych 
Społecznych Opiekunów przebywa około 200 kotów. Na terenie 
Miasta ustawionych jest 10 kocich domków, na bieżąco prowadzo-
na jest też akcja sterylizacji/ kastracji kotów wolno żyjąc, ich lecze-
nia.

W myśl art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) koty wolnożyjące to zwierzęta dzikie, 
stanowiące ogólnonarodowe dobro i  powinny mieć zapewnione warunki 
rozwoju i swobodnego bytu. Stanowią one stały element ekosystemu miej-
skiego, a  ich obecność w  budynkach w  zdecydowany i  naturalny sposób 
zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni.

Prosimy o  humanitarną postawę w  stosunku do  kotów wolno żyjących, 
w  tym o  stworzenie bezpiecznych, ciepłych i  suchych schronień dla tych 
zwierząt w  tak  trudnym okresie jakim jest jesień i  zima. Apelujemy także 
o współpracę i udzielanie pomocy społecznym karmicielom kotów oraz oso-
bom wrażliwym na los tych zwierząt, którzy udostępniają im schronienie lub 
organizują takie miejsca.

Wyrażamy nadzieję, iż realizacja niniejszego apelu spotka się z Państwa ak-
ceptacją i czynnym udziałem, za co z góry dziękujemy.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

PGK ,,Żyrardów” informuje, że w Wigilię, 24 grudnia 2021 r. (piątek), Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Żyrardowie przy ul. Czy-
stej 5 będzie NIECZYNNY. W Sylwestra, 31 grudnia (piątek), PSZOK będzie 
czynny od 8:00 do 12:00.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU 
MIASTA W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 

WYBORY DO RADY SENIORÓW 
MIASTA ŻYRARDOWA

PREZENTUJEMY NOWE USŁUGI 
SPOŁECZNE – TELEOPIEKA

ŻYRARDÓW

W związku z planowanym rozpoczęciem świadczenia usług spo-
łecznych dla mieszkańców Żyrardowa, Centrum Usług Społecz-
nych przygotowało cykl informacji prezentujących konkretne 
nowe rozwiązania, z których mieszkańcy będą mogli korzystać od 
nowego roku. Dziś prezentujemy usługę teleopieki.

Dla kogo?

Usługa teleopieki przeznaczona jest dla osób niesamodzielnych, z niepeł-
nosprawnością, zamieszkujących samotnie, osób powyżej 60 roku życia.

Na czym polega usługa?

Osoba korzystająca z usługi zostanie wyposażona w specjalną opaskę mo-
nitorującą stan zdrowia. Dzięki opasce w sytuacji zagrożenia zdrowia lub 
życia będzie można specjalnym przyciskiem połączyć się z centrum ratun-
kowym i uzyskać natychmiastową pomoc. Opaska wyposażona jest rów-
nież w detektor upadku co oznacza, że w przypadku utraty przytomności 
centrum ratunkowe od razu otrzyma o tym informację i będzie mogło wy-
słać pomoc. Dzięki tej usłudze osoby starsze, samotne i niepełnosprawne 
będą mogły czuć się bezpieczniej.

Teleopieka jest jedną z wielu usług, które znalazły się w zróżnicowanej 
i dostosowanej do potrzeb mieszkańców ofercie Centrum Usług Społecz-
nych w Żyrardowie. Wyjście do mieszkańców z tak bogatą ofertą bezpłat-
nych usług możliwe jest dzięki pozyskanemu przez Miasto Żyrardów do-
finansowaniu w kwocie 3 125 000 zł na realizację projektu pn. Centrum 
Usług Społecznych w Żyrardowie. 

Wykaz wszystkich usług społecznych oraz szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie internetowej www.cus-zyrardow.pl lub na miejscu, 
w siedzibie CUS.

Aby przyśpieszyć proces naboru wniosków, który ruszy już niebawem, 
Centrum Usług Społecznych zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgła-
szanie zainteresowania skorzystaniem z usług przewidzianych w Progra-
mie. 

Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31  26 w. 12, kom. 
519  441  704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź 
osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zgłaszania zainteresowania!   

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowi-
sku lokalnym.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

W dniu 19 stycznia 2022 roku, w godz. 10:00 - 14:00, w Centrum Kul-
tury w Żyrardowie zostaną przeprowadzone wybory do Rady Senio-
rów Miasta Żyrardowa. Pisemne zgłoszenia kandydatów do Rady 
Seniorów Miasta Żyrardowa należy składać w Biurze Obsługi Klien-
ta Urzędu Miasta przy PI. Jana Pawła II nr 1 w dniach od 27 grudnia 
2021 r. do 5 stycznia 2022 r. 

Do Rady Seniorów kandydować może osoba zamieszkująca na terenie 
Miasta Żyrardowa, która ukończyła 60. rok życia i jest przedstawicielem 
podmiotu działającego na rzecz osób starszych, w tym przedstawicielem 
organizacji pozarządowej lub podmiotu prowadzącego na terenie Miasta 
Żyrardowa uniwersytet trzeciego wieku, z zastrzeżeniem, że jeden podmiot 
zgłaszający nie może zgłosić więcej niż dwóch kandydatów.

Kandydat na członka Rady wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury musi 
przedstawić listę poparcia zawierającą minimum 12 podpisów osób, które 
najpóźniej w dniu podpisania listy ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na 
terenie Miasta Żyrardowa. 

Formularz karty zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta Żyrardowa przy PI. Jana Pawła II nr 1 oraz do pobrania na stronie 
internetowej www.bip.zyrardow.pl.

Prezydent Miasta Żyrardowa do 12 stycznia 2021 r. wyda obwieszczenie 
zawierające imienną listę kandydatów do Rady wraz z krótkim biogramem 
każdego kandydata. 

Wybory przeprowadzane na spotkaniu wyborczym w dniu 19 stycznia 
będą bezpośrednie i tajne. Czynne prawo wyborcze posiada osoba będąca 
mieszkańcem Żyrardowa, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotka-
nie, ukończyła 60 rok życia i jest obecna na spotkaniu. 

Nad przebiegiem spotkania czuwać będzie komisja składająca się z trzech 
osób wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa. 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Drodzy Mieszkańcy, Klienci Urzędu Miasta! Uprzejmie informujemy o zmia-
nach w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Żyrardowa w okresie świątecznym. 
W Wigilię, 24 grudnia 2021 r. oraz w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek) 
Urząd Miasta będzie nieczynny. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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PISZE DO PANA… JAK DZIŚ WYGLĄDA 

NASZE MIASTO

WIGILIA W TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ DZIECI

W piątek, 10 grudnia, podsumo-
wano w Resursie konkurs literacki 
pod hasłem „Piszę do Pana…”, zor-
ganizowany przez Społeczną Szkołę 
Podstawową nr 2 im. Pawła Hulki 
– Laskowskiego STO w Żyrardowie, 
pod honorowym patronatem Pre-
zydenta Miasta Żyrardowa. To 
jedno z ostatnich wydarzeń zorga-
nizowanych w ramach obchodów 
Roku Pawła Hulki – Laskowskiego 
w Żyrardowie.

Zadaniem uczniów było napisanie listu 
do  najsłynniejszego żyrardowskiego 
literata o  tym, jak żyje się we  współ-
czesnym Żyrardowie i jak wygląda dziś 
nasze miasto. Tej trudnej sztuki podjęło 
się aż 18 uczniów żyrardowskich szkół.

Czytelnikami listów skierowanych 
do Pawła Hulki – Laskowskiego, a zara-
zem jurorami konkursu byli: wnuk pisa-
rza – Piotr Dudkiewicz, jego małżonka 
– Anna Dudkiewicz, a  także   Dyrektor 
Społecznej Szkoły Podstawowej nr  2 
im.  Pawła Hulki – Laskowskiego STO 
w Żyrardowie, Teresa Sitarz.

Najwyżej oceniono prace Mai Owcza-
rek, uczennicy kl. 4 ze  Szkoły Pod-
stawowa nr  6 im.  Elizy Orzeszkowej 
oraz Natalii Dąbrowskiej, uczennicy kl. 4 
ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO.

Nagrodami II stopnia uhonorowano li-
sty napisane przez Wiktorię Pelc uczen-
nicę kl. 5 ze Szkoły Podstawowej nr 2, 
Jana Langiewicza, ucznia kl. 4 ze Szkoły 
Podstawowej nr  2,   Oskara Stefankie-
wicza, ucznia kl. 5 ze Szkoły Podstawo-
wej nr  2, Cezarego Niewiadomskiego   
ucznia kl. 4 ze Szkoły Podstawowej nr 6, 
Leny Stronias, uczennicy kl. 5 ze Szko-
ły Podstawowej nr  6, Wiktorii Bawor, 
uczennicy klasy 4 ze Szkoły Podstawo-
wej nr 7, Kaliny Knińskiej uczennicy kl. 4 
ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2.

Doceniając wkład pracy wszystkich 
uczestników konkursu, autorów pozo-
stałych prac nagrodzono wyróżnienia-
mi.

Podsumowując konkurs, jurorzy ser-
decznie podziękowali uczniom za moc 
wzruszeń, jakich doświadczyli czytając 
listy, a także za jedyną w swoim rodzaju 
możliwość spojrzenia na miasto oczami 
młodych żyrardowian. Wyrazy uznania 
popłynęły również w kierunku nauczy-
cieli, którzy  zechcieli zachęcić swoich 
uczniów do  podjęcia ogromnego wy-
zwania dzisiejszych czasów – odręczne-
go napisania listu do ważnego bohate-
ra naszej lokalnej ojczyzny.

Zachęcamy do lektury listów najwyżej 
ocenionych przez jurorów: 

Drogi Panie Pawle Hulka-Laskowski!

Niedawno dowiedziałam się, że napisał 
Pan książkę „Mój Żyrardów”. Ta książka 
bardzo mnie zaciekawiła i od kilku lat od-
krywam też mój Żyrardów.

Ale, przepraszam bardzo, nie przedsta-
wiłam się Panu. Mam na imię „Helenka”, 
mam 9 lat i co ciekawe, nie mieszkam 
w Żyrardowie. Jednak od czterech lat przy-
jeżdżam tu ze względu na naukę w szkole 
muzycznej. To ten sam budynek, w któ-
rym dawniej była szkoła podstawowa. 
Jest teraz bardzo pięknie odnowiony. Gdy 
jestem przy szkole muzycznej, znajduję się 
na ulicy Narutowicza. Pewnego dnia, gdy 
była przerwa między lekcjami, poszłam 
z moim tatą tą ulicą na lody. Nagle za-
uważyliśmy na jednym z budynków ro-
botniczych tablicę, na której jest napisane, 
że Pan właśnie tam mieszkał. A gdy space-
rowaliśmy dalej, zobaczyliśmy ochronkę 
dla dzieci, obecnie przedszkole. Wspomi-
na Pan to miejsce w swojej książce. To wła-
śnie tam był Pan zaprowadzany, a potem 
tez Pana siostra, gdy rodzice musieli pra-
cować w fabryce. Niestety fabryki już nie 

ma. W tych budynkach powstały mieszka-
nia, a nawet galeria handlowa. Z pewno-
ścią poznałby Pan budynki w Żyrardowie, 
bo zachowało się ich bardzo dużo i są sys-
tematycznie odnawiane.

 Muszę Panu powiedzieć, że od 
września tego roku jestem prawie miesz-
kanką tego miasta, ponieważ oprócz 
szkoły muzycznej, rozpoczęłam także 
naukę w Społecznej Szkole Podstawowej 
STO. Znajduje się ona niedaleko Resursy, 
pamięta Pan ten budynek. Jest teraz pięk-
nie odnowiony, grałam tam kiedyś koncert 
na fortepianie. Tylko, wie Pan, nie mogę 
znaleźć tego niebieskiego krzyża, który 
pokazywał drogę na Wiskitki. Ale, wraca-
jąc do budynku Społecznej Szkoły Podsta-
wowej STO, znajduje się on przy willach 
dyrektorskich oraz odnawianym Urzędzie 
Miasta. Tuż obok jest piękny park z Willą 
Dittricha. Mój brat uwielbia zbierać tam 
kasztany, podobnie jak Pan, gdy był Pan 
mały. Chyba za bardzo się już rozpisałam, 
a zapomniałam o najważniejszym. Moja 
Społeczna Szkoła Podstawowa STO jest 
nazwana właśnie Pana imieniem. Jest to 
dla mnie zaszczyt i duma.

Chcę jeszcze dodać, że jedna z ulic w Ży-
rardowie jest nazwana Pana imieniem. 
Kiedyś planowaliśmy z rodzicami kupić 
dom przy tej ulicy. Okazało się, że ten dom 
sąsiaduje z działką na której jest Willa 
Wanda. Mieszkał Pan w niej po opuszcze-
niu Pawiaka w 1910r. W czasie wojny była 
tam siedziba policji niemieckiej, gdzie za-
bijano i torturowano ludzi. Dlatego mówi 
się, że tam straszy.

Taki jest mój Żyrardów, coraz piękniejszy, 
pełen kwiatów i zieleni, z zachowanymi 
w bardzo dobrym stanie cennymi budyn-
kami, które przenoszą nas w Pana czasy. 
Chciałabym kiedyś zaprosić Pana do mo-
jego Żyrardowa, by wspólnie odkrywać 
jeszcze wiele tajemnic i pięknych miejsc 
wspaniale rozwijającego się miasta.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

„Helenka”

Autor: Natalia Dąbrowska, uczennica 

kl. 4 ze Społecznej Szkoły Podstawowej 
nr  2 im.  Pawła Hulki – Laskowskiego 
STO w Żyrardowie. 

Opiekun: Pani Joanna Kowalska. 

Szanowny Panie Pawle !

Byłam dzisiaj na Placu Jana Pawła  II w  
Żyrardowie. Jedząc lody, przypomniałam 
sobie opis tego miejsca, który czytałam 
w Pana książce „Mój Żyrardów”.

W Pana czasach ten plac wyglądał inaczej: 
wzdłuż całego tego terenu po dwóch stro-
nach stały stragany z paciorkami, guzika-
mi, piszczałkami, zabawkami dla dzieci, 
lalkami, trąbkami i oczywiście z … medali-
kami. Była tu wówczas budka strażnicza. 
W dzisiejszych czasach budki już nie ma. 
Zniknęła dawno temu, a sam plac został 
wyremontowany. Teraz stoi tam wielka 
fontanna, rosną drzewa, zieleni się tra-
wa, a w okresie świątecznym stoi tu napis 
„I love Żyrardów” i są niezwykłe ozdoby 
bożonarodzeniowe, na tle których można 
robić sobie zdjęcia. Po drugiej stronie pla-
cu pyszni się swoim ogromem kościół pod 
wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Na-
przeciwko kościoła pięknie wznosi się wy-
remontowana przędzalnia przeznaczona 
na nowe lofty.

Chciałabym się z Panem podzielić myślą, 
że to miejsce dużo dla mnie znaczy, po-
nieważ niedaleko jest biblioteka, do której 
bardzo lubię chodzić, a w kościele, o któ-
rym wspomniałam, przyjmowałam I Ko-
munię.

Pozdrawiam Pana serdecznie. Kocham 
to miasto tak, jak Pan.   
   Anna

Autor: Maja Owczarek uczenni-
ca kl. 4 ze  Szkoły Podstawowa nr  6 
im.  Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie. 
Opiekun: Pani Jolanta Żukowska.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

Choć uśmiech dziecka jest naj-
większą nagrodą, podczas spotka-
nia wigilijnego w Towarzystwie 
Przyjaciół Dzieci nie zabrakło cie-
płych słów skierowanych do ludzi, 
którzy swoją działalnością przyczy-
niają się do pomocy TPD w aktywi-
zacji podopiecznych. 
Spotkania świąteczne zawsze nacecho-
wane są pięknem słowa skierowanym 
do zaproszonych gości. To czas podzię-
kowań, dobrych życzeń i wzajemnej 
życzliwości. Tak było również podczas 
spotkania świątecznego w Towarzy-
stwie Przyjaciół Dzieci, podczas którego 
dzieci, opiekunowie i zaproszeni goście 
nie tylko zasiedli do wspólnego stołu, 
ale także mogli poznać program ar-

tystyczny przygotowany przez pod-
opiecznych TPD. 
- Dziękuję, że dostrzegacie Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci i pomagacie nam 
w podjętych działaniach. To sprawia, że 
możemy docierać z pomocą i sercem 
do tych, którzy nas potrzebują – mówiła 
prezes TPD Teresa Dzieniewicz. 
Po wzajemnych podziękowaniach wy-
stąpiła młodzież. Tradycyjnie wręczo-
no również podopiecznym upominki. 
Tego dnia padły również deklaracje 
dalszej pomocy dla TPD i podopiecz-
nych, by wspólnie pomagać dzieciom 
i młodzieży w edukacji, rozwoju pasji 
i poznawaniu świata poprzez kolejne 
wycieczki, jakie organizowane są przez 
Towarzystwo.
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tel. 601 808 505
Żyrardów, ul. Mały Rynek 7/5

P.H. Stara Przędzalnia

WSPOMNIENIA

Środowisko żyrardowskich Kombatantów 
Armii Krajowej poniosło kolejną, bolesną 
stratę. 
Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy por. 
WP Jadwigę Kuśmierek z d. Więczkowską ps. 
„Czarna Hańcza” zmarłą w dniu 16 grudnia 
br., Kombatantkę Armii Krajowej, naszą Kole-
żankę.
Jadwiga Więczkowska – Kuśmierek, rocznik 1922, 
była córką Wincentego, ochotnika walczącego w Le-
gionach Polskich, i Genowefy z Noweckich. Publicz-
ną Szkołę Powszechną im. R. Traugutta ukończyła 
w 1936 roku, a trzecią klasę Miejskiego Gimnazjum 
Koedukacyjnego im. A. Skwarczyńskiego w 1939 
roku. W obu szkołach grała w reprezentacyjnych 
drużynach piłki siatkowej. Przed wojną, od 1935 
roku, należała do harcerstwa, w Gimnazjum była 
w drużynie zuchowej, a następnie harcerskiej, w któ-
rej prowadziła zastęp, należała też do organizacji 

młodzieżowej Sodalicja Mariańska. Podczas wakacji 
w 1939 roku odbyła specjalne szkolenie w zakresie 
łączności i pierwszej pomocy sanitarnej w Szpita-
lu w Grodzisku Mazowieckim, co pozwoliło jej, we 
wrześniu 1939 roku, pełnić służbę sanitarną na te-
renie Żyrardowa i okolic. Jadwiga od października 
1939 roku do marca 1940 roku, dzięki pośrednic-
twu Stefanii Siwiec „Sabiny”, uczestniczyła w szkole-
niu wojskowym w ramach Wojskowej Służby Kobiet 
ZWZ. W marcu 1940 roku złożyła przysięgę konspi-
racyjną przyjmując za swój pseudonim nazwę rzeki 
Czarna Hańcza, stając się członkiem tajnej organi-
zacji WSK ZWZ Obwodu „Bażant”. Zaczęła pełnić 
funkcję łączniczki, początkowo na terenie żyrar-
dowskiego Ośrodka AK „Żaba” przenosiła meldunki, 
rozkazy, prasę podziemną i broń. Latem 1942 roku 
została przydzielona jako łączniczka do Obwodu AK 
„Bażant”. Była łączniczką pomiędzy Komendą Ob-
wodu a kilkoma podległymi mu ośrodkami, a tak-
że Podokręgiem Zachodnim „Hallerowo”. W latach 
1942-1943 przeszła szkolenie wojskowe w ramach 
Szkoły Podofi cerskiej w Milanówku. Pełniąc funkcję 
łączniczki jednocześnie, w latach 1942-1944, praco-
wała z Marią Nietrzebkówną „Wysocką” w komórce 
wywiadowczej prowadzonej przez Jana Woźniackie-
go „Strzałę”. W 1943 roku zdała egzamin dojrzałości 
w klasie matematyczno-fi zycznej Kompletu Tajnego 
Nauczania i otrzymała maturę. Podczas okupacji 
często zmieniała miejsce pobytu, którymi były: Ży-
rardów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek lub War-
szawa. Mieszkanie jej rodziców w Żyrardowie było 
miejscem, gdzie odbywały się szkolenia wojskowe, 
tajne nauczanie, w którym przechowywano rów-
nież broń. W nocy z 14 na 15 marca 1944 roku 
gestapo przeprowadziło w nim rewizję, ale „Czarna 
Hańcza” i jej siostra „Nina”, łączniczka dowództwa 
VII kompanii Ośrodka AK „Żaba”, uniknęły areszto-
wania, gdyż zostały ostrzeżone. W dniu 19 marca 
1944 roku, jako łączniczka i obserwatorka, brała 
udział w wykonaniu wyroku kary śmierci wydanego 
przez sąd Polski Podziemnej na Mariana Paprzyc-
kiego, byłego Akowca, konfi denta Gestapo (udział 
„Czarnej Hańczy” w akcji wspomina jej uczestnik 
Bronisław Sianoszek „Bronek” w książce „Śmierć 
nie przychodzi, kiedy czekam”). W czasie Akcji „Bu-
rza” kierowała łączniczkami Komendy Obwodu AK 
„Bażant”. Po odwołaniu akcji „Czarna Hańcza” wró-

ciła do Żyrardowa i do 19 stycznia 1945 roku była 
w dyspozycji Komendy Obwodu. Jesienią 1945 roku 
Jadwiga wraz z rodziną wyjechała do Gdańska. W la-
tach 1946-1953 studiowała na Wydziale Chemii Po-
litechniki Gdańskiej, który ukończyła z tytułem mgr 
inż. chemik. Pracowała m.in. w Zakładzie Farb Okrę-
towych, w którym, w 1984 roku, przeszła na eme-
ryturę. Jadwiga Kuśmierek, w ramach współpracy 
z Politechniką Warszawską, uzyskała kilka patentów 
polskich i zagranicznych. Podczas pracy zawodo-
wej była czynnym członkiem Naczelnej Organizacji 
Technicznej, ponadto zaangażowała się w działal-
ność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego. Działała w Okręgowej Komisji Turystyki 
Pieszej PTTK w Gdańsku oraz w Okręgowej Komisji 
Ochrony Przyrody PTTK, której przewodniczyła od 
1968 roku do stycznia 2015 roku. „Czarna Hańcza” 
będąc członkiem Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej Okręgu Pomorskiego pełniła funkcję 
wiceprezesa Koła Gdańsk. W 2019 roku wróciła do 
Żyrardowa, razem z pozostałymi członkami Środo-
wiska ŚZŻAK „Żaba” brała udział w uroczystościach 
państwowych. W 2020 roku wzięła udział w pro-
jekcie historyczno-fotografi cznym realizowanym 
w żyrardowskim Zespole Szkół nr 1, zatytułowa-
nym „Postacie kombatantów Ośrodka AK „Żaba” 
w obiektywie Olgi Gadomskiej”. Podczas uroczysto-
ści związanej z otwarciem, w czerwcu 2021 roku, 
wystawy portretów będących efektem tego projek-
tu Jadwidze Kuśmierek została wręczona Honoro-
wa Odznaka „Kolumbowie Rocznik 20” przyznawa-
na Kombatantom AK. Za działalność konspiracyjną 
podczas II wojny światowej otrzymała: Złoty Krzyż 
Zasługi (1993 rok), Krzyż Armii Krajowej (1995), 
„Odznakę Weterana Walk o Niepodległość” (1995), 
Odznakę Pamiątkową Akcji „Burza”, Odznakę Walk 
o Niepodległość, Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski (2001), Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski (2009), Medal „Pro Memoria” 
(2011), Medal za zasługi dla Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej (2014), Medal „Obrońcy 
Ojczyzny 1939-1945” (2015). 
Będzie Jej nam bardzo brakowało.

Cześć Jej pamięci
Piotr Siwierski w imieniu Członków Środowiska

ŚZŻAK „Żaba – Bażant” w Żyrardowie

R E K L A M A
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Będzie bezpieczniej

Szlachetna paczka

MSZCZONÓW

Gmina Mszczonów otrzyma-
ła dofinansowanie w formie 
zwrotu środków wydanych na 
realizację inwestycji drogowej 
w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w zakresie popra-
wy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego na przejściach dla pie-
szych w 2021 roku. 

Wniosek obejmował jedno nowo-
projektowane przejście na głównej 
drodze wlotowej do miasta od stro-
ny drogi krajowej nr 50. Z uwagi na 
duże obciążenie ruchem i wąskie 
pobocza przy istniejącym rowie. 
W 2021 r. został wybudowany chod-
nik za rowem, który zapewni bezpie-
czeństwo pieszym, poruszającym 
się wzdłuż ulicy. Nowe, wyniesione 
przejście przy sklepie Biedronka 
zapewni bezpieczne przekraczanie 
ulicy oraz spowolni ruch na prostym 

odcinku drogi. Zakres projektu obej-
mował wykonanie wyniesionego 
przejścia dla pieszych wraz z jego 
połączeniem z istniejącymi chodni-
kami, oznakowanie poziome i pio-
nowe ze znakiem aktywnym oraz 
oświetlenie przejścia. 
Całkowita wartość inwestycji to po-
nad 106 tys. zł, z czego w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg Mszczonów otrzymał zwrot 
poniesionych kosztów w wysokości 
ponad 57 tys. zł. 

Fot: Gminne Centrum Informacji  
w Mszczonowie

11 i 12 grudnia wolontariusze Szlachetnej 
Paczki spotkali się w Szkole Podstawowej 
w Mszczonowie, by wspólnie przygotować fi-
nał tegorocznej akcji. To tu darczyńcy z Msz-
czonowa i okolic zebrali się, by przekazać 
przygotowane paczki dla najbardziej potrze-
bujących mieszkańców powiatu żyrardow-
skiego.

Trzynaście potrzebujących rodzin z powiatu żyrar-
dowskiego zostało obdarowanych przez anoni-
mowych darczyńców. Potrzeby, jakie w tym roku 
zostały zgłoszone przez rodziny to: węgiel, artykuły 
spożywcze i chemiczne, pralki, kuchenki, lodówkę, 
materace do łóżek, odzież zimową, produkty do pie-
lęgnacji osób chorych, piecyk do ogrzania mieszka-

nia oraz laptop.

- W tym roku odwiedziliśmy 25 rodzin, które zostały 
zgłoszone. Trzynaście rodzin zostało zakwalifikowa-
nych do tegorocznej akcji. Darczyńcami mógł zostać 
każdy – osoby prywatne, instytucje, firmy - liderka 
Szlachetnej Paczki z Mszczonowa i okoli, Monika 
Kubiak. – Jedną z głównych i powtarzających się po-
trzeb jest węgiel, który w okresie zimowych zapew-
nia ciepło i bardzo często możliwość przetrwania. 
Zapewniamy odzież wierzchnią, najczęściej dla dzie-
ci. Mamy też pralkę dla mężczyzny, który pomimo 
trwałego złamania kości, opiekuje się mamą wyma-
gająca stałej opieki – opowiada Monika Kubiak.

W tym roku finał Szlachetnej Paczki wsparli: Lewia-
tan Mszczonów, Z.P.C. FLIS, Piekarnia Lewandow-
scy w Mszczonowie, Pracownia Reklamy Duo- Art, 
Catering SEZAM, Sklep Papierniczy Papirus, Mohito, 

UKS Olimpijczyk Mszczonów oraz Szkoła Podstawo-
wa Mszczonów. W realizację Szlachetnego Projekt 
włączyli się też: uczniowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego z Żyrardowa i indywidu-
alnie pani Renata Piekarska. Ich szczodrość sprawił, 
że wszyscy, którzy w czasie finału, mogli napić się 
ciepłej herbaty, poczęstować tortem okolicznościo-
wym i innymi słodyczami. 

W realizację Szlachetnego Projekt włączyli się też: 
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego z Żyrardowa i indywidualnie pani Re-
nata Piekarska, dzięki którym powstały świąteczne 
stroiki dla darczyńców. Zespół Szkół w Mszczono-
wie sfinansował zakup zestawów smakołyków oraz 
upominków choinkowych dla dzieci z rodzin, które 
mimo olbrzymich potrzeb nie zakwalifikowały się fi-
nału Szlachetnej Paczki.
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Paczki od św. Mikołaja dla rodziny zastępczej

Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na 
kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”

PUSZCZA MARIAŃSKA

Przypominamy, że zakup i montaż 
kotła na węgiel – w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze” – będzie 
możliwy tylko do końca bieżącego 
roku. Oznacza to, że koszt będzie 
kwalifikowany pod warunkiem:
→ złożenia wniosku o dofinansowa-
nie obejmującego swoim zakresem 
ten koszt,

→ oraz zakupu i montażu kotła na 
węgiel do 31 grudnia 2021 r. (ko-
nieczne jest wystawienie faktury lub 
równoważnego dokumentu księgo-
wego z datą do 31 grudnia 2021 r.). 
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już 
można składać wniosków o dotacje 
na kotły węglowe.

To pierwsza edycja akcji świą-
tecznej zorganizowanej przez 
strażaków z OSP Michałów. 
Prezes Tomasz Bobrowski po-
stanowił zorganizować akcję 
prezentową dla rodziny zastęp-
czej z terenu gminy Puszcza Ma-
riańska. Pod opieką rodziny jest 
dwanaścioro dzieci. 

W okresie świątecznym pojawia się 
wiele oddolnych inicjatyw wsparcia 
drobnym lub większym upominkiem 
różne grupy społeczne. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Michałowie na czele 

z Prezesem Tomaszem Bobrowskim 
postanowili obdarować podarunka-
mi rodzinę zastępczą. Za ich przy-
kładem podążyli inni, m.in. Andrzej 
Koźbiał, członek Zarządu Powiatu 
Żyrardowskiego. 

- Kiedy dowiedziałem się o tej ini-
cjatywie, razem z Krzysztofem Rde-
stem, prezesem firmy EMKA S.A. 
postanowiliśmy włączyć się do akcji 
i przekazać tym dzieciom karty po-
darunkowe – mówił Andrzej Koźbiał. 
– Zawsze bardzo się cieszę i popie-
ram inicjatywy, których założeniem 

jest niesienie innym pomocy i rado-
ści. Zarówno prywatnie jak i zawodo-
wo staram się włączać w takie akcje, 
podobnie jak Krzysztof Rdest, który 
równie chętnie przyłącza się do tego 
typu działań pomocowych. Przy tej 
okazji chciałbym życzyć wszystkim 
dzieciom wspaniałych świąt Bożego 
Narodzenia, aby w tym wyjątkowym 
czasie Narodzin Syna Bożego towa-
rzyszyła radość i ciepło domowego 
ogniska – dodał Andrzej Koźbiał. 

W akcję włączyli się również inni rad-
ni Gminy Puszcza Mariańska i sami 

mieszkańcy. Wśród podarków zna-
lazły się gry planszowe, zabawki, 
produkty spożywcze i kosmetyki. 
Wszystko po to, by pomóc rodzi-
nie zastępczej w opiece nad dzieć-
mi, a samym dzieciom nieść radość 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia. 
22 grudnia prezenty zostały prze-
kazane wybranej rodzinie. I choć to 
dopiero pierwsza tego typu akcja 
pomocowa już dziś organizatorzy 
i darczyńcy zapowiadają, że takie 
działania będą powielane na terenie 
Gminy Puszcza Mariańska. 
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Najlepsze dopiero przed nami.
Koniec roku to zawsze czas pod-
sumowań, ale również tworze-
nia noworocznych postanowień 
i planów. Każdy z nas stawia 
przed sobą kolejne cele do zre-
alizowania, podobnie działają 
przedsiębiorcy, dla których nowy 
rok to kolejne możliwości i plany, 
ale również możliwość do wery-
fikacji działań, które już zostały 
zrealizowane. Rok 2021 podsu-
mowujemy z Krzysztofem Rde-
stem, prezesem firmy EMKA S.A, 
która w 2022 roku będzie obcho-
dzić swoje 30-lecie.
Rok 2021 to czas intensywnego 
rozwoju i zmian w Pana firmie 
– widać to gołym okiem. Myślę, 
że szczególnie ważnym dla Pana 
wydarzeniem było dołączenie do 
zarządu firmy pana córki, Gosi. 
Spełniło się Pana marzenie?
Tak, to jest spełnienie moich ma-
rzeń. Wydaje mi się, że każdy rodzic 
znajduje spełnienie wtedy, gdy widzi 
uznanie w oczach dzieci. Jest takie 
powiedzenie, że nigdy starszy młod-
szego, ani młodszy starszego nie 
zrozumie. Prawdą jest, że objęcie 
funkcji wiceprezesa to decyzja Gosi. 
To mnie bardzo cieszy. Kiedyś, po 
zdanej maturze, namawiałem Go-

się do podjęcia studiów w kierunku 
ochrony środowiska, transportu, lo-
gistyki, zarządzania. I wtedy Gosia 
powiedziała: „Tato, pozwól mi sa-
mej spróbować”. I co? Musiałem tę 
prośbę uszanować. Gosia skończyła 
dwa kierunku studiów, jednocześnie 
rozwijała swoją pasję w motorspo-
rcie, która doprowadziła ją na szczyt. 
Miała też okazję pracować przez 2 
lata w Genewie w FIA (red. Fédéra-
tion Internationale de l’Automobile), 
gdzie odpowiadała za promowanie 
motorsportu wśród kobiet na całym 
świecie. To z pewnością dało jej sznyt 
korporacyjny, ale przede wszystkim 
to kilkanaście lat, które Gosia 
poświęciła swojej pasji. Wiem, że wła-
śnie sport przygotował ją do nowych 
wyzwań. Tym bardziej jestem dumny, 
że będąc po takich doświadczeniach 
zawodowych, podjęła decyzję, że bę-
dziemy pracować razem. Najważniej-
sze dla mnie jest to, że to była suwe-
renna decyzja Gosi, z której ja mogę 
się tylko cieszyć.
Jak Państwu się razem pracuje? 
Na pewno sytuacja jest dla mnie 
nowa, choć z drugiej strony firma 
EMKA S.A. niedługo będzie obcho-
dzić swoje 30-lecie i z pewnością te 
lata nauczyły mnie pracy z ludźmi. 

Gosia zawsze była częścią tego ze-
społu, mimo że stała obok. Jednak 
decydując się na współpracę z tą 
najbliższą osobą, to też jest kwestia 
dzielenia się odpowiedzialnością, ale 
też ogromna nauka słuchania. Wy-
daje mi się, że z tym słuchaniem jest 
u mnie całkiem nieźle, bo przecież 
znaczna część moich pracowników 
przepracowała ze mną kilkanaście lat, 
a może i więcej. A ci, którzy przycho-
dzą, to osoby, które mogą wzbogacić 
nasz zespół wiedzą, doświadczeniem 
i nowym, świeżym spojrzeniem. 
Jak Pan wspomniał, ten rok dla 
firmy EMKA S.A. ważny jest nie 
tylko ze względu na przyjście Gosi 
do firmy na stanowisko wicepre-
zesa, ale również ze względu na 
jubileusz. Z pewnością wiąże się 
to z kreowaniem wizji przyszło-
ści. Jakie działania są obecnie 
prowadzone i jakie są dalsze pla-
ny na rozwój firmy?
Bardzo liczę na to, że Gosia wniesie 
do firmy swoją wiedzę i doświadcze-
nie, które nabyła w międzynarodowej 
korporacji, ale również masę kontak-
tów, które przez ostatnie naście lat 
miała okazję zdobyć. Zawsze powta-
rzam, że nieważne jakim telefonem 
się posługujemy, ważne, jakie mamy 
w nim kontakty. Mam nadzieję i wi-
dzę ogromną szansę, że z naszą ofer-
tą wyjdziemy na rynki zagraniczne. To 
nie oznacza, że w Polsce nie mamy 
już co robić, bo nieustannie staramy 
się rozwijać w tym, co robimy. Na-
tomiast widząc potencjalne szanse 
z wyjściem na zewnątrz z naszą usłu-
gą, chcielibyśmy być też pionierem 
w tym, co robimy. Takie „out of the 
box”. Wiem, że takie działania mają 
sens, co uświadomiła nam też nasza 
ostania wizyta w Dubaju na targach 
EXPO, która pokazała, że mimo iż 
jesteśmy niewielkim krajem, to jest 
cała masa rzeczy, którymi naprawdę 
możemy się pochwalić. To można za-
obserwować choćby zwiedzając nasz 
polski pawilon. Ale to nie tylko pawi-
lon. EXPO było dla nas szansą na na-
wiązywanie nowych relacji bizneso-
wych. I mimo iż nasza firma ma dość 
wąską specjalizację dedykowaną dla 
sektora medycznego w zakresie od-
bioru, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów medycznych, również ona 
przy odpowiednim ukierunkowaniu 
może być implementowana na ryn-
kach zagranicznych i na to właśnie 
liczymy. Wierzę, że z pomocą Gosi 
to może się udać. I właśnie te ryn-
ki zagraniczne będą tym kolejnym 
polem, na którym będziemy chcieli 
się sprawdzić. Bardzo często moż-
na zauważyć, że ludzie z Polski mają 
ogromne kompleksy na tle innych 
nacji. A nie mamy do tego podstaw. 
Ta wizyta w Dubaju pokazała mi, że 
na świecie jest wielu ludzi, którzy 
mają ogromną fantazję i potężne pie-
niądze, ale bardzo często to my mo-
żemy im zaproponować to, czego im 
brakuje – doświadczenie. I tego do-
świadczenia nic nie zastąpi. 
Jak Pan by podsumował te 30 lat 
doświadczenia? Domyślam się, 
że ciężko streścić to w kilku zda-
niach…
Wszystko, co najlepsze dopiero przed 

nami. To krótkie podsumowanie tych 
30 lat. Na pewno nie powiedzieliśmy 
jeszcze ostatniego słowa, bo świat 
cały czas się zmienia i codziennie 
trzeba się do tego świata dostoso-
wywać. Gdybyśmy nie dostrzegali 
tej potrzeby zmian, z pewnością nie 
mielibyśmy w swoim portfelu blisko 
15 tys. klientów, z którymi na co dzień 
utrzymujemy nasz serwis. Wierzę, że 
nasz pociąg na stację wjeżdża tylko 
raz i albo skorzystamy z naszej szan-
sy, albo nie. Czerpię ogromną satys-
fakcję z samego tworzenia i udosko-
nalania różnych procesów, dlatego 
staram się korzystać z szans, jakie 
niesie mi życie. To, do czego ostat-
nio doszliśmy w kwestii idei pracy 
w Emce, to konieczność wykreśle-
nia ze słownika słowa „marazm”. To 
w naszej firmie na pewno nie istnieje. 
U nas dzieje się coś cały czas.
W ostatnim czasie w Żyrardo-
wie widać dużą aktywność fir-
my EMKA S.A. pod kątem działań 
społecznych i charytatywnych – 
Recomat, wsparcie dla OSP, PSP, 
serduszka na korki. Dlaczego 
firma stawia na takie działania 
poza prowadzoną przez siebie 
działalnością?
To, że taka postawa jest konieczna, 
a wręcz niezbędna, wynika z mojego 
podejścia do życia. A wychodzę z zało-
żenia, że to, kim jesteś, zawdzięczasz 
środowisku, w którym się wychowa-
łeś. Codziennie przejeżdżając przez 
miasto widzimy, jak ono się zmienia. 
Widzimy to miasto – ogród. Widzimy 
lofty i remontowane ulice, budynki. 
Ale rzadko kiedy dostrzegamy ludzi, 
a w naszym mieście ciągle jest ich 
naprawdę bardzo dużo, którzy nie-
ustająco potrzebują tej pomocy. I wy-
daje mi się, że przedsiębiorcy, którzy 
w naszym mieście działają, powinni 
zmierzyć się ze spacerem po mie-
ście i spojrzeć na te ludzkie potrzeby. 
Mówiąc wprost, czuję, że właśnie tak 
trzeba. I mogę zasłaniać się popular-
nym zwrotem „społecznej odpowie-
dzialności biznesu”, ale żadna spo-
łeczna odpowiedzialność nie zastąpi 
potrzeby dzielenia się dobrem, a ja 
tak czuję i wierzę, że dobro zawsze 
wraca. Teraz też jesteśmy w tym ma-
gicznym okresie przedświątecznym, 
który wzmaga potrzebę dzielenia się 
z innymi, niesienia pomocy. Wydaje 
mi się, że o tej potrzebie nie można 
zapominać przez cały rok.
Recomat to nowość, która dopie-
ro zaczyna się pojawiać w Polsce. 
Co spowodowało zainteresowa-
nie firmy tym urządzeniem?
To doskonały przykład, jak staramy 
się adaptować do tych potrzeb zmie-
niającego się świata. To nic innego 
jak elektroniczne wydanie naszej ak-
cji „Odpad zdasz – drzewko masz”. 
Obserwując moje działania, z pew-
nością wiele osób zauważyło, że na-
prawdę uwielbiam kontakt z ludźmi 
i zwyczajnie tęsknię za tymi czasami, 
gdy organizowaliśmy naszą akcję na 
terenie EMKI, gdzie mieszkańcy usta-
wiali się w kolejki. Ja wtedy czułem, że 
żyję. Oczywiście rozumiem, że mamy 
pandemię. To właśnie dlatego mu-
sieliśmy się odnaleźć w nowej sytu-
acji i stąd pomysł na Recomat. Tym 
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bardziej cieszy mnie, że nasza akcja 
znalazła uznanie wśród różnych in-
stytucji. Honorowy patronat nad na-
szą akcją objął Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska, co dla mnie jest 
bardzo dużym wyróżnieniem i satys-
fakcją. Aktywnie włączył się również 
Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski i Urząd Miasta udo-
stępniając nam teren pod Recomat. 
A jaki jest odbiór społeczny? Prze-
jeżdżając obok Recomatu trudno 
nie zauważyć, że cieszy się zain-
teresowaniem mieszkańców.
Akcja przerosła nasze najśmielsze 
oczekiwania. W tym okresie przed-
świątecznym Recomat opróżniany 
jest dwa razy dziennie, co zaskoczy-
ło nawet przedstawicieli dystrybu-
tora urządzenia. Oczywiście mamy 
w planach rozwój tej akcji – myśli-
my o naszej wewnętrznej aplikacji, 
a także w przyszłości o postawieniu 
kolejnych takich urządzeń w naszym 
mieście i powiecie. Podkreślam jed-
nak, że najpierw chcemy nabrać 
doświadczenia w tej odsłonie akcji 
„Odpad zdasz – drzewko masz”, na-
uczyć się jej na nowo. To cała logi-
styka, bo warto przypomnieć, że na 
samym Recomacie akcja się nie koń-
czy. W konsekwencji oddania 100 bu-
telek, mieszkańcy otrzymają od nas 
drzewka. Już teraz po 2 tygodniach 
akcji przekazaliśmy pierwsze grud-
niowe choinki.
EMKA S.A. znana jest jako firma 
zajmująca się unieszkodliwia-
niem odpadów medycznych. 
Warto więc poruszyć temat uty-
lizacji odpadów w ogóle. Czy za-
uważa Pan problem, jakim jest 
dziś branża odpadów? Wzrost 
cen za odbiór odpadów, trudno-
ści z ich utylizacją? Z czego to wy-
nika?
Sądzę, że temat gospodarki odpa-
dami powinien rozpoczynać się na 
samym początku edukacji szkolnej, 
a nawet przedszkolnej. Wydaje mi 
się, że każda akcja edukacyjna i spo-
łeczna służy temu, byśmy zwiększali 
swoją wiedzą na temat gospodarki 
odpadami, a w konsekwencji przedłu-
żyli życie na Ziemi. Przecież wszyscy 
oglądamy serwisy informacyjne. Sły-
szymy, że lodowce topnieją, a śmie-
ci przemieszczają się z kontynentu 
na kontynent. Niestety, postęp ma 
swoje dobre i złe strony. Z pewnością 
wzrost produkcji odpadów należy do 
tych niepożądanych skutków w kra-
jach wysokorozwiniętych. Jednak mu-
simy budować tę naszą wewnętrzną 
odpowiedzialność, choć w pojedynkę 
nikt z nas problemu z zaśmieceniem 
środowiska nie rozwiąże, ale wszy-
scy razem naprawdę mamy już moc 
sprawczą. Temat odpadów zawsze 
jest trudny i niestety niewiele osób 
rozumie, że sposoby na zagospoda-
rowanie odpadów są dość ograniczo-
ne. Sam kilka lat temu zetknąłem się 
z tematem umiejscowienia w Żyrar-
dowie zakładu unieszkodliwiania od-
padów. Nasza lokalna społeczność 
tego nie zaakceptowała, więc nasza 
firma tego nie zrealizowała i nie zre-
alizuje. Natomiast problemu odpa-
dów nikt za nas nie rozwiąże, dlate-

go musimy mieć na względzie, że na 
różnych etapach będziemy musieli 
się z tym mierzyć.
To może powiedzmy jasno. Czy 
jest jakiekolwiek prawdopodo-
bieństwo, że temat spalarni wró-
ci do Żyrardowa?
Nie, nie wróci, ponieważ powsta-
ła spalarnia w Płocku, której jeste-
śmy głównym operatorem i głównie 
z tego powodu na terenie powiatu 
żyrardowskiego na pewno spalarnia 
firmy EMKA S.A. nie powstanie. Po-
wtarzałem to już wielokrotnie, ale da-
lej znajdują się ludzie, którzy ciągle do 
tego tematu wracają i dopytują. Moja 
filozofia to „nic na siłę”. Jesteśmy fir-
mą rodzinną, nie jesteśmy typową 
korporacją, więc naszym celem nie 
jest chęć zysku za wszelką cenę. Tym 
bardziej teraz hasło „firma rodzinna” 
nabrało mocy i chcę, żeby nasze dzia-
łania przynosiły satysfakcję nie tylko 
nam, ale i otaczającemu otoczeniu. 
W ostatnim czasie w mediach lo-
kalnych pojawia się hasło „znany 
żyrardowski biznesmen” zakupił 
nieruchomości….
To ja!
Czy możemy oficjalnie powie-
dzieć, które nieruchomości 
w ostatnim czasie zostały przez 
Pana zakupione?
Wolę jednak określenie „przedsię-
biorca”. Wydaje mi się, że słowa mają 
znaczenie. Tym bardziej, że jeszcze 
przed ’89 rokiem osoba, która taniej 
kupiła, drożej sprzedała była nazywa-
na spekulantem. Tak to się określało. 
Później nowe wybory, nowe szanse 
dały nam inne możliwości i tak sta-
łem się przedsiębiorcą. A wracając 
do Pani pytania… Od 55 lat mieszkam 
w Żyrardowie, od 30 lat prowadzę tu 
swoją firmę. Tym samym staram się 
też zmieniać nasze miasto. Wystar-
czy spojrzeć na otoczenie naszej fir-
my. Na pierwsze hasło „gospodarka 
odpadami” nie kojarzy się z uporząd-
kowaną przestrzenią. A zachowanie 
czystości to nasz priorytet. I dlatego 
też uważam, że widząc zmiany w na-
szym mieście, lokalni przedsiębior-
cy mają nawet obowiązek do inwe-
stowania, by przywrócić mu dawną 
świetność i estetykę. Nie tylko nie 
ukrywam, że inwestuje w nierucho-
mości w Żyrardowie, ale też do tego 
zachęcam. Uważam, że nasze miasto 
ma ogromny potencjał. I tak, w ostat-
nim czasie zainwestowaliśmy w po-
pularnie zwany „Pedet”. Zmieniamy 
oblicze tego miejsca, odnowiliśmy je 
nieco. Dbamy o to, by najemcy mieli 
właściwe warunki pracy i staram się 
to robić tak, by można było być dum-
nym ze zmian w naszym mieście. 
Czy faktem jest, że najemcy tej 
nieruchomości będą musieli się 
mierzyć ze wzrostem czynszu, bo 
o tym również można było prze-
czytać w lokalnych mediach?
Obecnie nie planuję wzrostu cen naj-
mu. Wydaje mi się, że też większym 
problemem dla najemców było to, że 
mieli przeciekający dach, że otocze-
nie mogło odstraszać potencjalnych 
klientów. O to już dziś nie muszą się 

martwić. Naprawdę nie wszystko 
trzeba robić, mając na względzie je-
dynie chęć zysku. 
Jest Pan Prezesem firmy EMKA 
S.A. i jednocześnie pełni Pan funk-
cję członka Zarządu Powiatu Ży-
rardowskiego. Jak udaje się Panu 
łączyć te dwie rzeczy? I dlaczego 
jako prężnie działający przed-
siębiorca zdecydował się Pan na 
działalność samorządową?
Mam nadzieję, że udaje mi się do-
brze łączyć te dwie funkcje. Jednak 
ta moja działalność samorządowa, to 
rzecz, której uczę się cały czas. Mijają 
4 lata odkąd mam zaszczyt być człon-
kiem Rady Powiatu Żyrardowskiego 
i to dla mnie potężna lekcja. Przede 
wszystkim lekcja pokory, trzymania 
na wodzy emocji, a ci, którzy ze mną 
pracują wiedza, że jestem dość eks-
presyjny w wyrażaniu emocji i „co 
w sercu, to na widelcu”. Natomiast 
samorządu nie można się nauczyć 
przez jedną kadencję. Na pewno wi-
dać tu duże różnice do prowadzenia 
własnej firmy. Inny jest też poziom 
odpowiedzialności. Obserwuję też 
te działania bardzo wnikliwie i nawet 
przez chwilę nie żałuję mojej decyzji, 
by podjąć się działalności w samo-
rządzie. Tak, jak powiedziałem na 
początku naszej rozmowy, nie boję 
się nowych wyzwań. Mam nadzieję, 
że moje doświadczenie biznesowe 
pomaga mi w podejmowaniu decyzji 

samorządowych, a nauka samorzą-
du pozwala mi często w inny spo-
sób spojrzeć na działania w biznesie. 
Ważną lekcją jest też z pewnością 
nauka cierpliwości, bo w samorzą-
dzie decyzja podjęta dziś, widoczna 
jest za 2, 3 lata. To akurat jest nieco 
wbrew mojej naturze. Na co dzień 
pracuję w trybie „akcja – reakcja”. To 
bardzo ciekawe doświadczenie. Swe-
go czasu była potężna różnica zdań 
między mną a poprzednim włoda-
rzem miasta. W tamtym czasie nie 
do końca zgadzałem się z podejmo-
wanymi wówczas decyzjami. Natu-
ralną konsekwencją było dla mnie to, 
bym nie był postrzegany jedynie jako 
osoba, która krytykuje, ale też potrafi 
coś zrobić. To zmotywowało mnie do 
tego, by postawić przed sobą wyzwa-
nie w samorządzie. Jakie będą tego 
efekty? Wydaje mi się, że o tym bę-
dziemy mogli mówić po zakończeniu 
tej pierwszej kadencji, a mam nadzie-
ję, że będą kolejne. 
Czego sobie i innym życzy Krzysz-
tof Rdest?
Zarówno sobie jak i innym życzę 
przede wszystkim, żeby zawsze 
chciało nam się chcieć. A także, żeby  
przyświecająca nam idea: „Najlepsze 
w życiu dopiero przed nami” była 
iskrą nadziei dla każdego.  

R E K L A M A
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
życzę Państwu by Dzieciątko Jezus napełniło Wasze serca miłością.  

Niech zasiądzie z Wami przy Wigilijnym stole w gwarze rozmów i uśmiechów.
Najmłodsi niech znajdą pod choinką wymarzone i wyczekiwane prezenty  

a dla wszystkich Państwa Święta niech staną się okazją  
do wytchnienia i czasem spędzonym z najbliższymi.

Nowy, 2022 rok niech będzie dla Państwa czasem pełnym radości  
i sukcesów, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.

Polskiego Stronnictwa Ludowego
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Jarmark Bożonarodzeniowy w POWOZOWNI

Polskie Stronnictwo Ludowe na opłatku w Radziejowicach

RADZIEJOWICE

Niejednokrotnie mieliśmy okazję 
uczestniczyć w wydarzeniach or-
ganizowanych przez Gminne Cen-
trum Kultury „Powozownia” w Ra-
dziejowicach. Zawsze są to bardzo 
rodzinne spotkania z dużym zaan-
gażowaniem mieszkańców Gminy. 
Podobnie było 11 grudnia podczas 
Jarmarku Bożonarodzeniowego.

11 grudnia teren „POWOZOWNI” za-
mienił się w wioskę św. Mikołaja, gdzie 
nie brakowało pracowitych elfów, 
a przede wszystkim ducha świąt Boże-
go Narodzenia. To właśnie tu zebrali się 
lokalni rękodzielnicy, Koła Gospodyń 
Wiejskich i strażacy ochotnicy, którzy 
chętnie częstowali swoimi wyrobami 
napotkanych gości. Również Szkoła 

Podstawowa w Radziejowicach zapre-
zentowała stroiki swoich uczniów. 
O oprawę muzyczną zadbał Chór Gau-
deamus, który wszystkich wprowadził 
w świąteczny nastrój kolęd i pastorałek. 
Na wołania Dyrektor Darii Doleżyczek 
i zebranych przy scenie dzieci, odpowie-
dział nawet sam św. Mikołaj, który tego 
dnia cierpliwie słuchał o marzeniach 
dzieci, listach prezentów pod choinką, 
ulubionych zajęciach i innych ważnych 

dla dzieci sprawach dnia codziennego. 
Zmarznięte pociechy mogły skorzystać 
również z animacji przygotowanych 
we wnętrzach „POWOZOWNI”, gdzie 
magiczne elfy czekały tylko na zaba-
wę. Jednak mimo panującego mro-
zu, atmosfera rodzinnego ciepła była 
w Radziejowicach bardzo odczuwalna 
i rozpalała serca. Tego wieczoru Radzie-
jowice stały się bliskie sercu każdego 
odwiedzającego.

12 grudnia w Radziejowicach na spotkaniu 
opłatkowym zebrali się „ludowcy”, by wspólnie 
podsumować mijający rok, a także celebrować 
20-lecie Adama Struzika na stanowisku Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego. 
Spotkanie świąteczne członków i przyjaciół Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Radziejowicach rozpoczęło 
się od mszy świętej w kościele pw. Świętego Kazimie-
rza. Gospodarzem i organizatorem spotkania opłat-
kowego był Kazimierz Drążkiewicz, Honorowy Prezes 
Zarządu Powiatowego PSL w Żyrardowie. 
Jak każde spotkanie okołoświąteczne, również ludow-
cy potraktowali jako możliwość do wymiany życzeń, 
ale również rozmów na temat planów na kolejny 
rok i podsumowania tego, co udało się zrealizować 
w roku. 
- To nasza tradycja. Co roku spotykamy się na opłat-
ku PSL. W tym roku spotkaliśmy się w ograniczonym 
gronie. To możliwość do tego, by wspólnie połamać 
się opłatkiem, ale też by porozmawiać o sprawach 

najważniejszych dla Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go – mówił Kazimierz Drążkiewicz. 
Rok 2021 był ważny szczególnie dla Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adama Struzika, który 10 
grudnia celebrował swoje 20-lecie na tym stanowi-
sku. – Cieszę się, że możemy rozmawiać o planach 
dla Gminy Radziejowice i całego naszego wojewódz-
twa – mówił Adam Struzik. – Dla mnie to czas wie-
lu podsumowań. Rok 2021 był trudny i skupiony 
w znacznej mierze na walce z pandemią, w którą my 
jako Mazowsze usiłowaliśmy pomóc jak to tylko było 
możliwe. Udało nam się objąć wsparciem 70 szpitali 
i 5 stacji pogotowia ratunkowego. Przeznaczyliśmy 
na to pół miliarda złotych. To olbrzymie kwoty. Jednak 
mimo pandemii mamy też swoje sukcesy i jednym 
z największych jest dla mnie wynegocjowanie zna-
czących środków pomocowych z Unii Europejskiej – 
podsumowywał Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego. 
Na spotkaniu wigilijnym obecna była również Wójt 

Gminy Radziejowice Urszula Ciężka, która nie kryła, 
że rok 2021 był ciężkim czasem dla urzędu i wierzy, 
że sytuacja ustabilizuje się w roku 2022. – Myślę, że 
grudzień jest takim wyjątkowym miesiącem, pod-
czas którego możemy spotykać się z różnymi gru-
pami społecznymi. Te spotkania są dość okrojone 
pod kątem liczebności, ale ciągle potrzebujemy jako 
samorządowcy tego kontaktu z mieszkańcami – mó-
wiła Urszula Ciężka. – To był bardzo trudny rok, był 
przeplatany z czasem pandemii. W urzędach, szko-
łach i przedszkolach mieliśmy momenty, kiedy mu-
sieliśmy pracować w okrojonym składzie lub na kwa-
rantannie. Brakowało nam pracowników, musieliśmy 
poszukiwać zastępstw. Pod tym kątem cieszę się, 
że ten rok się kończy. Ale były też dobre momenty. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu dla 
OSP w Kuklówce, z czego się bardzo cieszę. Będzie-
my budować dla druhów strażnice. Drugim projek-
tem jest wsparcie na modernizację stacji uzdatniania 
wody w Radziejowicach. Studnia jest z lat 60., więc 
bałam się, że dojdzie do momentu, kiedy Radziejo-
wice zostaną bez wody – podsumowuje Wójt Gminy 
Radziejowice. 
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Prezentacja preferowanej lokalizacji CPK  
w gminie Wiskitki zakończyło się awanturą

Pomoc Sąsiedzka w Miasto i Gmina Wiskitki

WISKITKIWISKITKI

Do awantury doszło podczas spo-
tkania mieszkańców z przedsta-
wicielami spółki Centralny Port 
Komunikacyjny. Mieszkańcy z tere-
nów, na których ma powstać nowe 
lotnisko są oburzeni informacja-
mi o lokalizacji inwestycji. Wynika 
z nich, że do likwidacji przewidzia-
no aż 20 wiosek. 

Spotkanie Rady Społecznej 
ds. CPK z przedstawicielami spółki CPK 
ws. preferowanego obszaru nowego 
lotniska odbyło się w Baranowie. Poja-
wili się na nim mieszańcy terenów, na 
których ma powstać nowe lotnisko. 

Niektórzy uczestnicy spotkania krzy-
czeli, że „kosztem rolników i zwykłych 
ludzi ma powstać gigantyczne lotnisko”, 
a „rząd PiS-u chce ich wywłaszczyć bez 
konsultacji”. Na spotkanie nie przy-
szli wiceminister Horała oraz prezes 
spółki CPK Mikołaj Wild. Byli za to inni 
pracownicy spółki CPK. Jednym z nich 
była dyrektor Biura Relacji z Otocze-
niem Inwestycji w CPK Katarzyna Do-
brońska, która w atmosferze krzyków 
próbowała odpowiadać na pytania 
mieszkańców ale w końcu oświadczyła, 
że w takiej atmosferze nie da się konty-
nuować dyskusji. W odpowiedzi na to 
jeden z przedstawicieli Rady Społecznej 

jej oświadczył „Albo przyjedzie tu Wild, 
albo Horała, albo kończymy na dziś”.

Na wydarzenia zareagował na Twitte-
rze wiceminister infrastruktury, pełno-
mocnik rządu ds. CPK Marcin Horała:

Jestem oburzony zakłóceniem spotkania 
w Baranowie przez przyjezdnych zady-
miarzy z Agrounii. Zapewniliśmy obec-
ność kilkunastu pracowników ze spółki 

CPK, którzy mogli odpowiedzieć na pyta-
nia i wątpliwości mieszkańców. Zostało 
im to, niestety, uniemożliwione - napisał 

na Twitterze Horała.

Do spotkania w Baranowie odniósł się 
także prezes Wild: 

Od dzisiaj z mieszkańcami będziemy 
kontaktować się indywidualnie”. Osoby 

podające się za mieszkańców pod wodzą 
Kołodziejczaka zaatakowały pracow-
ników CPK zaproszonych przez Radę 
Społeczną. Od dzisiaj RS przestaje być 

dla nas partnerem w dialogu, skoro nie 
jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa 
naszym ludziom. Odmawiamy udziału 

w ustawkach - napisał Wild.

Mieszkańcy terenów, na których 
ma powstać nowe lotnisko dosta-
li listy z informacjami o wybranej  lo-
kalizacji CPK.  Preferowany obszar 

nowego lotniska jest  mniej więcej 
o połowę mniejszy od wcześniejszego 
obszaru rezerwacji, czy programu 
dobrowolnych nabyć.

Pełnomocnik rządu ds. CPK Mar-
cin Horała zapewnia, że preferowa-
na lokalizacja spełnia m.in.  kryteria 
środowiskowe, wymogi techniczne 
i ekonomiczne. Podkreśla, że ważnym 
czynnikiem przy wyborze tego tere-
nu były względy społeczne.  To, żeby 
minimalizować negatywne skutki spo-
łeczne, żeby było jak najmniej kolizji 
z istniejącymi zabudowaniami, żeby nie 
było kolizji z ważnymi obiektami kultu-
rowymi - takim przykładem mogą być 
choćby cmentarze; ludzie, którzy po-
chowali swoich bliskich nie chcieliby, 
żeby teren cmentarza był przenoszony. 
Wyznaczona preferowana lokalizacja 
Portu Solidarność zajmuje północno-
-zachodnią część terenu objętego roz-
porządzeniem obszarowym. Jest ogra-
niczona od północy miejscowościami 
Szymanów i Kaski, a od wschodu ul. Po-
łudniową w Starej Pułapinie. Obejmuje 
swoim zasięgiem 40,81 km2 terenu, na 
którym znajdują się – częściowo lub 
w całości – następujące miejscowości:

• Buszyce (w całości), Drybus (w cało-
ści), Kaski (częściowo), Nowa Pułapina 

(częściowo), Strumiany Dolne i Gór-
ne (w całości) oraz Wyczółki (w cało-
ści) na terenie gminy Baranów,

• Elżbietów (częściowo), Maurycew 
(w całości), Pawłówek (w całości), 
Skrzelew (w całości), Szymanów (czę-
ściowo) i Szymanów SHRO (częścio-
wo) na terenie gminy Teresin

• Duninopol (w całości), Janówek (czę-
ściowo), Nowy Drzewicz (częściowo), 
Nowy Oryszew (częściowo), Ory-
szew-Osada (częściowo), Podbuszy-
ce (w całości), Podoryszew (w całości), 
Stara Wieś (w całości) i Stary Drzewicz 
(częściowo) na terenie gminy Wiskit-
ki.[A1] 

Na powyższym obszarze znajdują się 
3 774 nieruchomości, z 524 budynka-
mi mieszkalnymi, zamieszkałymi przez 
1 640 mieszkańców.

Centralny Port Komunikacyjny  to pla-
nowany węzeł przesiadkowy między 
Warszawą i Łodzią. W ramach tego 
projektu na ok. 3000 hektarów zosta-
nie wybudowany Port Lotniczy Solidar-
ność, który w pierwszym etapie będzie 
mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów 
rocznie.

Foto: Jarosław Pięcek

11 i 12 grudnia w OSP Wiskitki z inicjatywy 
Kamila Michalczyka i Hanny Lipińskiej, pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wiskitkach 
i strażacy OSP Wiskitki zorganizowali zbiór-
kę żywności dla potrzebujących mieszkań-
ców gminy.
Przez dwa dni mieszkańcy Gminy Wiskitki mogli 
przynosić produkty spożywcze o długim terminie 
ważności do siedziby OSP Wiskitki. Wśród darów 
nie zabrakło również ubrań i zabawek dla dzieci.  
– To już II edycja tej akcji. Pomysł wpadł mi do gło-
wy rok temu, by wesprzeć w naszej gminie ludzi 

chorych i potrzebujących. – mówi Kamil Michal-
czyk, Radny Rady Gminy i Miasta Wiskitki. – Na 
mój pomysł pozytywnie zareagowało Koło Gospo-
dyń Wiejskich i ku mojemu zaskoczeniu strażacy 
ochotnicy. Przy okazji pomocy osobom uboższym 
udało nam się również zintegrować różne grupy 
społeczne. 
Paczki trafią przynajmniej do 20 rodzin, które zo-
stały wytypowane we współpracy z mieszkańcami 
Wiskitek i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
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40-LECIE WPROWADZENIA STANU 
WOJENNEGO W POLSCE

Poranek 13 grudnia dla wielu Polaków bę-
dzie pamiętną dla wielu Polaków. Tego dnia 
telewizor śnieżył zamiast nadawać dzieciom 
Teleranek. Telefony przestały działać, a na 
ulicach pojawili się żołnierze i czołgi. Tuż po 
tym rozbrzmiało w głośnikach radia i telewi-
zji przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskie-
go. Ta decyzja dla Polaków oznaczała ogrom-
ne zmiany w życiu na kolejne – internowania, 
pustki na półkach, ograniczenia w życiu co-
dziennym. 11 grudnia NSZZ „Solidarność” 
w Żyrardowie zorganizowała obchody upa-
miętniające wydarzenia tamtych dni.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku powołano 
do życia Wojskową Radę Ocalenia Narodowe-
go (WRON), mający na celu administrację Polską 
w okresie stanu wojennego. To właśnie tej nocy 
ZOMO rozpoczęło aresztowania działaczy opo-
zycyjnych. Do akcji włączonych zostało około 70 
tysięcy wojska i 30 tysięcy funkcjonariuszy MSW, 
a także ponad 1,7 tysiąca czołgów, 1,4 tysiąca po-
jazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych. 

- Tego dnia złamano nadzieję milionów Polaków 
i na wiele lat odsunięto szansę na demokratyczne 
przemiany. Stan wojenny przyniósł tysiącom osób 
i ich rodzinom wielkie cierpienie – mówił podczas 
przemówienia Bogdan Zieliński, przewodniczący 

NSZZ „Solidarność”.

Również na ziemiach żyrardowskich internowano 
działaczy „Solidarności”: Barbara Durma, Jadwiga 
Popielczyk, Grzegorz Popielczyk, Krystyna Gruzie-
lewicz, Jan Żak, Zbigniew Łukaszewski, Krzysztof 
Oskiera, Krzysztof Pałac, Adolf Madera, Jerzy Szysz-
ko, Leszek Korabiewski i bracia Rokiccy. 

Pamięci tamtych wydarzeń 11 grudnia zorga-
nizowano uroczystość upamiętniającą 40-lecie 
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, które 
rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. 
Karola Boromeusza, a następnie poczty sztanda-
rowe przeszły pod pomnik „Droga Polski ku Wol-
nym Narodom”, gdzie złożono kwiaty.

Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia Stanu Wojen-
nego w Polsce, 15 grudnia w Resursa odbył się 
koncert zorganizowany przez NSZZ „Solidarność” 
w Żyrardowie i Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrar-
dowa”. Podczas wydarzenia wystąpili laureaci I Ży-
rardowskiego Festiwalu Piosenki Patriotycznej, któ-
rzy otrzymali nagrody z rąk Zastępcy Prezydenta 
Żyrardowa Adama Lemiesza i Krystyny Lenarczyk, 
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”. 
Gwiazdami wieczoru byli „bard polskiej prawicy” 
Leszek Czajkowski, Dominika Świątek-Czajkowska 
i Kuba Mędrzycki.
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MIESZKAŃCY PODZIELILI SIĘ OPŁATKIEM
19 grudnia mieszkańcy Żyrardowa spotkali 
się w Muzeum Lniarstwa z Prezydentem Ży-
rardowa Lucjanem Krzysztofem Chrzanow-
skim i miejskimi radnymi podczas Miejskiej 
Wigilii. To tradycyjne spotkanie w tym roku 
odbyło się w reżimie sanitarnym, co unie-
możliwiło tradycyjne łamanie się opłatkiem 
i przygotowanymi potrawami. Jednak mimo 
tych przeciwności Miejska Wigilia była cza-
sem magicznym z ciepłymi życzeniami pły-
nącymi z wszystkich stron.
Tradycyjna Wigilia w Żyrardowie odbyła się 19 
grudnia w murach Muzeum Lniarstwa. Był to czas 
ciepłych życzeń, które ze sceny wygłosili Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski - Prezydent Miasta Żyrar-
dowa, Ryszard Mirgos Przewodniczący Rady Mia-
sta i proboszcz kościoła pw. Matki Bożej Pociesze-
nia ks. Adam Bednarczyk.
- Tę Wigilię świętujemy w nieco inny sposób. Nie 
mogliśmy zorganizować tradycyjnego spotkania 

przy wspólnym stole z białym obrusem i trady-
cyjnymi potrawami. Mimo wszystko przekazuje-
my mieszkańcom życzenia świąteczne z przygo-
towanymi tradycyjnymi potrawami świątecznymi 
– mówił Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski. – Życzę wszystkim mieszkańcom 
Żyrardowa, żebyśmy stawali się lepsi, serdeczni 
dla drugiego człowieka, bo Miasto to jedna wielka 
rodzina, a w rodzinie musimy dbać o siebie. Aby 
w tym czasie Świąt nikt z nas nie był sam – życzył 
Prezydent.
Mimo obostrzeń wynikających z reżimu sanitar-
nego, mieszkańcy Żyrardowa otrzymali paczki 
z potrawami Wigilijnymi i tradycyjny opłatek. Bo-
żonarodzeniowy program artystyczny przygoto-
wali artyści z Centrum Kultury w Żyrardowie. Po 
Miejskiej Wigilii Ania Michałowska Trio wprowa-
dziła gości Resursy w cudowny nastrój Świąt Bo-
żego Narodzenia znanymi wszystkim kolędami 
i piosenkami świątecznymi w wersji swing.



18 ŻPŻ • CZWARTEK • 23 GRUDNIA 2021FOTOREPORTAŻ

Za nami nasz pierwszy konkurs Życia Powiatu Żyrardowskiego, dlatego na-
sza Redakcja dziękuje wszystkim za udział i gratuluje wygranym. Cieszymy 
się, że możemy tworzyć nasze czasopismo z Wami. 

Cieszymy się, że w tym wyjątkowym świątecznym wydaniu możemy cieszyć 
się razem z Wami efektami sesji wygranej rodziny Państwa Wojtczak autor-
stwa studia Fotorodzinka.pl. To właśnie zdjęcie małej Alicji podbiło serca 
naszych czytelników. 

ŚWIĄTECZNA SESJA Z ŻPŻ

R E K L A M A
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• 23 grudnia 
ul. POW 20 – 24

• 24 grudnia 
ul. M. C.-Skłodowskiej 14

• 25 grudnia
ul. Okrzei 16

• 26 grudnia
ul. F. de Girarda 5

• 27 grudnia
ul. ul. F. de Girarda 17

• 28 grudnia
ul. Wittenberga 3

• 29 grudnia
ul. Okrzei 16

• 30 grudnia
ul. Limanowskiego 30

• 31 grudnia
ul. 1 Maja 40

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

CZUŁKI SĄ OD CZUCIA
Mam słabość do słowa CZUŁOŚĆ. Moim ulu-
bionym miejscem była istniejąca do 2016 roku 
na Powiślu w Warszawie kawiarnia literacka 
CZUŁY BARBARZYŃCA - z legendarną, szkarłat-
ną huśtawką pośrodku i pąsowym neonem na 
zewnątrz. Być może dlatego CZUŁOŚĆ automa-
tycznie kojarzy mi się z kolorem czerwonym. 

Nie oceniam książek po okładce, ale niedawno uświa-
domiłam sobie, że te z czerwonymi akcentami przy-
ciągam najchętniej. W poprzednim felietonie pisałam 
o moim literackim numerze jeden. „Mapa i teryto-
rium” Michela Houellebecqa. Okładka: czerwona. 

Nie wymienię wszystkich tytułów, ale wystarczy jedno 
spojrzenie w stronę domowej biblioteczki, a na pół-
kach pulsują krwiste i bordowe grzbiety: „Wszystkie 
kroniki wina” Marka Bieńczyka, „Nie ma” Mariusza 
Szczygła, „Wypiski ostatnie” Henryka Berezy, czy też 
„2666” Roberto Bolaño.  

W „Mojej historii czytania” Alberto Manguel pisał: 
„W akcie czytania wytwarza się zażyły, fizyczny wręcz 
stosunek, w którym mają swój udział wszystkie zmy-
sły: oczy podążające za słowami na stronie, uszy, 
w których echem rozlegają się dźwięki, nos wdycha-
jący znajomy zapach papieru, kleju, farby drukarskiej, 
kartonu lub skóry, dotyk szorstkiej lub gładkiej stroni-
cy, miękkiej lub twardej oprawy, nawet smak, gdy czy-
telnik ślini palce, przewracając kartki (co wykorzystał 
morderca z „Imienia róży” Umberto Eco, by otruć swe 
ofiary)”. 

Jeśli istnieje książka, która działa na wszystkie moje 
zmysły, jest nią bez wątpienia kolekcjonerskie wyda-
nie „Imienia róży”, które w ubiegłym roku ukazało się 
nakładem Oficyny Literackiej Noir sur Blanc. Pierwsza 
powieść Umberto Eco z 1980 roku, która przyniosła 
mu sławę i stała się jednym z największych bestselle-
rów w historii literatury. Przetłumaczona na trzydzie-
ści języków, doczekała się również adaptacji filmowej. 
A to luksusowe wydanie w przekładzie Adama Szyma-
nowskiego jest obłędne! Idealny BOOKIET na prezent! 
Barwiony czerwienią brzeg książki, piękna oprawa, 
rysunki i notatki autora z dopiskami na marginesie, 
po prostu „palce lizać”! I ta przezroczysta obwoluta, 
na której widoczne są odciski palców. Czyje? Czytelnik 
się domyśli. 

Kilka tygodni temu, przeglądając księgozbiór żyrar-
dowskiej artystki Haliny Jastrzębskiej-Antczak (tak, 
uwielbiam sprawdzać co czytają inni), w moje ręce 

wpadł prawdziwy SKARB! „Serce” Edmonda De Ami-
cisa w przekładzie Marii Konopnickiej, przedwojenne 
wydanie Gebethner i Wolff. Unikat. Ileż serc musiała 
poruszyć ta książka od 1933 roku! Czytałam tę dzie-
cięcą powieść wiele lat temu i w ułamku sekundy 
przeniosłam się do tamtych emocji. 

A jeśli o emocjach mowa, nie można w tym miejscu 
nie wspomnieć o niekwestionowanym hicie roku 
2021: „Czuła przewodniczka” Natalii de Barbaro (Wy-
dawnictwo Agora) to opowieść o kobiecej drodze do 
poznania samej siebie, pełnej intuicji i mądrości. Psy-
cholożka od lat wraz z kobietami szuka odpowiedzi 
na pytania: „Kim tak naprawdę jestem? Czego chcę?”. 
Jung pisał: „Pierwsza połowa życia schodzi nam na 
tym, żeby zepchnąć różne swoje części do Cienia, 
a druga - na wyciąganiu ich z Cienia, bo bez nich czu-
jemy się niepełni”. Ta książka pomaga nam wszystkie 
„części” odnaleźć, przytulić i w końcu zintegrować. 

Prostą receptę na życie odnaleźć możemy również 
w książce „Sztuka czułości. Ksiądz Jan Kaczkowski 
o tym, co najważniejsze” autorstwa Joanny Podsa-
deckiej: „Bądź człowiekiem dla siebie i innych”. Czło-
wiekiem przez duże „C”. Czułym, uważnym, wyrozu-
miałym, ciepłym, „wrażliwym na drugiego, choćby nie 
wiem jak był inny, choćby nie wiem jak był dziwny”. 

A życie podsuwa nam szanse nieustannie, o czym 
przypomniał mi Francis Scott Fitzgerald w książce 
„Czuła jest noc”: „Zastanów się, jak mnie kochasz - 
szepnęła. - Nie proszę, żebyś mnie tak kochał zawsze, 
lecz żebyś zapamiętał. W głębi mnie zawsze gdzieś 
będzie ta istota, którą jestem dziś wieczorem”. 

Zatem, jak w słynnym cytacie na oscarowym plakacie: 
„Wind in the hair! Lead in the pencil!” (film “Czułe słów-
ka”, reż. James L. Brooks, 1983).  

W wywiadzie na łamach „Tygodnika Powszechnego” 
przeczytałam kiedyś piękne słowa poetki Julii Har-
twig: „Czułość wymaga dojrzałości emocjonalnej, nie 
lubi taniego nadużywania. Chyba największą utratą 
jest właśnie utrata czułości. Nawet gorszą niż utrata 
miłości. Bo czułość to uczucie ochraniające dwoje 
ludzi, w miłości niczego takiego nie ma. Czułość jest 
jak gdyby osłoną miłości, której jeśli się pozbyć, to już 
niewiele pozostaje. Są ludzie, którzy są czuli, chociaż 
nie potrafią tego wyrazić. Jest sto sposobów, które są 
okazaniem czułości, a nie są demonstracją. Czułość 
jest spontaniczna, wyrasta z nas, współczucie wyra-
sta z okoliczności. Chociaż czułość może się skończyć 
w stosunku do człowieka, który żyje, jest wielką zagad-
ką, że nie kończy się ze śmiercią bliskiej osoby. Pozo-
staje żywa i wieczna. To jest jej wielka cnota”. Podob-

nego zdania jest Tomasz Jastrun: „Piękne jest to, co 
trwa tylko chwilę. Ja nie wierzę w wieczną miłość, ale 
bardzo cenię czułość. Czułość może trwać wiecznie” - 
mówił poeta w radiowej Jedynce. 

Od słynnej mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk sprzed 
dwóch lat słowo CZUŁOŚĆ odmieniane jest przez 
wszystkie przypadki. I bardzo dobrze! „Czułość jest 
bowiem sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc 

nieustannego odnajdowania podobieństw. (…) Czu-
łość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego 
kruchością, niepowtarzalnością, jego nieodpornością 
na cierpienie i działanie czasu. Czułość dostrzega mię-
dzy nami więzi, podobieństwa i tożsamości. Jest tym 
trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, ży-
jący, powiązany ze sobą, współpracujący, i od siebie 
współzależny. Literatura jest właśnie zbudowana na 
czułości wobec każdego innego od nas bytu. (Olga 
Tokarczuk, „Czuły Narrator”, Wydawnictwo Literackie, 
2020). 

Jako mama 5-latka codziennie staję się CZUŁYM 
NARRATOREM. Zapytałam synka, z czym kojarzy mu 
się słowo CZUŁOŚĆ. Odpowiedział: „Ze ślimakiem”. 
Uśmiechnęłam się i wzruszyłam. Od kilku lat bowiem 
na moim prywatnym profilu na Facebooku widnieje 
motto: „Czułki są od czucia”. I emotikon ślimaka.

W internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN 
w zakładce Ciekawostki, pod hasłem CZUŁKI czytamy: 
„Nie widzimy związku między czołem i czułym, czuły 

łączy się z czułością i czuciem, a czoło jest osłoną na-
szego naczelnego organu myślenia. Ale możemy nie 
być pewni, czy czułki, które u zwierząt i istot pozaziem-
skich są zwykle w okolicach czoła, wiążą się z czołem, 
czy z czuciem i czujnością. Zdrobnienie czoła, czółko, 
zwłaszcza w liczbie mnogiej, czułki przypomina, a nie 
pamiętamy, czy jest jedna czułka, czy jeden czułek… 
Ale czułki są od czucia, nie od czoła. Jerzy Bralczyk”.

Wszystkim Czytelnikom „Życia Powiatu Żyrardowskie-
go” życzę Świąt pełnych CZUŁOŚCI. Bez ości.

KLAUDIA APPEL - polonistka, dziennikarka, pasjonat-
ka książek i propagatorka czytelnictwa. 
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ŚWIĘTA, ŚWIĘTA!KREATYWNOŚĆ ŻYRARDOWIANEK 
NIE KOŃCZY SIĘ NA RĘKODZIELNI

„MÓJ ŻYRARDÓW” GDZIE TE 
STARE DOBRE CZASY!? 

KULTURA

Rękodzielnia, projekt realizowany w ramach stypendium Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego zakończenie 
zbiega się z końcem roku. Koordynatorką i stypendystką była Mo-
nika Rosińska, która niejednokrotnie udowodniła już, że rękodzieło 
w Żyrardowie ma ogromną moc nie tylko pod kątem estetycznym, 
ale przede wszystkim moc otwierania kobiet na ich pasje i piękno 
tworzenia. 

Podczas trwania Rękodzielni mieszkanki Żyrardowa i nie tylko mogły uczest-
niczyć w szeregu warsztatów rękodzielniczych z różnych dziedzin. Ponieważ 
Monika Rosińska znana jest ze swojego zamiłowana do szydełka, to właśnie 
szydełko stało się warsztatem inaugurującym cały projekt. Barwne piórka, 
które uczestniczki Rękodzielni dzielnie dziergały stały się tematem do po-
wstania Skrzydeł – jednej z instalacji, która w ramach Rękodzielni cieszy oko 
odwiedzających Centrum Kultury. W ostatnim czasie sufit Centrum Kultury 
został ozdobiony zszytymi mandalami, co podkreśla artystyczny charakter 
tego miejsca. Jest tu jeszcze Koło Kolorów, które służy za instagramową 
ściankę Centrum Kultury. Ostatnią instalacją będzie symboliczny kwiat lnu 
utkany podczas warsztatów przez wszystkie rękodzielniczki.

Już od progu czuć tu rękodzielniczego ducha. Słychać radosne śmiechy ko-
biet, które nie tylko wspólnie splatają nici i włóczki, ale również swoje losy. 
Dzięki Rękodzielni nawiązały się przyjaźnie, nowe idee, pasje, ale przede 
wszystkim Rękodzielnia stała się dla wielu kobiet impulsem do wyjścia 
z domu i zrobienia czegoś dla siebie. – Tych warsztatów było naprawdę 
bardzo dużo. Był soutage, decoupage, linoryt, makramy. Tego naprawdę 
było dużo i co ważne, wszystkie te warsztaty odbywały się za darmo. To był 
rok bardzo fajnej pracy – mówi Monika Rosińska. – Wydaje mi się, że Ręko-
dzielnia wniosła dużo koloru, ale też trochę szaleństwa, bo przychodziły do 
nas naprawdę ciekawe osoby. Fajne jest to, że w Żyrardowie coś się dzieje. 
Wcześniej były ŻURKI, doszły do nas Rękodzielniczki, ta grupa się rozrasta. 
Zawsze mam pełną salę dziewczyn w różnym wieku. Nie spodziewałam się, 
że nasze działania będą tak rozpoznawalne i nie tylko w granicach Żyrardo-
wa. To nakręca do dalszych działań – opowiada Rosińska. 

Ostatnie spotkanie Rękodzielni było zamykającym spotkaniem świątecz-
nym, podczas którego uczestniczki mogły przygotować ozdoby choinkowe 
z makramy, filcu czy papieru. To kolejne nowe techniki do ich i tak już boga-
tego portfolio.

Oczywiście zakończenie projektu stypendialnego wcale nie oznacza za-
kończenia spotkań żyrardowskich rękodzielniczego. Rękodzielnia na równi 
z ŻURKiem dalej będą działać w celu rozpowszechniania rękodzieła, zaraża-
nia pasją innych i upiększania miejskich przestrzeni. Sama Monika Rosińska 
przyznaje, że każdy projekt rodzi w jej głowie pomysły na nowe inicjatywy. 
W najbliższym czasie planuje dalej poświęcać się rękodziełu i rękodzielnicz-
kom, choć planuje również dać przestrzeń dorosłym mieszkańcom Żyrar-
dowa do wyrażania się w malarstwie podczas zajęć w Centrum Kultury. 

Kończy się rok Pawła Hulki-La-
skowskiego, a wraz z nim kończą 
się liczne wydarzenia, które to-
warzyszyły obchodom. Jednym 
z nich był konkurs organizowa-
ny przez Miejską i Powiatową Bi-
bliotekę Publiczną w Żyrardowie 
na miniaturę plastyczną i lite-
racką.

Jak napisał Jerzy Naziębło, Dyrek-
tor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej: „Paweł Hulka-Laskowski 
(1881-1946) był myślicielem, pisa-
rzem, tłumaczem literatury obcej, 
publicystą, religioznawcą. Z charak-
teru społecznik, wspierał żyrardow-

skich robotników w relacjach z wiel-
ką fabryką lniarską oraz niósł im 
wiedzę w formie kursów i udostęp-
niania księgozbioru.”

Tematem konkursu był tekst za-
czerpnięty z książki „Mój Żyrardów”. 
Laureatkami konkursu zostały:

Miniatura plastyczna: Łucja Bezoń 
„Na placu” 

Miniatura literacka: Karolina Kuran 
„Pod jednym niebem”

W związku z konkursem powstała 
miniaturowa książka. Okładkową ilu-
strację wykonała Łucja Bezoń.

Mieszkańcy Żyrardowa przyzwy-
czaili się już do klimatycznych 
koncertów świątecznych w Cen-
trum Kultury. Przez lata koncer-
ty wigilijne kojarzone były z wy-
stępami grup wokalnych, które 
swoje umiejętności szlifowały 
w „Ludowcu”. 
18 grudnia w Centrum Kultury w Ży-
rardowie odbył się tradycyjny kon-
cert świąteczny „Święta, święta”. 
Tego dnia scena CK zachwycała at-
mosferą zimowych świąt. Tego dnia 

płynęły ze sceny nuty świątecznych 
piosenek w języku polskim i angiel-
skim. Poza warstwą muzyczną nie 
zabrakło również humorystycznych 
wystąpień kabaretu OT.TO.
Podczas magicznego świątecznego 
koncertu wystąpili: Robert Siniarski, 
Wiesław Tupaczewski, Andrzej To-
mański, Izabela Bilińska, Małgorza-
ta Cieślikowska, Pamela Krajewska, 
Maciej Klociński, Łukasz Chyliński, 
Jacek Kaliszewski i Sebastian Kuch-
czyński. 
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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 23 i 24 grudnia!

Pionowo

1. Kochanowski - polski 
poeta

2. tafla lodu, odłamana 
od większej pokrywy 
lodowej

3. antonim seniorki 

4. ciasto przekładane 
makiem i bakaliami 

6. „... i fabryka czekola-
dy” - film familijny 

8. „Rudolf ... Renifer” - 
bohater znanej bajki 

10. tradycyjna potrawa 
wigilijna

12. dodawane do czer-
wonego barszczu

16. zupa podawana 
w Wigilię 

18. orszak kilku sań

21. ryba po ... - potra-
wa wigilijna

23. „Przybieżeli do Be-
tlejem ....” - kolęda

25. kraina Świętego 

Mikołaja

27. postać biblijna, król 
Izraela

28. miasteczko, w któ-
rym urodził się 
Jezus

30. cała kończyna 
górna

31. „... sam w domu” - 
film familijny

32. w śmietanie, 
w oleju 

36. wkładamy do niej 
prezenty na Mi-
kołajki 

37. okrągła, wisi na 
choince 

39. ciasto z kruchych 
blatów ciasta mio-
dowego 

41. przynosi prezenty

43. dla niegrzecznych 
dzieci 

44. świąteczny - wie-
szany na drzwiach 

46. śpiewają piosenkę 
„Z kopyta kulig 
rwie” 

48. ciasto barwy bru-
natnej

49. świecą na choince 

50. kobieta zaangażo-
wana emocjonalnie 
w jakąś działalność 

52. inaczej Wigilia 
i Święta Bożego 
Narodzenia

54. świąteczny, animo-
wany film animo-
wany dystrybuowa-
ny przez Netflix

57. wędlina z tylnej 
części półtuszy 
wieprzowej 

58. do przystrajania 
domu na Święta

61. biała postać z nie-
ba 

63. Tumski - część 
Wrocławia

65. rozgłos wokół ja-
kiejś sprawy

67. czwarty album 
studyjny Mroza

Poziomo

5. sernik z dodatkiem 
masy makowej

7. oczko w głowie, 
pupilek

9. gotujemy w nim 
zupy

11. np. żurawinowa, 
dodatek do pieczo-
nego mięsa

13. głos wewnętrzny, 
przeczucie

14. dzielimy się nim 
w Wigilię

15. tradycyjna polska 
potrawa z kapusty 
kiszonej

17. wystrzeliwana 
w kosmos 

18. tradycyjna wigilijna 
ryba

19. Ziemia, błękitna 

planeta 

20. model stajenki ze 
żłobkiem i figur-
kami

22. bajkowy leśny 
duszek 

23. „Ekspres ...” amery-
kański film familijny 

24. skoczny taniec

26. kobieta przywią-
zująca zbyt dużą 
wagę do porządku 

29. mężczyzna, dżen-
telmen, chłopisko

31. wypijana zazwyczaj 
o poranku

33. rozpoczęcie biegu, 
wyścigu

34. śpiewana w okresie 
Świąt

35. z niego świąteczny 
kompot

38. dodawany do zi-
mowej herbaty

40. zawieszana przy 

suficie 

42. wielki, włochaty 
stwór, który niena-
widzi Świąt

45. czerwony - jedzony 
podczas Wigilii 

47. „... wigilijna” po-
wieść Karola Dic-
kensa

51. danie z warzyw 
między innymi 
cukinii, papryki, 
pomidorów

53. msza odprawiana 
w noc Bożego 
Narodzenia

55. cytrusy, które koja-
rzą się ze Świętami 

56. zabawka na sznu-
reczku 

59. uznanie, popular-
ność

60. ryba o pomarań-
czowo-różowym 
mięsie

62. wkładane pod ob-

rus podczas Wigilii

64. zgubił je Pan Hilary 

66. noworoczne 

68. wystrzeliwane 
w Sylwestra

69. zielona, na ka-

napkę

70. duży, silny pies 
górski 

71. o kobiecie, która 
robi coś z niczego
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Żyrardowskie Wieczory 
Literackie

Stanisław Wasilewski

O nauczycielach

I tacy nauczyciele są pomiędzy nami

co za nic by nie chcieli być 

swoimi uczniami

O ideowcu

Ta idea mu bliska

przy której pełniejsza miska

Samorządowe konferencja

Ideowa konferencja 

ku podwyżkom zmierza

stygnie żar idei rośnie żar talerza

O mówcy

Wielki z niego mówca wszyscy go tu znają

pięknie bowiem tańczy tak jak mu zagrają

O rzece

Wielu z zazdrości zębami zgrzyta

widząc jak rzeka trzyma się koryta

O ambonie

Z tej ambony co stoi pod lasem

przynajmniej nikt nie woła o kasę

Samorządowy polityk i nie tylko

Gdy otoczy go tłum oskarżycieli

odpowiada w taki sposób 

żeby go nie zrozumieli

Na skróty

Droga na salony mówiąc najzwyczajniej

wiedzie prawie zawsze 

przez czyjąś sypialnię
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Wesołych Świąt od redakcji Echa Żyrardowskiego!

Czy wiecie, jak dawni mieszkańcy Żyrardowa 
obchodzili święta Bożego Narodzenia na prze-
łomie XIX i XX w., ale także później, już w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego?
Andrzej Woźniak w książce „Tradycyjna kultura ro-
botnicza Żyrardowa” opisuje, że w okresie adwentu 
– czyli przez cztery tygodnie przed wigilią – obowią-
zywał ścisły post, sumiennie przestrzegany przez 
całe rodziny żyrardowskich robotników. W tym cza-
sie w środy i piątki nie jedzono mięsa ani tłuszczów, 
choć i tak w grudniu na co dzień jadło się przeważnie 
śledzie z ziemniakami czy kaszą lub kluski na mleku. 
W czasie adwentu nie brano ślubów i nie urządzano 

też jakichkolwiek zabaw czy tym bardziej hucznych 
imprez. Był zakaz i trzeba było się temu podporząd-
kować.
6 grudnia dzieci mogły otrzymać prezenty od św. Mi-
kołaja, jednak był to bardzo rzadki zwyczaj, który nie-
wiele bardziej upowszechnił się w Żyrardowie przed 
wojną. Podobnie było z prezentami bezpośrednio 
wręczanymi od św. Mikołaja w wigilię. W latach 20. 
i 30. zdarzały się tylko nieliczne przypadki, gdy ktoś 
z rodziny z brodą i wąsami, przebrany w długą ka-
potę, z wysoką czapką na głowie, rozdawał dzieciom 
prezenty, wyjmując je z dużego worka i udając w ten 
sposób „prawdziwego Mikołaja”.
Wracając jednak do adwentu, warto wspomnieć 
o odbywających się wówczas przygotowaniach 
do zbliżających się Świąt. W tym czasie sprzątano 
starannie poszczególne pokoje i całe mieszkania, 
a dzieci robiły różne zabawki i ozdoby na choinkę, 
lecz jeszcze jej nie ubierały. Dokładnie sprzątano 
wszystkie szuflady, szafy i wszelkie najciemniejsze 
zakamarki. Dokładnie zamiatano, myto i szorowano 
drewniane podłogi, prano firanki i zmieniano powle-
czenia pościeli. Później przychodziła kolej na zakupy 
i przygotowywanie jedzenia. Wiązało się to - dokład-
nie tak jak i dziś - z dużymi wydatkami w grudniu, 
a to z kolei prowadziło do odkładania pieniędzy, już 
na wiele tygodni przed samą wigilią. W trakcie przy-
gotowań do Świąt, po domach chodził organista lub 
kościelny, roznosząc opłatki za pieniężną opłatą „co 
łaska”.  
Wprawdzie w Polsce zwyczaj związany z choinkami 
zaczął się upowszechniać dopiero w drugiej połowie 
XIX w., jako element germańskiej kultury wywodzący 
się jeszcze z przedchrześcijańskiego święta Yule, to 
już na początku XX w. w większości polskich domów 
w Żyrardowie, choinka stała się ważnym, a w końcu 
nieodzownym elementem Świąt. Pod choinką często 
ustawiano szopkę, a w wigilię drobne prezenty dla 
dzieci w postaci pończoch, pióra, lizaka czy cukier-
ków, ale także te kosztowniejsze, jak buciki, ubranka 
lub zabawki. Bardzo rzadko i tylko w trudniejszych 
okresach, w niektórych biedniejszych domach nie 
pojawiała się jednak choinka, ani żadne świąteczne 
prezenty, nawet te najdrobniejsze upominki dla naj-
młodszych.
Co się tyczy jedzenia na Święta, to według analizo-
wanych przez A. Woźniaka wspomnień dawnych 
mieszańców Żyrardowa, przede wszystkim pieczono 
ciasta. Dużo ciast! Już na trzy dni przed wigilią, na uli-
cach całego miasta unosił się intensywny zapach pie-
czonych ciast, najczęściej tych drożdżowych. A prócz 
ciast koniecznie przygotowywano bigos, najróżniej-
sze placki, pierogi z kapustą i grzybami, smażono 
i gotowano ryby rzeczne, przygotowywano kompot 
z suszonych owoców. Sam zwyczaj z podawaniem 
12 potraw nie pojawia się we wspomnieniach. Dawni 
żyrardowianie nie przywiązywali takiej wagi do kon-
kretnej ilości potraw, a jeśli już jakaś rodzina starała 
się podawać określoną ilość, to było to 7, 9 lub 13 
potraw.
Prócz wymienionych wyżej dań, na wigilijnym stole 
powinny (choć wcale nie musiały) znaleźć się jeszcze: 
zupa grzybowa z kluskami lub kaszą, śledzie w różnej 
formie – marynowane, w oleju czy smażone, kluski 
z makiem, kapusta z grochem oraz smażone grzy-
by. W samą wigilię w żyrardowskiej fabryce zazwy-
czaj się nie pracowało, a jeśli, to tylko cztery godziny. 
I dopiero tego dnia ubierało się choinkę przygotowa-
nymi wcześniej zabawkami i ozdobami, za co odpo-
wiedzialne były zazwyczaj najmłodsi. Rodzice w tym 
czasie w pośpiechu kończyli ostatnie przygotowania, 
w których już po ubraniu choinki, pomagały im dzieci.
Gdy wszystko było gotowe, wreszcie można było za-
siąść do rodzinnego stołu wigilijnego, przy którym 
dawni mieszkańcy Żyrardowa jedli, weselili się i śpie-
wali tradycyjne kolędy, jak np: „Lulajże Jezuniu”, Bóg 
się rodzi”, czy „Przybieżeli do Betlejem”. Tego dnia 
post już nie był tak rygorystycznie przestrzegany 
i w zdecydowanej większości domów, pito wódkę lub 

inne alkohole, pamiętając wszakże o umiarze, w koń-
cu to Boże Narodzenie! Dla dzieci natomiast, najwięk-
szą atrakcją była, tak jak i dziś - choinka i prezenty, 
w tej kwestii nic się nie zmieniło. 
Raz jeszcze Zdrowych i Wesołych Świąt!

fot. Kartka Świąteczna z ok. 1920 r.

fot. Kartka Świąteczna z ok. 1900 r.

Autor: Mateusz Waśkowski  
Muzeum Mazowsza Zachodniego  

i „Echo Żyrardowskie”  
na łamach Życia Powiatu Żyrardowskiego
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STRAŻ POŻARNA

STRAŻ MIEJSKA

Dwójka dzieci w aucie nietrzeź-
wego ojca, który spowodował 
kolizję

Mazowieccy policjanci codzien-
nie zatrzymują po kilkunastu 
nietrzeźwych kierowców. Nie-
którzy z nich wykazują się kom-

pletnym brakiem wyobraźni. Tak 
było w przypadku 42-latka, któ-
ry spowodował kolizję na DK50. 
Mężczyzna będąc kompletnie pi-
janym przewoził autem dwójkę 
małych dzieci.

Wczoraj do jednej ze stacji paliw 
znajdującej przy drodze krajowej 
nr 50 na terenie powiatu żyrardow-
skiego został wezwany patrol poli-
cji. Pracownik stacji podejrzewał, że 
klient, który zakupił u niego alkohol, 
a następnie odjechał samochodem 
osobowym, może być pijany. Gdy 
policjanci pojechali w poszukiwaniu 
nietrzeźwego kierowcy zauważyli, 

że opisane bmw, którym miał się on 
poruszać znajduję się w przydroż-
nym rowie. Policjanci natychmiast 
podbiegali do samochodu i zaczęli 
udzielać pomocy znajdującym się 
w nim osobom.

Z ustaleń policjantów wynikało, 
że 42-latek stracił panowanie nad 
osobówką, w wyniku czego wypadł 
z jezdni i uderzył w przydrożną latar-
nię. Podczas kontroli trzeźwości oka-
zało się, że mężczyzna miał ponad 
2,5 promila. Podczas wykonywanych 
czynności mężczyzna chciał wręczyć 
policjantom łapówkę, w ramach „wy-
mazania śladów”. A aucie znajdo-

wały się także córki mężczyzny. Na 
szczęście dziewczynki (4 i 9 lat) nie 
odniosły żadnych poważnych obra-
żeń. Dzieci zostały przekazane pod 
opiekę matki.

Mężczyzna został zatrzymany i noc 
spędził w policyjnej celi. Po wytrzeź-
wieniu usłyszy zarzuty kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości, 
narażenie na niebezpieczeństwo 
utraty zdrowia lub życia swoich dzie-
ci oraz próbę wręczenia korzyści 
majątkowej funkcjonariuszom pu-
blicznym. Skrajnie nieodpowiedzial-
nemu 42-latkowi grodzi teraz kara 
do 5 lat więzienia.

13 grudnia strażnicy przeprowadzali 
kontrolę w sklepie wielkopowierzch-
niowym przy ul. 1 Maja pod kątem 
stosowania się do przepisów w za-
kresie zakrywania ust i nosa. Podczas 
kontroli dyscyplinowano osoby, które  
nie stosowały się do obowiązujących 
przepisów. W najbliższym czasie kon-
trole będą kontynuowane w poszcze-
gólnych obiektach handlowych.

W trosce o zmotoryzowanych miesz-

kańców Naszego miasta dokonaliśmy 
zakupu nowego urządzenia typu Start 
Booster, służącego do rozruchu silni-
ków pojazdów i już tego samego dnia 
tj. 14 grudnia na ul. Filipa de Girarda 
strażnicy mieli okazję przetestować 
nowy nabytek, pomagając kierowcy 
Mercedesa przy uruchamianiu jego 
pojazdu. Oby jak najmniej takich sytu-
acji, ale w razie potrzeby oferujemy po-
moc - podjazd i uruchomienie pojazdu.

15 grudnia w związku ze zgłoszeniem 
mieszkańca miasta, patrol podjął inter-
wencję na ul. 1 Maja w związku z pojaz-
dami parkującymi w miejscu obowią-
zywania znaku zakaz zatrzymywania. 
Na kierujących pojazdami zostały wy-
stawione wezwania, w celu kontynuacji 
czynności.

15 grudnia strażnicy interweniowali 
na ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 
w stosunku do osoby umieszczającej 
ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych 
sprawdzając legalność realizowanych 
działań. Kontrola nie wykazała niepra-
widłowości.

16 grudnia na ul. Czystej, strażnicy 
podjęli interwencję w związku z nieza-
chowaniem środków ostrożności przy 
trzymaniu psa, który biegał luzem na te-
renie miasta i został złapany przez oso-
bę odławiającą bezpańskie zwierzęta 
z terenu miasta. W wyniku tych działań 
znalazł się w schronisku, gdzie jak się 
okazało nie był psem bezpańskim. Na 
właściciela psa został nałożony mandat 
karny. strażnicy nałożyli mandat karny.

16 grudnia  na ul. Piaskowej, strażni-
cy podjęli interwencję w stosunku do 
mężczyzny, który znajdując się pod 
znacznym wpływem alkoholu miał pro-
blemy z orientacją w terenie i proble-
my z poruszaniem się. Ww. udzielono 

pomocy dowożąc do miejsca zamiesz-
kania, gdzie został przekazany domow-
nikom pod opiekę.

19 grudnia strażnicy w związku 
z otrzymanym zgłoszeniem interwe-
niowali w rejonie ul. Piotra Wysockiego, 
w związku z parkowaniem pojazdów 
w rejonie przejścia dla pieszych, stwa-
rzających tym samym bardzo duże 
zagrożenie bezpieczeństwa zarówno 
dla pieszych jak i  zmotoryzowanych 
uczestników ruchu. Dla kierujących zo-
stały wystawione wezwania.

W środę 15 grudnia ok godz. 
11:56 na drodze krajowej nr 50 
w Mszczonowie doszło do wypadku 
z udziałem samochodu osobowego 
i ciężarowego. Samochody zderzy-
ły się czołowo na prostym odcinku 
drogi. W wyniku zdarzenia samo-
chód ciężarowy – cysterna znalazł 
się w rowie. Kierowcy pojazdów nie 
odnieśli w wyniku zdarzenia obra-
żeń i po przebadaniu przez Zespół 
Ratownictwa Medycznego pozosta-
li na miejscu zdarzania.  Ponieważ 
cysterna przewoziła substancje nie-
bezpieczne, akcja ratownicza pole-
gała na sprawdzeniu stanu cysterny 
i upewnieniu się, że nie doszło do 

wycieku. Ruch na pojazdów na tym 
odcinku drogi był utrudniony przez 
niemal dwie godziny. W akcji ratow-
niczej brali udział strażacy z JRG Ży-
rardów i OSP Mszczonów.

W czwartek 16 grudnia ok godz. 
5:50 w Mszczonowie na skrzyżowa-
niu ulic Północnej i Wschodniej do-
szło do zderzenia trzech samocho-
dów osobowych. W zdarzeniu brały 
udział 4 osoby. Wszyscy opuścili po-
jazdy samodzielnie, jeszcze przed 
przyjazdem służb. Dwóm osobom 
strażacy udzielili pierwszej pomocy 
i przekazali pod opiekę Zespołów 
Ratownictwa Medycznego. Utrud-

nienia w ruchu trwały niemal trzy 
godziny, a w akcji ratowniczej brali 
udział strażacy z JRG Żyrardów i OSP 
Mszczonów.

W piątek 17 grudnia ok godz. 
14:18 na drodze krajowej nr 50 
w miejscowości Cyganka doszło do 
groźnego wypadku z udziałem 2 sa-
mochodów osobowych. Samochody 
zderzyły się czołowo, a ruch na dro-
dze został zablokowany w obydwu 
kierunkach. Kierowcy pojazdów od-
nieśli w wypadku obrażenia. Akcja 
ratownicza polegała na udzieleniu 
pierwszej pomocy poszkodowanym 
kierowcom i ich ewakuacji do kare-
tek pogotowia. Obydwaj kierowcy 
trafi li do szpitala.  W wyniku wypad-
ku ruch pojazdów na drodze pomię-

dzy Wiskitkami i  Sochaczewem był 
utrudniony przez trzy i pół godziny. 
W akcji ratowniczej brali udział stra-
żacy z JRG Żyrardów oraz OSP Wi-
skitki.

W sobotę 18 grudnia ok godz. 
16:54 w miejscowości Kuklówka Ra-
dziejowicka strażacy zostali wezwani 
do pożaru w budynku mieszkalnym. 
Mieszkańcy opuścili i nie ucierpieli 
w zdarzeniu. Do pożaru doszło w ko-
minie, gdzie zapaliły się sadze. Pożar 
spowodował zadymienie w całym 
budynku. Akcja ratownicza polega-
ła na wygaszeniu paleniska, strące-
niu  palących się sadzy i wietrzeniu 
całego budynku. W działaniach brali 
udział strażacy z JRG Żyrardów oraz 
OSP Kuklówka Zarzeczna.
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Silver Gym: Trening na 
mocne plecy z Tomkiem 
Srebrnikiem

4. Ćwiczenie na tylne aktony obręczy barkowej. To ważne 
i często zapominane mięśnie, które gwarantują nam utrzy-
manie ładnej postawy. Dzięki nim jesteśmy wyprostowani. 
Łokieć trzymamy na wysokości obręczy barkowej, ruch nie 
odbywa się równolegle przy sylwetce, a będzie ruchem na 
boki. Nogi powinny być ugięte, aby odciążyć stawy. Nie skrę-
camy nadgarstków, pozostajemy pochyleni w kącie 90 stop-
ni. Unosimy ramię tak wysoko, aby znalazły się na wysokości 
obręczy barkowej. Obręcz barkowa lubi dużo powtórzeń.

3. Skupiamy się na zewnętrznej części pleców. Ramiona 
wyciągamy do przodu, dzięki czemu bok naszych pleców 
będzie się jeszcze bardziej rozciągał. Zmieni to ruch wyko-
nywany naszymi mięśniami.

2. Wiosłowanie to najłatwiejsze ćwiczenie pleców, które 
możemy swobodnie wykonywać w domu z użyciem bu-
telek wody. Pracujemy zamiennie lewą i prawą stroną. 
Wzmacniając dzięki temu środek pleców. Czasami nasza 
jedna strona jest słabsza i od niej rozpoczynamy ćwiczenie.

1. Ten trening opiera się na wiosłowaniu. Pochylamy się do 
przodu zachowując kąt 90 stopni. Prowadzimy łokcie blisko 
przy sylwetce. W górnej fazie, gdy przyciągamy ramiona do 
pleców, ściągamy mocno łopatkę, wypychamy klatkę pier-
siową, nasza pozycja jest stała. Prowadząc ruch do góry 
bierzemy wdech, gdy wracamy do dołu robimy wydech. 
Możemy wykonać 20-30 powtórzeń.

Od 5 lat zawodnicy Klubu Bok-
serskiego Rocky trenowali 
na sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 7. Nowa prze-
strzeń ma dawać zawodnikom 
i trenerom nowe możliwości 
i więcej przestrzeni, choć już 
dziś o pięściarzach z Żyrardo-
wa można śmiało powiedzieć, 
że są dumą Żyrardowa. 

11 grudnia na sali dawnego „Me-
dyka” zebrali się przedstawiciele 
świata polityki, samorządu i oczy-
wiście sportu. Zawodnicy wraz 
z rodzinami nie tylko mogli po-
dziwiać nowe przestrzenie, ale 
tuż przed oficjalnym otwarciem 
nowego miejsca treningowego 
aktywnie włączyli się w malowanie 
ścian i odświeżanie przestrzeni, by 
żyrardowska młodzież mogła osią-
gać kolejne sukcesy. 

Na wydarzeniu nie mogło zabrak-
nąć Prezydenta Żyrardowa Lucja-
na Krzysztofa Chrzanowskiego, 
który nie kryje swojej sympatii do 
boksu, ale też dumy z żyrardow-
skich pięściarzy. Wraz z Zastępcą 
Adamem Lemieszem na ręce tre-
nera Marka Kowalczyka złożono 
symboliczny upominek i zapewnie-
nie o wsparciu Klubu w kolejnych 
działaniach. Podczas otwarcia 
obecny był również wiceminister 
Aktywów Państwowych i poseł PiS 
Maciej Małecki, który podkreślał 
zasługi zawodników Klubu Rogi 
i również zapewniał o chęci wspar-
cia Klubu. Byli również przyjaciele 
Klubu, a wśród nich nie mogło za-
braknąć Zbigniewa Raubo. Na sali 
pojawili się szkoleniowcy, trenerzy, 
zawodnicy i ich rodziny. Wspólne 
świętowanie umilał występ grupy 
Espaniola Latin Show. 

12 grudnia na Pływalni AQUA ŻYRARDÓW zapanowała praw-
dziwie świąteczna i rodzinna atmosfera.  Ponad 100 zawod-
ników wystartowało w zawodach, które odbyły się podczas 
Świątecznego Spotkania - imprezy organizowanej pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa – Lucjana Krzyszto-
fa Chrzanowskiego. 

Na uczestników oprócz zmagań sportowych, czekały: energiczne 
zajęcia aquaareobiku, instruktarz nurkowania ze sprzętem, rodzin-
na sztafeta pływacka oraz pokaz ratownictwa wodnego. Wszystkim 
uczestnikom został wręczony pamiątkowy czepek, dyplom, słodka 
przekąska oraz choinka. Najlepszym zawodnikom zmagań indywi-
dualnych wręczono medale, a rodzinom startującym w sztafecie 
pamiątkowe statuetki. Jak zapewniają organizatorzy Świąteczne 
Spotkania na Pływalni Aqua Żyrardów mają się stać pływacką trady-
cją. Dół formularza 


