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Inwestycja w przyszłość

Polacy coraz chętniej kupują nieruchomości. 
O ruchach na rynku nieruchomości rozma-
wiamy z Łukaszem Gilisem - agentem nieru-
chomości.
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Orszak Trzech Króli
 
6 stycznia ulicami Żyrardowa już po raz czwar-
ty przeszedł Orszak Trzech Króli. Był to barw-
ny korowód w koronach i z pieśnią na ustach, 
który rozbrzmiewał tysiącami głosów.
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“Mazowsze” w Żyrardowie
 
160 artystów, ludowe barwy, taniec i śpiew. 
Tak przedstawiał się koncert Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
w hali Aqua Żyrardów.
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Wychodząc z domu na wigilijną kolację, nie spodziewali się, że do niego nie wrócą. W nocy wy-
buchł pożar, który strawił ich dom.
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DROŻYZNA UDERZA W SZPITALE

Podwyżki cen nie omijają marszałkowskich 
szpitali. Wzrost cen dotyczy między innymi 
prądu, gazu, kosztów pracy, leków i innych 
usług. Niektóre placówki muszą się liczyć na-
wet z 300 proc. wzrostem kosztów. Niestety, 
mimo galopującej inflacji, NFZ nie planuje 
dodatkowych środków dla szpitali. Co to bę-
dzie oznaczać w praktyce? Niestety, dalsze 
zadłużanie – obawiają się eksperci i dyrekto-
rzy placówek. 
Nowy rok przyniósł ogromne podwyżki. To także 
kolejny cios w służbę zdrowia – ocenia marszałek 
Adam Struzik. – Wzrost cen gazu i energii sięga w po-
szczególnych placówkach od kilku do nawet kilkuset 
procent. Od dwóch lat służba zdrowia walczy z pan-
demią. Teraz dochodzi kolejny problem w postaci 
dramatycznego wzrostu cen. Gaz i energia to jedno. 
Dyrektorzy placówek zwracają uwagę na rosnące 
koszty leków, odczynników. Nie można także zapo-
mnieć o rosnących wynagrodzeniach. Szpitale nie 
są w stanie poradzić sobie finansowo z tak dużymi 
obciążeniami – alarmuje marszałek Adam Struzik.
Podwyżki nie ominą szpitali dla dzieci
Urząd marszałkowski zebrał dane od 26 swoich 
podmiotów medycznych. Wynika z nich jasno, że 
wszystkie placówki przygotowują się na radykalne 
zwiększenie kosztów. Skala podwyżek zależy od 
wielu czynników – czy kończą się w danym roku 
umowy z dostawcami energii, produktów czy 
usług oraz tego, w jaki sposób np. ogrzewane są 
szpitale. 
Ogromny wzrost cen gazu odnotowało w ostatnich 
miesiącach Mazowieckie Centrum Neuropsychia-
trii w Zagórzu. W październiku placówka otrzyma-
ła informację od PGNiG dotyczącą wzrostu cen. 
Znalazła ona odzwierciedlenie w listopadowej fak-
turze, która była większa aż o 275 proc. Warto też 
zaznaczyć, że mimo kilkukrotnie prowadzonych 
wycen do tej pory NFZ nie zmienił wyceny w psy-
chiatrii, co oznacza ciągłe niedofinansowanie wy-
ceny świadczeń. Teraz szpitale muszą się mierzyć 

z dodatkowym problemem – rosnącymi koszta-
mi utrzymania. Jak przekazuje prezes Zagórza, 
rachunek placówki z listopada 2020 r. przy tych 
samych temperaturach opiewał na około 18 tys. 
zł, natomiast już rok później było to 54 tys. zł, co 
oznacza trzykrotny wzrost. Podwyżka cen energii 
uderzyła także w budżety innych szpitali dziecię-
cych podległych samorządowi województwa. Jak 
podkreśla Bożena Pieczykolan, zastępca dyrek-
tora do spraw administracyjno-eksploatacyjnych, 
w przypadku szpitala na Niekłańskiej najbardziej 
dotkliwa jest podwyżka cen energii elektrycznej 
i ciepła. Tu podwyżka wyniosła prawie 60 proc. 
– Szacujemy, że wzrost kosztów za energię sięgnie 
rocznie około 840 tysięcy zł., a w przypadku central-
nego ogrzewania 300 tysięcy rocznie. Biorąc pod 
uwagę naszą trudną sytuację, są to bardzo dotkliwe 
i odczuwalne dla naszego budżetu wzrosty. 
Ceny leków i odczynników też w górę
Wzrost cen energii i prądu przekłada się w prak-
tyce na zwiększenie kosztów m.in. ogrzewania, 
wyposażenia, materiałów opatrunkowych, leków, 
środków ochrony osobistej. Do tego dochodzą 
koszty usług zlecanych na zewnątrz jak np. serwis 
i naprawa aparatury medycznej, koszty związane 
z gospodarką odpadami komunalnymi, medycz-
nymi, a przez to usługi sprzątania czy wyżywienia 
pacjentów. 
Zamiast zwiększenia nakładów centralizacja 
szpitali?
– Sytuacja dla wielu placówek jest patowa – zauwa-
ża Elżbieta Lanc członek zarządu województwa 
mazowieckiego. – Tymczasem zamiast zwiększenia 
nakładów na służbę zdrowia w czasie pandemii i ol-
brzymich podwyżek, Ministerstwo Zdrowia przygo-
towuje ustawę, która de facto oznacza centralizację 
szpitali. Mowa oczywiście o ustawie o modernizacji 
i poprawie efektywności szpitalnictwa – dodaje czło-
nek zarządu.

Co w takiej sytuacji ma zmienić projektowana 
ustawa o modernizacji i poprawie efektywności 
szpitalnictwa? Zakłada utworzenie kolejnej agen-
cji – rozwoju szpitalnictwa, która w sposób centra-
listyczny i nakazowy będzie sterowała szpitalami. 
Reforma nie zakłada jednak dostosowania stawek 
jakie płaci NFZ za świadczenia opieki zdrowotnej 
do rzeczywistych kosztów ich udzielania, co jest 
teraz największym problemem funkcjonowania 
szpitalnictwa publicznego. 
Jedyne co zmienia, to daje stronie rządowej na-
rzędzie do zarzadzania szpitalami z Warszawy. 
Roczny koszt utrzymania agencji, według oceny 
skutków regulacji projektu, to średnio 113,5 mln 
zł. Do tego dochodzą koszty utrzymania central-
nie zatrudnianych nadzorców szpitali na poziomie 
ok. 21,8 mln zł w latach 2023-2026. Podsumowu-
jąc, sam roczny koszt związany z wprowadzaniem 
ustawy odpowiada rocznemu budżetowi średniej 
wielkości szpitala. 
Zdaniem władz województwa taka reforma jest 
obecnie zbędna i niestety może negatywnie 
wpłynąć na organizację i funkcjonowanie szpita-
li. Pilnym działaniem powinno być zwiększenie 
rzeczywistych nakładów na służbę zdrowia oraz 
wprowadzenie mechanizmów waloryzujących 
wartości kontraktów szpitali publicznych o realne 
wzrosty kosztów. 
Mimo że wydatki państwa na ochronę zdrowia 
corocznie wzrastają i mają osiągnąć docelowo 
co najmniej 6,80% PKB, nie przekłada się to na 
poprawę kondycji finansowej podmiotów leczni-
czych, które jednocześnie obciążane są dodatko-
wymi kosztami. Niestety, jak wynika z informacji 
urzędu marszałkowskiego, do tej pory umowy 
zawierane z NFZ przez marszałkowskie szpitale 
pozostają na dotychczasowym poziomie.
Informacja prasowa: Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Mazowieckiego 
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MAZOWSZE STAWIA NA INWESTYCJE I POMOC LOKALNYM SAMORZĄDOM

WAŻNE

Budżet Mazowsza na 2022 r. przedstawia się 
bardzo optymistycznie. Ponad 4,6 mld zł po 
stronie wydatków, w tym aż 1,4 mld zł na in-
westycje. Nie zabraknie środków na programy 
wsparcia, pomoc organizacjom pozarządowym 
czy realizację kolejnej edycji Budżetu Obywa-
telskiego Mazowsza. Dziś radni województwa 
mazowieckiego przyjęli budżet na 2022 r. 
– Inwestycje i wsparcie lokalnych samorządów w ich 
planach – to nasze priorytety na 2022 r. – mówi mar-
szałek Adam Struzik. – O ile spełnią się prognozy mi-
nisterstwa dotyczące dochodów, przyszły rok będzie 
naprawdę dobry. Tak jak w ostatnich latach stawia-
my na inwestycje czy wsparcie dla samorządów lo-
kalnych, na które przeznaczymy ponad 230 mln zł. 
W przypadku inwestycji po raz kolejny największe 
środki przeznaczymy na modernizację i doposaże-
nie mazowieckiej służby zdrowia oraz budowę i re-
monty dróg – wyjaśnia marszałek.
Stabilny budżet Mazowsza
Na stabilną sytuację finansową województwa zwra-
ca uwagę przewodniczący klubu KO Krzysztof Strzał-
kowski. – To budżet z jednej strony dosyć zasobny, 
z drugiej bardzo napięty. Wynika to przede wszyst-
kim z olbrzymich podwyżek cen energii elektrycz-
nej i gazu, które nie mogą pozostać bez wpływu na 
funkcjonowanie spółek kolejowych, instytucji kultury, 
szpitali czy innych instytucji samorządowych. Cieszy 
fakt, że w tej sytuacji znalazły się środki na realizację 
wszystkich poprawek zgłoszonych przez klub Koali-
cji Obywatelskiej. Są to m.in 10 milionów złotych na 
przebudowę skrzyżowań dróg wojewódzkich z po-
wiatowymi i gminnymi w zakresie instalacji sygnaliza-
cji świetlnej, milion złotych na rady seniorów, a także 
milion złotych na młodzieżowe rady gmin i dzielnic.
Ponad 4,6 mld zł po stronie wydatków
Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym 
roku ponad 4,3 mld zł, z czego ponad 3,6 mld zł to 
prognozowane dochody z podatków CIT (ponad 3,2 
mld zł) i PIT (ponad 370 mln zł). Przyszłoroczne wy-
datki mają być na poziomie ponad 4,6 mld zł. Wpłata 
do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2022 r. 
wyniesie blisko 884 mln zł. 
469 mln zł na przewozy kolejowe
W 2022 r. na rekompensatę w zakresie organi-
zowania i finansowania kolejowych regionalnych 
przewozów pasażerskich samorząd województwa 
przeznaczy ponad 469 mln zł. Z tej puli spółka Koleje 
Mazowieckie otrzyma 440 mln zł, a Warszawska Ko-
lej Dojazdowa – 28 mln zł. 
1,4 mld zł na inwestycje
Na realizację inwestycji w 2022 r., władze wojewódz-

twa zaplanowały ponad 1,4 mld zł. Najwięcej, bo 537 
mln zł zostanie przeznaczonych na modernizację 
i doposażenie szpitali, 402 mln zł na budowę, rozbu-
dowę i modernizację dróg wojewódzkich. 71,4 mln 
zł pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzic-
twa narodowego, a ponad 66 mln zł w placówkach 
oświatowych. 
617 mln zł na zdrowie
W 2022 r. władze Mazowsza przeznaczą aż 617 mln 
zł na ochronę zdrowia, w tym 537 mln zł na inwe-
stycje. – Zapewnienie mieszkańcom województwa 
odpowiednich warunków leczenia i dostępu do no-
woczesnej diagnostyki to priorytet zwłaszcza teraz, 
gdy cały świat walczy z pandemią – podkreśla czło-
nek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta 
Lanc. – Przed nami trudny rok. Niestety kolejne fale 
pandemii nas nie omijają, a wręcz przybierają na sile. 
Dlatego nie ustajemy w doposażaniu i modernizacji 
naszych szpitali. Dzięki realizacji naszego unijnego 
projektu covidowego cały czas będziemy wspierać 
ponad 70 partnerów w walce z covid-19. Środki z UE 
to także pomoc dla ratowników medycznych, którzy 
mogą liczyć na specjalne dodatki – dodaje. 
Wśród największych planowanych na przyszły rok in-
westycji znalazły się budowa i wyposażenie Ośrodka 
Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Ze-
spolonego w Płocku, budowa nowego budynku dla 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckie-
go Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu, 
modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce, 
przebudowa i modernizacja pomieszczeń budynku 
zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódz-
kim w Ciechanowie, rozbudowa i modernizacja 
budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wo-
jewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wy-
posażeniem, rozbudowa i nadbudowa budynku D 
z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra 
budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim 
im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o, a także 
rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku 
szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie.
719 mln zł na drogi
Na budowę, modernizację, przebudowę i utrzyma-
nie dróg wojewódzkich, samorząd województwa 
mazowieckiego przeznaczy w 2022 r. w sumie 719 
mln zł, z czego 401,5 mln zł na inwestycje, a kolej-
nych 258 mln zł na remonty i bieżące utrzymanie. 
Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, na Ma-
zowszu jest blisko 3000 km dróg wojewódzkich, 
które co roku są systematycznie modernizowane 
i rozbudowywane. – Największe przedsięwzięcia na 
przyszły rok to m.in. kontynuacja budowy zachod-
niej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego, budowa 
tunelu w Sulejówku, kolejny etap budowy drogi od 
Iłży do Solca nad Wisłą czy relacji Warszawa – Wólka 
Kozłowska – podsumowuje wicemarszałek.
Ponad 357 mln zł na kulturę
Kultura i dziedzictwo narodowe to ponad 357 mln 
zł, z czego ponad 285 mln zł samorząd Mazowsza 
przeznaczy na utrzymanie instytucji kultury, a ponad 
71,4 mln zł na inwestycje. Jak zauważa wicemarsza-
łek Wiesław Raboszuk przed samorządem kolejny 
rok z pandemią. – Choć obecnie instytucje kultury 
mogą funkcjonować w miarę normalnie stosując 
reżim sanitarny, nikt z nas nie jest w stanie przewi-
dzieć, co przyniosą kolejne fale. Mimo trudnej sytu-
acji zaplanowaliśmy na przyszły rok szereg inwesty-
cji. Chcemy zmieniać nasze placówki, dostosowywać 
je do nowych wyzwań i oczekiwań odbiorców, aby 
były to miejsca na miarę XXI w. 

Wśród największych zaplanowanych na przyszły rok 
inwestycji znalazły się m.in. kontynuacja modernizacji 
skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału War-
szawskiego, budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 
w Radzyminie, realizacja stałej wystawy Muzeum Hi-
storii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń 
nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gą-
ski i Esterki, rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza 
czy utworzenie pracowni stolarsko-malarskiej dla 
teatru w Płocku. 
306 mln zł na edukację
Na edukację samorząd województwa przeznaczy 
ponad 306 mln zł, w tym na inwestycje ponad 66 
mln zł. Największą pozycją w budżecie jest budowa 
nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Le-
śnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letni-
sko. Tylko w przyszłym roku inwestycja pochłonie 
ponad 32,9 mln zł.
229 mln zł na programy wsparcia
Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy 
także środki na wsparcie samorządów lokalnych. Jak 
zauważa członek zarządu województwa mazowiec-
kiego Janina Ewa Orzełowska, kolejne lata pokazują, 
jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu projekty. 
– Co roku stajemy przed bardzo trudnym wyborem. 
Liczba wniosków znacząco przekracza środki, które 
możemy przeznaczyć na ten cel. W przyszłym roku 
na pomoc dla gmin i powiatów przeznaczymy blisko 
230 mln zł. 
Największa pula środków, czyli ponad 142 mln zł 
zostanie przeznaczonych na instrument zadań waż-
nych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzymują środki 
na budowę dróg, modernizacje placówek kultural-
nych czy oświatowych. Poza dotychczas realizowa-
nymi programami, pojawi się również nowy dotyczą-
cy adaptacji do zmian klimatu.
• Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 
142 mln zł;
• Mazowsze dla sportu – 30 mln zł;
• Mazowsze dla czystego powietrza – 9 mln zł;
• Mazowsze dla działkowców – 2 mln zł;
• Mazowsze dla klimatu – 6 mln zł;
• Mazowsze dla sołectw – 12 mln zł;
• Mazowsze dla zabytków – 12 mln zł;
• Mazowsze dla straży pożarnej – 16 mln zł.
W 2022 r. realizowane będą także Samorządowy 
Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad 
Gmin/Dzielnic i Samorządowy Instrument Wsparcia 
Inicjatyw Rad Seniorów. Na realizację każdego z nich 
władze regionu przeznaczą po 1 mln zł.

Informacja Prasowa:  
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
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ROZKRĘCAMY 30. FINAŁ WOŚP

SYLWESTER W ŻYRARDOWIE

 WAŻNE

30 stycznia odbędzie się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. To jubileuszowe wydarzenie nie może się obyć bez wyjątkowych 
atrakcji. Te przygotowują trzy sztaby w powiecie żyrardowski: Żyrar-
dów, Mszczonów i Radziejowice.
To właśnie dzięki działalności tych trzech sztabów w miastach i wsiach powiatu 
żyrardowskiego przechadzać się będą wolontariusze z puszkami, którzy w tym 
roku zbierają fundusze na wsparcie okulistyki dziecięcej. 
Każdy ze sztabów przygotowuje swój indywidualny program, który obfituje 
w koncerty, atrakcje, warsztaty, licytacje i mnóstwo zabawy. Największym ze szta-
bów jest sztab żyrardowski, działający przy Stowarzyszeniu Qltur Generator. Co 
roku finał WOŚP oznacza dla mieszkańców imprezy na rockowo. W tym roku 
będą również warsztaty z tańca irlandzkiego, otwarte sparingi, którymi WOŚP 
rozpocznie swoje granie już 15 stycznia. Jeśli otwarte sparingi Was nie interesu-
ją, a trening wolicie odbyć w nieco bardziej kameralnym gronie, możecie wyli-
cytować trening z Prezydentem Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim. ŻUREK 
– Żyrardowskie Utalentowane Rękodzielniczki już dzierga szalik, który również 
wystawi na licytację. Zaproszeni są wszyscy, którzy potrafią dziergać lub chcą się 
nauczyć. 
Radziejowice już odpaliły wirtualną skarbonkę, zapraszają na warsztaty i anima-
cje dla dzieci. Tu również można dać się ponieść szałowi zakupów podczas pla-
nowanych licytacji. POWOZOWNIA stawia na koncerty lokalnych artystów. 
Mszczonów w tym roku organizuje Finał razem z harcerzami i to oni odpowiada-
ją za program obchodów. Andre Rzeźba podaruje do licytacji rzeźbę wykonaną 
piłą łańcuchową, iluzjonista Przemek Lisik pokaże podczas finału trochę magii, 
fotografka FotoFlamingo - Aleksandra Sęk przekażę do licytacji voucher na sesję 
fotograficzną.
To tylko zalążek atrakcji, które planowane są na 30 stycznia w powiecie żyrardow-
skim. Wszystkie sztaby prowadzą swoje profile na Facebooku, więc jeśli chcecie 
się włączyć – śledźcie działania sztabów na bieżąco!

Co roku mieszkańcy Żyrardowa spotykają się, by noc z 31 grudnia 
na 1 stycznia wspólnie spędzić, składając sobie serdeczne życzenia 
i obejrzeć przygotowane przez miasto pokazy świateł. Mimo desz-
czu, który przez cały dzień towarzyszył przygotowaniom o północy 
na Eko parku zjawił się tłum mieszkańców chętnych do wspólnego 
celebrowania nowego roku. 
31 grudnia mieszkańcy Żyrardowa spotkali się na Eko parku, gdzie o dobrą 
zabawę zadbał zespół Trzecia połowa i Dj Party. Chwilę przed północą po-
jawił się również Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski i radni 
miejscy, którzy wspólnie ze sceny składali mieszkańcom życzenia nowo-
roczne. – Bądźcie zdrowi, szczęśliwi i podejmujcie właściwe decyzje! – życzył 
ze sceny Prezydent Chrzanowski. 
Wspólne głośne odliczanie do roku 2022 zakończyło się hucznym wystrza-
łem korków od szampana i pokazu sztucznych ogni, który w tym roku był 
naprawdę widowiskowy. Mimo zgromadzonych tłumów na Eko parku, straż 
miejska, która dbała o bezpieczeństwo tego wydarzenia, tylko raz interwe-
niowała w sprawie dwóch mężczyzn pod wpływem alkoholu, którzy zakłócali 
przebieg wydarzenia. Zostali oni wyprowadzeni z imprezy.

23 GMINY PODPISAŁY POROZUMIENIE 
O WSPÓŁPRACY W RAMACH ŻOF

Żyrardowski Obszar Funkcjonalny może okazać się remedium na 
zmiany finansowe jakie wszystkim przyniósł rok 2022. Subregion 
żyrardowski staje się nowym obszarem, który w ramach współpracy 
może ubiegać się o środki zewnętrzne na rozwój. 

W ramach podpisanego Porozumienia, gminy wchodzące w skład ŻOFu będą 
tworzyć dokument strategiczny, czyli tzw. strategię rozwoju ponadlokalnego, 
która będzie podstawą do ubiegania się o środki z nowej perspektywy 
unijnej. – Każda z gmin wpisuje projekty, na której jej zależy dla wzmocnienia 
rozwoju lokalnego. To właśnie dzięki temu dokumentowi wiemy, jakie jest 
zapotrzebowanie i w jakich celach unijnych mamy największe potrzeby – 
mówił Jacek Grzonkowski, Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju. – Dalej 
będą już negocjacje z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o tym, ja-
kie pieniądze nasz subregion może uzyskać. 

ŻOF opiera się na współpracy w ramach komitetu sterującego, który będzie 
wspólnie podejmował decyzję w ramach Porozumienia o współpracy. Na 
czele komitetu stanął zarząd, który został wybrany podczas ostatniego 
spotkania. Przewodniczącym został Prezydent Żyrardowa Lucja Krzysztof 
Chrzanowski. Na zastępców wybrano burmistrza Sochaczewa Piotr Osiecki 
i wójta Belska Dużego Władysław Piątkowski.
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INWESTYCJE PLANOWANE NA ROK 2022

ŻYRARDÓW

Podczas ostatniej w minionym roku Sesji Rady 
Miasta Żyrardowa, w dniu 30 grudnia 2021 
roku, uchwalony został budżet miasta na 2022. 
Jak podkreślił Prezydent Miasta Żyrardowa Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski, plan finansowy na 
ten rok pozwala na realizację inwestycji zapew-
niających dalszy rozwój naszego miasta i pod-
niesienie komfortu życia mieszkańców. Na wy-
datki majątkowe zabezpieczono kwotę prawie 
60 mln zł, z czego na inwestycje planuje się wy-
dać ponad 45 mln zł. 
Poniżej przedstawiamy wykaz zadań uwzględnionych 
do realizacji w tegorocznym budżecie. 
Najważniejsze inwestycje drogowe realizowane 
w 2022 roku: 
- Budowa ul. Brzechwy.
- Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy na odcinku 
od ul. Środkowej do ul. Spacerowej. 
- Przebudowa przepustu w ul. Nietrzebki.
- Przebudowa ul. Chłodnej na odcinku od ul. Pileckie-
go do ul. Witosa.
- Przebudowa ul. ks. O. Wittenberga wraz z wykona-
niem ronda na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Konar-
skiego, Sikorskiego i Limanowskiego.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
przejściu dla pieszych w ul. A. Mickiewicza, w ul. 1 
Maja oraz na trzech przejściach w rejonie skrzyżo-
wania ulic 1 Maja i S. Sławińskiego. Zadania obejmo-
wać będą montaż aktywnych przejść dla pieszych 
w postaci sygnalizacji świetlnej wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, a także wymianę chodników stano-
wiących dojście do przejść.
- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gmi-
nach południowo-zachodniej części Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegro-
wanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III”. W Ży-
rardowie projekt dotyczy takich zadań, jak:
• przebudowa ul. M. Nietrzebki na odcinku od ul. Par-
kingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w zakresie budo-
wy ciągu pieszo-rowerowego, 
• przebudowa ul. Parkingowej na odcinku od ul. M. 
Nietrzebki do ul. Kpt. S. Pałaca w zakresie ścieżki ro-
werowej i chodnika, 
• budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Zioło-
wej do ul. Słowiańskiej.
- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF po-
przez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”. W Żyrardo-
wie parkingi powstaną w ul. Dekerta oraz w ul. Miel-
czarskiego.
- W ramach projektu ,,Zielone płuca Mazowsza - roz-

wój mobilności miejskiej w gminach południowo-
-zachodniej części województwa” - zakup dwóch 
autobusów elektrycznych niskoemisyjnych, dosta-
wa systemu ładowania autobusów elektrycznych, 
zaprojektowanie i budowa zajezdni autobusowej 
z punktem ładowania autobusów z lokalizacją przy ul. 
Skrowaczewskiego, ustawienie wiat autobusowych. 
W roku 2022 zrealizowane zostanie także zadanie 
polegające na wykonaniu modernizacji istniejącej sy-
gnalizacji świetlnej poprzez wdrożenie Inteligentnego 
Systemu Transportowego, wspierającego uprzywile-
jowanie transportu publicznego.
- Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Wincentego 
Witosa na odcinku od ul. M. Ogińskiego do granicy 
Miasta.
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztory-
sowej na budowę bezkolizyjnego przejścia pod tora-
mi PKP.
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztory-
sowej na przebudowę ul. ks. Popiełuszki na odcinku 
od ul. Pięknej do ul. 3 Maja.
Z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatki ma-
jątkowe dotyczyć będą takich inwestycji, jak: 
- Zmiana sposobu użytkowania części budynku usłu-
gowego w Żyrardowie przy ul. Piaskowej 21-23 na 
tzw. mieszkanie chronione. 
- Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu 
kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca.
- Wykonanie instalacji c.o. w mieszkaniowym zasobie 
gminy Miasta Żyrardów. 
- Termomodernizacja w budynku gminnym przy ul. 1 
Maja 10.
- Wykonanie hydrantów na posesji przy ulicy Wołyń-
skiego 1. 
- ,,Domy pełne historii” - program remontowy związa-
ny z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkal-
nych na obszarze rewitalizacji. 
- Modernizacja lokali mieszkalnych w budynku przy 
ul. Chopina 17.
- Przebudowa budynku przy ul. Piaskowej 21/23 
i dostosowanie go do potrzeb biurowo-administra-
cyjnych. Docelowo w budynku tym znajdowała się 
będzie siedziba Centrum Usług Społecznych w Żyrar-
dowie. 
W ramach inwestycji ujętych w dziale Administracja 
publiczna realizowany będzie projekt „E-usługi dla 
Miasta Żyrardowa”. 
W ramach inwestycji oświatowych dużym przed-
sięwzięciem będzie rewaloryzacja XIX- wiecznego 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie. 

W ramach inwestycji planuje się termomodernizację 
budynku wraz z rewaloryzacją dziedzińca szkolnego. 
Dodatkowo wewnątrz budynku planuje się prace re-
montowe sal lekcyjnych wraz z zakupem niezbędne-
go wyposażenia. Zagospodarowany zostanie także 
teren wokół szkoły.
Ponadto realizowany będzie projekt ,,E-usługi dla 
szkół w ramach ZIT”, w ramach którego zaplanowa-
no zakupy sprzętu IT i oprogramowania dla miejskich 
następujących szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 4, 6, 7. 
Planowane jest także opracowanie koncepcji rozbu-
dowy Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z projektem za-
gospodarowania terenu
Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środo-
wiska przewidziano realizację takich zadań, jak:
- ,,Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie 
miasta Żyrardowa”. Głównym celem zadania jest 
adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. Inwe-
stycja dotyczyć będzie m.in. retencjonowania wody 
opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na 
zbiornik retencyjny wody opadowej i roztopowej na 
odcinku pomiędzy ulicą Łąkową a granicą miasta.
- ,,Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez roz-
wój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – II etap”. 
Zakres projektu obejmuje: 
- zagospodarowanie terenu zieleni przy Stawie Gór-
nym (teren zlokalizowany w obrębie ulic Limanow-
skiego, Nowy Świat, Okrzei i Wyspiańskiego),
- zagospodarowanie terenu zieleni w dolinie rzeki Pi-
sia Gągolina pomiędzy ulicami Kanałową i Słowiańską,
- zagospodarowanie terenu Skweru Inwalidów przy 
ul. 1 Maja.
- Budowa oświetlenia parkowego nad Górnym Sta-
wem Żyrardowie. W ramach zadania zostanie wybu-
dowane oświetlenie parkowe wokół Górnego Stawu 
na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Stefana Okrzei. 
- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowy Świat na 
wysokości wejścia nad Górny Staw, w związku z ko-
niecznością wykonania ujęcia wody wykorzystywa-
nego do nawadniania zieleńców na nowo powstałej 
inwestycji („Zagospodarowanie terenu zieleni przy 
Górnym Stawie poprzez budowę instalacji automa-
tycznego nawadniania”). 
- Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawcze-
go wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejscowości 
Żyrardów”. Okres realizacji zadnia będzie obejmował 
lata 2021-2024.
W obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego realizowane będzie zadanie wieloletnie p.n., 
Rewitalizacja XIX w. Osady Fabrycznej w Żyrardowie 
poprzez zachowanie europejskiego dziedzictwa kul-
turowego”.

R E K L A M A
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CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH ZAPRASZA DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE!

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zachęca mieszkańców 
do zapoznania się z ofertą Programu Usług Społecznych Miasta Ży-
rardowa i zgłaszania chęci skorzystania z określonych usług.  

Program obejmuje dwa pakiety zupełnie nowych, bezpłatnych 
świadczeń, odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności.  
W ramach pakietu ,,Żyrardów dla rodziny” realizowane będą takie usłu-
gi, jak: 

- poradnictwo i wsparcie psychologiczne; 

- poradnictwo specjalistyczne - dietetyk, rehabilitacja wad postawy, logo-
peda; 

terapia i rehabilitacja; 

- Żyrardowskie Biuro Interwencyjne - usługa polegająca na udzielaniu 
porad przez różnych specjalistów: prawnika, psychologa, pracownika 
socjalnego, a także policjantów i strażników miejskich).

Pakiet ,,Żyrardów dla Samodzielności” obejmuje niezwykle cenne 
wsparcie, jakim jest 

- teleopieka, czyli usługa polegająca na wprowadzeniu dla samotnych 
osób starszych odpowiednich systemów przywoławczych w postaci przy-
cisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS. 

Dla osób o ograniczonej samodzielności przygotowywane są także usługi 
mobilne: 

- wspierające i doradcze, np. psycholog, prawnik; 

- usługi animacji społeczno-kulturalnej; 

- usługi techniczne – „złota rączka”; 

- usługi transportowe – taksówka dla seniora.

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.  
Wykaz wszystkich usług społecznych oraz szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie internetowej https://cus-zy-
rardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie CUS. 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zgłaszania zainteresowania‼ 

Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – doda-
tek osłonowy. W Żyrardowie obsługą świadczenia zajmuje się Centrum 
Usług Społecznych. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rzą-
dowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny ener-
gii, gazu i żywności. 
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu 
domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

•	 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym
•	 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 
2105 i 2270).
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

•	 jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* 
przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,

•	 gospodarstwo 2-3 osobowe otrZYma 600 lub 750 zł* przy założe-
niu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

•	 gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 
osobę,

•	 gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrze-
wania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głów-
nym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem 
lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka 
za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekro-
czeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwo-
tę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych 
będzie wynosić 20 zł.
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wcho-
dzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek 
o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego 
złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, 
który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Mieszkańcy Żyrardowa mogą składać wnioski w Centrum Usług Społecznych 
w Żyrardowie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 3. 

•	 elektronicznie za pośrednictwem platformy e PUAP – od stycznia 
2022 r. do 31 października 2022 r.

•	 tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 
2022 r. 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy można pobrać w siedzibie Centrum 
Usług Społecznych w Żyrardowie lub ze strony internetowej www.cus-zyrardow.
pl/swiadczenia/dodatek-oslonowy-nowe-swiadczenie/.
Prosimy o wpisanie w druk wniosku adresu poczty elektronicznej, na 
który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą 
wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Te oso-
by, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się 
wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 
r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 
2 grudnia 2022 r.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z bu-
dżetu państwa.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym 
(Dz. U. z 2022r. poz.1).
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KONKURS OFERT NA PROWADZENIE  

ŻYRARDOWSKIEGO CENTRUM  
WSPARCIA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

NOWY ZASTĘPCA PREZYDENTA 
MIASTA ŻYRARDOWA 

KOLEJNA EDYCJA ,,PROGRAMU LEKOWEGO”  

Prezydent Miasta Żyrardowa ogłosił otwarty konkurs ofert na re-
alizację zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz orga-
nizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 
3 ustawy w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Realizacja zadania polega na prowadzeniu Żyrardowskiego Centrum Wspar-
cia Organizacji Społecznych.
O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą 
ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
które na mocy postanowień statutowych uprawnione są do prowadzenia 
działalności w zakresie wymienionym w konkursie.
Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 40 000 zł rocznie. Zadanie 
ma być realizowane od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2024 roku.
Oferty należy składać poprzez system Witkac.pl do 31 stycznia 2022 r.

Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku mieszkańcy Żyrardo-
wa już niebawem będą mogli otrzymać od Miasta wsparcie finan-
sowe w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki. Na 
ostatniej, grudniowej, Sesji Rady Miasta Żyrardowa przyjęta została 
uchwała umożliwiająca Prezydentowi realizację kolejnej edycji programu 
osłonowego dedykowanego mieszkańcom. W tym roku ze wsparcia fi-
nansowego będzie mogło skorzystać więcej osób, z uwagi na korzyst-
niejsze kryteria dochodowe. 
Uchwała Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 
osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez 
mieszkańców Żyrardowa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, czyli w połowie lute-
go br.  
Ze wsparcia finansowego w ramach programu będą mogły korzystać osoby 
przewlekle chore, znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, które na leki za-
pisane przez lekarza wydają miesięcznie więcej niż 50 zł.
Jednym z kryteriów decydujących o przyznaniu refundacji jest dochód osoby 
ubiegającej się o tę formę wsparcia.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 
1940 zł, a w przypadku osób wspólnie gospodarujących, dochód na osobę 
w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 1500 zł.
Pomoc finansowa przyznawana w wysokości wydatków poniesionych na ten 
cel przez  osobę uprawnioną lub uprawnionego członka rodziny w  miesią-
cu poprzedzającym złożenie wniosku, jednak łącznie nie może być wyższa 
od kwoty:

1. 70% poniesionych wydatków w  danym miesiącu, nie  więcej jednak 
niż 150 zł łącznie, w przypadku jednoosobowego gospodarstwa do-
mowego,

2. 60% poniesionych wydatków w danym miesiącu, nie więcej jednak niż 
200 zł łącznie, w przypadku 2 osób w rodzinie,

3. 50% poniesionych wydatków w danym miesiącu,   nie więcej jednak 
niż 250 zł łącznie, w przypadku 3 i większej liczby osób w rodzinie.

Pamiętajmy, że refundacji podlegają leki na receptę.
Program realizuje Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.
Aby uzyskać refundację kosztów poniesionych w  danym miesiącu na  leki, 
należy złożyć wniosek w Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie przy ul. 
Armii Krajowej 3. Wniosek składa osoba uprawniona lub jej przedstawiciel 
ustawowy, opiekun prawny. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie CUS.
Do  wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty i  zaświadczenia, o  któ-
rych mowa w załączniku do Uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłono-
wego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez miesz-
kańców Żyrardowa.
Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać 
w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej nr 3 lub pod nr tel. 46 855 31 26.
Zachęcamy do skorzystania z przysługujących uprawnień!

Od stycznia nowego roku stano-
wisko drugiego zastępcy Prezy-
denta Miasta Żyrardowa objął 
Przemysław Kopiec. 

Drugi Zastępca Prezydenta wykonuje 
w imieniu Prezydenta Miasta zadania 
z zakresu: 
- realizacji inwestycji, dla których inwe-
storem jest Gmina Miasto Żyrardów, 
- ochrony środowiska, gospodarki 
odpadami, ochrony przyrody, gospo-

darki wodnej, 
- gospodarki nieruchomościami, 
- planowania przestrzennego, 
- zamówień publicznych realizowa-
nych przez Miasto, 
- współpracy z przedsiębiorcami na 
terenie Miasta. 

Panu Przemysławowi Kopcowi życzy-
my pomyślnej realizacji powierzonych 
mu obowiązków oraz satysfakcji z pra-
cy w Samorządzie Miasta Żyrardowa. 

 
URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA 

              
Pl. Jana Pawła II Nr 1 96-300 Żyrardów tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11 

www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl 
 

 
Wykazy nieruchomości do wydzierżawienia 

 
Prezydent Miasta Żyrardowa informuje, że zostały sporządzone i wywieszone na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardowa przy Placu Jana Pawła II   nr 1 wykazy nieruchomości: 
-  przeznaczonych  do wydzierżawienia w drodze przetargowej (Zarządzenie Nr 322/21 z dnia 

30.12.2021 r.), 
- przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie nr 3/22 z dnia 

04.01.2022 r.). 
 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu Miasta 
Żyrardowa przy  Placu Jana Pawła II nr 1, pok. 35, tel. 46 858-15-58. 

 
Tekst Zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Urzędu - bip.zyrardow.pl 
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Karolina Kuran
Pod jednym niebem (cz. I)

Czas misternie tka
Losu wątek na osnowie dnia

(„Świt! Świt!” – tradycyjna piosenka żydowska)

– Nie, Mirełe – powiedział z naciskiem Mojsze Meier, prawdopodobnie 
najlepszy żyrardowski krawiec, właściciel składu z usługami prania i naprawy 
w ulicy Szerokiej oraz podnajemca sklepu w podwórzu Wiskickiej, i pociągnął 
długi łyk herbaty ze szklanki stojącej na parapecie okiennym – nie zapomnie-
liśmy.

– Tate…
Jego córka, dwunastoletnia Miriam, szerzej otworzyła przepiękne, 

zielone oczy, i rozwarła dłonie, upuszczając na stół naręcze sztućców. Noże, 
widelce i łyżki zabrzęczały twardo, padając na okryty świeżo wyprasowanym 
obrusem stół zastawiony do niedzielnego obiadu.

Wracając przed chwilą od studni z wymytymi sztućcami, usłyszała, jak 
ojciec wylicza mame wydatki na najbliższe miesiące: komorne za dom i składy, 
pensja dla czeladników, czesne chederowe dla Icka, najmłodszego syna.

I moja szkoła, przypomniała wesoło Mirełe, odwieszając ściereczkę na 
kołku przy piecu.

Nie będziemy więcej płacić za zbytki, odpowiedziała mame.
Ostatnia łyżeczka uderzyła o stół, zawibrowała, ucichła. Mirełe prze-

łknęła ślinę, uniosła czoło, nagle zroszone zimnym potem.
– Tate, ja… Chcę się dalej uczyć.
Sześć prostych słów wypełniło kuchnię Meierów jak dym: Mirełe czuła, 

jak cisza napiera na nią ciężkim całunem, owija się wokół ściśniętych strachem 
płuc i naciska, naciska, naciska…

Wszyscy zdawali się wstrzymywać oddech w oczekiwaniu na odpo-
wiedź.

Po długiej chwili milczenia, matka uniosła głowę, mocniej zacisnęła 
wsparte o lniany obrus pięści. Ojciec trwał nieporuszony przy oknie, zwróco-
ny tyłem do izby: dziewczyna widziała, że i kłykcie jego założonych na plecy rąk 
bieleją od nacisku mięśni, wyraźnie odcinając się od czerni chałata.

– Powiedziałam – głos matki był niski i gardłowy, niemal chrapliwy – 
i nie powtórzę więcej. Nie wracasz na pensję, Mirełe; jesteś potrzebna w domu 
i w sklepie, widzisz sama, jaki bałagan…

– Nie tłumacz się dziecku, Szoszana – głęboki bas ojca zawibrował 
w powietrzu, budząc dziecko śpiące w kołysce przy piecu. Sara rzuciła teściowi 
spłoszone spojrzenie i pochyliła się nad synkiem, kuląc ramiona. – Dzieci będą 
posłuszne ojcom swoim, matkę i ojca czcić będą nad sobą: tyle wystarczy, 
nie trzeba więcej. Daliśmy jej tyle wykształcenia, ile trzeba. Teraz wymagamy 
posłuszeństwa, ot i cała sprawa.

– Porządne dzieci – wtrąciła z głębi kuchni matka Sary, Ślepa Chaja, 
posyłając Meierowi złośliwe spojrzenie niedowidzących oczu – nie mówią 
rodzicom, jak chcą być chowane. Na waszym miejscu...

– Nie jesteście na naszym miejscu, Chajo.
Ponownie zapadła cisza, dusząca i gęsta. Za oknem sąsiadka rozwie-

szała pranie; Mirełe odwróciła wzrok, oślepiona porannym słońcem odbitym 
od świeżo wypranych obrusów i ręczników. Coś złego, ostrego i kolczastego 
zagnieździło się w jej piersi: jak bardzo niesprawiedliwy był Najwyższy, skoro 
postanowił zniweczyć jej marzenia w tak piękny, słoneczny dzień? Powinno 
padać jak z cebra, deszcz winien wypełniać rynsztoki i płynąć spienioną, buro-
-brązową falą w dół Szerokiej, zabierając ze sobą jej rozczarowanie.

Przełknęła ślinę, gorzką i gęstą, wzięła ostrożny oddech.
– Czy mogę wyjść, tate?
Meier poruszył głową, wciąż nie patrząc na córkę.
– Idź. Wróć, jak będziesz gotowa posłuchać ojca i matki.
Nie będę, pomyślała ze złością, szarpiąc troczki fartucha. Nie będę. To 

MOJE życie, moje!...
Przystanęła na progu, mrużąc oczy w słońcu. Dzieci sąsiadów, zajęte 

grą w kamyki na twardo ubitym piasku podwórka, nie zaszczyciły jej nawet 
spojrzeniem. Sąsiad, szewc Szurlej, owszem, zaszczycił: spoglądał ponuro 
z drewnianej galeryjki otaczającej dom naprzeciwko i palił papierosa z nie-
zadowoloną miną, najwyraźniej obwiniając cały świat, w tym przede wszystkim 
Mirełe, za pustki w swoim warsztacie. W oddali zakołysały się i  rozśpiewały 
dzwony na wieżach kościoła, jakby i one drwiły w najlepsze z nieszczęścia 
dziewczyny. Mirełe rzuciła głową jak źrebak, sapnęła gniewnie, zacisnęła 
szczęki i pięści.

Pobiegła.
Na podwórzach między Szeroką a Familijną trwało wielkie pranie. 

Gospodynie wytargały z domów tary i balie, rozpaliły ognie pod wspólnymi 
paleniskami i grzały wodę, dostarczaną wiadrami przez spoconą dzieciarnię. 
Rozpoznała żonę Szurleja, chorobliwie bladą i chudą, schyloną nad parującą 
balią: szewcowej pomagała piegowata Andzia, dziewczynka w wieku Mirełe, 
zatrudniona w Zakładach na mokrej przędzalni i wciąż szukająca dodatkowej 
pracy, nawet przy niedzieli. Mirełe odwróciła wzrok, zagryzła usta – nie miała 
czasu ani chęci na przemyślenia. Złość napędzała ją jak mechanizm z powie-
ści Verne’a: w takim stanie była niemożliwa do zatrzymania. Minęła zatłoczone 
podwórze w pełnym pędzie, potrącając nogą ceberek z mydlinami: ktoś krzyk-
nął za nią z wyrzutem, ale już tego nie usłyszała, nie chciała usłyszeć.

Przy ostatnim domu przed ulicą źle wymierzyła, oddając pełne niechę-
ci spojrzenie siedzącej na ganku Polce w odświętnej, lnianej bluzce z haftowa-
nymi wyłogami – zdezorientowana i wściekła, przemknęła zbyt blisko rosnące-
go tuż przy budynku rachitycznego krzewu robinii; kolczasta gałąź schwyciła 
koniuszek czarnego warkocza, przytrzymała, pociągnęła silnie. Mirełe załkała, 
skupiona na powstrzymaniu cisnących się pod powieki łez, szarpnęła do przo-
du, zostawiając białą wstążkę, tak starannie wiązaną przez mame, na gałązce.

Porządne dziewczyny noszą włosy zaplecione, Mirełe! – odezwał się jej 
w głowie głos matki, ostry i napominający. A trudno! Tak lepiej! Czyż nie powie-
dzieli jej właśnie, że całkiem porządna nie jest, i nigdy nie będzie?!

Biegła dalej, pomimo ucisku w płucach i szumu w głowie. Skręciła ostro 
w prawo, przecięła ulicę Targową prawie nie patrząc, czy ktoś nią aby nie nad-
jeżdża, przecisnęła się między nie dość prędko kroczącymi spacerowiczami, 
odepchnęła od parkanu ochronki fabrycznej – wpadła na plac.

CDN…
Tekst powstał w ramach konkursu „MÓJ ŻYRARDÓW. Gdzie te stare dobre 
czasy!?” organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną 
w Żyrardowie w ramach obchodów roku Pawła Hulki-Laskowskiego
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Ostatnie lata pokazały, że Po-
lacy chętnie kupują nierucho-
mości. Od początku pandemii 
w powiecie żyrardowskim nowe 
budynki wyrastają jak grzyby 
po deszczu, a oferta dewelo-
perów dynamicznie się rozwi-
nęła. Czym jest dziś nierucho-
mość – gwarantem stabilizacji 
życiowej czy dobrą inwestycją? 
O tym rozmawiamy z Łukaszem 
Gilisem, agentem nieruchomo-
ści i właścicielem biura RE/MAX 
Family.

Jak dziś wygląda rynek nieru-
chomości?

Nie da się jednoznacznie odpo-
wiedzieć na to pytanie. Jest wiele 
aspektów, które na rynek nieru-
chomości wpływają.

Obecnie na rynku nieruchomo-
ści rządzą podwyżki, a miesz-
kań wciąż brakuje. Czy wzrost 
zainteresowania wpływa na 
podwyżki mieszkań?

W tej chwili wzrost cen faktycznie 
wynika z większego zainteresowa-
nia. W Polsce nigdy nie było sytu-
acji, by podaż była większa niż po-

pyt. Polska nie stoi mieszkaniami. 
Gminy również mają duże proble-
my z lokalami mieszkalnymi. Szacu-
je się, że w tej chwili w Polsce jest 
około 1,1 mln mieszkań do wybu-
rzenia, które nie spełniają warun-
ków mieszkaniowych, a ciągle są 
w użytku przez najemców. To po-
kazuje, że zapotrzebowanie jest 
bardzo duże. 

Wracając jednak do wzrostu cen. 
Duże zainteresowanie nierucho-
mościami nie wpływa jedynie na 
koszt samych mieszkań, bo tu trze-
ba sięgnąć niżej. To jest wzrost 
kosztu gruntów, którymi dewelo-
perzy i inwestorzy są dużo bardziej 
zainteresowani. Zdrożały koszty 
pracy i materiały budowlane. To 
wszystko wpływa na wyższą ceną 
mieszkań, choć dalej nie zaspokaja 
potrzeb rynku. W Żyrardowie widzi-
my kolejnych nowych inwestorów, 
bo takie też jest zapotrzebowania. 
Ludzie wybierają Żyrardów, bo jest 
dobrze skomunikowany. Łatwo do-
stać się zarówno do Warszawy jak 
i Łodzi. Mamy linie kolejowe i auto-
stradę. A ceny ciągle są daleko niż-
sze niż w Warszawie czy Grodzisku. 
Choć proporcjonalnie wzrost cen 

mamy większy niż w Grodzisku, bo 
tam rynek w pewnym sensie się na-
sycił. Dojazd też pozostawia wiele 
do życzenia. Są korki, a pociągiem 
jedzie się tyle samo czasu co z Ży-
rardowa. 

Dlaczego tak bardzo zależy nam 
na kupnie nieruchomości?

Szacuje się, że w Polsce 80% miesz-
kań jest w posiadaniu właścicieli 
na mocy umów spółdzielczych lub 
własnościowych. To bardzo wysoki 
poziom w zderzeniu z całą Europą 
Zachodnią, gdzie ludzie chętniej 
wynajmują mieszkania. Wydaje mi 
się, że mieszkanie jest dobrem tak 
rzadkim, że wiele osób chce je po 
prostu mieć.

Głośno mówi się też o tym, że 
dziś zakup nieruchomości to 
dobra inwestycja. Lepsza niż 
trzymanie oszczędności w ban-
ku. 

Zawsze nieprzemyślany zakup 
może przynieść stratę. Jednak ten 
wzrost zainteresowania inwesto-
waniem w nieruchomości zauwa-
żalny jest już od kilku lat. To właśnie 
wtedy nastąpiła poprawa warun-
ków finansowych Polaków. Pande-
mia również nie pozostała tu bez 
znaczenia, bo nagle okazało się, 
że ludzie zostali zamknięci w swo-
ich mieszkaniach. I choćby to było 
największe mieszkanie, to ciągle 
było zamknięciem. Do tego jeszcze 
doszła praca w domu, nauka 
zdalna. Zaczęliśmy marzyć o więk-
szej przestrzeni. Nagle zapragnęli-
śmy większych mieszkań. Ci, którzy 
mogli sobie na to pozwolić, zaczęli 
rozważać mieszkania z ogródkiem, 
segmenty. Może to zabrzmi kurio-
zalnie, ale to właśnie w tym mo-
mencie niektórzy stwierdzili, że to 
najwyższy czas, by wyprowadzić się 
od rodziców. To spowodowało nie 
tylko napływ kolejnych potencjal-
nych kupujących, ale też zaintere-
sowanych najmem. Rynek najmu 
nawet niewielkich mieszkań się 
odmroził. Nagle niektórzy zapra-
gnęli mieć też swój kawałek dział-
ki, jakiś grunt, gdzie można by było 
wyjść z domu, odpocząć, spędzić 
czas, a może w przyszłości też coś 
wybudować. Dążymy do polepsze-
nia warunków bytowych. Oszczęd-
ności Polaków w czasie pandemii 
wzrosły kilkukrotnie, właśnie przez 
to, że nie mieli możliwości wydawa-
nia pieniędzy na rozrywkę, wyjazdy. 
Prawdą jest, że inflacja, z którą się 
ostatnio zmagamy powoduje, że 
nie opłaca się trzymać pieniędzy 
na koncie, a nie na darmo mówi 
się też o tym, że największe majątki 
wyrosły na nieruchomościach. Mie-
liśmy też najtańsze kredyty w histo-
rii. I choć one już zaczęły drożeć, to 
nadal są bardziej opłacalne niż lo-
katy. Mimo iż nowe budynki ciągle 

wyrastają, tych mieszkań nadal bę-
dzie brakować. Nikt nie jest w sta-
nie powiedzieć, czy ten rynek kie-
dykolwiek się nasyci, bo my ciągle 
chcemy poprawiać swoje warunki 
życiowe. 

Dlaczego ludzie chętniej decy-
dują się na zakup mieszkań lub 
domów w mieście?

Bo w Polsce ciągle najpierw budu-
je się domy, a dopiero później za-
stanawia się nad odpowiednią in-
frastrukturą. Więc rodziny i ludzie 
planujący rodziny będą szukać roz-
wiązań, optymalnych pod kątem 
domowej logistyki. 

Jakich mieszkań poszukują ku-
pujący? Czy wzrost liczby dewe-
loperów w miastach świadczy 
o tym, że głównie poszukujemy 
mieszkań na rynku pierwot-
nym?  Czy zainteresowanie ryn-
kiem wtórnym jest równie wy-
sokie? 

Nie można tego tak generalizować. 
W samym Żyrardowie widać różni-
ce cen między centrum, osiedlem 
Wschód czy osiedlem Batorego. 
To kompletny misz-masz. Warun-
ki, które wpływają na cenę to wiek 
budynku, kondygnacja, standard, 
wielkość mieszkania i stan bu-
dynku. Nie bez znaczenie jest też 
fakt, czy budynek ma windę. Jeśli 
jest winda, to teoretycznie kondy-
gnacja nie powinna mieć dla nas 
większego znaczenia. Jeśli jednak 
mówimy o starym budynku, w któ-
rym funkcjonują zsypy, to też ob-
niża wartość rynkową mieszkania. 
Nadal pierwsze piętro cieszy się 
dużym zainteresowaniem w przeci-
wieństwie do trzeciego i czwartego 
w blokach bez windy. To wszystko 
zależy od możliwości finansowych 
klienta. Ten, kogo stać, wybiera 
mieszkanie z dobrą komunikacją, 
miejscem parkingowym, garażem 
podziemnym…

Czyli w łatwy sposób można 
powiedzieć, jakich mieszkań 
ludzie szukają w Żyrardowie – 
duże, przestronne, z miejscem 
parkingowym, windą.

To na rynku pierwotnym. A war-
to podkreślić, że jeszcze kilka lat 
temu mieszkanie na rynku pier-
wotnym w stanie deweloperskim 
to było 2/3 kosztów finalnych całe-
go mieszkania. Biorąc pod uwagę 
wzrost kosztów pracy i materiałów 
budowlanych to bardzo często 3/5, 
a w wielu przypadkach, chcąc osią-
gnąć wysoki standard wykończe-
nia, mówimy o wykończeniu w kwo-
cie zakupu mieszkania. To właśnie 
wzrost kosztów materiałów i robo-
cizny spowodował, że finalny koszt 
zakupu mieszkania w stanie dewe-
loperskim jest wyższy. Na rynku 
wtórnym sytuacja jest inna. Miesz-

Grunt i cztery kąty – inwestycja w przyszłość
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kania może są tańsze, ale ceny rynku pierwot-
nego również windują warunki na rynku wtór-
nym. Nie można też porównać cen mieszkań 
na rynku pierwotnym i wtórnym, nie biorąc pod 
uwagę kosztów utrzymania. Nowe budownic-
two gwarantuje nam niższe koszty utrzymania, 
brak funduszu remontowego. Z tym musimy się 
zmierzyć, chcąc zainwestować w mieszkanie na 
rynku wtórnym. Ale za to często na rynku wtór-
nym nie musimy inwestować w wykończenie 
mieszkania.

Można za to powiedzieć, że jeszcze przed 2008 
rokiem inwestor szukał bardzo przestronnych 
mieszkań i deweloperzy decydowali się takie 
budować. Później przyszedł kryzys gospodar-
czy, który spowodował między innymi, że de-
weloperzy z tymi największymi mieszkaniami 
po prostu zostali. Dziś możemy powiedzieć, że 
klienci chętnie szukają mieszkań, które składa-
ją się z salonu z aneksem kuchennym i dwiema 
sypialniami. Obecnie już nawet pary, które nie 
mają dzieci dbają o to dodatkowe pomieszcze-
nie, które albo jest potencjałem dla powiększa-
jącej się rodziny, albo będzie stanowić miejsce 
do pracy. To też mieszkania około 60 m2. To taki 
przedział produktu mieszkaniowego, na który 
wiem, że będzie popyt. Oczywiście to wszystko 
zależy też stosunku jakości do ceny. 

Kto dziś szuka mieszkań w Żyrardowie?

Przekrój potencjalnego klienta jest bardzo duży. 
To są rodziny z dziećmi, które chcą poprawić 
swój komfort życia, to są młodzi ludzie, którzy 
szukają pierwszego mieszkania, by wyprowa-
dzić się od rodziców, ale też inwestorzy, którzy 
poszukują mieszkania pod wynajem. Co cieka-
we coraz więcej osób rozgląda się za mieszka-
niami na tzw. wynajem krótkoterminowy, znany 
nam z różnych popularnych portali turystycz-
nych. Takie wynajęcie mieszkania zamiast poko-
ju hotelowego. Powoli zaczyna się to pojawiać 

w Żyrardowie i… działa.

A mogłoby się wydawać, że oferta hotelo-
wa Żyrardowa jest bogata jak na potrzeby 
naszego miasta. 

To zależy też, jakie są preferencje inwestora. 
Niektórzy chcą mieć stabilnego najemcę na kil-
ka lat, inni chcieliby wyższy zysk kosztem częst-
szego wynajmu. Ja też wychodzę z założenia, 
że lepiej jest zainwestować w dwa mniejsze 
mieszkania, bo zawsze któreś będzie wynaję-
te, niż inwestować w jedno większe i martwić 
się o znalezienie potencjalnego najemcę. Co 
ciekawe w większych miastach przed pande-
mią ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
mniejsze mieszkania o niższym standardzie, 
które na potęgę były wynajmowane przez stu-
dentów i pracowników sezonowych. Obecnie 
po zmianach wynikających z pandemii okazuje 
się, że rynek tych mieszkań nie wchłonął, więc 
właściciele zmuszeni byli podnieść standard 
tych mieszkań, by ponownie móc liczyć na ich 
wynajem.

Czy w minionym roku zauważył Pan wzrost 
zainteresowania nieruchomościami np. 
w Wiskitkach, którym przywrócono prawa 
miejskie?

To, że Wiskitki odzyskały prawa miejskie z pew-
nością wpłynie na zainteresowanie tą lokaliza-
cją. To bardzo dobrze skomunikowana miejsco-
wość. Na pewno Wiskitki zyskały na popularności 
nie tylko w minionym roku, a w ciągu ostatnich 
kilku lat. Warto wyjaśnić, że atrakcyjność danych 
gruntów wiąże się z jakością ich skomunikowa-
nia z dużą aglomeracją. Pamiętam, że w 2004 
roku klient, który chciał mieć dobry dojazd do 
Warszawy wybierał nieruchomości maksymal-
nie do granicy Nadarzyna. Wszystko to, co było 
dalej, przestało być atrakcyjne. Już rok później 
atrakcyjny stał się Grodzisk Mazowiecki. Od kil-

ku lat to się przesuwało aż doszło do Mszczo-
nowa, do powiatu żyrardowskiego. I choć dziś 
Wiskitki to niewiadoma pod kątem budowy CPK, 
czas atrakcyjności pod kątem budowania i ku-
powania nowych nieruchomości ciągle jeszcze 
jest przed tą gminą. 

Czy informacje o budowie CPK wpływają 
na ruchy kupujących nieruchomości w na-
szym powiecie? 

Klienci, którzy proszą mnie o radę lub poszuku-
ją nieruchomości, często pytają, jak postrzegam 
potencjał inwestycyjny tych nieruchomości. A to 
trochę jak wróżenie z fusów. Teoretycznie moż-
na doszukiwać się w tym szansy, że dzięki temu 
nieruchomości wokół CPK zyskają na atrakcyj-
ności. Pojawia się jednak pytanie, czy budowa 
tak wielkiego obiektu nie zakłada budowy ho-
teli i nieruchomości, które zapewnią potrzeby 
pracowników i korzystających z CPK. To trochę 
jak z Suntago. Wszyscy liczyli, że będą to tereny 
z dużym potencjałem inwestycyjnym pod kątem 
turystyki, a inwestor sam zadbał o odpowiednią 
bazę noclegową. Normalnym jest, że potencjal-
ny inwestor dba, by w zakresie jego działań każ-
da złotówka pozostawała u niego, a nie rozeszła 
się po okolicy. Jest też druga grupa ludzi, któ-
rzy obawiają się budowy CPK - czy dane grun-
ty będą pozwalały na odpoczynek, stworzenie 
spokojnego domu lub czy choćby w przeszło-
ści będą atrakcyjne do sprzedaży. Po co komuś 
działka, której nie będzie można wykorzystać? 
Na razie nic nie wiemy. Widać już jednak, że lu-
dzie powoli zaczynają uciekać z jednej strony 
na drugą, dzięki czemu na atrakcyjności zyskała 
gmina Żabia Wola.
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Mszczonów z nagrodą Symbol 2021

Nowy Rok rozpoczęty z dofinansowaniem

MSZCZONÓW

Gmina Mszczonów kolejny raz została uhonorowana tytułem Symbolu 
Polskiej Samorządności. Tym razem wyróżnienie to przyznano jej nada-
jąc miano Symbolu Inwestycji 2021. 
Plebiscyt jest realizowany przez redakcję „Monitora Rynkowego”, czyli niezależ-
nego dodatku do dziennika „Dziennika Gazeta Prawna”, oraz „Monitora Biznesu” 
– niezależnego dodatku do „Rzeczpospolitej”. Ogólnopolski program medialny 
Symbol wyróżnia podmioty różnych sektorów, które są wzorem do naśladowa-
nia, będąc liderami swoich branży i przyczyniając się do rozwoju Polski. Prestiżo-
we tytuły są przyznawane od 2011 r.
Decyzją Kapituły Programu gmina uzyskała tytuł Symbolu Inwestycji 2021 
w uznaniu dla ubiegłorocznych zrealizowanych przez nią zadań. Jak można prze-
czytać w opublikowanym w „Monitorze Rynkowym” artykule, „największe środki 
były przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz na 
zagospodarowanie parku miejskiego wraz z rewitalizacją terenów przykościel-
nych w centrum Mszczonowa. Rozpoczęto duży projekt rozbudowy oczyszczalni 
ścieków, która jest niezbędna zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i no-
wych inwestorów”. Inwestycje te były jednymi z głównych czynników przyznania 
wyróżnienia.
Symboliczny grawerton z nadanym tytułem burmistrzowi Mszczonowa Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi wręczył osobiście Jakub Lisiecki, redaktor naczelny obydwu 
dodatków i jednocześnie przewodniczący Kapituły Programu Symbol.

Informacja prasowa i foto: GCI Mszczonów 

Styczeń szczęśliwie rozpoczął się dla gminy Mszczonów. Wszystko za 
sprawą umowy o dofinansowanie, którą na początku miesiąca podpisa-
li burmistrz i skarbnik z reprezentującym Mazowsze marszałkiem Ada-
mem Struzikiem. Ponad 1,5 mln zł na „Rozbudowę budynku Strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” przeznaczono w ramach In-
strumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego.
Zadanie, związane ze strażacką remizą, zostało rozpoczęte w 2021 r. a jego całko-
wita realizacja zakończy się w 2023 r. Otrzymane wsparcie dotyczy zarówno prac, 
które zostały już wykonane, jak i tych, które trwają bądź są planowane na kolejne 
miesiące i lata.
Rozbudowa piekarskiej remizy ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej 
budynku, co poprawi jego wartość użytkową a strażakom zapewni polepszenie 
warunków socjalnych. Ochotnicy z Piekar w wyniku prowadzonych prac zyskają 
dodatkowe miejsce do przechowywania sprzętu czy parkowania samochodów 
ratunkowo-gaśniczych. Ważnym elementem remizy będzie również sala konfe-
rencyjna, która posłuży do organizowania strażackich spotkań, szkoleń itp.
Pierwszy etap rozbudowy, który zrealizowano w 2021 r., obejmował rozbudowę 
i przebudowę istniejącego obiektu do stanu surowego zamkniętego wraz z po-
kryciem dachowym. W minionych dwunastu miesiącach przeprowadzono roboty 
rozbiórkowe, przygotowano teren i plac budowy, wykonano fundamenty i ściany 
fundamentowe, izolację poziomą i pionową stanu zerowego, roboty remontowe, 
ściany parteru (konstrukcyjne i działowe), strop nad parterem, konstrukcję dacho-
wą i pokrycie dachowe z obróbkami, posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwio-
wej oraz elementów ślusarskich. Ponadto prace obejmowały wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania podposadzkowej oraz wod.-kan.-podposadzkowej.
W ramach drugiego etapu, który będzie zrealizowany w latach 2022-2023, wy-
konane zostaną docieplenie ścian zewnętrznych, wykończenie wewnętrzne bu-
dynku (m.in. tynki, posadzki, sufity podwieszane), instalacja sanitarna (oprócz 
podposadzkowej), wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczna i centralnego 
ogrzewania (z kotłem gazowym). Zagospodarowany zostanie również teren wo-
kół obiektu. Po zakończeniu tego etapu piekarscy strażacy otrzymają do użytko-
wania całkowicie wykończony budynek.

Informacja prasowa i foto: GCI Mszczonów
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Dodatek osłonowy - nowe świadczenie!

PUSZCZA MARIAŃSKA
Od stycznia 2022 r. można składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Puszczy Ma-
riańskiej Plac Tadeusza Kościuszki 2  wnioski 
o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządo-
wej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować ro-
snące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z usta-
wą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym 
dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, któ-
rego przeciętne miesięczne dochody nie przekracza-
ją 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 
1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 
2105 i 2270).
Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku 
osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 
400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie 
przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 
zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 
1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł 
lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie prze-
kroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależ-
nione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodat-
ku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub pali-
wami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów oraz o central-
nej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 554, 1162 i 1243).
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. 
zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że doda-

tek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu 
kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimal-
na kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 
20 zł.
Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że 
jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego 
gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wnio-
sek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodar-
stwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż 
jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wniosko-
dawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy
Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?
Wnioski będzie można składać:
> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP 
– od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 
października 2022 r. :
• wrzucając wniosek do urny zlokalizowanej w siedzi-
bie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pusz-
czy Mariańskiej  Plac Tadeusza Kościuszki 2  w po-

niedziałek, wtorek, czwartek  w godzinach od 8:00 do 
16:00, środa w godzinach od 8:00 do 17:00, piątek 
w godzinach od 8:00 do 15:00.
Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do  urny włóż 
go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy.
• osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio 
u pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Puszczy Mariańskiej Plac Tadeusza Ko-
ściuszki Dział Świadczeń dla Rodziny w:
-  poniedziałek w godzinach od 8:00 do 15:30,
-  wtorek w godzinach od 8:00 do 15:15:300,
-  środa w godzinach od 8:00 do 16:30,
-  czwartek w godzinach od 8:00 do 15:30
pod warunkiem zachowania wszelkich rygorów sani-
tarnych podczas wizyty w Ośrodku (maseczka obo-
wiązkowa).
Pamiętaj -  piątek jest dniem wewnętrznym w Dziale 
Świadczeń dla Rodziny  bez obsługi interesantów!!!
Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie do-
stępny w siedzibie Ośrodka oraz na stronie interne-
towej Ośrodka.

R E K L A M A
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Ich dom spłonął w święta

POWOZOWNIA  
będzie mieć nowego dyrektora?

RADZIEJOWICE

Około 3:00 25 grudnia do straży pożarnej wpły-
nęło zgłoszenie o płonącym domu w Adamowie 
Parceli. Na miejscu okazało się, że pożar trawi 
dom strażaka Michała Wesołowskiego i Anny 
Dziedzic, którzy na co dzień pracują w straży 
pożarnej. Niestety po ugaszeniu pożaru okaza-
ło się, że dom wymaga gruntownej odbudowy. 

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, który 
planujemy spędzić w ciepłej rodzinnej atmosferze. 
Takie plany mieli też Anna Dziedzic i Michał 
Wesołowski. Wychodząc z domu na wigilijną kolację, 
nie spodziewali się, że do niego nie wrócą. W nocy 
wybuchł pożar, który strawił ich dom. 

„…Jeszcze w wieczór wigilijny składaliśmy sobie ży-
czenia, Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku-
…a kilka godzin później odbieraliśmy telefon, że Nasz 
dom doszczętnie  spłonął…Te święta nie były dla Nas 
wesołe….a kolejny rok nie zaczyna się szczęśliwie.

Pomimo wszelkich starań strażaków biorących udział 
w akcji z Naszego domu pozostały tylko nadpalone 

mury i kawałki blachy, która kiedyś była dachem.

Jedyne co Nam pozostało to koszula i eleganckie 
spodnie oraz sukienka, w których zasiedliśmy z ro-
dziną do kolacji wigilijnej…” – możemy przeczytać na 
stronie zrzutka.pl, na której trwa zbiórka na odbudo-
wę domu. 

W uporządkowaniu pogorzeliska pomagała im rodzi-
na, a także przyjaciele i znajomi strażacy. W akcję włą-
czyły się jednostki OSP w Skułach, Zbiroży, Grodzisku 
Mazowieckim i Milanówku. 

Akcja pomocowa bardzo rozkręciła się bardzo spraw-
nie. Przede wszystkim parze nie brakuje przyjaciół, 
którzy pomagają im porządkować miejsce, jeszcze 
przed świętami zwane ich domem. Nie brakuje ludzi 
dobrej woli, którzy wspierają parę datkami na odbu-
dowę domu. Stan na 12 stycznia to ponad 100 tys. 
zł, choć jak wiadomo w przypadku odbudowy domu 
pieniędzy potrzeba więcej.  Na profilu Anny Dziedzic 
możemy przeczytać o kolejnej inicjatywie, która ma 
pomóc pogorzelcom, by na nowo stanąć na nogi. 

„Założyłam grupę pod nazwą „Licytacje dla Michała 
i Anny na odbudowę domu po pożarze”, której ce-

lem jest zebranie środków na materiały budowlane 
niezbędne nam teraz do odbudowy domu. Ceny jak 
zapewne się Państwo domyślają są kosmiczne….i cały 
czas rosną.

Wiele osób zwracało się do mnie z pytaniami, jak 
nam można pomóc. Nie ukrywamy, że finanse są 
nam teraz najbardziej potrzebne. (Dzięki rodzinie, są-
siadom, przyjaciołom oraz całej reszcie wspaniałych 
ludzi, których nie da się wyliczyć, mamy zabezpieczo-
ne podstawowe potrzeby). Niektórzy sygnalizowali, 
że mogą pomóc, ale ciężko z kasą (zrozumiałe w tych 
czasach). Moja mama, która jest plastykiem wpadła 
na pomysł zorganizowania licytacji, na której można 
udostępniać swoje dzieła, a dochód z nich przezna-
czany będzie na trwającą na portalu zrzutka.pl zbiór-
kę…” napisała Anna Dziedzic.

I choć nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć biegu 
zdarzeń, które na nas czekają, ta sytuacja pokazuje, 
że pomoc sąsiedzka i przyjaciele to wartość ciągle ak-
tualna w naszym życiu. Zostały ostatnie dni zbiórki na 
odbudowanie domu Anny Dziedzic i Michała Weso-
łowskiego, ludzi, którzy na co dzień pomagają innym. 
Dziś sami potrzebują naszej pomocy. 

Do 10 stycznia wyznaczono termin składania ofert na stanowisko no-
wego dyrektora Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA”. Już nie-
bawem poznamy nazwisko nowego dyrektora, który zastąpi Darię Do-
leżyczek. Poprzeczka jest wysoka. 

W marcu 2021 roku stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury „PO-
WOZOWNIA” objęła Daria Doleżyczek. Śmiało można powiedzieć, że od tego 
momentu na mapie instytucji kultury w powiecie żyrardowskim, radziejowicka 
„POWOZOWNIA” w końcu zaczęła istnieć. Komunikatywność Darii Doleżyczek 
spowodowała, że coraz więcej osób zaczęło się dowiadywać o działalności cen-
trum kultury i korzystać z proponowanych w nim zajęć. Zmianie uległ nie tyl-
ko grafik, ale również podejście do kreowania tego miejsca. Byliśmy świadkami, 
jak w zmiany w „POWOZOWNI” angażują się nie tylko pracownicy, ale również 
okoliczni mieszkańcy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziejowicach, którzy 
wspólnie zaczęli zmieniać otaczającą przestrzeń. Niestety pod koniec roku z po-
wodów osobistych Daria Doleżyczek podjęła decyzję o rezygnacji ze stanowiska. 

Daria Doleżyczek nie zaprzestaje jednak swoich działań w kulturze. Planuje dalej 
rozwijać swoją działalność animatora kultury i pedagoga przygody w bliskości 
z naturą. Już wcześniej znana była z kreatywnych wydarzeń dla najmłodszych. 
Obecnie rozwija swoje miejsce na Ziemi „Budkę Zosi”.

W związku z odejściem Doleżyczek rozpoczął się konkurs na nowego Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury „POWOZOWNIA”. Już niebawem komisja konkurso-
wa, w której również jest obecna dyrektor, spotka się z potencjalnymi kandyda-
tami na przesłuchaniach. 

N O N  O M N I S  M O R I A R

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

ale zawsze nie w porę, zawsze za wcześnie” 
 

 
Pani Urszuli Ciężkiej, 

Wójt Gminy Radziejowice, 
kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Taty  
składają 

Starosta i Zarząd Powiatu Żyrardowskiego, 
Przewodniczący i Rada Powiatu Żyrardowskiego 

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. 
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Szkoła w Miedniewicach powiększy się o salę sportową

Wiskitki hucznie pożegnały 2021 rok

WISKITKIWISKITKI

Symboliczny czek na 1 500 000 zł dofinansowania na budowę sali spor-
towej w Szkole Podstawowej w Miedniewicach z rąk Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrał w poniedziałek (3.01) 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura. Podpisana została też 
umowa. Prace ruszą jeszcze w tym roku.

– To długo wyczekiwana inwestycja. Sala będzie służyć nie tylko szkole i celom 
sportowym ale też kulturalnym. Będą się w niej odbywały uroczystości i wydarze-
nia lokalne – mówił burmistrz.

Wraz nową salą gimnastyczną powstanie zaplecze sanitarno-techniczne w nim: 
wiatrołap, dwie szatnie z natryskami, WC, magazyn sprzętu, pokój nauczyciela, po-
mieszczenie do ćwiczeń indywidualnych i kotłownia. Wartość inwestycji to 3 mln 
zł. Prace ruszą jeszcze w tym roku i potrwają do 2024 r.

– Bardzo nas cieszy budowa sali sportowej. Czekaliśmy na nią od lat. Obecnie 
mamy salę, która nie jest wymiarowa. Nawet trudno jest w niej prowadzić uroczy-
stości szkolne. Gdy powstanie sala gimnastyczna obecną przekształcimy na sale 

lekcyjne – zapowiada Bogumiła Kamińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mied-
niewicach.

Potrzebę wsparcia lokalnych inwestycji podkreśla również Adam Struzik.

– To dobry początek roku dla mazowieckich samorządów. Podpisujemy dziś dzie-
więć umów na 23 miliony złotych. Z punktu widzenia samorządów to inwestycja 
ważne, które mają różny charakter.  Gratuluję wszystkim beneficjentom – mówił 
marszałek.

– Jako radni województwa kierujemy się zasadą pomocniczości, by umacniać sa-
morządy. Wiemy, że bardzo często budżety samorządów mocno się uszczuplają 
i to wsparcie jest możliwe przy współpracy – dodawał Wiceprzewodniczący Sejmi-
ku Mazowieckiego Adam Orliński. 

Podpisanie umowy było też okazją do wręczenia gratulacji Adamowi Struzikowi, 
który od 20 lat sprawuje funkcję Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Informacja prasowa i foto: UMiG Wiskitki,  Jarosław Pięcek

Bez wątpienia rok 2021 był bardzo ważny w dziejach Wiskitek. Za-
kończyły się obchody 800-lecia, za nami pierwszy rok funkcjonowa-
nia Wiskitek po odzyskaniu praw miejskich. Nic dziwnego, że poże-
gnanie roku 2021 musiał być huczny, a rok 2022 wiąże się z dużymi 
nadziejami. 
Mimo niesprzyjającej pogody Plac Wolności w Wiskitkach kolejny raz wypeł-
nił się tłumem mieszkańców Wiskitek i okolicznych miejscowości. Sylwestro-
wą zabawę rozpoczął zespół The Star z Piotrem Tłustochowiczem – finalistą 
The Voice of Poland na czele. Artyści zaśpiewali takie przeboje jak „I’m still 
standing”, „Parostatek” czy „Zacznij do Bacha”. Muzyka na żywo w połącze-
niu z hitami serwowanymi przez DJ’a WJ’a porwała do zabawy i tańca. Zebra-
nych rozgrzewał MiłyPan, którego utwory śpiewała cała publika. Na scenie 
pojawili się też niesamowici tancerze – Stefania Kowal – mistrzyni świata 
w tańcach latynoamerykańskich oraz Mirosław Nowacki. Całością sprawnie 
dyrygował Marek Rusinek, dziennikarz i prowadzący RMF MAXXX.
Wszystkich, bawiących się w Wiskitkach powitał Burmistrz Miasta i Gminy 
Wiskitki Rafał Mitura. – Zakończył się wyjątkowy dla Wiskitek rok, w którym 
odzyskały prawa miejskie. Zaczyna się równie ważny. Życzę, by przyniósł 
wszystkim szczęście, a na dziś życzę szampańskiej zabawy do białego rana 
– mówił Rafał Mitura podczas noworocznych życzeń tuż przed północą. 
Nowy rok mieszkańcy powitali hucznie przy salwach fajerwerek i serdecz-
nych uściskach.

Foto: Jarosław Pięcek, UMiG Wiskitki
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„MAZOWSZE” NA ZAKOŃCZENIE ROKU
160 artystów, ludowe barwy, taniec i śpiew. 
Tak przedstawiał się koncert Państwowe-
go Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze”. Ideą koncertu było wspomnienie 
o założycielach zespołu Mirze i Tadeuszu 
Sygietyńskich. Tak wyjątkowe widowisko 
musiało tłumnie przyciągnąć publiczność, 
dlatego miejscem tego wydarzenia była hala 
sportowa Aqua. 
Wirujące pary, barwne stroje i pieśni, które nuci-
my z rozżewnieniem. Choć to nie pierwszy występ 
zespołu Mazowsze w Żyrardowie, z pewnością na 
długo zostanie zapamiętany! Był to koncert upa-
miętniający Mirę i Tadeusza Sygatyńskich, założy-
cieli zespołu. W 2021 roku przypadała 120. Rocz-
nica urodzin Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej i 125. 
Rocznica urodzin Tadeusza Sygietyńskiego. 
- To połączenie muzyki, śpiewu i tańca, podane 
w specjalnej formie. To suity z różnych regionów 
Polski, a w Żyrardowie, mam nadzieję, zaprezen-
tujemy te najpiękniejsze, bo choć chcielibyśmy 
pokazać wszystkie, a to aż 42 regiony, nie mieliby-
śmy na to czasu. Dlatego zaprezentujemy ich kil-
kanaście - mówi Jacek Boniecki, Dyrektor Zespołu 
„Mazowsze”. – W koncercie ważna jest też mu-

zyka Tadeusza Sygietyńskiego, która opowiada 
o pięknie stolicy. On to pisał z poczucia serca. Te 
utwory celowo wpletliśmy do naszego programu 
– opowiadał Boniecki. 
Jednak nie była to pierwsza okazja do zapozna-
nia się z twórczością „Mazowsza” w Żyrardowie. 
Już wcześniej zespół gościł w żyrardowskiej farze 
z koncertem kolęd. I choć widowisko było nieco 
mniejsze, bo z mniejszą liczbą artystów, zostało 
równie ciepło przyjęte. Oczywistym było więc zor-
ganizowanie kolejnego koncertu, tym razem z ini-
cjatywy Adama Struzika Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, który w tym roku obchodzi swoje 
20-lecie pełnienia tej funkcji. Mieszkańcy Żyrar-
dowa zaśpiewali nieobecnemu Marszałkowi sym-
boliczne „100 lat”. Na zakończenie koncertu Pre-
zydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
podziękował artystom za wspaniały występ, a jed-
nocześnie przedstawił Natalię Solczyńską, związa-
nej z Żyrardowem, a prywatnie chrześnicę Prezy-
denta, z której Chrzanowski nie krył dumy. 
Ponieważ koncert zorganizowano w okresie świą-
tecznym, na zakończenie zespół „Mazowsze” za-
śpiewał kolędę „Bóg się rodzi”, która dopełniła 
koncert wspólnym śpiewem zebranych gości.



17ŻPŻ • CZWARTEK • 13 STYCZNIA 2021 FOTOREPORTAŻ

ORSZAK TRZECH KRÓLI PRZESZEDŁ ULICAMI ŻYRARDOWA
Można już mówić o lokalnej tradycji. 6 stycz-
nia ulicami Żyrardowa już po raz czwarty 
przeszedł Orszak Trzech Króli. Był to barwny 
korowód w koronach i z pieśnią na ustach, 
który rozbrzmiewał tysiącami głosów. 

Wspólne miejskie kolędowanie nie schodziło z ust 
mieszkańców na kilka tygodni przed świętami. 
Liczne koncerty i spotkania świąteczne zostały 
zwieńczone wspólnym śpiewem na ulicach mia-
sta w Orszaku Trzech Króli. Wyprawa do stajenki 
rozpoczęła się od Kościoła pw. św. Cyryla i Me-
todego, gdzie uformowano cały orszak. Kolędnicy 
przeszli następni do Kościoła pw. Św. Karola Bo-
romeusza, by ostatecznie udać się na mszę świę-
tą do Kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia. 

Organizatorami tegorocznego orszaku był Pre-
zydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanow-
ski oraz Fabryka Feniksa. Jak zawsze w wydarze-
nie włączyły się wszystkie żyrardowskie parafie 
z proboszczami i księżmi biorącymi czynny udział 
w obchodach. – Tak naprawdę trudno jest zorga-
nizować takie wydarzenie, ponieważ pracujemy 
ze wszystkimi czterema parafiami. To dość duże 
i skomplikowane przedsięwzięcie. Ale jesteśmy 

bardzo zadowoleni i widzimy, że warto Orszak 
dalej organizować, bo ludzie chętnie sobie robią 
zdjęcia z królami, z szkopką. To nas bardzo cieszy 
– mówiła Marta Obłąkowska, współorganizator-
ka wydarzenia. – Cieszy nas to, że tak dużo ludzi 
włącza się w przygotowanie tego wydarzenia. To 
Fabryka Feniksa, ale też przedstawiciele samo-
rządów, parafii, gruby parafialne i grupa wokalna 
składająca się z przedstawicielek z każdej parafii 
– tłumaczyła Obłąkowska.

To, co wyróżniało tegoroczny pochód, to wspania-
łe stroje, chorągwie, mieszkańcy i zaproszonych 
gości w koronach, wśród których byli biskup Woj-
ciech Osial, wiceminister Maciej Małecki, starosta 
Krzysztof Dziwisz. Nie zabrakło również uwiel-
bianych przez mieszkańców Żyrardowa zwierząt 
z Industrialnej Zagrody. - Wyszliśmy na ulice, aby 
ogłosić całemu światu, że Pan Bóg się narodził, 
że mamy życie wieczne. Święto Objawienia Pań-
skiego, Trzech Króli to właśnie nam przypomina – 
mówił biskup Wojciech Osial. – Żyrardów bardzo 
się spisał w tym wydarzeniu. A najpiękniejsze jest 
to, że przyszło tak wiele rodzin z dziećmi – dodał 
biskup. 
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• 13 stycznia 
ul. F. de Girarda 17

• 14 stycznia 
ul. Okrzei 16

• 15 stycznia
ul. 1 Maja 40

• 16 stycznia
ul. 1 Maja 43

• 17 stycznia
ul. Limanowskiego 30

• 18 stycznia
ul. Okrzei 16

• 19 stycznia
ul. 1 Maja 50

• 20 stycznia
ul. Okrzei 51 C

• 21 stycznia
Al. Partyzantów 15

• 22 stycznia
ul. Okrzei 16

• 23 stycznia
Al. Partyzantów 11/13

• 24 stycznia
ul. POW 2D lok. 11

• 25 stycznia
ul. POW 20-24

• 26 stycznia
ul. M. C.-Skłodowskiej 14

• 27 stycznia
ul. Okrzei 16

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

Już 20 stycznia startuje Kółko 
Literackie ŻYRANDOL. Miło-
śnicy książek poszukiwani do 
ciekawej dyskusji pod żyran-
dolem w sali balowej Resursy. 
Spotkania będą się odbywać cy-
klicznie, by zawiązać nową spo-
łeczność w Żyrardowie – moli 
książkowych. A że, jak wiado-
mo, mole lecą do światła, na-
zwa ŻYRANDOL też nie jest tu 
przypadkowa.

Przy ciągle niezadowalającym po-
ziomie czytelnictwa w Polsce, w Ży-
rardowie powstaje Kółko Literackie 
ŻYRANDOL. Inicjatorką spotkań 
jest Klaudia Appel – polonistka 
i dziennikarka, której felietony pu-
blikujemy na łamach naszej gazety. 
- W każdej społeczności znajdują 
się miłośnicy książek. Zanim prze-
prowadziłam się do Żyrardowa, 
mieszkałam w Warszawie, a wcze-
śniej w Krakowie, gdzie należałam 
do Dyskusyjnych Klubów Książek, 
bywałam na spotkaniach autor-
skich, poznawałam ciekawych ludzi 
w kawiarniach literackich. Moim 
cichym marzeniem było stworze-
nie w Żyrardowie podobnej prze-
strzeni dla tych, którzy książki ko-
chają i chcą o swoich czytelniczych 
odkryciach rozmawiać. Bo chociaż 
w dzisiejszym świecie wymiana my-
śli przeniosła się do sieci, są tacy, 
którym taka forma nie wystarczy – 

opowiada Klaudia Appel.

Cieszymy się, że to właśnie w Ży-
ciu Powiatu Żyrardowskiego Klau-
dia Appel opowiedziała o książce 
– towarzyszu życia, która stanie 
się przedmiotem dyskusji podczas 
pierwszego spotkania ŻYRANDO-
LA. Mowa o „Mapie i terytorium” 
Michela Houellebecqa. - Przeczyta-
łam tę książkę 10 razy i ciągle odkry-
wam w niej nowe tropy i znaczenia. 
W moim prywatnym, pierwszym 
polskim wydaniu, zaznaczyłam 
czerwoną kredką mnóstwo intere-
sujących cytatów i słów-haczyków. 
W lutym 2012 roku brałam udział 
w warszawskim spotkaniu Bukklu-
bu w Galerii Narodowego Centrum 
Kultury KORDEGARDA, gdzie ra-
zem z dziennikarzami miesięczni-
ka „Bluszcz” rozmawiałam właśnie 
o tej pozycji. Kto by przypuszczał, 
że dekadę później będę pracować 
w Centrum Kultury w Żyrardowie 
i to ja zadam pytanie: Czy MAPA JEST 
BARDZIEJ INTERESUJĄCA OD TERY-
TORIUM? – mówiła Klaudia Appel.  
Klaudia Appel jeszcze przed po-
wstaniem Kółka Literackiego pro-
mowała czytelnictwo na różne 
sposoby. Przeglądając jej profile 
społecznościowe, w oczy rzuca 
się liczba książek, które u Klaudii 
pojawiają się w każdym tygodniu. 
W ostatnim czasie Klaudia rozpo-
częła również zabawę „APPELu-

ję….”, w której obserwujący profil 
Klaudii na Facebooku mogą po-
dzielić się swoimi ulubionymi książ-
kami, filmami, postaciami ze świata 
literatury. - Czytanie jest samot-
niczym zajęciem. Do kina zazwy-
czaj chodzimy parami, na koncert 
grupami, a to ułatwia dzielenie się 
emocjami na bieżąco. Nasze Kół-
ko Literackie umożliwi nawiązanie 
relacji opartych na wspólnej pasji. 
Ciekawi mnie co i gdzie mieszkań-

cy Żyrardowa czytają, jakie mają 
nawyki czytelnicze, czy wybierają 
tradycyjne wydania papierowe, czy 
wolą e-booki – dodaje Appel. 

ŻYRANDOL to kameralne 
spotkania, dlatego obowiązują 
wcześniejsze zapisy. Ilość miejsc 
jest ograniczona. Zgłoszenia moż-
na wysyłać drogą mailową na ad-
res: claudia.appel@o2.pl .

ŻYRANDOL 
 – ŚWIATŁO DLA CZYTELNICTWA
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3 miesiące aresztu za znęcanie 
się nad rodziną

Nawet pięć lat pozbawienia wol-
ności grozi 27- letniemu miesz-
kańcowi Żyrardowa, który od 
dłuższego czasu znęcał się psy-
chicznie i fizycznie nad rodzi-
ną. Sąd Rejonowy w Żyrardowie 
przychylił się do wniosku pro-
kuratury oraz policji i wobec 
sprawcy zastosował środek za-
pobiegawczy w postaci trzech 
miesięcy pozbawienia wolności.

W Nowy Rok w mieszkaniu na jednym 
z osiedli w Żyrardowie, funkcjonariu-
sze komendy dokonali zatrzymali 
27- letniego mężczyzny. W trakcie 
wykonywanych czynności śledczy 
ustalili, że zatrzymany od około 2 
lat stosował przemoc psychiczną 
i fizyczną wobec najbliższych. 27-la-
tek usłyszał zarzut znęcania się nad 
członkami rodziny. Podjęte w tej 
sprawie działania doprowadziły do 
zastosowania wobec sprawcy naj-
ostrzejszego środka – tymczasowe-
go aresztowania.

Przypominamy, że przemoc w rodzi-
nie jest przestępstwem i stosowany 
jest tutaj najczęściej artykuł 207 ko-
deksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie 
lub psychicznie nad osobą najbliż-
szą lub nad inną osobą pozostającą 
w stałym lub przemijającym stosun-
ku zależności od sprawcy albo nad 
małoletnim lub osobą nieporadną 

ze względu na jej stan psychiczny lub 
fizyczny, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony 
w § 1 połączony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu 
określonego w § 1 lub 2 jest 
targnięcie się pokrzywdzonego na 
własne życie, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Wyższe mandaty

Od 1 stycznia 2022 roku weszły 
w życie przepisy zaostrzające 
kary dla uczestników ruchu dro-
gowego popełniających wykro-
czenia. Zmiana sprawiła, że zna-
cząco wzrosły kwoty mandatów 
m.in. za przekroczenia dozwolo-
nej prędkości, czy za wykrocze-
nia popełniane przez kierowców 
wobec pieszych. Również piesi 
muszą liczyć się z nowymi wyso-
kimi karami za niektóre przewi-
nienia.

To kolejna zmiana w przepisach ru-
chu drogowego w ostatnich kilku-
nastu miesiącach, która ma wpłynąć 
na poprawę bezpieczeństwa na pol-
skich drogach. 30 grudnia 2021 roku 
zostało ogłoszone rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysoko-
ści grzywien nakładanych w drodze 
mandatów karnych za wybrane ro-
dzaje wykroczeń.

25 grudnia 2021r., na ul. 1 Maja straż-
nicy ujawnili awarię sieci wodociągo-
wej. Z pękniętej rury nastąpił inten-
sywny wyciek wody, zalewając chodnik 
i pozbawiając mieszkańców wody.  Dy-
żurny Straży Miejskiej powiadomił dys-
pozytora PGK o konieczności wysłania 
ekipy naprawczej, w celu szybkiego 
usunięcia awarii.    

28 grudnia strażnicy przeprowadzili 
na terenie miasta kontrole pod kątem 
odśnieżania i usuwania śliskości m.in. 
na ul. 1 Maja, ul. Stefana Okrzei, ul. 
Legionów Polskich, ul. Środkowej, ul. 

Jana Skrowaczewskiego. W związku ze 
stwierdzeniem nieprawidłowości i nie 
realizowaniem obowiązku wynikają-
cego z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku, zobligowano osoby odpo-
wiedzialne do usunięcia śliskości. (foto 
nr 33,33A,33B,33C,33D)

W dniu 29 grudnia 2021 r. operator 
monitoringu zauważył spożywanie al-
koholu przez 3 osoby  znajdujące się 
w rejonie Parku Miejskiego przy ul. 
Karola Dittricha. Wysłany na miejsce 
patrol Straży Miejskiej ujął ww. osoby. 
W trakcie prowadzonych czynności 
okazało się, że są to osoby nieletnie. 
W związku z powyższym powiadomio-
no rodziców, w celu ich przybycia. Wy-
nikiem interwencji będzie skierowanie 
sprawy do Sądu Rodzinnego. (foto nr 
41, 41 A)

31 grudnia 2021 strażnicy zabezpie-
czali przebieg Sylwestra Miejskiego od-
bywającego się na terenie Eko-Parku 
przy ul. Marii Nietrzebki. W trakcie za-
bezpieczenia zauważono dwóch męż-
czyzn, którzy spożywali alkohol oraz 

zakłócali spokój i porządek publiczny, 
W związku ze swoim zachowaniem 
mężczyźni zostali ujęci i wyprowadze-
ni z terenu imprezy. Ponieważ w trak-
cie interwencji stawiali czynny i bierny 
opór zastosowano w stosunku do 
nich środki przymusu bezpośredniego 
w postaci siły fizycznej i kajdanek. Męż-
czyźni zostali zatrzymani w PDOZ, do 
wytrzeźwienia i następnego dnia uka-
rani mandatami karnymi za popełnio-
ne wykroczenia/ (foto nr 50,50A,50B) 

5 stycznia patrol S.M., na ul. 1 Maja 
zauważył leżące na chodniku cegły. 
Jak się okazało pomimo istniejącego 
zabezpieczenia cegły spadły ze ściany 
budynku. Zobligowano zarządcę bu-
dynku do natychmiastowego wygro-
dzenia chodnika, oraz poprawienie 
istniejącego zabezpieczenia, w celu 
wyeliminowania zagrożenia. (foto nr 
57, 57A)

5 stycznia w Parku Miejskim przy ul. 

Karola Dittricha, operator monitoringu 
zauważył dwie osoby, z czego jedna 
z nich  spożywała alkohol w miejscu 
publicznym. Podesłany na miejsce 
zdarzenia patrol S.M., podjął czynności 
w wyniku których na sprawczynię, An-
gelikę Z. został nałożony mandat kar-
ny. (foto nr 58) 

7 stycznia strażnicy interweniowali 
w związku z przebywaniem mężczyzny 
bez maseczki zasłaniającej usta i nos  
w sklepie przy ul. Legionów Polskich. 
Mężczyzna pomimo upominania nie 
chciał założyć maseczki, więc w związ-
ku z naruszeniem art. 116§1a Kodek-
su Wykroczeń sprawa zostanie skiero-
wana do Sądu. (foto nr 62)  

We wtorek 4 stycznia ok godz. 12:59 
w miejscowości Radziwiłłów samo-
chód, którym podróżowały dwie 
osoby wypadł na zakręcie z jezdni, 
wpadł do rowu i oparł się na boku. 
Dwie osoby, które podróżowały sa-
mochodem nie mogły samodzielnie 
z niego wysiąść i opuściły pojazd 
dopiero z pomocą strażaków. Żad-
na z dwóch osób nie poniosła obra-

żeń. W akcji ratowniczej brali udział 
strażacy z JRG Żyrardów oraz OSP 
Bartniki.

W czwartek 6 stycznia ok godz. 
10:59 na autostradzie A2 doszło do 
wypadku z udziałem dwóch samo-
chodów osobowych. Pojazdy zde-
rzyły się na wysokości miejscowo-
ści Nowy Drzewicz na pasie ruchu 
w  kierunku Warszawy. W wyniku 
zdarzenia ucierpiały dwie osoby, 

jeden z pasów ruchu został zablo-
kowany. Strażacy aby ewakuować 
jedną z poszkodowanych osób mu-
sieli rozciąć wrak pojazdu. Po przy-
jeździe na miejsce Zespołu Ratow-
nictwa Medycznego, obydwie osoby 
poszkodowane zostały odwiezione 
do szpitala. Ruch na autostradzie 
był utrudniony przez niemal dwie 
godziny. W akcji ratowniczej brali 
udział strażacy z JRG Żyrardów oraz 
OSP Wiskitki.

W niedzielę 9 stycznia ok godz. 18:15 
strażacy z JRG Żyrardów zostali we-
zwani na ul.  Pileckiego w Żyrardo-
wie, gdzie samochód osobowy wy-
padł z jezdni i uderzył w ogrodzenie 
oraz słup energetyczny. W  pojeź-
dzie podróżowało trzech mężczyzn. 
Żaden z nich nie odniósł obrażeń. 
Strażacy zabezpieczyli miejsce zda-
rzenia, a na miejsce wezwane zosta-
ło pogotowie energetyczne.

POLICJA

STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ POŻARNA
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KOLĘDOWANIE DLA NAJMŁODSZYCH  
Z ARKĄ NOEGO

SUKCESY PLASTYCZNE NA ZAKOŃCZENIE 
ROKU W MŁODEKU

ZBIGNIEW KOŁACZEK Z NAGRODĄ  
W KONKURSIE „EGYPT CARTOON”

„LNIANA KONFEKCJA”  
W MUZEUM LNIARSTWA

KULTURA

8 stycznia w żyrardowskiej farze odbył się koncert Arki Noego. I choć 
mieszkańcy Żyrardowa przyzwyczajeni są do koncertów w kościele 
z ukierunkowaniem na dorosłych mieszkańców, tym razem rządzi-
ły dzieci i całe rodziny, które razem z zespołem śpiewały kolędy. 

To kolejna odsłona kolędowania w Żyrardowie. Przez cały grudzień odby-
wały się w Żyrardowie wydarzenia, które miały podkreślić wyjątkowy czas 
Świąt Bożego Narodzenia. Klamrą zamykającą cykl kolędowych spotkań był 
koncert Arki Noego w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, 
który spotkał się z tłumnym zainteresowaniem mieszkańców. 

Całe rodziny uczestniczyły w koncercie, który był już ostatnią okazją do miej-
skiego kolędowania. Koncert organizowany przez Prezydenta Miasta Żyrar-
dowa, Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego był odpowiedzią na zapotrze-
bowanie propozycji kulturalnej również dla najmłodszych mieszkańców. 
Zadowolenia z koncertu nie krył również proboszcz, ks. Adam Bednarczyk, 
który cieszy się, że mury kościoła mogą służyć mieszkańcom Żyrardowa.

Zbigniew Kołaczek uhonorowany Excellence Award 
w międzynarodowym konkursie satyrycznym The 1st International 
Cartoon Contest ,,Egypt Cartoon” zorganizowanym w stolicy Egiptu 
Kairze przez Egypt Cartoon Blogger w kooperacji z Tomato Cartoon 
Magazine.

Tematem konkursu były ,,Kwiaty”. Międzynarodowe jury, którego członkiem 
był również polski artysta Dariusz Dąbrowski przyznało pierwsze miejsce 
artyście z Brazylii – Neltirowi  Santiago. Ponadto przyznano 5  Excellence 
Award. Jedna z nich trafiła w ręce Zbigniew Kołaczka. Ocenie podlegało 895 
prac, 404 artystów z 63 krajów. Ze względu na pandemię, konkurs miał for-
mę internetową.

To kolejny sukces żyrardowskiego artysty. Za swoją twórczość otrzymał na-
grody i wyróżnienia w Polsce, Włoszech, Słowacji, Luksemburgu, Macedonii, 
Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Korei, Indiach, Filipinach, Egipcie, 
Chorwacji i na Tajwanie. Jego prace były pokazywane w ponad sześćdziesię-
ciu krajach świata.

Wyroby żyrardowskich Zakładów Lniarskich to produkty najwyż-
szej jakości, które doceniano na całym świecie. Dziś największe tek-
stylne perełki fabryki lnu oglądać możecie na NASZEJ NAJNOWSZEJ 
WYSTAWIE pn. „Lniana konfekcja”. Ekspozycja poświęcona oddzia-
łowi szwalni i dystrybucji witać będzie tych, którzy wędrując szla-
kiem industrialnego Mazowsza, chcieliby poznać tajniki produkcji 
wyrobów lnianych. 
Co zobaczycie?
- park zabytkowych maszyn krawieckich w tym: stębnówki, overlocki, kro-
szetki i wielkoformatową hafciarkę wzorów
- gabloty użytkowe prezentujące oryginalne lniane obrusy i serwety pocho-
dzące z Zakładów Lniarskich
- bele tkanin żakardowych wyprodukowanych w Muzeum Lniarstwa 
- stroje polskiej projektantki Xymeny Zaniewskiej powstałe z żyrardowskie-
go lnu.
A przede wszystkim potężną dawkę wiedzy i historii! 
Ekspozycja dostępna jest od wtorku w piątku w godzinach 10:00 – 15:00, 
a w sezonie letnim również w weekendy. Wystaw „Lniana konfekcja” została 
dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go z Funduszy Promocji Kultury.

Informacja prasowa Muzeum Lniarstwa

Podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury nie odpuszczają i kolejny 
raz zdobywają nagrody w konkursach plastycznych. Koniec 2021 
roku przyniósł kolejne zwycięstwa w konkursach: „Jesień w oczach 
dziecka” i „Jesień w deszczu”.

 „Jesień w oczach dziecka” to konkurs zorganizowany przez Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Gierałtowicach. Do organizatorów napłynęło 407 prac 
z 62 placówek. Wśród laureatów znalazła się Olga Zajdel (lat 9) z Młodzie-
żowego Domu Kultury w Żyrardowie (op. Bożena Liszewska). 

Podsumowano również VI Wojewódzki  Konkurs Plastyczny ,,Jesienne Kli-
maty” zorganizowany przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej 
w. Warszawie. Tegoroczna edycja konkursu realizowana była pod hasłem 
„Jesień w deszczu”. Również i w tym konkursie zaznaczyli swoją obecność 
wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Nadia Mó-
wińska (l.8)  i Nadia Wasilewska (l.8) z Dziecięcej Akademii Plastycznej (op. 
Bożena Liszewska) zostały laureatkami zdobywając III miejsce ex-aequo.
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Rozwiązanie

Wyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki,  
a my obdarujemy 5 pierwszych osób biletami na występ Andrzeja Poniedzielskiego w Żyrardowie!

Pionowo
2. nowela Bolesława 

Prusa
3. miasto na Kujawach
4. przewlekła choroba 

oczu
5. pałeczka używana 

przez dyrygenta
6. chodzenie przez 

małe dzieci na 
czworaka

8. żałobna opaska
12. huragan, nawałnica 
14. belka podtrzymują-

ca jakąś konstruk-
cję

17. powieść Stanisława 
Lema

19. rodzaj szkoły śred-
niej

20. pojemnik na ta-
bakę

23. marka samocho-
dów osobowych 
produkowanych 
w Rosji 

24. stolica Senegalu
27. główna belka 

w stropie drewnia-

nym
29. np. „Halka” 
32. tradycyjna wędzo-

na, gruba kiełbasa
33. choroba układu 

oddechowego, 
często o podłożu 
alergicznym

34. przyrząd do pomia-
ru ciśnienia osmo-
tycznego roztworu

35. rytmiczny taniec 
hiszpański

36. niższy od sopranu
37. ulubieniec, pupil
39. przyrumieniony 

kawałek chleba
42. z mankietem
43. grzyb 
47. mężczyzna zabie-

gający o względy 
kobiety

48. wyrodny brat Abla
50. zbiornik wodny 

w Krakowie
52. korzeń włosa
55. miasto na Litwie, 

na wybrzeżu Morza 

Bałtyckiego
56. nauka o narodach 

bałtyjskich 
59. układ zawierany 

między władzą pań-
stwową a papieżem

61. aperitif pocho-
dzenia włoskiego 
o zawartości alko-
holu 11%

62. stolica Estonii 
66. potocznie o osobie 

piegowatej
68. państwo w Afryce
72. metalowe, często 

ozdobne umocnie-
nie na drzwiach

73. duch, zmora, stra-
szydło

74. ... Małysz - polski 
skoczek narciarski 

77. przykrótki 
78. mieszkaniec Belgii 

Poziomo
1. zbiór liter
4. miasto w południo-

wej części Półwyspu 

Krymskiego
5. mówienie głupstw, 

zmyślanie
7. fiński telefon
9. miasto w Czechach
10. ślad na desce lub 

pniu
11. uformowana bryła 

chleba
13. niejadek z bajki
15. dramat Geothego
16. wypuszczenie do 

sprzedaży rzeczy 
z limitowanej ko-
lekcji

18. zajęcia w szkole 
nieobowiązkowe 
lub wybierane

21. załącznik do umo-
wy

22. karłowate drzewko
24. zabawa taneczna
25. wieś w wojewódz-

twie mazowieckim, 
w której miała 
miejsce obława na 
przestępców

26. niezgodność 
z prawdą

28. Nina ... - polska 
aktorka teatralna 
i filmowa

30. święty egipski byk
31. rozmowa, przemo-

wa, wywód
35. Włoskie sportowe 

auto
38. ogół utworów gra-

nych w teatrze lub 
kinie

40. nauka, której 
przedmiotem ba-
dań są ciała nie-
bieskie

41. porasta łąkę
44. motyl nocny
45. chroni zęby
46. tłuszcz dodawany 

do ziemniaków
49. Grzegorz ... - polski 

parodysta
51. zbiorowość za-

mieszkująca okre-
ślone terytorium

53. miasto w powiecie 
nowodworskim

54. gatunek miękkiego 
drewna

57. zwierzę robocze
58. Ignacy ...- postać 

z „Lalki”
60. urządzenie do gro-

madzenia energii
63. majątek panny 

młodej
64. inaczej zeszyt
65. mit. gr. przepaść 

pod Hadesem
67. Renata ... - polska 

wokalistka
69. księżyc Urana
70. w nim umieszczona 

gałka oczna
71. ochrona towa-

rzysząca komuś 
w drodze

75. maszyna szyfrująca 
76. ciastko z okruchów 

cukierniczych 
79. ... Melchior i Bal-

tazar
80. miękkie obuwie 

domowe
81. nauka o zasadach 

i metodach klasyfi-
kowania
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Od średniowiecznej Rudy Guzowskiej do XIX-wiecznego Żyrardowa

W zamierzchłych czasach średniowiecza, tere-
ny obecnego Żyrardowa, na których w latach 
30. XIX w. powstała Fabryka Wyrobów Lnia-
nych w kolonii Girardow/Żyrardów, zwana 
później Zakładami Żyrardowskimi, pokrywała 
prastara puszcza ciągnąca się od dzisiejszych 
Skierniewic aż do Wisły, a ziemiami tymi wła-
dali książęta mazowieccy oraz majestatyczne 
tury i inne dzikie zwierzęta. 
Prawdopodobnie już około 1450 r. gdy tereny te 
należały do księcia Bolesława IV Warszawskiego lub 
jego syna Kazimierza III Płockiego, próbowano pozy-
skać do swoich celów bogate pokłady rudy darnio-
wej zalegające na okolicznych łąkach znajdujących 
się nad przecinającą te ziemie rzeką Pisą czy Pisią. 
Z końca XV w. pochodzą już pierwsze wzmianki 
o Rudzie, zwanej wówczas Wiskicką lub Kozłowicką, 
a później określanej mianem Rudy Guzowskiej.
To właśnie ruda darniowa przyciągała pierwszych 
osadników na skraj tej potężnej puszczy, gdzie kar-
czowano kolejne połacie lasu, w ten sposób pozy-
skać miejsce pod budowę prymitywnych czat, bu-
dynków gospodarczych, a także w celu pozyskania 
drewna do wytworzenia węgla drzewnego, który był 
niezbędny przy produkcji żelaza z rudy darniowej, 
wytapianego w prymitywnych piecach. Z początkiem 
XVI w. Ruda, dostarczająca regularnie żelazo, była 
już wzorowo urządzonym przedsiębiorstwem znaj-
dującym się nad obecnym stawem św. Jana, a kiero-
wanym przez specjalistę - rudnika, który pracowni-
ków dobierał sobie nie tylko z mieszkańców okolicy, 
ale prawdopodobnie także sprowadził do pracy 
hutników pochodzących z zagranicy. Rudnik musiał 
płacić roczną dzierżawę w wysokości 100 lemieszy, 
ważących w sumie około 1800 kg oraz dodatkowo 
wozu żelaza, wysyłanych na zamek w Sochaczewie, 
pod który podlegały ziemie dzisiejszego Żyrardowa. 
W połowie XVI w. Król Zygmunt II August nadał 
staroście sochaczewskiemu Gabrielowi Borkow-
skiemu hutę jako młyn rudny oraz znajdujący się 
przy nim młyn zbożowy.
W odległości wynoszącej ponad kilometr od Rudy 

Wiskickiej, już od 1510 r. funkcjonował na terenie 
obecnego żyrardowskiego parku miejskiego - młyn 
Szyszka, nazwany tak od nazwiska czy przezwiska 
jego pierwszego właściciela. W kolejnych stuleciach 
młyn ten miał swoje problemy, głównie spowodo-
wane niskim stanem wody, co w końcu doprowadzi-
ło do jego ruiny. Dopiero pod koniec XVIII w. został 
na nowo zbudowany na polecenie starościny gu-
zowskiej Pauli z Szembeków, owdowiałej wówczas 
już po raz trzeci, tym razem po słynnym Andrzeju 
Ignacym Ogińskim. W międzyczasie, w 1627 r. za-
notowano śmierć ostatniego znanego tura, niezwy-
kłego zwierzęcia, do którego zagłady doprowadziła 
przede wszystkim działalność człowieka.
Po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej, gdy polskie 
dobra duchowne, starostwa oraz dobra królewskie 
zostały skonfiskowane przez władze pruskie, tereny 
obecnego Żyrardowa, należące wtedy do dóbr gu-
zowskich, zostały oddane jednemu z ministrów kró-
la pruskiego Karolowi von Hoymowi. Tracąc Guzów 
i okoliczne ziemie, Paula Ogińska musiał opuścić 
swoją posiadłość. Wówczas interweniował na dwo-
rze w Berlinie jej syn z pierwszego małżeństwa Feliks 
Łubieński. Posiadając znaczne koneksje udało mu 
się ostatecznie doprowadzić do wymiany z Karolem 
von Hoymem. Prawie 40-letni Łubieński wymienił 
swój majątek w Szczytniku i Kalinowej pod Kaliszem 
na dawne starostwo guzowskie, czego udało mu się 
dokonać 6 marca 1797 r. Dzięki temu Paula z Szem-
beków mogła dożyć ostatnich dni w swoim domu, 
których nie zostało jej jednak zbyt wiele, ponieważ 
zmarła zaledwie 8 miesięcy później.
Guzów wraz z okolicznymi ziemiami odziedziczył Fe-
liks Łubieński, który zamieszkał w nim na stałe wraz 
z rodziną. Niedługo później, 13 maja 1798 r. do 
Guzowa przyjechała 22 letnia królowa Prus – Luiza 
Augusta Wilhelmina Amalia Mecklemburg-Strelitz, 
żona Fryderyka Wilhelma III. Królowa Luiza podróżo-
wała z Warszawy do posiadłości księżnej Radziwiłło-
wej w Nieborowie, a do Guzowa przybyła z powodu 
pewnej obietnicy, złożonej tuż po koronacji swojego 
męża. Relacje Feliksa Łubieńskiego z pruskim dwo-

rem królewskim trwały i układały się w najlepsze już 
od wielu lat. Gdy w listopadzie 1797 r. umarł stary 
król Fryderyk Wilhelm II, Łubieński został zaproszo-
ny na uroczystości pogrzebowe oraz na koronację 
nowego króla, po której ten mianował go hrabią 
pruskim. Podczas przyjęcia na cześć króla Fryderyka 
Wilhelma III oraz jego młodej i pięknej żony Luizy, 
Feliks Łubieński miał zaszczyt wygłosić przemowę.
Polski szlachcic, dawny rotmistrz wojsk koronnych, 
członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządo-
wej i uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej, w koń-
cowym momencie wystąpienia zdenerwował się 
bardzo i zmieszał, co nie uszło uwadze królowej 
Luizy. Na koniec przyjęcia poprosiła hrabiego o wy-
tłumaczenie zasiniałej sytuacji. Łubieński wyjaśnił, że 
dostrzegł w diademie i naszyjniku królowej klejnoty, 
które widział niejednokrotnie w skarbcu krakow-
skim, a które ozdabiały znajdujące się tam Polskie 
korony. Królowa Luiza zachwycona rozmową i po-
stawą hrabiego obiecała, że więcej nie założy tej bi-
żuterii, a niebawem odwiedzi jego rodzinę. Okazja 
przytrafiła się prawie pół roku później, gdy pruska 
para królewska przybyła do Warszawy.
O godzinie 10 rano, w piękny słoneczny dzień maja 
1798 r., królowa Luiza spełniła obietnicę i przybyła 
ze swoim orszakiem do Guzowa. Hrabia Łubień-
ski kazał wcześniej przygotować w najpiękniejszym 
miejscu w okolicy dwa namioty dla królowej i jej 
służby, ozdobione kwiatami oraz drzewami poma-
rańczowymi. Na spotkanie królowej wybiegły kolo-
rowo ubrane dzieci z koszami owoców, a z tłumu 
okolicznych mieszkańców wystąpiły dwie Polki i dwie 
Niemki z zaproszeniem do oglądania ich tradycyj-
nych tańców. Po powitaniu przez gospodarzy, kró-
lowa zasiadła z nimi do bogato zastawionych stołów 
stojących pod namiotami, gdzie wspólnie zjedzono 
śniadanie. Feliksowi i Tekli towarzyszyły ich dzieci. 
Wśród nich był Tomasz, Jan i Henryk, którzy ponad 
30 lat później i kilkanaście kilometrów dalej, zbudują 
Fabrykę Wyrobów Lnianych i osadę Żyrardów.
Na dobre relacje Łubieńskich z pruskim dworem 
wpłynęła na pewno też akcja kolonizacyjna przepro-
wadzona, wtedy już przez hrabiego Feliksa, w trakcie 
której sprowadzono na tereny należące do majątku 
guzowskiego około 300 rodzin niemieckich osadni-
ków, pochodzących głównie ze śląska i wielkopolski. 
Przybyłych osadników Łubieński umieścił w nowo 
powstałych wsiach na obrzeżach puszczy wiskickiej 
i jaktorowskiej, które otrzymały swoje nazwy między 
innymi od imion członków rodziny: Felixdorf („wieś 
Feliksa”; dzisiejszy Feliksów), Teklindorf (Tekla była 
żoną Feliksa; obecnie osiedle „Wschód”), Marienfeld 
(„pola Marii”, która była jedną z trzech córek Feliksa; 
Mariampol), czy Heinrichdorf – wieś Henryka.

fot. Akt założycielski Fabryki Wyrobów Lnianych

fot. Henryk Łubieński
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i „Echo Żyrardowskie”  
na łamach Życia Powiatu Żyrardowskiego

Henryk Łubieński urodził się 11 lipca 1793 r. Był 
siódmym z kolei dzieckiem Feliksa i Tekli. Jako mło-
dy chłopak fascynował się dokonaniami Napoleona, 
jednak w przeciwieństwie do starszych braci nie 
wstąpił w szeregi wojsk cesarza Francuzów, a rozpo-
czął naukę w Paryżu. Trzy lata po ostatecznej poraż-
ce Napoleona, Henryk poślubił Irenę Potocką. W po-
sagu otrzymał majątek w Kazimierzy Wielkiej, gdzie 
zaplanował budowę jednej z pierwszych cukrowni 
w Polsce. Miał 25 lat i duże ambicje. Zdawał sobie 
sprawę, że rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego 
z carem Aleksandrem I jako królem, zależy od inwe-
stycji i uprzemysłowienia polskich miast i miaste-
czek, a silna gospodarczo i bogata Polska, stanie się 
mniej zależna od wpływów rosyjskich. W wieku 32 
lat Henryk został wybrany na posła, a w roku następ-
nym, czyli w 1826 roku, ukończył w Warszawie stu-
dia na założonej przez swojego ojca Szkole Prawa 
i Administracji. Następnie odkupił od reszty rodziny 
majątek w Guzowie, który uczynił swoją główną sie-
dzibą.
W 1822 r. rząd Królestwa Polskiego nawiązał współ-
pracę, a w 1825 r. ostatecznie zatrudnił przebywa-
jącego wówczas w okolicach Wiednia francuskiego 
wynalazcę Filipa de Girarda, twórcę mechanicznej 
przędzarki lnu. Otrzymał on stanowisko naczelnego 

mechanika Wydziału Górniczego Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu, podlegając pod ministra skar-
bu Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. 
Już wówczas rząd Królestwa Polskiego planował 
budowę dużej przędzalni lnu w Warszawie, chcąc 
w ten sposób uniezależnić się od dostaw zagranicz-
nych, przy jednoczesnym inwestowaniu w rozbudo-
wę polskiego przemysłu.
Na początku XIX w. Filip de Girard wygrał konkurs 
organizowany przez rząd francuski na wynalezienie 
maszyny do mechanicznego przędzenia lnu. Kon-
kurs organizowany był ze względu na brytyjską blo-
kadę kontynentalną, przez co dostawy bawełny do 
napoleońskiej Francji były wręcz niemożliwe. To wy-
musiło potrzebę znalezienia zastępstwa dla baweł-
ny w postaci lnu, jeśli udałoby się zmechanizować 
jego produkcję. Mimo wygranej de Girarda w kon-
kursie, pokaźna nagroda nie została ostatecznie 
mu wypłacona, ze względu na porażkę Napoleona 
w jego wojnach. Odtąd ten francuski wynalazca czuł 
się pokrzywdzony przez swoją ojczyznę i szukał dla 
siebie zajęcia za granicą. Natomiast jego wynalazek 
do mechanicznego przędzenia lnu został skopiowa-
ny przez Anglików i był używany w tym czasie w róż-
nych brytyjskich fabrykach.

Po zatrudnieniu de Girarda, rząd Królestwa Polskie-
go zorganizował misję do Wielkiej Brytanii w celu 
zdobycia wiedzy na temat tamtejszych innowacji 
w zastosowaniu nowych technik produkcji w prze-
myśle włókienniczym, oraz by pozyskać specja-
listów, którzy te innowacje przeniosą na ziemie 
polskie. To najprawdopodobniej wtedy udało się 
rozpocząć współpracę z trzema braćmi ze szkoc-
kiej rodziny Garvie: Jamesem, Thomasem i Johnem, 
której cztery pokolenia tworzyły później żyrardow-
ską fabrykę. Wtedy też wysłannicy polskiego rządu 
zainteresowali się zakupem szeregu maszyn od An-
glików, pomimo zakazu ich wywozu. W ten sposób 
Brytyjczycy chcieli hamować możliwości rozwoju za-
granicznej konkurencji, jednak jak się okazało, zakaz 
ten nie stanowił dla Polaków przeszkody i maszyny 
do kraju zostały po prostu przemycone, niedługo po 
zakupieniu ich w 1829 r.
W 1828 r. Henryk Łubieński został jednym z dyrekto-
rów powstałego właśnie Banku Polskiego. Poprzez 
barona Piotra de Galicheta, ożenionego z właściciel-
ką Izdebna Kościelnego Dorotą Szymanowską, której 
siostra była żoną Piotra Łubieńskiego, bracia Łubień-
scy nawiązali bliską współpracę z Filipem de Girar-
dem. W tym samym roku rząd Królestwa Polskiego 
ogłosił konkurs na najlepszą jakościowo uprawę lnu 
krajowego. Próbki na konkurs trzeba było wysłać na 
warszawski adres Filipa de Girarda. Konkurs wygrała 
wieś Kozłowice, znana z długich tradycji chałupniczej 
produkcji wyrobów lnianych, a należąca do dóbr 
Guzowskich i tym samym Henryka Łubieńskiego. 
Przy podjęciu tej decyzji prawdopodobnie zaważyła 
jednak znajomość z de Girardem, którego Łubieńscy 
później wyróżnili nazywając wydzieloną z majątku 
kolonię, nazwiskiem tego francuskiego wynalazcy – 
Gerardów/Girardów/Żyrardów.
Łubieńscy walcząc o lokalizację budowy fabryki na 
należących do nich gruntach, argumentowali to 
niewielką odległością tych ziem od Warszawy i Łodzi, 
w której powoli rozkwitał przemysł włókienniczy. 
Kolejnym argumentem za wyborem dóbr guzow-
skich była przecinające je rzeka Pisia, stanowiąca 
początkowo naturalne źródło energii dla fabryki. 
Chcąc mieć realny wpływ na lokalizację przyszłej fa-
bryki, Henryk Łubieński już jako dyrektor Banku Pol-
skiego, wraz ze swoimi braćmi i kilkoma współpra-
cownikami założył w czerwcu 1829 r. Towarzystwo 
Wyrobów Lnianych, któremu na początku marca 
1830 r. rząd Królestwa Polskiego przekazał przemy-
cone z Wielkiej Brytanii maszyny do mechanicznego 
przędzenia lnu.
Decyzja o budowie Fabryki Wyrobów Lnianych 
w wydzielonej z dóbr guzowskich koloni Żyrardów, 
a należącej do Henryka Łubieńskiego, została osta-
tecznie zatwierdzona 23 marca 1830 r. przez Radę 
Administracyjną Królestwa Polskiego. I właśnie tego 
dnia, rozpoczęła się historia Żyrardowa.

fot. Fragment Carte de Pologne z 1772 roku

fot. Fragment mapy szczególnej województwa rawskiego z 1792 roku
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DATA KOLEJNEGO WYDANIA:
19 SIERPNIA

Finał WOŚP na sportowo!

Świąteczny Turniej  
Tenisa Stołowego
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Silver Gym: Ćwiczenia  
ze sztangą lub kijem  
z  Tomkiem Srebrnikiem

4. Ćwiczenie – martwy ciąg. Utrzymujemy wyprostowaną 
postawę na lekko ugiętych nogach. Daleka praca biodrem 
do tyłu, schodzimy sztangą/ kijem na wysokość kolan, wra-
camy ściągając łopatki i prostując postawę. 

3. Ćwiczenie – wiosłowanie. Ustawiając się w półskłonie 
przyciągamy do siebie kij / sztangę na wysokości dolnej 
części brzucha, przy zachowaniu prostych pleców i lekko 
ugiętych nóg w kolanach. 

2. Ćwiczenie – przysiad ze sztangą. Utrzymujemy wypro-
stowaną sylwetkę ze sztangą / kijem umieszczonym na gór-
nej części pleców. Pozycja startująca jest wyprostowana 
i powoli robimy przysiad z daleko wysuniętym biodrem do 
tyłu. Staramy się do zejścia do kąta 90 st.

1. Ćwiczenie na boczne mięśnie tułowia korygująca posta-
wę. Możemy używać sztangi lub kija od szczotki, w zależ-
ności od tego, czym dysponujemy. Skupiamy się na jak naj-
większej ilości powtórzeń. Kijek układamy sobie na górnej 
części mięśni naszych pleców. Staramy się maksymalnie 
wypchnąć klatkę piersiowa i doprostować postawę. Nogi 
lekko ugięte w stawach kolanowych. Ćwiczenie polega na 
robieniu skrętów tułowia raz na jedną stronę, raz na drugą. 

W 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy włączają się ludzie znani z róż-
nych dziedzin. W sztabie WOŚP w Żyrar-
dowie zorganizowano szereg ciekawych 
atrakcji. Sam finał zaczyna się już na dwa 
tygodnie przed ogólnopolskimi obchoda-
mi od wydarzeń sportowych. 

15 stycznia o godzinie 15:00 w Academii Go-
rila Żyrardów odbędą się otwarte sparingi. To 
jedno z pierwszych wydarzeń, które rozpocznie 
program 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Każdy uczestnik, by wziąć udział 
w sparingu musi jedynie wrzucić datek do 
puszki. Inicjatorem i pomysłodawcą tego wyda-
rzenia jest Academia Gorila Żyrardów. Sparingi 
odbędą się przy ul. Piaskowej 21/ 23 w siedzi-
bie Academii Gorila. Jednak to nie jedyne wy-
darzenia, które planowane jako preludium do 
głównego Finału WOŚP. 

Również 15 stycznia o godzinie 11;00 w Cen-
trum Kultury obędą się warsztaty tańca irlandz-
kiego z Mistrzynią Europy, Dorotą Czajkowską-
-Szubiczuk. Tu również wystarczy „nawrzucać” 
do puszki i korzystać z tej jedynej w Żyrardowie 
możliwości poznania technik tańca irlandzkie-
go. 

Po Orszaku Trzech Króli w Aqua Żyrardów od-
był się Turniej Tenisa Stołowego organizowany 
przez SL Salos Żyrardów. To już II edycja tur-
nieju, która w tym roku nabrała rozpędu i siły, 
co pokazuje, że tenis stołowy ciągle cieszy się 
dużą popularnością. 
- W 2020 roku tuż przed wprowadzeniem lockdow-
nu w 4 dni zorganizowaliśmy pierwszy turniej tenisa 
stołowego, w którym udział wzięło około 50 osób. Już 
wtedy było to jedno z największych wydarzeń w tej 
dyscyplinie w naszym mieście. W tym roku spotkało 
się to z jeszcze większym odzewem – mówił Albert 
Świrta, koordynator turnieju. W tym roku do turnieju 
zgłosiło się blisko 10 zawodników z Warszawy, Gro-
dziska Mazowieckiego, Siedlec, Wiskitek, Sochacze-
wa. Zawodnicy startowali w 3 kategoriach: kobiety 
(bez podziału na wiek), żacy i młodzicy (urodzeni 
w roku 2009 oraz młodsi), kadeci i juniorzy (urodzeni 
w latach 2003 - 2008) i seniorzy.
W każdej kategorii wyłoniliśmy 3 najlepszych zawod-
ników. 
KATEGORIA KOBIET:
1 miejsce - Balcerzak Julia 
2 miejsce - Pietrzak Mariola
3 miejsce - Kulnis Margerita
KATEGORIA ŻAK/MŁODZIK:
1 miejsce - Odolczyk Oliwier
2 miejsce - Wojtczak Patryk
3 miejsce - Rozbicki Dawid i Wytrykowski Bartosz
KATEGORIA KADET/JUNIOR:
1 miejsce - Murasicki Igor
2 miejsce - Pęśko Jan
3 miejsce - Czarnecki Maksymilian
KATEGORIA SENIOR:
1 miejsce - Klepko Jan
2 miejsce - Chubai Mykhailo
3 miejsce - Olzcak Kacper
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pu-
chary i nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik pamiąt-
kowy medal. 


