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Śmiertelny wypadek

25 stycznia w wyniku zderzenia dwóch sa-
mochodów osobowych na ul. Mireckiego 
w Żyrardowie zginęła 23-letnia kobieta.

 
strona 3

Niszczycielska wichura
 
Potężna wichura przyniosła ogromne znisz-
czenia w Międzyborowie, Sadych Budach, Du-
ninopolu i Radziejowicach.

 
strona 4

20-lecie marszałka
 
20-lecie to czas podsumowań, ale i planów na 
przyszłość. O tym rozmawialiśmy z Marszał-
kiem Województwa Mazowieckiego Adamem 
Struzikiem.  

strona 8

Tym razem mieszkańcy Gminy Jaktorów, Wiskitki i Żyrardowa nie wyrażają sprzeciwu wobec budowy samego Centralnego Portu Komunikacyjne-
go, ale dalszych planów związanych z budową sieci kolejowych.

strona 2

„Centralny Port Komunikacyjny  „Centralny Port Komunikacyjny  
nie może zagrażać  nie może zagrażać  

żywotnym interesom mieszkańców żywotnym interesom mieszkańców ” ” 
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CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY NIE MOŻE ZAGRAŻAĆ 
ŻYWOTNYM INTERESOM MIESZKAŃCÓW

WAŻNE

R E K L A M A

– Choć Centralny Port Komunikacyjny 
to  szansa na  jeszcze większy rozwój mia-
sta, infrastruktura towarzysząca tej  inwe-
stycji nie  może zagrażać żywotnym intere-
som mieszkańców – mówi Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski, Prezydent Miasta Żyrardo-
wa.
Zdaniem Prezydenta, projekt STEŚ (Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) dla 
projektu pn.  Budowa Węzła Kolejowego CPK 
zakłada rozwiązania dotyczące przebiegu nowo-
projektowanej linii kolejowej, które w rażący spo-
sób godzą w  interesy i  oczekiwania społeczne 
mieszkańców Żyrardowa. 
–  Nie  zostały przedstawione jakiekolwiek kryteria, 
które uzasadniałyby przyjęcie takich, a nie  innych 
rozwiązań dotyczących przebiegu tras linii kolejo-
wych. Nie udzielono żadnych wyjaśnień, dlaczego 
prezentowany dotychczas społecznościom lokal-
nym przebieg linii kolejowych, określanych jako 

warianty W31, W32, W33, W34, tak dalece odbie-
gający od dotychczas prezentowanych tras, został 
zmieniony – podkreśla Prezydent.

Przebieg projektowanej linii kolejowej, zakłada-
jący nową lokalizację na terenie Gminy Wiskitki 
oraz na terenie Gminy Miasto Żyrardów, został 
zaproponowany bez uprzedniego rozpoznania 
w  zakresie wymagań prawnych i  środowisko-
wych obowiązujących na tych terenach.

Prezydent zwraca uwagę na fakt, iż projektowa-
ny przebieg linii kolejowej przebiega w granicach 
ustanowionej strefy ochronnej ujęcia wody pod-
ziemnej „SOKULE” dla miasta Żyrardowa. Na te-
renie strefy ochrony ujęcia wody obowiązuje 
szereg zakazów, w tym także, zabrania się budo-
wy nowych dróg publicznych, z wyjątkiem dróg 
gminnych.

Kolejnym argumentem przeciw projektowanej 
linii kolejowej w tym wariancie, jest obowiązujący 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, który przeznacza tereny objęte projektem 
w  granicach Żyrardowa na  cele inwestycyjne 
tj. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
na  którym dotychczas zrealizowano już wiele 
nowych domów jednorodzinnych.

– Proponowana trasa linii kolejowej, zlokalizowa-
na w  granicach administracyjnych miasta Żyrar-
dowa, pozostaje w  kolizji z  istniejącą, właściwie 
nową zabudową jednorodzinną i zamiast sprzyjać 
mieszkańcom, będzie nie tylko źródłem konfliktów, 
lecz także stanowić będzie barierę w rozwoju tego 
obszaru miasta. Dlatego, reprezentując miasto 
i  mieszkańców, stanowczo protestuję przeciwko 
temu wariantowi  – podkreśla Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski.

Swój sprzeciw dot. linii kolejowej wyrazili także 
radni, którzy Sesji Rady Miasta dnia 19 stycznia 
podjęli w tej sprawie uchwałę.
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KARTA MIESZKAŃCA JUŻ WKRÓTCE!  

PIERWSZA RADA SENIORÓW MIASTA ŻYRARDOWA ŚMIERTELNY WYPADEK 
W ŻYRARDOWIE - NIE 

ŻYJE 23-LATKA!

WAŻNE

Od lutego mieszkańcy Żyrardowa będą mogli składać wnioski o przyznanie Karty Miesz-
kańca. To możliwość korzystania ze zniżek proponowanych przez miasto, dla osób, które 
mieszkają w Żyrardowie i tu odprowadzają podatki. To pakiet lojalnościowy, który pokazu-
je synergię między mieszkańcami a samorządem. 

- Karta mieszkańca to taki trochę program lojalnościowy dla mieszkańców Żyrardowa. Z jednej strony 
jest to karta dla osób, które zamieszkują Żyrardów i również rozliczają się z podatków w Urzędzie 
Skarbowym w Żyrardowie – tłumaczy Adam Lemiesz, Zastępca Prezydenta Żyrardowa. 

Z jakich zniżek będą mogli skorzystać mieszkańcy Żyrardowa?

•	 Darmowa komunikacja miejska dla mieszkańców miasta do 26 r.ż. w I i II strefie

•	 Zniżki do kina Len

•	 Zniżki na basen w Żyrardowie

To taki pakiet startowy, który z pewnością będzie się rozwijał. Już teraz projektowane są kolejne zniżki 
zarówno ze strony samorządu jak i prywatnych firm. Karta mieszkańca wchodzi od początku lute-
go, kiedy to będzie można składać wnioski o przyznanie karty w wersji elektronicznej i plastikowej. 
Planowane jest także stworzenie aplikacji, która pozwoli na korzystanie symultaniczne z kart, które 
mieszkańcowi przysługują - Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny etc. Karta przyznawana jest wstępnie 
na dwa lata. Zastrzeżeniem samorządu jest jednak możliwość zablokowania karty, jeśli mieszkaniec 
z niej korzystający będzie miał zadłużenie wobec miasta. Po opłaceniu zadłużenia, karta zostanie au-
tomatycznie odblokowana. 

We wtorek 25 stycznia tuż przed godzi-
ną 20:00 na skrzyżowaniu ul. Mireckiego 
i Marii Konopnickiej w Żyrardowie doszło 
do śmiertelnego wypadku. 20-latka kie-
rującą samochodem marki Peugeot nie 
ustąpiła pierwszeństwa 37-latce kierują-
cej samochodem marki Honda, jadącej od 
strony Międzyborowa. Mimo reanimacji 
w wyniku zderzenia zmarła 23-latka, pa-
sażerka peugeota.

Kierująca hondą z urazem głowy trafiła do 
szpitala w Żyrardowie. Kierująca peugeotem 
z urazem kręgosłupa została przetransporto-
wana do szpitala w Grodzisku Mazowieckim. 
„Teraz policjanci pod nadzorem prokurato-
ra ustalają okoliczności i przyczynę tego tra-
gicznego w skutkach wypadku. Zmienne wa-
runki atmosferyczne, padający deszcz, śnieg, 
silny wiatr powodują, że warunki drogowe są 
trudne. Wywołana opadami atmosferycznymi 
i niską temperaturą śliskość nawierzchni spra-
wia, że łatwo utracić kontrolę nad pojazdem. 
Znacznie też wydłuża się droga hamowania 
pojazdów. Dlatego po raz kolejny apelujemy 
o zachowanie rozwagi, ostrożności na drodze 
oraz o dostosowanie prędkości do panujących 
warunków!” informuje żyrardowska policja.

19 stycznia w Centrum Kul-
tury w Żyrardowie odbyły 
się pierwsze w historii sa-
morządu żyrardowskiego 
wybory do Rady Seniorów. 
W głosowaniu mógł wziąć 
udział każdy mieszkaniec 
Żyrardowa, który ukończył 
60 lat i widniał w ewidencji 
mieszkańców Żyrardowa. 
Lokal wyborczy odwiedziło 
224 seniorów, co stanowi ok 
2,2% uprawnionych do gło-
sowania.

- Rada będzie organem dorad-
czym dla Prezydenta Żyrardowa 
i ma dbać o interesy seniorów. 

Wydaje nam się, że będzie to 
dobry wstęp do rozwoju poli-
tyki senioralnej w naszym mie-
ście – mówi Barbara Smolarek, 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Po-
lityki Społecznej Urzędu Miasta 
Żyrardowa. – Mamy nadzieję, że 
Rada seniorów będzie aktywna 
i będzie działać na rzecz miesz-
kańców. 

24 stycznia w Biuletynie Infor-
macji Publicznej pojawiła się 
informacja o powołanej przez 
Prezydenta Żyrardowa Lucja-
na Krzysztofa Chrzanowskiego 
Radzie Seniorów w poniższym 
składzie:

1. Baka Stanisław 

2. Grundman Wojciech

3. Hamerszmit Jolanta 

4. Helbich Barbara 

5. Orzechowski Janusz 

6. Ratajczyk Teresa 

7. Strzelczyk Stanisława. 

8. Suska Janina 

9. Uchal Ewa 

10. Wasilewski Stanisław 

11. Zieliński Bogdan 

12. Lenarczyk Krystyna
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POWIAŁO W LESIE 
 I CO DALEJ?

Poniedziałkowa burza z 17 stycznia 2022r wy-
rządziła olbrzymie szkody mieszkańcom Mię-
dzyborowa. Współczujemy wszystkim którzy 
ponieśli straty. Ucierpiały również lasy Le-
śnictwa Żyrardów w zarządzie Nadleśnictwa 
Radziwiłłów. Leśniczy Janusz Adamiak szacuje 
straty. Wstępne szacunki mówią o 2 hekta-
rach zupełnie zniszczonego lasu, do całkowite-
go uporządkowania powierzchni i posadzenia 
nowego pokolenia drzew. Na pozostałej po-
wierzchni kompleksu Międzyborów, usunięte 
zostaną pojedyncze połamane i powywracane 
z korzeniami drzewa. Priorytetem Nadleśnic-
twa jest szybkie usunięcie drzew zagrażają-
cych mieszkańcom a w terminie późniejszym, 
przystąpimy do zagospodarowania terenów 
poklęskowych.
Lasy w Międzyborowie to pierwsze pokolenie drzew 
rosnące na gruncie porolnym.  Specyfika lasu w Mię-
dzyborowie to jest wysoki wiek powyżej 70 lat i skład 
gatunkowy drzewostanów z przewagą sosny i brzo-
zy spotęgowała skalę zniszczeń. W wyniku obec-
nych działań nadleśnictwa powstają drzewostany 
wielogatunkowe z dębem, bukiem, jaworem, lipą 
i modrzewiem, ze złożoną strukturą bardziej odpor-
ną na niekorzystne zjawiska pogodowe. 
Sytuacja klęskowa z którą mamy miejsce w Między-
borowie, odsłoniła problem zasiedlania terenów 
bezpośrednio graniczących z lasami.  Drzewa, które 

w środowisku spełniają bardzo ważne i pożyteczne 
funkcje stają się niebezpieczne w obliczu bezpo-
średniej zabudowy przy lasach. Pomimo corocz-
nych przeglądów drzewostanów pod względem 
bezpieczeństwa wykonywanych przez leśników nikt 
nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa 
naszym sąsiadom w przypadku zjawisk ekstremal-
nych. Przy okazji usuwania drzew niebezpiecznych 
zwłaszcza przy drogach publicznych, bardzo często 
spotykamy się z krytyką naszych działań ze strony 
osób „troszczących się o przyrodę”. Leśnicy w swo-
jej codziennej pracy, muszą pogodzić potrzeby róż-
nych interesariuszy, często zupełnie sprzecznych.
 Kompleks Międzyborów jest chętnie odwiedzany 
przez spacerowiczów i zrobimy wszystko aby można 
było z niego bezpiecznie korzystać. W najbliższych 
dniach przystąpimy do porządkowania powierzchni 
po huraganowych. Przepraszamy mieszkańców za 
wszelkie utrudnienia wynikające z prowadzonych 
prac porządkowych i prosimy o wyrozumiałość.
Do czasu zakończenia prac porządkowych, w trosce 
o swoje zdrowie i życie, prosimy mieszkańców Mię-
dzyborowa i okolic o niekorzystanie z lasu. W lesie 
jest mnóstwo drzew pochylonych z uszkodzonym 
systemem korzeniowym, które w każdej chwili na-
wet przy niewielkim podmuchu wiatru stają się 
śmiertelnie niebezpieczne.

Inf. prasowa i foto: Jan Szczurek, inż. nadzoru 
w Nadleśnictwie Radziwiłłów

17 stycznia z pewnością zapisze się 
w historii Gminy Jaktorów. Potęż-
na wichura przyniosła ogromne 
zniszczenia szczególnie w miej-
scowościach Międzyborów i Sade 
Budy. Zniszczenia dotknęły rów-
nież Gminę Wiskitki i miejscowość 
Duninopol. Połamane drzewa 
usuwano z posesji w Radziejowi-
cach. Wiatr nie tylko łamał drzewa 
i słupy energetyczne, ale uszkadzał 
dachy, niszczył stodoły i domy oko-
licznych mieszkańców.
Szkody, które zostały wyrządzone 
w wyniku zmian atmosferycznych nad 
powiatem żyrardowskim, grodziskim 
i sochaczewskim można określić jako 
dotąd niespotykane w historii. Zerwane 
dachy, połamane drzewa i słupy wyso-
kiego napięcia to widok, który dla wielu 
był pierwszym, który ujrzeli w ponie-
działkowe przedpołudnie. 
Syreny straży pożarnej, zastępy straża-
ków i strażaków ochotników były tymi 
najczęściej przejeżdżającymi przez 
Międzyborów. W poniedziałek w tym 
miejscu panował chaos. Mieszkańcy 
znaleźli się w nieznanej dotąd sytuacji. 
Z danych Państwowej straży Pożarnej 

w Grodzisku Mazowieckim wynika, że 
od godziny 10:04 do Stanowiska Kie-
rowania Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gro-
dzisku Mazowieckim do godziny 16:00 
wpłynęło około 180 zgłoszeń głównie 
związanych z wiatrołomami. W działa-
niach związanych z likwidacją zagrożeń 
zaangażowane są prawie wszystkie 
jednostki ochrony przeciwpożarowej 
z terenu powiatu grodziskiego ponad-
to Wojewódzkie Stanowisko Koordy-
nacji Ratownictwa zadysponowało do 
działań przy usuwaniu skutków wiatro-
łomów pluton wsparcia „WICHURA”, 
w skład którego wchodzą jednostki 
ochrony przeciwpożarowej z terenu 
powiatów; grójeckiego, warszawsko- 
zachodniego oraz żyrardowskiego. 
Mieszkańcy Międzyborowa i Sadych 
Bud na kilka dni zostali bez prądu. Mimo 
usilnych starań zarówno strażaków jak 
i pracowników PGE szkody wyrządzo-
ne przez wichurę nie były możliwe do 
zniwelowania w ciągu doby. Wiatroło-
my nawiedziły również Gminę Wiskitki. 
Tu najbardziej ucierpiała miejscowość 
Duninopol. – Wyjechaliśmy z domu, 
zawieźć dzieci do szkoły. Zadzwonił są-

siad, że wiatr nam dach zwiał – mówi 
pan Andrzej, mieszkaniec Duninopola. 
– Teraz już wszystko jest zabezpieczo-
ne, więc możemy normalnie mieszkać. 
Mamy nadzieję, że nie będzie ciekło. 
Największe straty poniósł pan Adam, 
również mieszkaniec Duninopola, któ-
remu wiatr rozwalił stodołę i zerwał 
dach z domu. – W tym domu mieszka 
moja mama i córka. Nie inwestowali-
śmy wcześniej w ten dom, bo sami nie 
wiemy, czy warto. Mają tu wybudować 
lotnisko, to nie wiadomo, co robić – 
mówi pan Adam, który ocenia, że same 
szkody będą naprawiać przez najbliż-
sze 3 miesiące. 
W dniu przejścia trąby powietrznej do 
poszkodowanych mieszkańców przy-
jechał Burmistrz Wiskitek Rafał Mitu-
ra oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Anna 
Wiśniewska, by wstępnie ocenić stra-
ty mieszkańców. 27 stycznia wyszedł 
pierwszy przelew z GOPSu, który ma 
pomóc w uporaniu się z wynikłymi stra-
tami. 
Również w Jaktorowie poszkodowani 
mieszkańcy proszeni są o zgłaszanie 
strat do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, jednak są pewne obostrze-
nia.
 „Zgłosić można straty dotyczące tylko 
i wyłącznie budynków zamieszkałych. 
Niestety, ale nie ma możliwości uzyska-
nia zasiłku celowego na potrzeby odbu-
dowy np.: uszkodzonego ogrodzenia 
nieruchomości, budynków gospodar-
czych, budynków niezamieszkałych, 
będących w budowie czy też naprawy 
uszkodzonych samochodów.” – czyta-
my na stronie Urzędu Gminy Jaktorów. 
Obecnie okolica powraca do dawnego 
wyglądu, choć strat nie da się jeszcze 
oszacować. Dodatkowym utrudnie-
niem był prądu, który doskwierał miesz-
kańcom przez kilka dni. Nastroje spo-
łeczne pokazywały dużą chwiejność. 
Część mieszkańców wykazywała dużą 
wdzięczność służbom zaangażowanym 
w akcję, inni wyrażali złość na utrudnie-
nia wynikające m.in. z braku prądu. Nie 
można jednak odmówić współpracy, 
która wynikła między mieszkańcami. Na 
pomoc przyszli nie tylko strażacy ochot-
nicy, ale również pomocą wykazały się 
inicjatywy oddolne i harcerze. To poka-
zuje, że potrzebujący nigdy nie zostają 
sami w swej niedoli.

TRĄBA POWIETRZNA ZNISZCZYŁA DZIESIĄTKI DOMÓW
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Ponad 200 inwestycji lokalnych zostało zreali-
zowanych w subregionie żyrardowskim dzięki 
wsparciu samorządu województwa w wysoko-
ści ponad 31 mln zł. Wśród nich znalazły się za-
równo duże projekty m.in. modernizacja bloku 
operacyjnego w Sochaczewie, rozbudowa szko-
ły podstawowej w gminie Wiskitki i przebudo-
wa drogi powiatowej 1672W Warka – Chynów, 
jak również te mniejsze dotyczące doposaże-
nia jednostek OSP, rozbudowy infrastruktury 
sportowej czy wparcia dla sołectw. Na tym nie 
koniec. Również w tym roku samorządy lokal-
ne mogą ubiegać się o wsparcie na różnego 
rodzaju projekty i inicjatywy. W puli jest aż 230 
mln zł. Władze regionu planują także remonty 
i modernizacje dróg wojewódzkich, na które 
w subregionie żyrardowskim przeznaczą 12,5 
mln zł. 
13 stycznia w Resursie spotkali się przedstawiciele 
Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego, Adam Orliński 
i Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego, Dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Grzegorz Obłękowski i Prezydent 
Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski na konfe-
rencji prasowej będącej podsumowaniem działań na 
rzecz Subregionu Żyrardowskiego.
– Przed nami bardzo optymistyczny i ambitny bu-
dżet, w którym główny nacisk kładziemy na inwesty-
cje i wsparcie samorządów lokalnych – podkreśla 
marszałek Adam Struzik. – Zdajemy sobie sprawę jak 
wielkie są potrzeby w regionie, na które nie zawsze 
starcza środków w budżetach miejskich, gminnych 
czy powiatowych. Dlatego w tym roku po raz kolej-
ny uruchomimy nasze programy wsparcia. Pierwszy 
z nich, adresowany do sołectw już ruszył i można 
ubiegać się o małe granty na rozwój tych najmniej-
szych wspólnot. W sumie tylko w tym roku na wspar-
cie samorządów lokalnych przeznaczymy blisko 230 
mln zł. Oczywiście już dziś zachęcam wszystkich 
Państwa do przygotowywania i zgłaszania projektów 
w ramach trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Mazowsza, która ruszy już niedługo. 
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, z tej 
puli 1,4 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje. 
Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe 
w 2022 r. wyniesie blisko 884 mln zł. 
Jak zauważa wiceprzewodniczący sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego, Mirosław Adam Orliński 
budżet jest proinwestycyjny i prorozwojowy. – Dla 
mnie szczególnie ważny jest fakt, że po raz kolejny 
przeznaczymy środki na nasze autorskie programy 
wsparcia. W tym roku poszerzamy ich zakres także 
o ochronę klimatu, wsparcie rad młodzieżowych i se-
niorów. Te pieniądze są bardzo potrzebne, o czym 
przekonujemy się każdego roku, gdy wartość złożo-

nych wniosków znacząco przekracza budżet, jakim 
dysponujemy. A efekty widać gołym okiem. Tylko 
w ubiegłym roku w subregionie żyrardowskim dzięki 
naszemu wsparciu zrealizowanych zostało 205 lokal-
nych inwestycji. 
205 lokalnych inwestycji ze wsparciem sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego w 2021 r.
Ponad 31 mln zł pozyskały w ubiegłym roku samorzą-
dy lokalne z subregionu żyrardowskiego na realizację 
205 inwestycji. – Wśród nich mamy nową infrastruk-
turę sportową, doposażenie placówek medycznych, 
wyremontowane strażnice, nowe wozy strażackie, 
drogi, świetlice wiejskie czy oświetlenie uliczne – wy-
licza wiceprzewodniczący sejmiku województwa ma-
zowieckiego, Marcin Podsędek. – Jednym słowem 
nasze programy wsparcia pomagają rozwijać się 
lokalnym samorządom. W ubiegłym roku na ich re-
alizacje przeznaczyliśmy w sumie ponad 540 mln zł. 
W tym będzie to kolejnych 230 mln zł. 
- Koleżanki i koledzy samorządowcy w ramach Żyrar-
dowskiego Obszaru Funkcjonalnego powierzyli mi 
funkcję przewodniczącego, co jest z jednej strony dla 
mnie wyróżnieniem, ale też mam świadomość ogro-
mu pracy, który nas czeka – mówił Prezydent Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski. – Praktycznie zakończyliśmy 
już prace nad Wspólną Strategią Rozwoju Żyrardow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego. I wiem, że będziemy 
pierwsi z tymi dokumentami. Widzę, że samorządow-
cy w naszym subregionie bardzo wyczekuję już tej 
możliwości składania wniosków o środki unijne – do-
daje prezydent. 
Dzięki wsparciu samorządu województwa w ubie-
głym roku zrealizowanych zostało 40 inwestycji w po-
wiecie żyrardowskim, 64 w powiecie sochaczewskim 
oraz 101 w powiecie grójeckim. Największym powo-
dzeniem cieszyły się granty dla sołectw – 96 zreali-
zowanych inwestycji, na doposażenie OSP i moder-
nizację strażnic – 55 projektów oraz modernizację 
i rozbudowę infrastruktury sportowej – 13.
Plany na 2022 r. - 229 mln zł na programy wspar-
cia
Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy 
także środki na wsparcie samorządów lokalnych. 
W 2022 r. będzie to ponad 229 mln zł.
Największa pula środków, czyli ponad 142 mln zł 
zostanie przeznaczonych na instrument wsparcia 
zadań ważnych. Dzięki temu wsparciu gminy otrzy-
mują środki na budowę dróg, modernizacje placó-
wek kulturalnych czy oświatowych. Poza dotychczas 
realizowanymi programami, pojawią się również 
nowe dotyczące adaptacji do zmian klimatu, wspar-
cia młodzieżowych rad gmin i dzielnic oraz wsparcia 
rad seniorów.
• 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
• Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw 

Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic – 1 mln zł;
• Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw 

Rad Seniorów – 1 mln zł.
Największe inwestycje drogowe
Na modernizację i rozbudowy dróg wojewódz-
kich w subregionie żyrardowskim samorząd woje-
wództwa przeznaczy w 2022 r. ponad 12,5 mln zł. 
– Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo użyt-
kowników dróg, dlatego wzorem lat ubiegłych prze-
znaczamy kolejne środki m.in. na budowę sygnali-
zacji świetlnych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Jak 
tylko warunki atmosferyczne pozwolą kontynuować 
będziemy prace przy budowie mostu w Walerianach 
oraz remont drogi 719 od skrzyżowania z drogą kra-
jową nr 50 w kierunku Walerian. Prosimy kierowców 
o wyrozumiałość i stosowanie się do obowiązującej 
organizacji ruchu – mówi dyrektor MZDW Grzegorz 
Obłękowski. 
Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:
• remont drogi wojewódzkiej nr 725 w km 25+710 

do km 26+500 oraz w km 29+800 do km 33+850  
gm. Błędów – 4,7 mln zł;

• remont drogi wojewódzkiej nr 705 od km 1+800 
do km 3+100 na terenie gminy Brochów– 2,4 mln 
zł;

• remont drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od 
km 31+595 do km 31+895 i od km 42+300 do 
km 43+100 – 1,4 mln zł;

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na od-
cinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warec-
ka, polegająca na budowie chodnika – 556 tys. zł 
(inwestycja realizowana w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Mazowsza);

• remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 
705 od km 17+285 do km 17+575 (od mostu 
nad Utratą do skrzyżowania z ul. Trojanowską) 
od km 19+905 do km 20+185 ul. Piłsudskiego 
(od ul. Licealnej  do ul. Głowackiego) na terenie 
Sochaczewa – 529 tys. zł;

• kontynuacja prac przy budowie mostu w Wale-
rianach w ciągu drogi 719 – 1 mln zł;

• kontynuacja prac remontowych na drodze 719 
od skrzyżowania z drogą krajową nr 50 do m. 
Waleriany – 970 tys. zł;

• bezpieczny pieszy i kierowca – budowa sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariań-
skiej – 470 tys. zł (inwestycja realizowana w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza);

• ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy 
drodze Nr 730 – 320 tys. zł (inwestycja realizowa-
na w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazow-
sza).

PODSUMOWANIE I PLANY NA ROK 2022
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CIEPŁY POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH NOWA STAWKA ZA ODBIÓR ODPADÓW

TAKSÓWKA DLA SENIORA – 
NOWA USŁUGA SPOŁECZNA 

MIASTA ŻYRARDOWA 

Przypominamy, że najubożsi mieszkańcy Żyrardowa mogą otrzy-
mywać codzienne wsparcie w formie ciepłego posiłku. Ponadto ist-
nieje możliwość otrzymywania paczek żywnościowych z artykuła-
mi spożywczymi. Zachęcamy osoby potrzebujące takiej pomocy do 
kontaktu z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.  
Dożywianie realizowane jest w ramach Programu „Posiłek w szkole 
i w domu”. Korzystają z niego mieszkańcy uprawnieni na mocy decyzji ad-
ministracyjnej Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie. 
Osoby dorosłe otrzymują ciepły posiłek od poniedziałku do piątku, z wyłą-
czeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz jednego pełnego miesiąca 
wakacyjnego. Są to jednodaniowe gorące posiłki, wydawane na terenie Pa-
rafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie przy ul. Narutowicza 30, w go-
dzinach od 12:30 do 14:00. Aktualnie z tej formy pomocy korzysta 39 osób.
Ponadto z programu korzystają dzieci ze szkół i przedszkoli. W sumie 87 
osób otrzymuje dwudaniowy gorący posiłek w placówce, do której uczęsz-
cza. Dzieci, które z uwagi na chorobę, kwarantannę czy zdalne nauczanie 
nie mogą skorzystać z posiłku w placówce, otrzymują pomoc finansową na 
zapewnienie posiłku w domu.
Aby móc skorzystać z Programu, trzeba złożyć w Centrum Usług Społecz-
nych w Żyrardowie podanie z prośbą o dofinansowanie do posiłku. Kryte-
rium dochodowe wynosi 1 051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 
a dla osoby w rodzinie, nie może przekraczać 792,00 zł. W sytuacji kiedy 
dochody są nieznacznie wyższe, istnieje możliwość przyznania innej pomo-
cy finansowej.
Podsumowując:
• 39 osób korzysta z pomocy wydawanych posiłków na terenie parafii,
• 87 osób korzysta z posiłku w placówce oświatowej,
• 252 osoby otrzymały pomoc finansową.
CUS Żyrardów w ramach Programu operacyjnego pomoc żywnościowa 
FEAD udziela również pomocy w formie paczek żywnościowych. W roku 
2021 z Programu skorzystało 831 osób, które raz w miesiącu odbierają 
paczki z suchym prowiantem.
Aby otrzymać paczkę żywnościową z Programu FEAD, kryterium docho-
dowe wynosi: 1 542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dla osoby 
w rodzinie, nie może przekraczać 1 161,60 zł.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu w Centrum Usług Społecz-
nych w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3, od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00 – 16.00, nr tel. 45 855 31 26.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

W związku z planowanym rozpoczęciem świadczenia usług społecznych 
dla mieszkańców Żyrardowa, Centrum Usług Społecznych przygotowa-
ło cykl informacji prezentujących konkretne nowe rozwiązania, z któ-
rych mieszkańcy będą mogli korzystać już niebawem. Jedną z takich 
usług jest taksówka dla seniora.
Dla kogo?
Usługa taksówki dla seniora psychologicznego przeznaczona jest dla mieszkań-
ców Żyrardowa w wieku 60+, osób samotnych, niesamodzielnych, z niepełno-
sprawnością.
Na czym polega usługa?
Usługa polega na przewozie osób na terenie Miasta Żyrardowa celem załatwie-
nia spraw związanych 
z codziennym funkcjonowaniem. Osoby uprawnione będą mogły skorzystać 
z usługi cztery razy w miesiącu. Przejazd może być zrealizowany np. do lekarza, 
na zakupy, do urzędu, do kina lub biblioteki. Usługa ma ułatwić codzienne funk-
cjonowanie osobom, które tego potrzebują. 
Wykaz wszystkich usług społecznych oraz szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie https://cus-zyrardow.pl/uslugi-spoleczne/ lub na miejscu, w siedzibie 
CUS.
Centrum Usług Społecznych zachęca mieszkańców do zgłaszania zaintereso-
wania skorzystaniem z usług przewidzianych w Programie Usług Społecznych 
Miasta Żyrardowa. Czekamy na Państwa zgłoszenia pod nr tel.: 46 855 31 26 w. 
12, kom. 519 441 704, mailem na adres uslugispoleczne@cus-zyrardow.pl, bądź 
osobiście w siedzibie CUS przy ul. Armii Krajowej 3, w godz. 8.00 – 16.00. 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i zgłaszania zainteresowania!   
Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie” współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu pań-
stwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie

0 zł podwyżki za wodę i ścieki w Żyrardowie! Utrzymane ulgi za wywóz 
odpadów dla rodzin wielodzietnych i zniżka za kompostowanie. Jedynie 
3 zł podwyżki za odbiór odpadów. Nie segregujemy właściwie. Produku-
jemy coraz więcej odpadów. W zastraszającym tempie wzrasta wolumen 
odpadów zmieszanych: najdroższych i najmniej ekologicznych, których 
nie da się poddać recyklingowi. Najgorzej sytuacja wygląda w zabudo-
wie wielorodzinnej. Wzrost stawki za odbiór odpadów był więc nieunik-
niony. 
Uchwałą nr XLVI/408/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 grudnia 2021 r.  została 
ustalona nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 lutego 
2022 roku wynosić będzie 28,50 zł od osoby za miesiąc.
W najbliższych dniach wszyscy właściciele nieruchomości na terenie naszego 
Miasta otrzymają indywidualne zawiadomienie o zmianie stawki. Zawiadomienia 
będą roznoszone przez pracowników Urzędu Miasta Żyrardowa. Tym samym 
właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, jest 
natomiast zobowiązany do uiszczania opłaty w zmienionej wysokości na dotych-
czas obowiązujących zasadach tj. w terminie do 15-tego dnia danego miesiąca. 
Wpłaty należy dokonywać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa 
przy Pl. Jana Pawła II nr 1 lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy.
Jednocześnie informujemy, że kwota ulgi dla rodzin wielodzietnych pozostaje bez 
zmiany i wynosi nadal 5,00 zł od osoby, zniżka z tytułu posiadania kompostownika 
i kompostowania odpadów również pozostaje bez zmian i wynosi obecnie 1,00 
zł od osoby.
- Podwyżka w wysokości 3,00 zł jest konieczna z uwagi na wyraźny wzrost ilości 
produkowanych przez mieszkańców odpadów oraz niestety brak zaangażowania 
dużej części społeczeństwa w proces właściwej segregacji odpadów, szczególnie 
w zabudowie wielorodzinnej - wyjaśnia Przemysław Kopiec, Zastępca Prezydenta 
Miasta Żyrardowa.
Z danych Urzędu Miasta wynika, że poziom zbiórki selektywnej, jeśli chodzi o ja-
kość odpadów jest na niskim poziomie. Miesięcznie z terenu nieruchomości za-
mieszkałych zbieranych jest ponad 1000 ton odpadów, z czego blisko 70% stano-
wią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
- Musimy pamiętać, że ten rodzaj odpadów jest najdroższy, jeśli chodzi o koszty 
zagospodarowania i unieszkodliwiania w instalacjach - podkreśla Przemysław Ko-
piec. - W praktyce lepsza segregacja odpadów to gwarancja odzysku i recyklingu 
poszczególnych frakcji odpadów w instalacjach, gdzie koszt zagospodarowania 
odpadów jest zdecydowanie niższy w porównaniu do instalacji, gdzie przyjmowa-
ne są odpady niesegregowane (zmieszane).
Prawidłowa segregacja odpadów to obowiązek każdego z nas. To także jedyne 
słuszne rozwiązanie dla środowiska w którym żyjemy, jak i dla naszych portfeli.

Informacja prasowa UM w Żyrardowie
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URZĘDU MIASTA 
ZŁOTE GODY

Stosując się do Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 21 stycz-
nia 2022 roku zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, 
wprowadzone zostają nowe za-
sady obsługi klientów Urzędu 
Miasta Żyrardowa, wynikające 
z troski o nasze wspólne bezpie-
czeństwo.  
Tak jak dotychczas, mieszkańcy mogą 
wejść do budynku Urzędu w masecz-
ce zasłaniającej usta i nos, z zacho-
waniem dystansu społecznego, po 
dezynfekcji rąk. Jednak do dyspozycji 
klientów ratusza pozostaje:
• Biuro Obsługi Klienta, w tym kasa 

Urzędu,
• Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy 

Obywatelskie obsługuje sprawy 
mieszkańców w BOK lub w pokoju 
nr 10, po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu wizyty. Akty 
zgonów realizowane są na bieżą-
co. 

• Pozostałe wydziały znajdujące 
się w budynku Urzędu przy Pla-
cu Jana Pawła II nr 1 są dostępne 
po kontakcie telefonicznym za 
pośrednictwem aparatu umiesz-
czonego przy portierni. W celu 
usprawnienia obsługi, zachęcamy 
jednak do wcześniejszego uma-
wiania wizyt w wydziałach. 

Wizyty w wydziałach mieszczących się 
w budynku przy ul. Mireckiego 56 – 
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecz-
nych (nr tel. 46 858 15 71), Wydziale 
Edukacji i Referacie Sportu (nr tel. 46 
858 15 69), w Biurze Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków (nr tel. 46 858 
15 01) – wyłącznie po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym.   
Gorąco zachęcamy Państwa do ko-
rzystania z komunikacji z nami za po-
średnictwem:
• strony www.epuap.gov.pl
• Adres e-mail: urzad@zyrardow.pl

• Adres skrzynki e-puap: /umzyrar-
dow/skrytka
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod 
numerem tel. 46 858 15 00/ numery 
wewnętrzne:
• dowody osobiste, meldunki, ewi-

dencja ludności - wybierz 1
• urodzenia, małżeństwa, zgony - 

wybierz 2
• podatki i opłaty - wybierz 3
• sprawy mieszkaniowe - wybierz 4
• zieleń miejska, oświetlenie - wy-

bierz 6
• zarządzanie drogami, komunika-

cja miejska - wybierz 7
• ochrona środowiska, gospodarka 

odpadami - wybierz 8
• nabywanie nieruchomości - wy-

bierz 9
• lub poczekaj na rozmowę z pra-

cownikiem.
Zachęcamy do dokonywania opłat 
na konto Urzędu Miasta przelewem 
online lub w placówkach bankowych 
i pocztowych. Wpłat można dokony-
wać przelewem bankowym na rachu-
nek Gminy:63 1020 1026 0000 1702 
0272 9325 – PKO Bank Polski. 
W przypadku dokonywania wpłat 
w kasie Urzędu zalecamy płatność 
bezgotówkową. 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE OD-
PADAMI wnosimy na indywidualny 
numer rachunku, podany w deklara-
cji: (w tytule wpisując: imię i nazwisko, 
adres nieruchomości, wpłata za jaki 
okres).
Formularze wniosków wraz z infor-
macją o procedurach załatwiania 
poszczególnych spraw dostępne są 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.zyrardow.pl w zakładce Zała-
twianie spraw w Urzędzie. 
Wprowadzone nowe zasady funkcjo-
nowania Urzędu Miasta Żyrardowa 
obowiązują od 25 stycznia do 28 lu-
tego 2022 r.  

Inf. prasowa UM w Żyrardowie

Po 50 latach kolejny raz zagrano dla nich Marsz Mendelsona. Dwie 
pary małżeństw z Żyrardowa zostały uhonorowane medalami 
za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Dudę.
15 stycznia w Resursie spotkały się dwie pary – Państwo Kucińscy i Mazurek, 
które w tym roku obchodzą swoje Złote Gody. Prezydent Żyrardowa Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski i Krystyna Kobyłka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
i Spraw Obywatelskich złożyli na ręce małżonków gratulacje i życzenia 
kolejnych lat wspólnego życia. Pary zostały odznaczone okolicznościowymi 
medalami przyznanymi przez Prezydenta RP.
Renata Małgorzata Firlej –Kucińska i Ludwik Maciej Kuciński poznali się 
w siódmej klasie szkoły podstawowej. Po maturze ich drogi się rozeszły, po 
czym ponownie spotkali się na studiach w Akademii Medycznej i już wtedy 
wiedzieli, że chcą być razem. Ślub wzięli 14 sierpnia 1971 r. Dwa lata później 
urodziła się ich córka Anna, a w 1979 r. syn Paweł. W rodzinie Państwa 
Kucińskich cały czas obecna jest jeszcze ta trzecia – medycyna, z którą całe 
dorosłe życie jubilatów jest związane poprzez niesienie pomocy chorym 
i potrzebującym. Jak sami podkreślają to właśnie wspólna pasja i praca 
przez lata wzmacniała ich związek, dzięki czemu spędzili wspólnie 50 lat 
życia.
Maria Romana Mazurek i Tadeusz Mazurek poznali się w1971r. w Zakładzie 
Telekomunikacji w Grodzisku Mazowieckim. Po kilku miesiącach znajomości 
postanowili być razem i dnia 28 sierpnia 1971r  wzięli ślub w Żyrardowie. 
Mają troje dzieci (dwóch synów i córkę) oraz troje wnucząt. Państwo Mazurek 
przez dłuższy czas pracowali w Telekomunikacji Polskiej. Przez ponad 10 lat 
mieszkali i pracowali poza Żyrardowem. W 1986 r. Pan Mazurek rozpoczął 
dodatkową pracę w Zespole Szkół Zawodowych „Elektryk”. Aktualnie 
małżonkowie znajdują radość życia w opiece nad wnukami i w pracach 
ogrodowych. 
Parom towarzyszyły ich rodziny, które nie kryły wzruszenia i dumy. Na 
pytania prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego o sposób na 
długie wspólne życie z drugą osobą, jubilaci przyznali, że w ich przypadku 
w podtrzymaniu związku pomogła im wspólna praca.
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10 grudnia 2021 Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam 
Struzik świętował 20-lecie objęcia 
funkcji marszałka. 13 stycznia mar-
szałek świętował jubileusz w Żyrar-
dowie. Prezydent Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski wręczył marszałkowi 
pamiątkowy tablicę ze zdjęciami 
z wizyt w Żyrardowie i symboliczny 
upominek. 20-lecie to czas podsu-
mowań, ale i planów na przyszłość. 
O tym rozmawialiśmy z Marszał-
kiem Województwa Mazowieckie-
go Adamem Struzikiem.  
Panie Marszałku, co Pana skłoni-
ło 20 lat temu do podjęcia funkcji 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego? 
To właściwie cała historia mojego do-
rosłego życia i aktywności publicznej. 
W samorządach działam praktycznie 
od samego początku, czyli od 1990 
roku. Najpierw byłem w samorządzie 
Miasta i Gminy Gąbin, a od 1998 r. je-
stem nieprzerwanie radnym Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. Sytuacja 
tak się ułożyła, że kolejne koalicje umoż-
liwiały mi objęcie funkcji marszałka. Ko-
lejne wybory i bardzo wysokie poparcie 

społeczne spowodowały, że udaje mi 
się tę misję kontynuować. Po 10 latach 
pracy w Senacie i ponad 30 w samo-
rządach, mam takie przemyślenia, że 
rzeczywiste działania i realne budowa-
nie ma miejsce właśnie w samorządzie. 
A samorząd województwa ma dużą 
rolę do odegrania w kwestii rozwoju ca-
łego naszego regionu. 
Jakie różnice dostrzega Pan dziś 
w zderzeniu z możliwościami 
sprzed 20 lat w samym funkcjo-
nowaniu i zarządzaniu wojewódz-
twem?
Kiedy w 1998 r. samorządy województw 
były tworzone, przygotowywaliśmy się 
do członkostwa w Unii Europejskiej i do 
stworzenia podmiotu, który będzie kre-
ował politykę na poziomie regionalnym. 
I to się udało, choć początki były bardzo 
trudne. Przykładem mogą być chociaż-
by kwestie dochodów – budżetu woje-
wództwa. W 1999 r. budżet wojewódz-
twa mazowieckiego nie przekraczał 400 
mln zł, a dziś dysponujemy budżetem 
na poziomie 4,6 mld zł. Te różnice są 
dziesięciokrotne. W 2004 r. zostały 
wskazane źródła dochodów samorzą-
dów województw, czyli udział w podat-

kach, w tym w podatku dochodowym 
od osób prawnych – przedsiębiorców. 
To spowodowało wzrost dochodów 
jednostek wojewódzkich i możliwość 
kreowania rozwoju, bo rozwój moż-
na kreować jedynie wtedy, kiedy są na 
to środki. W 2004 r. Polska wstąpiła 
również do Unii Europejskiej i od tego 
czasu pojawiły się również pieniądze 
unijne. To dziesiątki miliardów złotych 
z programu regionalnego i programów 
krajowych, dzięki którym mogliśmy za-
dbać o rozwój regionu. Dziś Mazow-
sze jest największym województwem 
wytwarzającym ¼ polskiego produktu 
krajowego brutto. To jest 140 mld euro. 
Ta synergia środków własnych i dobra 
współpraca z samorządami gminnymi 
i powiatowymi, a także obecność Pol-
ski w UE i pieniądze w ramach polityki 
spójności czy polityki rolnej, to wszystko 
spowodowało, że uzyskaliśmy warunki 
do przyspieszonego wzrostu. I mogę 
powiedzieć, że tych ponad 20 lat ist-
nienia województwa to ogromny skok 
cywilizacyjny dotyczący wszystkich sfer 
życia. 
A wizualnie… jakie zmiany cieszą 
Pana najbardziej? 
Można powiedzieć, że zmieniło się 
wszystko – od mentalności ludzi po-
cząwszy. Trzeba pamiętać, że Mazow-
sze było złożone z sześciu części i nie-
których całych województw, więc na 
pewno nastąpiła integracja tych wspól-
not. Postęp i rozwój dotyczy każdej 
gminy i każdego powiatu. Nie ma takiej 
gminy, która na tych zmianach by nie 
skorzystała. A to ma wpływ na wszystko. 
Żyrardów i okoliczne gminy to miejsca 
dużej aktywności gospodarczej, osie-
dlania się nowych firm. Restrukturyza-
cja przemysłu dla wielu miast, w tym Ży-
rardowa, była bardzo bolesna. A jednak 
widzimy, że miasto po tych olbrzymich 
problemach w latach 80. i 90., powró-
ciło na linię rozwoju. Duże znaczenie 
z pewnością ma dobra lokalizacja i do-
bry dojazd do stolicy. Zakładam, że dla 
rozwoju Żyrardowa istotne znaczenie 
miało m.in. unowocześnienie taboru 
Kolei Mazowieckich. Dziś mamy nowo-
czesne pociągi i ludzie podróżują w go-
dziwych warunkach. Ten tabor ciągle 
wymieniamy – kupujemy nowe składy, 
a stare modernizujemy. Zmieniły się 
również drogi. Pojawiły się autostrady. 
Kiedyś nie było tu nawet 1 km auto-
strady. W dawnym zaborze rosyjskim 
dobrych dróg w ogóle nie było, a w cią-
gu ostatnich kilkunastu lat zostały one 
znacząco przebudowane. I to nie tylko 
drogi krajowe, wojewódzkie, ale też po-
wiatowe i gminne. Dużo też zmieniło się 
w innych sferach. Pojawiły się nowe in-
stytucje kultury, szkoły są o wiele lepiej 
wyposażone, powstały nowe obiekty 
sportowe. W tych zmianach ogromną 
rolę odegrał samorząd, bo nagle ludzie 
poczuli, że mają realny wpływ na zmia-
ny swojego najbliższego otoczenia.
Mówił Pan o 2004 r. i wejściu Polski 
do Unii Europejskiej. Jak Pan wspo-
mina ten moment? Był to czas du-

żej niepewności społecznej. 
Oczywiście dyskusja była bardzo po-
głębiona. Proces integracji europej-
skiej rozpoczął się w latach 90. Przypo-
mnę, że to premier Waldemar Pawlak 
w 1995 r. podpisywał wnioski akcesyj-
ne, które rozpoczynały wszystkie ne-
gocjacje z Unią Europejską. Polemika 
była. Jednak już sam fakt, że w referen-
dum akcesyjnym wzięło udział ponad 
50 proc. Polaków, pokazał, że naród 
opowiada się za członkostwem w Unii 
Europejskiej. Oczywiście eurosceptycy 
do tej pory nie zmienili swoich poglą-
dów, ale wydaje mi się, że gdyby nie 
ta decyzja, nie bylibyśmy dzisiaj w tej 
sferze bezpieczeństwa i rozwoju. Na 
nasze członkostwo w Unii Europejskiej 
trzeba patrzeć również pod kątem hi-
storii. Nasze położenie geopolityczne 
zawsze było trudne, ale teraz czujemy 
się bezpieczniej. Mamy wspólny rynek 
– przepływ towarów, ale i rynek pracy. 
Jest przepływ technologii i inwestycji za-
granicznych. Z perspektywy czasu uwa-
żam, że to była jedna z najmądrzejszych 
naszych decyzji obywatelskich. Dziwi 
mnie, że niektórzy kwestionują nasze 
członkostwo w Unii, choć mam wraże-
nie, że robią to z braku elementarnej 
wiedzy, zarówno w temacie struktur 
europejskich, jak i korzyści, które za 
tym idą. Pewnie znaczenie w tym eu-
rosceptycyzmie ma również swojego 
rodzaju ksenofobia, że my jako Polacy 
jesteśmy najlepsi, najmądrzejsi i z pew-
nością sami dalibyśmy sobie ze wszyst-
kim radę. Niestety, tak nie jest! Dziś w tej 
globalnej gospodarce, tylko członkowie 
struktur ponadnarodowych mają szan-
sę na równomierny rozwój. Ta współ-
praca jest niezbędna. 
Równie optymistycznie i pewnie 
podchodził Pan do tego tema-
tu w 2004 r.? Nie obawiał się Pan 
zmian?
Zawsze byłem europragmatykiem, 
realistą. Miałem świadomość, że pro-
ces naszej absorbcji, tego włączania 
nas do Unii Europejskiej nie nastąpi 
z dnia na dzień, a będzie trwał bardzo 
długo. W 2003 r. zostałem Członkiem 
Komitetu Regionów, to taka instytucja 
przedstawicielska, która reprezentuje 
samorządy właśnie w UE. Dzięki temu 
ten temat nie był mi obcy, a wręcz stał 
się naprawdę bardzo bliski. Obserwo-
wałem tam samorządy, nawiązałem 
kontakty międzynarodowe, dzięki cze-
mu Unia nie miała dla mnie zbyt wielu 
tajemnic. Dla niektórych wiele kwestii 
nadal jest problematycznych. Same 
procedury dla wielu wydają się zbyt 
skomplikowane. I właśnie dlatego trwa 
obecnie dyskusja, żeby te procedury 
nieco uprościć. Z drugiej stron nale-
ży pamiętać, że mamy do czynienia 
z pieniędzmi publicznymi, które należy 
wydawać z należytą uwagą i zgodnie 
z wynegocjowanymi zasadami. I na po-
czątku wszyscy się właśnie tego uczyli 
– procedur, odpowiedzialności, zasad. 
To też pokazuje jak olbrzymi postęp 
zrobili samorządowcy i przedsiębiorcy, 

20 lat zarządzania województwem
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by móc korzystać z tych środków 
europejskich. 
Gdyby miał Pan nam wystawić 
ocenę. Czy my, jako Polacy, 
wykorzystaliśmy naszą szansę 
bycia członkiem Unii Europej-
skiej?
Jak wspominałem bycie w Unii to 
wieloletni proces. Ale nie bez przy-
czyny jesteśmy nazywani najlep-
szym biorcą i krajem najbardziej 
racjonalnie wydatkującym środki 
finansowe. A to były olbrzymie pie-
niądze! Tę szansę ciągle wykorzy-
stujemy. Tego procesu nie można 
zamknąć, do momentu, dopóki 
nie dościgniemy innych rozwinię-
tych już krajów. A nasz produkt 
krajowy brutto na jednego miesz-
kańca ciągle mamy niższy, niż kraje 
starej Unii. Dlatego naszą szansę 
musimy dalej wykorzystywać i nie 
obrażać się na Unię, a już na pew-
no nie myśleć o wystąpieniu ze 
wspólnoty. Takie pomysły, to „mie-
szanie w głowach społeczeństwu”. 
Znów podkreślę, że jesteśmy 
w sferze bezpieczeństwa i rozwo-
ju. Jeszcze nigdy, przy tysiącletniej 
historii, Polska nie była w takiej sy-
tuacji, że  prawie przez 33 lata mia-
ła względny pokój i spokój. I w tym 
kontekście wydaje mi się, że to 
polska racja stanu, żeby w Unii być. 
Każdy, kto uważa inaczej nie dzia-
ła na naszą korzyść. Równocze-
śnie nieprzestrzeganie wyroków 
Trybunału Sprawiedliwości, który 
jest najwyższym sądem w Unii 
Europejskiej, to narażanie się na 
karę. Te problemy można jednak 
rozwiązać jednym ruchem. Z kolei 
w kwestii Turowa, to najzwyczajniej 
w świecie trzeba się z Czechami 
dogadać, bo problemy są, również 
ekologiczne. Nie możemy stracić 
tych 100 mld euro, które mamy do 
dyspozycji. 
Cieszę się, że Mazowsze nie zo-
stało podzielone administracyjnie, 
do czego dążyli rządzący. Dzię-
ki temu, w nowej perspektywie 
unijnej, będziemy mieli podobne 
pieniądze, jak w perspektywie 
2014-2020, czyli 2,009 mld zł 

w programie regionalnym i dodat-
kowo jeszcze ponad 400 mln zł 
w programie operacyjnym „Polska 
Wschodnia”. 
Jakie były najtrudniejsze mo-
menty na przestrzeni 20 lat 
sprawowania przez Pana funk-
cji Marszałka?
Bez wątpienia kryzys na przeło-
mie lat 2008/09, który przełożył 
się niestety na kryzys finansów 
w województwie. Mieliśmy spadek 
dochodów i płaciliśmy olbrzymie 
„Janosikowe”. Wzięliśmy wtedy kre-
dyt od Państwa, który do tej pory 
spłacamy w wysokości ćwierć mld 
zł, żeby to „janosikowe” zapłacić. 
To był krytyczny moment, który za-
owocował złożeniem wniosku do 
Trybunału Konstytucyjnego. Udało 
nam się wtedy, jakoś przezwycię-
żyć kryzys i nastąpiła lekka korekta 
w „Janosikowym”, które obecnie 
niestety znowu rośnie. Drugi kry-
tyczny moment był kiedy zagro-
żona była jedność województwa. 
Rządzący, z powodów politycz-
nych, chcieli podzielić wojewódz-
two mazowieckie na część stołecz-
ną i część mazowiecką. Byłoby to 
tragedią dla tego regionu, który 
spójnie bardzo dobrze się rozwi-
ja. Gdyby województwo rozdzielić, 
to powstałoby jedno, bardzo silne 
województwo stołeczne i taki pol-
ski średniak z dziurą w środku, czyli 
mazowieckie. 
A jak Pan ocenia walkę z pan-
demią? Jak Pan ocenia podej-
mowane działania?
Nikt nie był na tę pandemię przy-
gotowany, więc te problemy prze-
żywają wszystkie kraje. My, jako 
województwo mazowieckie, do-
kładamy olbrzymiego wysiłku, bo 
udało nam się z Unii zdobyć pół 
mld zł w ciągu 1,5 roku dla 70 szpi-
tali i 5 stacji pogotowia ratunkowe-
go z Mazowsza. Dzięki temu zdo-
byliśmy środki ochrony osobistej 
oraz wyposażenie i sprzęt ratujący 
życie (kardiomonitory, respirato-
ry, urządzenia diagnostyczne). Ale 
pandemia to również ogromne 

problemy, głównie z brakiem ka-
dry medycznej i przeciążeniami 
systemu. 
W odniesieniu do decyzji rządo-
wych, ogólnopolskich – od począt-
ku jestem zwolennikiem obowiąz-
kowych szczepień i paszportów 
covidowych. Społeczeństwo, które 
jest wyszczepione w niewiele po-
nad 50 proc., jest i będzie narażo-
ne na umieralność. To generuje 
problemy z przeciążeniem syste-
mu. Trzeba się szczepić. To jedyna 
możliwość, żeby przetrwać pande-
mię. 
Zdejmując płaszcz skromności 
i pozwalając sobie na nieskrępo-
waną pochwałę. Z czego jest Pan 
dumny i co nazwałby Pan swoim 
największym sukcesem?
Na pewno stabilność wojewódz-
twa i to tak naprawdę przez 23 lata. 
Jestem dumny z tego, jak wykorzy-
stujemy nasze szanse w Unii Eu-
ropejskiej i jak co warto podkreślić 
wydatkujemy te pieniądze, że nie 
mieliśmy żadnego zwrotu do UE. 
Trzecią sprawą jest równomierny 
rozwój Mazowsza. Jestem bardzo 
zadowolony z współpracy z samo-
rządami, która opiera się na zasa-
dach solidarności i pomocniczości, 
a także z programów wsparcia dla 
projektów samorządowych. 
Domyślam się, że te sukcesy napę-
dzają Pana do dalszego działania. 
Jakie są Pana plany na przyszłość?
Mam motywację, żeby dalej praco-
wać na rzecz województwa i całej 
wspólnoty. Co będzie dalej pokażą 
wybory w 2023 r. Zawsze podkre-
ślam, że uzależniam to od decyzji 
wyborców. Jeśli ponownie mi za-
ufają, jestem gotów swoją misję 
kontynuować. 
A czego mogę Panu życzyć 
z okazji 20-lecia?
Niech mi Pani życzy zdrowia, 
a zdrowie to poczucie dobrostanu 
psychicznego, fizycznego i spo-
łecznego. Takie zdrowie jest mi 
potrzebne. Zwłaszcza psychiczne 
i fizyczne, żebym dalej mógł pra-
cować. 
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30. Finał WOŚP w Mszczonowie

MSZCZONÓW

30 stycznia w wielu miastach w Polsce odbę-
dzie się 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Jak w każdym sztabie, podobnie 
i Hufiec ZHP Mszczonów zorganizował moc 
atrakcji, które mają towarzyszyć zbiórce na 
rzecz leczenia dzieci z problemami okuli-
stycznymi.
W Mszczonowie nie zabraknie sportu, muzyki, 
a nawet magii! Za oprawę muzyczną podczas ca-
łej imprezy odpowie niezastąpiony Borovski. Pod-
czas Finału możecie się spodziewać atrakcji od:
• Przemek Lisik - iluzjonista,
• Dusze Mazowsza,
• Termy Mszczonów,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie,
• Praktyczna Pani aka Practical Lady,
• UKS Olimpijczyk Mszczonów,

• Orkiestra Dęta OSP Mszczonów,
• Mszczonowski Ośrodek Kultury,
• Akademia Dobrego Kierowcy MANGA,
• Mszczonowskie WOPR,
• Fresh Cheerleaders,
• Otto In Spin,
• Party One.
30. Finał WOŚP zakończy się naprawdę gorąco. 
Specjalnie dla Was przed halą sportową wystąpi 
teatr ognia. POOF - Power Of Our Flow to kolek-
tyw doświadczonych i początkujących artystów 
z całej Polski. Działa od 2018 roku, a jej celem jest 
promowanie zabawy jako niezbędnego elemen-
tu życia - tak dzieci, jak i dorosłych. Swoją sztukę 
grupa pokazywała już w różnych zakątkach Polski, 
Europy i Bliskiego Wschodu. 
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Puszcza Mariańska wczoraj i dziś

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

PUSZCZA MARIAŃSKA

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach 
ogrzewania budynków do  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (dalej zwaną CEEB) który ma na celu zebranie wszystkich danych 
dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych.
Za stworzenie CEEB, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny In-
spektor Nadzoru Budowlanego.
Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw 
o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku! 
Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć w prosty sposób przez internet, nie wychodząc z domu. 
Wystarczy, że posiada się profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeże-

li nie masz dostępu do internetu to wypełnioną deklarację w wersji papierowej 
możesz złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Puszcza Mariańska albo 
wysłać do urzędu listem poleconym na adres: Urząd Gminy Puszcza Mariańska, 
ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska.
Aby złożyć deklarację przez internet należy wejść na stronę:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Do kiedy należy złożyć deklarację?
•	 dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 

2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.
•	 dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., dekla-

rację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.  
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasa-
dach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Plac targowy, drewniana wieża kościoła… to tylko niektóre wspo-
mnienia zawarte w kalendarzu na rok 2022 Mariańskiego Ruchu 
Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych. Kalendarz dostępny jest dla 
mieszkańców Gminy Puszcza Mariańska w biurze MRIES.

Nowy rok ze starymi zdjęciami? Ten pomysł przerodził się w klimatyczny ka-
lendarz na rok 2022. Już na okładce można zapoznać się z wizerunkiem pla-
cu targowego w Puszczy Mariańskiej z 1929 r. Kolejne miesiące przyniosą 
widok z większej wieży drewnianego kościoła i inne ciekawostki. Kalendarz 
dostępny jest w biurze MRIES w Puszczy Mariańskiej.

Fot.: MRIES

535 467 904

R E K L A M A
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Gmina Radziejowice po raz kolejny złożyła wniosek o dofinan-
sowanie przewozów autobusowych i otrzymała dofinansowanie 
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków pochodzących 
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze uży-
teczności  publicznej   w  kwocie 432 787,80 zł.

W 24 stycznia br. Pani Wójt Urszula Ciężka podpisała umowę dofinanso-
wania, dzięki której w roku 2022 nadal będzie funkcjonowała komunikacja 
autobusowa na terenie Gminy Radziejowice obejmująca 4 linie komunika-
cyjne o łącznej długości 69,1 km.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinanso-
wanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu miesz-
kańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć 
środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i in-
stytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także 
możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był do-
tychczas utrudniony lub niemożliwy.

Informacja prasowa i fot.: Urząd Gminy Radziejowice

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi 
krokami. To oznacza, że sztab WOŚP Radziejowice nie tylko spie-
szy, by dopiąć wszystko na ostatni guzik, ale przede wszystkim, by 
dotrzeć z informacją o planowanym programie do jak największej 
liczby entuzjastów WOŚP. 
Tegoroczny finał sztabu w Radziejowicach odbędzie się w Gminnym Cen-
trum Kultury „Powozownia”. W przeciwieństwie do Żyrardowa, gdzie finał 
zawsze obfituje w mocne koncerty, Radziejowice proponują spędzenie cza-
su w rodzinnej atmosferze z koncertami młodzieży i lokalnych artystów, 
grochówką od OSP Korytów i ogniskiem z OSP Radziejowice. Będzie żurek, 
fasolka po bretońsku i wiele innych przysmaków. 
Poza smakołykami będzie można skorzystać z bezpłatnego badania wzro-
ku, zapoznać się z lokalnym rękodziełem, a o 20:00 nie zabraknie tradycyj-
nego Światełka do Nieba!

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 30. Finał WOŚP w „POWOZOWNI” 

R E K L A M A
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Pamięci uczestników Powstania Styczniowego

Pierwsza pomoc poszkodowanym w wichurze

W tym roku obchodzimy 159. rocznicę wy-
buchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki w piątek 
(21.01) złożył wiązankę pod pomnikiem pod-
chodzących z Wiskitek oraz terenu Gminy 
Wiskitki uczestników powstania.
Mieszkańcy Wiskitek 159 lat temu odpowiedzieli 
na wezwanie do wspólnej walki o wolność i nie-
podległość. Karą za rzucenie rękawicy carowi dla 
wielu była śmierć lub zsyłka. Dla Wiskitek odebra-
nie praw miejskich. 
Dziś przypomina o nich pomnik przy tzw. białym 

domku. Inskrypcja na tablicy brzmi:
„W hołdzie powstańcom styczniowym w Miasta Wiskitki Dionizemu Jankowskiemu, Ludwikowi Jeżało-
wiczowi, Aleksandrowi, Franciszkowi i Władysławowi Maciejewskim, Franciszkowi Marcinkowskiemu, 
Władysławowi Nowakowskiemu, Marcelemu Trzaskowskiemu Aleksandrowi Wagnitzowi, Antoniemu 
Wąsikowi oraz kilkunastu powstańcom z okolicznych wsi społeczeństwo Miasta i Gminy Wiskitki 2021”.

Informacja prasowa i fot.: UMiG Wiskitki, Jarosław Pięcek

W czwartek, 27 stycznia, na konta najciężej 
poszkodowanych w ubiegłotygodniowej wi-
churze trafią przelewy. Zasiłki celowe przy-
znano siedmiu mieszkańcom Duninopola. 
To najszybsza z możliwych pomocy w takich 
sytuacjach.
W poniedziałek, 17 stycznia, wiatr zrywał dachy 
z budynków gospodarczych, uszkadzał domy. 
Największe straty na terenie Gminy Wiskitki od-
notowano w Duninopolu. Tuż po zdarzeniu go-
spodarstwa, które ucierpiały na skutek wichury 
odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał 
Mitura. Pracownicy urzędu oraz dyrektor Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obecni wraz z włodarzem oszacowali straty.
– W czwartek przelewy trafią na konta poszkodowanych. Pomoc jest realizowana w ramach zasiłków 
celowych z powodu strat spowodowanych zdarzeniem losowym. To najszybsza pomoc finansowa 
jakiej mogliśmy udzielić – wyjaśnia Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki, Rafał Mitura.
Wypłatę zasiłków realizuje M-GOPS w Wiskitkach. W sumie na konta poszkodowanych trafi 20 500 
zł. W pierwszej kolejności pomoc trafi do siedmiu gospodarstw. Już jednak wiadomo, że otrzymają ją 
jeszcze kolejni mieszkańcy.
– Osoby, które ucierpiały na skutek ostatniej wichury a nie złożyły takiego wniosku nadal mogą to zro-
bić. Wystarczy zgłosić się do M-GOPS w Wiskitkach – mówi Dyrektor M-GOPS Anna Wiśniewska.
To nie jedyna pomoc, która trafiła do poszkodowanych. By zabezpieczyć uszkodzone budynki do go-
spodarstw trafiły też plandeki.

Informacja prasowa i fot.: UMiG Wiskitki, Jarosław Pięcek

118 ważnych głosów oddano w ankiecie dotyczą-
cej rozdysponowania środków pochodzących ze 
sprzedaży gruntów przekazanych przez Wspól-
notę Pastwiskową. Najwięcej głosów oddano na 
rewitalizację młyna oraz rozbudowę budynku 
ośrodka zdrowia w Wiskitkach.

Mieszkańcy mogli wybierać wśród pięciu projek-
tów.

1. Rozbudowa ośrodka zdrowia w Wiskitkach.

2. Utworzenie muzeum w budynku po młynie 
w Wiskitkach.

3. Rewitalizacja terenów po cegielni w Wiskitkach.

4. Budowa ul. Kościuszki przez miejscowość Dział-
ki.

5.Budowa centrum aktywności lokalnej (dom kul-
tury).

Łącznie oddano 118 ważnych głosów. Najwięcej 

otrzymały pomysły:

utworzenia muzeum w budynku po młynie 
w Wiskitkach (45 głosów) oraz rozbudowa ośrod-
ka zdrowia w Wiskitkach (37 głosów).

Pozostałe zadania otrzymały następującą liczbę 
głosów: budowa ul. Kościuszki przez miejscowość 
Działki (32 głosy), rewitalizacja terenów po cegiel-
ni w Wiskitkach (4 głosy), budowa centrum aktyw-
ności lokalnej (0 głosów).

Tym samym na dwa zwycięskie zadania powę-
drują pieniądze uzyskane ze sprzedaży gruntów 
Wspólnoty Pastwiskowej. To kwota 10 605 000 zł 
netto. To efekt porozumienia zawartego pomię-
dzy Wspólnotą Pastwiskową a Gminą Wiskitki. 
Kilka lat wcześniej Wspólnota Pastwiskowa zgo-
dziła się na przekazanie gruntów Gminie Wiskitki. 
Warunkiem było jednak przeznaczenie pieniędzy 
z ich sprzedaży na inwestycje w Wiskitkach. Tak 
też się stanie.

- Grunty wspólnoty pastwiskowej to duży zastrzyk 
kapitału dla gminy. Cieszę się, że oczekiwania 

mieszkańców co do inwestycji zbiegają się z pla-
nami gminy. W ostatnim czasie Gmina Wiskitki 
otrzymała dofinansowanie na rewitalizację młyna 
w wysokości 11 700 000 złotych. Dodając do tego 
część  pieniędzy ze sprzedaży gruntów w zasadzie 
możemy być spokojni o realizację tej inwestycji – 
mówi Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki, Rafał Mi-
tura.

Inf. prasowa i fot.: UMiG Wiskitki, Jarosław Pięcek

Wygrały młyn i ośrodek zdrowia
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Skoro to już 30. Finał WOŚP, nic dziwnego, 
że jest naprawdę wyjątkowy! W Żyrardowie 
to już nie jeden dzień atrakcji, bo cały finał 
trwa aż trzy dni. Jednak wydarzenia towa-
rzyszące odbywają się już na dwa tygodnie 
przed Finałem i cieszą się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. 

Co roku Żyrardów gra razem z WOŚP, co przekła-
da się na bogaty program artystyczny i mnogość 
towarzyszących wydarzeń. W tym roku WOŚP gra 
dla okulistyki dziecięcej, a w Żyrardowie grają ra-
zem z fundacją na różne sposoby. 

Wydarzenia zaczęły się od warsztatów z tańca ir-
landzkiego prowadzonego przez Dorotę Czajkow-
ską-Szubiczuk i sparingów w Academii Gorila. Nie 
brakowało spotkań z planszówkami i kursów tań-
ca. Jednak to, co zyskało największy aplauz wśród 
mieszkańców to zdecydowanie mecz charytatyw-
ny między sztabem WOŚP w Żyrardowie, a druży-
ną Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskie-
go, zwaną Chrzanowski Żyrardów Team. Zarówno 
po stronie prezydenta jak i sztabu zawodnicy 
pokazali ducha walki. Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 5:4 dla Chrzanowski Żyrardów Team. 
Z pewnością uczestnikom pomógł doping z try-
bun, który urzędników Urzędu Miasta Żyrardowa 
pokazał z zupełnie innej strony. Były transparen-
ty, pompony i gromkie okrzyki. – Pamiętajmy, jak 
szczytny jest cel, dla którego graliśmy. Tym razem 
graliśmy dla dzieci cierpiących na wady wzroku. 
Wydaje mi się, że warto tu było przyjść choć na 

chwilę, a ja oczywiście bardzo się cieszę, że moja 
drużyna wygrała, choć to tylko bonus do możliwo-
ści pomocy dzieciakom – mówił po meczu Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski Prezydent Żyrardowa. 

- Fantastyczny mecz, w którym wyjątkowo nieważ-
ny był wynik – mówiła Anna Rzeczkowska, szefowa 
sztabu WOŚP w Żyrardowie. – Mam nadzieję, że 
ten mecz stanie się już nasza coroczną tradycją 
i że w przyszłym roku ponownie wszyscy równie 
chętnie wezmą w nim udział.

Po meczu na najmłodszych czekało spotkanie 
z Warszawskimi Goldenami, gdzie właścicie-
le hodowli opowiadali o bezpiecznym kontak-
cie z psem i pokazywali dzieciom sztuczki, któ-
rych można nauczyć swojego pupila. Następnie 
halę sportową „Elektryk” zawładnęło dziecięce 
sportowe szaleństwo razem ze Stowarzyszeniem 
„Sport Life”, które pokazało młodzieży różne opcje 
zabawy w wersji sportowej. 

Jednak mówiąc o przygotowaniach do finału 
WOŚP nie można nie wspomnieć o naszych żur-
kach. Panie znów stanęły na wysokości zadania, 
dziergając 50 m ciepłego szalika. Tę wyjątkową ro-
bótkę autorstwa wielu zdolnych rąk będzie moż-
na wylicytować już w niedzielę. Monika Rosińska 
zapewnia, że Żurki zobowiązują się do przygoto-
wania szalika wedle upodobań licytującego. Mogą 
zrobić mnóstwo czapek i szalików, wspaniałe pa-
tchworki, choć przede wszystkim najchętniej wcią-
gną wygrane w świat żyrardowskiego rękodzieła. 

30. Finał WOŚP już 30 stycznia. Warto przygoto-
wać się na moc atrakcji i mnóstwo pozytywnej 
energii. Do zobaczenia podczas finału! Siema!

ŻYRARDÓW GRA Z WOŚP
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30. Finał WOŚP w Żyrardowie – gramy dla oku-

listyki dziecięcej

 27 stycznia, godz. 9:00 [Plac Jana Pawła II] Akcja 
krwiodawstwa

 27 stycznia, godz. 20:00 [Fat Daddy›s Żyrardów] 
Stand-up: Kopiec & Skóra & Jaksa; sugerowana 
cegiełka: 25 zł

 28 stycznia, godz. 20:00 [Kawiarnia Tygielek przy 
Centrum Kultury w Żyrardowie] 30. Przegląd 
Muzyk i Elektronicznej - WOŚP Żyrardów 2022 
(Bartosz Smolarek / Kidney / maryo / Meicon 
/ Michal Blonski / MJL / Quickey / Smith / Mono 
Math); sugerowana cegiełka: 10 zł

  29 stycznia, godz. 9:00 [Space2] Orkiestrowy 
Swing; sugerowana cegiełka: 20 zł

  29 stycznia, godz. 11:00 [Bawialnia Akuku. 
Pobawmy się razem, ul. 1 Maja 51/1] Zajęcia 
sensoplastyczne dla dzieci -> zapisy bezposrednio 
na mesenger bawialnie lub telefonicznie do 
Wiktorii Draniak 505 068 108. Sugerowana 
cegiełka: 20 zł

 29 stycznia, godz. 12:00-19:00 [Kids Fitness Club, 
ul. Izy Zielińskiej 17] Zabawy w Kids Fitness Club; 
sugerowana cegiełka: 20 zł

  29 stycznia, godz. 15:00 [Centrum Kultury 
w Żyrardowie] Akcja DKMS

 30 stycznia, godz. 11:00-15:00 [Resursa] atrakcje 
dziecięce

  30 stycznia, godz. 11:00 [Plac Jana Pawła II] 
«Szlakiem rewitalizowanego Żyrardowa» spacer 
nordic walking ; ; sugerowana cegiełka: 10 zł

 30 stycznia, godz. 12:00-19:00 [Kids Fitness Club, 
ul. Izy Zielińskiej 17] Zabawy w Kids Fitness Club; 
sugerowana cegiełka: 20 zł

  30 stycznia, godz. 15:00 [Centrum Kultury 
w Żyrardowie] Akcja DKMS

  Dodatkowo: aktywności OSP Międzyborów 
i Nowe Kozłowice na Placu Jana Pawła II, foodtruck, 
orkiestrowy sklepik, antykwariat i aukcje

 Koncerty w Centrum Kultury w Żyrardowie   
28 stycznia, sugerowana cegiełka: 35 zł
18:00 - Rozpoczęcie
18:05 - Jelonek
19:15 - Wild Pig
20:15 - Ganczarska & Groove Section
21:20 - happysad
29 stycznia, sugerowana cegiełka: 35 zł
15:00 - Rozpoczęcie
15:05 - The_Bill
16:20 - Sorry Boys
17:40 - WaluśKraksaKryzys
19:00 - Pull The Wire
20:15 - Blenders
21:20 - KARAŚ/ROGUCKI
30 stycznia, cegiełka: dowolna kwota
15:00 - Rozpoczęcie
15:05 - Tabu
16:15 - Ignu
17:15 - Punkt Widzenia
17:55 - Dziwna Wiosna
18:50 - Gutek
20:10 - Grupa Perkusyjna Comparsa
20:25 - Zenek Kupatasa

 Atrakcje dziecięce w Resursie 
30 stycznia

11:00-11:40 - pan Buźka
11:00-13:00 - Malowanie buziek z Karoliną Wojcie-

chowską
11:00-14:00 - Zajęcia logopedyczne z Małgorzatą 

Węgrowską
11:00-14:00 - Zajęcia plastyczne Papierowe szaleń-

stwo
11:00-14:00 - Zajęcia Origami
11:00-14:00 - Dekoracje pierników
11:00-14:00 - Sklepik z książkami dla dzieci
11:00-14:30 - Paulina Drozd - chustonoszenie
11:00-15:00 - Fotobudka
11:00-15:00 - Balony z helem
11:00-15:00 - Pierwsza Pomoc z WOPR Żyrardów 

i Strażą Pożarną
11:00-15:00 Strefa małego człowieka - Żyrardów nosi
11:40-12:00 - Gordonowskie zajęcia otwarte prowa-

dzone przez Papapaj
12:00-12:30 - Dogoterapia z Ebi i p. Danutą Plewką
12:30-13:15 - Występy Młodych Talentów Młodzieżo-

wego Domu Kultury
13:30-14:30 - Wariacje animacje z Kids Fitness Club
14:30-15:00 - Warsztaty tańca irlandzkiego
Organizatorzy: Sztab WOŚP Żyrardów przy Stowa-
rzyszeniu Qltur Generator, Żyrardów w rytmie rocka. 
Głównym partnerem Finału WOŚP jest Centrum Kul-
tury w Żyrardowie, Miasto Gospodarz - Żyrardów.
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Żyrardów jazzem stał wiele lat i niestety wiele lat temu. Powoli koncerty 
jazzowe wracają do miasta zarówno za sprawą działań Urzędu Miasta 
jak i prywatnych inicjatyw. Po świątecznym koncercie Włodka Pawlika, 
w klubokawiarni Friendzone zagrał zespół „Klamka”.
Zespół przedstawił swoją płytę z adaptacjami Audioslave czy Temple of The Dog 
pokazując, że głośne oryginały mają w sobie niemożliwe pokłady liryzmu, dow-
cipu, życiowej mądrości. Muzycy wplatali w swe aranżacje i rytmy ameryki połu-
dniowej i funky, co w połączeniu z wyjściowym materiałem dało niezwykły efekt. 
Koncert cieszył się dużą popularnością wśród żyrardowskiej publiczności. I choć 
przyzwyczailiśmy się, że jazz trafia przede wszystkim do dojrzałego słuchacza, 
w Klubokawiarni Friendzone nie brakowało młodzieży i seniorów. - Papierkiem 
lakmusowym efektu takich poczynań zawsze jest uśmiech i szczęście malujące 
się na twarzach wychodzącej publiczności – twierdzi organizator przedsięwzięcia 
Maciej Farski. - Z racji doświadczeń zawodowych mam spore rozeznanie wśród 
artystów nie tylko zajmujących się muzyką i mam szczerą chęć zapraszać tych 
ciekawych ludzi do naszego miasta w miarę regularnie – deklaruje organizator. 
Tribute to Chris Cornell było pierwszym spotkaniem z cyklu koncertów jazzowych 
realizowanych przez Macieja Farskiego w Żyrardowie. 

21 stycznia w Centrum Kultury w Żyrardowie odbył się wyjątkowy kon-
cert Ferajny Jastrzębskiego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na zaproszenie 
Prezydenta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego stawił się 
tłum seniorów, co dziś nikogo nie dziwi, a jedynie podkreśla, że seniorzy 
w Żyrardowie to prawdopodobnie najbardziej aktywna kulturalnie gru-
pa społeczna.  
Jednego można być pewnym. Jeśli w Żyrardowie padnie hasło „koncert dla senio-
rów’ z pewnością wydarzenie zgromadzi pełną salę. Tak było również w przypadku 
koncertu z okazji Dnia Babci i Dziadka organizowanego w Centrum Kultury. Gości 
ze sceny powitał Dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie Robert Siniarski, a ser-
deczne życzenia przekazał Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Żyrardowa. 
W muzyczną podróż zabrała seniorów Ferajna Jastrzębskiego, nowa inicjatywa 
lokalna, która zrzesza profesjonalnych muzyków, wielbicieli muzyki retro. – Histo-
ria mojego dzieciństwa spowodowała to, że powstała Ferajna Jastrzębskiego. Mój 
tata był legendarnym akordeonistą warszawskim. Całe swoje życie współpracował 
z Orkiestrą z Chmielnej, a ja od dziecka słuchałem tej muzyki, więc musiało to tak 
się skończyć – mówi Sebastian Jastrzębski, założyciel zespołu. – Jedną z najpięk-
niejszych piosenek retro jest dla mnie „Bukiecik fiołków”. 
Wokalistą zespołu jest Maciej Klociński, znany w Żyrardowie jako wielbiciel i pro-
pagator muzyki retro. – Cieszę się, że mogę śpiewać piosenki, które kocham – 
piosenki retro. Idealne dla babć i dziadków z Żyrardowa. Z tej okazji składamy 
najserdeczniejsze życzenia Wam wszystkim – mówił Maciej Klociński. 
Magią muzyki retro jest nie tylko doskonale dobrany repertuar, który wprawia 
wszystkich w świetny nastrój, ale również ruch sceniczny i narracja, której nie za-
brakło podczas Dnia Babci i Dziadka w Centrum Kultury. I choć Żyrardów nie ma 
podtrzymanej tradycji muzyki ulicznej, sama muzyka retro wrosła już w kulturę 
żyrardowską.

Kolejne sukcesy plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury. Tematem 
kolejnego konkursu było stworzenie kartki z kalendarza. Dziewczęta 
zachwyciły zarówno na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kalen-
darz GOK Stawiguda 2022”, jak i na XIX Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz”.
Młodzieżowy Dom Kultury w Tychach był organizatorem XIX Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Tęczowy Kalendarz”. Na tegoroczną 
edycję wpłynęło 2227 prac z 281 placówek z Polski, Słowacji, Serbii, Ukrainy, Buł-
garii, Białorusi, Hong Kongu (Chiny), Grecji, Wielkiej Brytanii. Jury po ocenie nade-
słanych prac przyznało nagrody i wyróżnienia. W gronie zwycięzców są również 
wychowanki Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie pracujący pod kierun-
kiem P. Bożeny Liszewskiej. Wyróżnienie otrzymała Gabriela Wąsikowska, l.12 
i Oliwia Mówińska, l.14.
Organizatorzy podziękowali młodym artystom oraz ich opiekunom za zaangażo-
wanie i ciężką pracę wykonaną pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią 
oraz gratulują laureatom zdobycia nagród.
Młode plastyczki z naszej placówki znalazły się także w gronie zwycięzców 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kalendarz GOK Stawiguda 2022” zor-
ganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie. Nagrodę (czerwiec) 
otrzymała Inga Dobaczewska, l.9 z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, 
Nadia Wasilewska, l.9 i Michalina Szymczak, l.6 – wyróżnienie. Laureatki doskona-
lą swoje umiejętności pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.

„Mapa i terytorium” Michela Ho-
uellebecqa była pierwszą oma-
wianą książką Kółka Literackiego 
„Żyrandol” zainicjowanego przez 
Klaudię Appel. 20 stycznia odbyło 
się pierwsze spotkanie miłośników 
literatury. Spotkania Kółka będą 
odbywać się raz w miesiącu pod ży-
randolem w sali balowej Resursa.
Klaudia Appel – polonistka, dziennikar-
ka, od 2 lat związana z Centrum Kultury 
w Żyrardowie stworzyła przestrzeń dla 
wielbicieli literatury. Kółko Literackie 
„Żyrandol” skupia miłośników książek 
w różnym wieku i różnymi preferen-
cjami wydawniczymi. 20 stycznia żyrar-
dowskie mole książkowe spotkały się 
pierwszy raz pod Żyrandolem w sali ba-
lowej Resursy, który stał się inspiracją 
dla nazwy Kółka Literackiego. 
W pierwszym spotkaniu udział wzięło 
udział 12 osób, które chcą wspierać 
czytelnictwo w Żyrardowie, są zaanga-
żowane i same tworzą różne propozy-
cje literackie, ale przede wszystkim po-
szukują miejsca, w którym o książkach 
można podyskutować. – Wydaje mi się, 
że takiej propozycji nam w Żyrardowie 
brakowało. Zdecydowanie za mało mó-
wimy o czytaniu, za mało mamy czyta-
jących. Jeżeli ludzie mają okazję spotkać 
się pod żyrandolem, to niechże się spo-
tykają, niechże czytają i niech czują, że 
nie są w tym sami – mówi Lena Kuran, 
uczestniczka spotkania.
- Bardzo się cieszę, że Kółko Literackie 
w Żyrardowie zostało uruchomione, 

a słowo ŻYRANDOL od teraz kojarzy 
się z czytelniczym światłem i przyciąga 
kolejnych „moli książkowych”. Emocje 
jeszcze nie opadły po pierwszym spo-
tkaniu, a na lutową dyskusję mamy już 
mnóstwo chętnych! – mówi Klaudia Ap-
pel, inicjatorka cyklu ŻYRANDOL, polo-
nistka i dziennikarka z Centrum Kultury 
w Żyrardowie. - Bohaterką inauguracji 
była książka francuskiego pisarza Mi-
chela Houellebecqa „Mapa i teryto-
rium”, niezwykle aktualna, poruszająca 
kwestie dotyczące ARTYSTY i SZTUKI. 
Wśród uczestników pojawili się również 
autorzy, poeci i twórcy, którzy książki nie 
tylko czytają, ale i piszą! Cudowni ludzie, 
gotowi do następnej lektury. Na dru-
gim spotkaniu weźmiemy „na warsztat” 
polską książkę „Pusty przelot”. Wybra-
łam ten tytuł, bo Daniel Odija w piękny 
sposób opowiedział o tym, co się dzie-
je w rodzinie, gdy jedna osoba cierpi 
na chorobę psychiczną. Przypomina 
to nieco połączone lampki choinkowe: 
gdy jedna jest przepalona, następuje 
awaria całego łańcucha. Czas zatem na 
poruszanie ważnych tematów literac-
kich. Żyrardów jest na to gotowy – opo-
wiada Appel. 
Spotkania Kółka Literackiego „Żyran-
dol” planowane są co miesiąc. Następ-
ne spotkanie odbędzie się 17 lutego 
o godzinie 18:00. Jak zawsze pod żyran-
dolem w Resursie. 
odstawowym pytaniem było: czy w dzi-
siejszych „instagramowych” czasach 
MAPA JEST BARDZIEJ INTERESUJĄCA 
OD TERYTORIUM? Zdania były podzie-
lone, bo każdy inaczej rozumie tytuło-
we słowa. Udało się natomiast znaleźć 
wspólny mianownik: na sztukę można 
patrzeć w różny sposób przez pryzmat 
FORMY, ale to TREŚĆ jest najważniej-
sza.

MUZYKA RETRO DLA BABĆ I DZIADKÓW

NAMALOWAŁY KALENDARZ

ŻYRANDOL ZAŚWIECIŁ NAD MOLAMI KSIĄŻKOWYMI 

KLAMKA ZAPADŁA – POWRACAJĄ 
CYKLICZNE KONCERTY JAZZOWE
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 RozwiązanieWyślij do nas wiadomość SMS na numer + 48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki,  
a my obdarujemy 3 pierwsze osoby gadżetami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pionowo
1. kompletna informacja 

genetyczna
2. np. serce, wątroba
3. inaczej kapcie
5. Jap. ryżówka
6. szata mszalna kapłana
7. ślepy, owadożerny ssak
8. inaczej tranzelka dla konia
9. zaburzenia rytmu serca
10. stolica Norwegii
11. starożytne miasto poło-

żone w północnej Libii
12. usunie resztki lakieru 

z paznokci
13. do nakrywania kuchen-

nego stołu

17. powłoka ozonowa
18. klosz do lampy
21. zimny deser
22. w puszce
24. składnik winegretu
25. pole po skoszeniu zboża
26. mały wiatr
27. śpiewała w nim Chyliń-

ska
31. określenie dla umowy 

o pracę, zwłaszcza ak-
torów

33. potoczna nazwa stacji 
demontażu pojazdów

35. biblią tej religii jest Ko-
ran

36. podatek gruntowy 

w dawnej Polsce
37. np. majątkowe
38. stolica Ukrainy
39. na... - to znaczy na ple-

cach 
40. określenie wód po-

wierzchniowych linio-
wych

42. kobieta pomagająca 
aktorom w ubieraniu się

43. żołnierz jazdy lekkiej 
uzbrojonej w lance

47. omam, mara, ułuda
49. uczenie zwierząt
50. absolwent prawa odby-

wający praktykę
52. władca Polski z dynastii 

Piastów
53. ośmieszenie się, kom-

promitacja
54. Mel ... - australijski 

i amerykański aktor
56. kolor, który kojarzy się 

z uduchowieniem i szla-
chetnością

57. Narodowa Agencja ko-
smiczna USA

60. prawy dopływ Wisły
62. np. na zakupy

Poziomo
4. miasto w województwie 

lubuskim
9. zespół miast i osiedli 

skupiony wokół dużego 
miasta

13. sweter rozpinany na 
przodzie

14. w piłce nożnej zgrabne 
ominięcie przeciwnika

15. nadanie charakteru dog-
matu tezom

16. inaczej samochód
19. upasiona świnia
20. pracuje w bibliotece
23. inaczej alga
28. gra, w której losuje się 

kulki z liczbami
29. dodawany do zimowej 

herbaty
30. mieszkańcy Indonezji
32. niemiecki serial na Net-

flixie
34. zajmuje się leczeniem 

operacyjnym serca
36. śpi w nim niemowlak
37. długa biało-zielona ro-

ślina
41. zabierany do sa molotu
44. oficjalne uznanie kogoś 

za świętego
45. leży na dnie oceanu
46. wpisywany na kopertę
48. przytaczanie czyichś 

słów
50. przedstawicielem tego 

nurtu był np. Kandinsky
51. ...z jasnego nieba
55. wychwalanie jakiejś 

osoby

58. tęsknota, zwłaszcza za 
krajem ojczystym

59. zestawienie wyrazów 
o wykluczającym się zna-
czeniu

61. w mit. gr. bóg sztuki 
lekarskiej

62. nakładanie bandażu 
63. inaczej wymiana ognia
64. biały, spada w zimę
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Karolina Kuran
Pod jednym niebem (cz. II)

…wpadła na plac. Łapczywie chwytając powietrze do  obo-
lałych płuc, chłonęła widok ludzkiego mrowia, i mieszające się swo-
bodnie śmiechy i zawołania: rosyjskie, niemieckie, polskie, źydowskie.

Porządne Żydówki nie chadzały same po „placu”, jak w żyrardowskiej gwa-
rze nazywano targowisko przed nowym kościołem: ani w zwykły dzień, ani tym 
bardziej w niedzielę, gdy z kościoła wysypywali się wierni w odświętnie odpra-
sowanych ubraniach, otoczeni chmarą dzieciaków nudzących o karmelki, słodką 
watę czy jabłka. Za dużo tu było zgiełku i ścisku, za wiele kramików z pokusami; 
za wielu uliczników chętnych do zaczepki i prędkich w języku. Owszem, Mirełe 
bywała na placu wcale często, ale zawsze z ojcem – i zawsze dopiero pod wieczór, 
po niedzielnej pracy i rodzinnym obiedzie, gdy krzątanina i „wywczas” zwalniały, 
a handlarze chętniej wyzbywali się gorzej idącego towaru. Ojciec kroczył wówczas 
spokojnie między zwijanymi niespiesznie straganami, tu zamienił słowo z kup-
cem żelaznym z Hamerni, tam wybrał dla Mirełe złote jabłko, gorące i miękkie od 
niedzielnego słońca, lub stargowaną z ceny paczkę rodzynków, którymi musiała 
się sprawiedliwie dzielić z resztą dzieci („gojskich” zabawek, mimo wielkiej ich 
obfitości, ojciec nie kupował jej nigdy, i krzywo na nie spoglądał). Ówdzie wreszcie 
podnosił do oczu żydowską książkę: nie żeby kupić, ma się rozumieć (człowiek 
uczciwie pracujący nie miewa czasu na tego rodzaju rozrywki), ale by wiedzieć, 
co w trawie piszczy, i móc uczenie pokiwać głową podczas rozmowy z rabinem 
Albekiem. A że do rozmów tych dochodziło ostatnimi czasy coraz rzadziej, to 
i książki w ręku ojca widywała Mirełe nieczęsto: nie miała zaś śmiałości, aby pro-
sić go o zatrzymanie się przy drobnym Żydzie w binoklach, dowożącym nowości 
wydawnicze (nie tylko po żydowsku!) prosto z Warszawy. Ojciec nie rozumiał – 
nie próbował zrozumieć – dlaczego Mirełe tak wielką wagę przywiązywała wła-
śnie do książek, i czemu gotowa była zrezygnować z jabłek, słodyczy i  lalek dla 
brzydko wydanych nowelek w broszurowych oprawach. Nie rozumiał, i gonił ją 
dalej, głębiej, ku sercu targowiska – z dala od rzeczy, które cieszyły ją najbardziej.

Tak było zawsze – ale nie dzisiaj. Może kłótnia z rodzicami nie była jednak taka 
zła – Mirełe aż się wzdrygnęła od tej nieproszonej myśli – skoro na jej skutek znalazła 
się teraz na placu, sama jedna, i... Jeżeli rodzice naprawdę chcieli… Przełknęła ślinę.

Jeżeli rzeczywiście nie miała już nigdy wrócić do szko-
ły, to przynajmniej tutaj nikt nie będzie jej odganiał od książek!

Wyprostowała się, odrzuciła na plecy rozluźniony warkocz bez kokardy 
i wkroczyła między pierwsze rzędy straganów. Serce biło jej mocno, gubiło rytm z wy-
siłku i emocji. Wydawało jej się, że wszyscy na nią patrzą: blade, zmęczone kobiety, 
na jeden świąteczny dzień uwolnione od ciężaru szpulek z nićmi, a w ich miejsce ob-
wieszone hałaśliwymi dziećmi; dwaj Szkoci, mistrzowie tkaccy, wąsaci i czarnobrewi 
nad wywatowanymi ramionami kraciastych marynarek; stójkowi zebrani w grupę 
przy budce strzegącej wejścia na targowisko, bardziej skupieni na toczącej się przy 
odwróconej do góry dnem beczce grze w warcaby niż na pilnowaniu porządku; 
chrześcijańskie dzieci w wieku Mirełe, skubiące słodką watę i popatrujące nieufnie 
na zadyszaną dziewczynę; żydowskie kupcowe, wykłócające się jękliwie z klien-
tami… Ruszyła niepewnie naprzód, lawirując pomiędzy spacerowiczami i uchy-
lając się przed przypadkowymi dotknięciami rozentuzjazmowanych handlarzy.

Im bardziej zbliżała się do górującej nad placem sylwety starej weberni, 
tym spokojniej robiło się na placu: część niedzielnych spacerowiczów wchodzi-
ła między kramy wyłącznie na prośbę rozkapryszonych dzieci, by po pospiesz-
nym nabyciu twardych karmelków czy waty cukrowej co rychlej opuścić targo-
wisko i udać się w chłodny, zielony cień parku miejskiego lub przespacerować 
aleją Nowego Światu wśród potężnych kasztanowców. W tej części placu kró-
lowali bardziej „przyziemni” kupcy: Żydzi sprzedający wszelkie „mydło i powi-
dło”, począwszy od świeżego pieczywa na niedzielną kolację, i pracujący dla fa-
bryki Polacy oferujący żyrardowskie wyroby przyjezdnym z Warszawy i  Łodzi. 
Na ich straganach, oznaczonych giętymi z drutu kwiatkami o pięciu płatkach, 
piętrzyły się starannie obrębione serwety i żakardowe obrusy, a żelazne wie-
szaki obwieszono zapakowanymi w cieniutki papier koszulami i bluzkami. Mi-
rełe rozpoznała kilka wzorów ze  sklepu ojca: możliwe, że sama wyprasowała 
co najmniej kilka z tych ubrań tuż przed ostatnim szabatem. Przed wieszakiem 
z wyjątkowo ładną, kremową bluzką stała szczupła kobieta w uroczym tocz-
ku i skórkowych rękawiczkach, dopraszając się u męża zakupu nowego cacka; 
mężczyzna śmiał się, przekomarzał, ale sięgał już do kieszeni na piersi po wyp-
chany pugilares, głośno wychwalając handlarza za jakość oferowanego towaru.

Mirełe nie poczuła się z tego powodu ani trochę lepiej. Czy tak miała wyglą-
dać jej przyszłość? Pilne prasowanie drogocennego materiału w chłodzie sklepo-
wego zaplecza, aby mogli go podziwiać (i kupować) przechodnie na zazłoconym 
słońcem placu? Na samą myśl o takim życiu łzy napłynęły jej do oczu. Otarła je 
szybko, westchnęła i szparko minęła budki z lnem, kierując się w stronę magistratu 

Dopiero na widok rozłożonego w cieniu ceglanej fasady księgarza 
i jego powitalnego uśmiechu (chyba ją rozpoznał!) poczuła się lepiej, spokoj-
niej i pewniej. Nieśmiało zbliżyła się do straganu, obchodząc łukiem innego 
klienta: wysokiego, szczupłego pana z kędzierzawym wąsem, bardzo eleganc-
kiego w jasnym, świątecznym ubraniu i koszuli ze sztywnym kołnierzykiem. 
Młody ów mężczyzna zajęty był rozmową z  księgarzem o  niedawnym wyda-
niu „Tygodnika Ilustrowanego”. Mirełe, która periodyk ten widywała tylko prze-
lotnie na biurku pani Wieczorek, pochyliła się nad wyeksponowaną na przo-
dzie straganu nową książką doktora Korczaka, i ciekawie nadstawiła uszu.

CDN…

Tekst i ilustracja Łucji Bezoń powstały w ramach konkursu „MÓJ ŻYRARDÓW. 
Gdzie te stare dobre czasy!?” organizowanego przez Miejską i Powiatową Biblio-
tekę Publiczną w Żyrardowie w ramach obchodów roku Pawła Hulki-Laskowskie-
go. W ramach konkursu powstała również miniaturowa książeczka dostępna 
w MPBP w Żyrardowie.
 R E K L A M A
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Nowa metoda działania oszu-
stów! Tym razem wykorzystują 
pandemię covid-19! 

Oszuści kolejny raz próbują wy-
łudzać pieniądze metodą „na 
wnuczka”. Tym razem wyko-
rzystują legendę „na korona-
wirusa”. Dzwonią głównie do 
starszych osób podając się za 
członka rodziny, który zachoro-
wał na Covid i jest w bardzo złym 
stanie. Po chwili do rozmowy 
wkracza rzekomy lekarz, który 
potwierdza tę sytuację wskazu-
jąc na pilną potrzebę wdrożenia 
terapii ratującej życie.

Informując o konieczności poniesie-
nia sporych nakładów finansowych 
próbują wyłudzić pieniądze żerując 

na dobrym sercu rozmówcy i jego 
strachu o życie swoich najbliższych. 
Chcąc wymusić szybką reakcję wy-
wierają słowną presję na starszych 
osobach. By osiągnąć swój cel po-
trafią płakać do słuchawki czy wręcz 
krzyczeć na rozmówcę, który nie 
chce przekazać im pieniędzy. 

Pamiętajmy, że żaden pacjent chory 
na Covid-19 nie musi płacić za swoje 
leczenie. Zarówno diagnostyka, po-
byt w szpitalu jak i podawane leki są 
darmowe. Jeśli dzwoni do nas osoba 
która próbuje wmówić nam, iż musi-
my zapłacić za leczenie najbliższych 
powinniśmy jak najszybciej przerwać 
połączenie i zadzwonić pod numer 
112, by poinformować o próbie 
oszustwa policję. 

 Przypominamy o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa, które 

uchronią przed staniem się ofiarą 
takiego oszustwa.

1. Bądź ostrożny w kontakcie z nie-
znajomym.

2. Nigdy nie przekazuj pieniędzy 
osobom, których nie znasz. Nie ufaj 
osobom, które telefonicznie podają 
się za krewnych lub ich przyjaciół.

3. Zawsze potwierdzaj „prośbę o po-
moc”, kontaktując się osobiście: wy-
konaj telefon lub skontaktuj się bez-
pośrednio.

4. Wszelkie telefoniczne prośby, 
w tym z zagranicy o pomoc, grożą 
utratą pieniędzy.

5. Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie 
i pojawia się jakiekolwiek podejrze-
nie, że to może być oszustwo ko-
niecznie powiadom Policję (nr 112)!

Informacja KPP Żyrardów

17 stycznia w związku z anomaliami 
pogodowymi doszło do zerwania prze-
wodów energetycznych w rejonie ul. 
Michała Ogińskiego, a w rejonie al. Par-
tyzantów i ul. Armii Krajowej doszło do 
złamań i nadłamań konarów drzew, co 
stwarzało zagrożenie zarówno dla pie-
szych jak i zmotoryzowanych uczestni-
ków ruchu. Strażnicy zabezpieczyli re-
jon uszkodzenia linii energetycznej.  
18 stycznia strażnicy interweniowa-
li na ul. Józefa Mireckiego w stosunku 
do Tadeusza P., mieszkańca Korytowa, 
który znajdując się w stanie po użyciu 
alkoholu dopuścił się nieobyczajnego 
wybryku. Ww. przetransportowano 
i osadzono w PDOZ, do wytrzeźwienia. 
Następnego dnia na Tadeusza P. nało-

żony został mandat karny. (foto nr 7)
18 stycznia strażnicy podejmowali 
działania m.in. na ul. 1 Maja, Stefana 
Okrzei, Środkowej w związku z bra-
kiem realizacji obowiązku usuwania 
śliskości z chodników przylegających 
do nieruchomości. Przypominano 
i dyscyplinowano osoby, które dopu-
ściły się zaniedbań w tym zakresie. 19 
stycznia strażnicy interweniowali na ul. 
1 Maja w związku z parkowaniem po-
jazdu marki Jaguar na miejscu przezna-
czonym dla osoby niepełnosprawnej 
o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Obecnie ustawodawca za to wykrocze-
nie określił karę grzywny w postępowa-
niu mandatowym w wysokości 800 zł. 

20 stycznia strażnicy podjęli interwen-
cję w związku z nieporządkiem w rejo-

nie pergoli śmietnikowej przynależnej 
do budynku przy ul. Szpitalnej. Nale-
ży pamiętać, że właściciel/zarządca 
nieruchomości zobowiązany jest do 
utrzymania czystości na posesji oraz na 
chodnikach przylegających do nieru-
chomości. Zarządca został zobligowa-
ny do podjęcia działań porządkowych.   
20 stycznia strażnicy podejmowali 
czynności kontrolne pod kątem udo-
kumentowania wywozu odpadów 
w związku z prowadzoną działalnością 
przy al. Partyzantów. W związku z nie-
posiadaniem stosownej dokumentacji 
zostały wystawione wezwania, w celu 
dostarczenia udokumentowania wy-
wozu odpadów. 
22 stycznia funkcjonariusze SM reali-
zując zadania najechali na niecodzien-
ne zdarzenie, które miało miejsce przy 
pawilonie handlowym na ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Na zewnątrz 
przed sklepem stał agent ochrony 
trzymając się za twarz, zakrywając za-
łzawione oczy. Jak się okazało ochro-
niarz podjął próbę ujęcia złodzieja na 
gorącym uczynku i w trakcie szamo-
taniny, napastnik użył wobec agenta 
gazu łzawiącego.  Poszkodowany męż-
czyzna wraz z ekspedientką poprosili 

o wsparcie strażników do czasu przy-
bycia służb przewidzianych prawem, 
które wcześniej wezwano. 

23 stycznia na ul. Piotra Wysockiego 
strażnicy realizując zgłoszenie miesz-
kańca podjęli czynności, udzielając po-
mocy bezdomnemu mężczyźnie, który 
siedział wyziębiony w wiacie postoju 
Taxi. W celu udzielenia niezbędnej po-
mocy medycznej na miejsce wezwano 
karetkę pogotowia, której załoga po 
przybyciu oceniła stan zdrowia ww. na 
niezagrażający życiu i zdrowiu. Funkcjo-
nariusze dbając o dalsze bytowanie p. 
Tadeusza zaproponowali kolejną po-
moc w umieszczeniu go w ośrodku dla 
osób bezdomnych, którą przyjął. Tym 
samym zadbano o ciepły kąt i dach nad 
głową dla osoby potrzebującej pomo-
cy. 

W poniedziałek 17 stycznia strażacy 
zostali wezwani do pożaru mieszka-
nia w Żyrardowie na  ul. Wittenberga.  
Strażacy w aparatach powietrznych 
dostali się do mieszkania, gdzie poża-
rem objęte było jedno z pomieszczeń. 
Lokator mieszkania opuścił je samo-
dzielnie. Strażacy udzielili mężczyźnie 
pierwszej pomocy, a po przyjeździe 
na miejsce Zespołu Ratownictwa Me-
dycznego został on przewieziony do 
szpitala. W wyniku pożaru jedno z po-
mieszczeń został całkowicie zniszczo-
ne. Strażacy ugasili palące się przed-
mioty, a następnie przewietrzyli całe 
mieszkanie i klatkę schodową. W akcji 
ratowniczej brali udział strażacy z JRG 
Żyrardów oraz OSP Żyrardów.
We wtorek 18 stycznia w Mszczonowie 
na ul. Tarczyńskiej doszło do wypadku 
z udziałem dwóch samochodów oso-
bowych. Samochód osobowy marki 
Citroen uderzył w tył poprzedzającego 
pojazdu. W wyniku zdarzenia ucierpiała 
pasażerka siedząca na tylnym fotelu 
Toyoty. Kobieta została przewieziona 
do szpitala przez Zespół ratownictwa 
Medycznego. W akcji ratowniczej brali 
udział strażacy z JRG Mszczonów oraz 
OSP Mszczonów.
We wtorek 18 stycznia w miejscowo-
ści Badowo Dańki doszło do wypadku 
z udziałem samochodu osobowego. 
Kierująca straciła panowanie nad po-
jazdem, a samochód przewrócił się na 
dach. Kobieta opuściła samochód sa-
modzielnie jeszcze przed przyjazdem 
strażaków. Po dojeździe na miejsce za-
stępów straży oraz Zespołu Ratownic-
twa Medycznego kobiecie udzielono 
pierwszej pomocy, a następnie prze-
wieziono do szpitala.  W akcji ratowni-
czej brali udział strażacy z JRG Mszczo-
nów oraz OSP Mszczonów.

Informacja prasowa PSP Żyrardów

POLICJA
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Koniec niemieckiej okupacji Żyrardowa z czasów II wojny światowej

12 stycznia 1945 r. Armia Czerwona rozpoczęła 
dwie wielkie ofensywy z linii Wisły w kierunku 
Odry oraz Prus Wschodnich, w ramach tzw. 
ofensywy styczniowej. W pierwszej - operacji 
wiślańsko-odrzańskiej, brało udział około 2.2 
miliona żołnierzy zorganizowanych w dwóch 
sowieckich frontach: 1. Froncie Białoruskim 
pod dowództwem marszałka Gieorgija Kon-
stantinowicza Żukowa oraz 1. Froncie Ukraiń-
skim pod dowództwem marszałka Iwana Stie-
panowicza Koniewa; w tym żołnierze dwóch 
Armii Wojska Polskiego (tzw. ludowego), 6.5 
tysiąca czołgów i dział samobieżnych, około 5 
tysięcy samolotów i 36 tysięcy dział oraz moź-
dzierzy. Oba fronty Armii Czerwonej w ciągu 
zaledwie trzech tygodni pokonały pół tysiąca 
kilometrów, osiągając linię Odry i pokonując 
na zdecydowanej większości zajętego obszaru 
wojska III Rzeszy Niemieckiej.

13 stycznia rozpoczęło się drugie natarcie Armii 
Czerwonej w ramach ofensywy styczniowej – tzw. 
operacja wschodniopruska, w której ponad 1.7 milio-
na żołnierzy 2. i 3. Frontu Białoruskiego, rozpoczęło 
akcję odcięcia i otoczenia sił niemieckich w Prusach 
Wschodnich, a następnie likwidacji powstałego w ten 
sposób „kotła”. W tym samym czasie w Ardenach 
w Belgii, Niemcy przegrywali właśnie swoją ostatnią 
szansę na zatrzymanie i pokonanie napierających od 
zachodu sił alianckich. II wojna światowa w skrwawio-
nej długoletnim konfliktem Europie powoli zbliżała 
się do wyczekiwanego końca, choć nie takiego, jakie-
go pragnęła większość Polaków.
Od grudnia 1944 r., przeważnie w nocy lub późnym 
wieczorem, coraz częściej pojawiali się w Żyrardowie 
sowieccy zwiadowcy, zbierający informacje wywia-
dowcze na temat liczebności i położenia żołnierzy 
niemieckich oraz sytuacji w naszym mieście i oko-
licach. Wspierało ich w tym prawie całe podziemie 
niepodległościowe, w tym żołnierze i oficerowie 
Armii Krajowej. Za kontakt żyrardowskiego AK z so-
wieckimi zwiadowcami odpowiadał między porucz-
nik Kazimierz Cywiński ps. „Puchała”, który miał za 
zadanie przekazywać informacje zebrane przez wy-
wiad ośrodka Armii Krajowej „Żaba”, a nawet ukrywał 
kilku zwiadowców w piekarni swojego teścia, miesz-
czącej się przy ul. W. Łukasińskiego. Wówczas był je-

den wspólny wróg – Niemcy i jeden wspólny cel – jak 
najszybsze ich pokonanie, a tym samym zakończe-
nie niemieckiej okupacji.
Sowieccy zwiadowcy prócz gromadzenia informacji, 
przygotowywali jednocześnie grunt pod wkroczenie 
oddziałów Armii Czerwonej na tereny okupowane 
przez Niemców. Podobnie było w Żyrardowie. Tu 
organizowali wraz z członkami Polskiej Partii Ro-
botniczej przyszłe struktury podporządkowanych 
Sowietom władz miejskich oraz lokalnych sił porząd-
ku publicznego. Natomiast Niemcy od końca 1944 
r. stopniowo ewakuowali się z Żyrardowa. Miasto 
opuszczali urzędnicy i przedstawiciele administracji 
okupacyjnej oraz część rodzin niemieckich, od lat, 
a często nawet od pokoleń mieszkających w Żyrar-
dowie. Na początku stycznia 1945 r. niemiecka ewa-
kuacja miasta nabrała na sile. Wszyscy w Żyrardowie 
wyczekiwali nadciągającego frontu i zakończenia 
okupacji, lecz mimo to, większość osób żyła w poczu-
ciu niepewności, co przyniesie ten koniec. Mieszkań-
cy mówili między sobą, że podobno Niemcy planują 
wysadzenie całej fabryki, a resztę miasta chcą spalić.
„Niewesołe to były chwile! Czuło się: nasi potworni kaci 
uciekają, ale czy nas na odchodnym nie wymordują? 
Okna szkoły ludowej naprzeciwko naszego domu były 
najeżone lufami karabinów maszynowych. Między 
ósmą a dziesiątą ktoś przyszedł powiedzieć, że Rosjanie 
są już w Mszczonowie. Och, jeśli nie dadzą Niemcowi 
czasu, to może ocalejemy (...)” - napisał na temat wcze-
snych godzin 16 stycznia 1945 r. Paweł Hulka-La-
skowski w książce „Księżyc nad Cieszynem”.
To właśnie we wtorek 16 stycznia 1945 r. nadszedł 
dzień, gdy do Żyrardowa od wschodu, od strony 
Mszczonowa, wkroczyły oddziały Armii Czerwonej – 
czołgi T-34 i żołnierze z 47. Gwardyjskiej Brygady Pan-
cernej Armii Czerwonej pod dowództwem płk. Niko-
łaja Kopyłowa, stanowiącej część 9. Gwardyjskiego 
Korpusu Pancernego gen. Nikołaja Wiedieniejewa, 
podległego 2. Armii Pancernej gen. Siemona Bogda-
nowicza i dalej 1. Frontowi Białoruskiemu marszałka 
Żukowa. Około południa rozpoczęła się krótka, lecz 
zacięta bitwa o pokryty śniegiem Żyrardów.
Główne natarcie czerwonoarmistów przeprowadzo-
ne zostało ulicą 1-Maja, na której Niemcy zawcza-
su stworzyli kilka barykad, zaczynając od wysokości 
dawnej roszarni. Przeszkody te miały nie tyle co za-
trzymać Sowietów, co raczej jedynie ich spowolnić. 
Resztki wojsk niemieckich pozostających w Żyrar-
dowie, do walki z nacierającymi czołgami T-34 wy-
korzystały przede wszystkim działających z ukrycia 
żołnierzy, uzbrojonych w ręczne granatniki przeciw-
pancerne, czyli tzw. panzerfausty.
„Na ulicy mnożą się strzały. Przenosimy się do małego 
pokoiku od strony podwórza. Z pobliskiej ulicy 1-Maja 
(…) słychać wzmagającą się strzelaninę i cięższe detona-
cje jakby granatów czy pocisków armatnich. Ktoś znowu 
donosi że czołgi rosyjskie są już koło przejazdu i gromią 
Niemców siedzących w okopach koło przędzalni baweł-
ny. Rzucam okiem na podwórze, które spodziewam się 
zastać puste i bezludne, ale na podwórzu ruch! Niemcy, 
Niemcy, Niemcy! Idą gęsiego, wspaniale umundurowa-
ni, uzbrojeni w karabiny i w krótką broń; wielu z nich 
dźwiga ciężkie „panzerfausty”. Uderza tylko jedno: 
mają białe kaski, a więc oddziały nietutejsze” - Paweł 
Hulka-Laskowski, „Księżyc nad Cieszynem”.
W trakcie szybkiego uderzenia, Sowieci stracili we-
dług informacji zebranych przez mjr. Edwarda Dę-
bińskiego – 13 żołnierzy i 4 czołgi, a według innych 
relacji nawet kilkudziesięciu żołnierzy i 7 czołgów. 
Silny opór Niemcy stawili na wysokości Banku, tuż 
przed przejazdem kolejowym i tam Sowieci odnieśli 

najliczniejsze straty. Jeden z sowieckich T-34 został 
trafiony pociskiem z panzerfausta na ul. 1-Maja, tuż 
przy murze tkalni mechanicznej, na wysokości pl. 
W. Sołtana – przez okupantów nazwanego pl. Ad-
olfa Hitlera (dzisiejszy pl. Jana Pawła II). Strzał został 
oddany z budynku Magistratu, a trafiony czołg T-34 
wjechał w mur tkalni, gdzie następnie doszło do jego 
eksplozji (w miejscu tym, na murze tkalni, znajdowała 
się przez wiele lat tablica upamiętniająca poległych 
czołgistów radzieckich). Inny sowiecki czołg, którym 
dowodził Fiodor Diaczkow, został trafiony i stanął 
w płomieniach, jednak jego załodze udało się konty-

nuować uderzenie na niemiecką barykadę i nawet ją 
całkowicie zniszczyć.
Po ugaszeniu ognia, mimo uszkodzeń i obrażeń za-
łogi, trafiony czołg T-34 ruszył dalej na Sochaczew 
i w ciągu zaledwie kilku dni, zniszczył na trasie Gró-
jec-Żyrardów-Sochaczew 20 niemieckich pojazdów 
i jeden samolot, za co później Fiodor Diaczkow prócz 
licznych medali, otrzymał tytuł Bohatera Związku So-
wieckiego. Dowódcą czołgu, który także wyróżnił się 
w walce o Żyrardów był Aleksandr Kononow. T-34 st. 
sierż. Kononowa po udanym uderzeniu na barykadę 
przy przejeździe kolejowym, ruszył w stronę dworca 
i unieszkodliwił niemiecki pociąg przygotowany do 
ewakuacji.
„Mimo, że większość akowców wiedziała jak wygląda 
wyzwolenie w stylu sowieckim, to w czasie walk o Ży-
rardów wielu z żołnierzy AK włączyło się do walki” - mjr. 
Edward Dębiński w książce „Żyrardowski Ośrodek 

ZWZ AK”.
Jeszcze inny z sowieckich czołgów został zniszczony 
na skrzyżowaniu ul. 1-Maja i Leszno. Załogę trafio-
nego i płonącego czołgu ratował żołnierz 8. plutonu 
AK ośrodka „Żaba” Zdzisław Rdzeniewski, jednak ten 
bohaterski czyn przypłacił życiem, zastrzelony przez 
Niemców. W tym czasie niemieccy minerzy chcieli 
wysadzić elektrownię Zakładów Żyrardowskich, co 
na szczęście uniemożliwił oddział zorganizowany po-
śpiesznie przez dowódcę III Kompani AK starszego 
sierżanta Stanisława Fijałkowskiego ps. „Śmigły”, ba-
rykadując się w środku elektrowni. Niemcom udało 
się jednak zniszczyć tkalnię żakardową oraz kilka hal 
fabrycznych. Mniej więcej w tym samym czasie w Jak-
torowie, żołnierze 21. plutonu AK pod dowództwem 
wachmistrza Władysława Parola ps. „Pado” ochronili 
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przed wermachtowcami most kolejowy, którzy ci po-
śpiesznie chcieli wysadzić.
Według Krzysztofa Zwolińkiego, 16 stycznia 1945 r. 
około godziny 17.00 Żyrardów był już miastem wol-
nym. „Wolnym” w rozumieniu - bez śladów oporu ze 
strony niemieckiej. Ostatnie grupki żołnierzy Wer-
machtu, po porzuceniu broni oraz mundurów i zało-
żeniu cywilnych ubrań, próbowały umknąć z miasta, 
prowadzone przez co odważniejszych miejscowych 
volksdeutschów. Po pokonaniu Niemców w naszym 
mieście, czołgi 47. Gwardyjskiej Brygady Pancernej 
nacierały dalej w kierunku Sochaczewa. Trwał nie-
przerwany Sowiecki „Blitzkrieg”, w którym oddzia-
ły 1. Front Białoruskiego pokonywały nawet 90 km 
dziennie. Przez Żyrardów przetoczyło się tego dnia, 
podobnie zresztą jak w kolejnych, całe masy wojsk 
Armii Czerwonej. Po czołgach wkroczyła piechota, 
a sowieckim komendantem wojennym Żyrardowa 
został kapitan gwardii J. K. Mieszkow.
Tego dnia, 16 stycznia 1945 r., 77 lat temu, zakoń-
czyła się niemiecka okupacja Żyrardowa, a rozpoczął 
się okres podległości sowieckiej i budowy komu-
nistycznego państwa Polskiego. II wojna światowa 
i to co nastąpiło tuż po niej, nieodwracalnie zmie-
niła Żyrardów i jego mieszkańców. Niemcy wymor-
dowali ponad 3.5 tysiąca mieszkańców Żyrardowa, 
w tym ponad 3 tysiące żyrardowskich Żydów. Wielu 
Polaków mieszkających w naszym mieście zostało 
bestialsko zabitych, często po brutalnych, wielogo-
dzinnych przesłuchaniach, a następnie zakopanych 
gdzieś w okolicznych lasach, tak by już nikt nigdy ich 
nie odnalazł. Niedługo jednak rozpoczęto działania 
nad identyfikacją wszystkich znanych miejsc zbrod-
ni oraz powołano przy nowych władzach miejskich 
w Żyrardowie, między innymi „Komitet Ekshumacji 
Zwłok Pomordowanych przez Zbirów Hitlerowskich 
w Międzyborowie”, którego zadaniem było odnale-
zienie żyrardowskich ofiar nazistów w lasach mię-
dzyborowskich.
W dniu zakończenia niemieckiej okupacji Żyrardo-
wa, w mieście od razu uformowały się nowe władze, 
podległe decyzjom sowieckim. Jeszcze w trakcie 
trwania walk o Żyrardów, w godzinach popołudnio-
wych, członkowie Polskiej Partii Robotniczej z prze-
wodniczącym Marianem Rajnerem na czele, prze-
kształcili swoją pierwszą uchwałą Garnizon Miejski 
Armii Ludowej w Komendę Miejską/Miasta (później 
przekształconą w Komendę Miejską Milicji Obywa-
telskiej), w zarządzie której znalazło się 14 członków 
Armii Ludowej i 4 członków Armii Krajowej. Jej ko-
mendantem został Franciszek Kazimierski, ostatni 
dowódca żyrardowskiej AL. Powołano także Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego, którego kierownikiem 
w naszym mieście, pod koniec stycznia 1945 roku 
został Leonard Zaremba, ostatni szef sztabu żyrar-
dowskiej Armii Ludowej.
„Niepewność i brak instrukcji jak postępować po wkro-
czeniu Sowietów i tęsknota za bronią, spowodowały, że 
wielu akowców wstąpiło do milicji i Urzędu Bezpieczeń-
stwa. Do UBP wstąpiła wraz z dowódcą drużyna Zbi-
gniewa Adamskiego i żołnierze sekcji „Amora” - Wojcie-
cha Oskólskiego bez dowódcy” - mjr. Edward Dębiński 
w książce „Żyrardowski Ośrodek ZWZ AK”.
 17 stycznia Sowieci zajęli Warszawę, a 18 stycznia 
Kraków. Kolejne polskie miasta, miasteczka i wsie 
dostawały się pod kontrolę żołnierzy i oficerów Armii 
Czerwonej, którzy nie zamierzali już opuścić wyzwa-
lanych spod niemieckiej okupacji terenów II Rzecz-
pospolitej. Wkrótce cała Polska znalazła się w rękach 
Sowietów, a ci od razu przystąpili do - jak kłamliwie 
głosiła komunistyczna propaganda - budowy Polski 
demokratycznej, sprawiedliwej i wolnej.
18 stycznia w Żyrardowie miało miejsce pierwsze 

niejawne zebranie Miejskiej Rady Narodowej (MRN). 
Franciszek Kazimierski w swoich wspomnieniach za-
znacza, że ramie zbrojne MRN stanowiło wówczas 
około 800 ujawnionych partyzantów. Tego dnia Rada 
uchwaliła rezolucję, która podkreślała wdzięczność 
za wkład Armii Czerwonej i Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich w wojnę z niemieckim okupan-
tem. Przewodniczącym MRN był wówczas Bolesław 
Lubasiński ze Związku Nauczycielstwa, który 1 lutego 
został wybrany przez radnych na pierwszym oficjal-
nym posiedzeniu MRN, na pierwszego powojennego 
prezydenta Żyrardowa. Na stanowisku przewodni-
czącego MRN, zastąpił go wtedy Franciszek Biedrzyc-
ki czołowy żyrardowski komunista, który już w 1918 
r., kilka tygodni po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości, walczył w naszym mieście o powodzenie 
wszechświatowej rewolucji i dominację bolszewi-
zmu, za co (i nie tylko za to) został wynagrodzony 
w kwietniu 1945 r. stanowiskiem naczelnego dyrek-
tora Zakładów Żyrardowskich.
Z hasłem „wszyscy do pracy”, nowe władze przystą-
piły do przywrócenia miasta do życia. Dyrektorem 
naczelnym Zakładów Żyrardowskich mianowano inż. 
Edwarda Dębskiego, specjalistę zamieszkałego w Ży-
rardowie, którego córka Krystyna wiele lat później 
została żoną premiera Józefa Cyrankiewicza. To wła-

śnie inż. Dębiskiego zastąpił Franciszek Biedrzycki, 
gdy ten już zrobił swoje przy wznawianiu pracy fabry-
ki. Uprzątnięto zniszczenia i uroczyście pochowano 
poległych w walkach o Żyrardów żołnierzy sowiec-
kich, na ówczesnym placu im. W. Sołtana (obecnie 
pl. im. Jana Pawła II), którego nazwa już niedługo zo-
stanie zmieniona na pl. Wolności. Brakowało jednak 
jedzenia i innych produktów spożywczych. Ciężko 
było z dostępem do wody. Nie było prądu. Wprowa-
dzono też nową walutę, choć rzadko ktoś w ogóle 
otrzymywał wynagrodzenie za swoją pracę. Sytuacja 
żywnościowa była tak zła, że od 5 lutego obowiązy-
wały w Żyrardowie kartki na chleb - 250 g na osobę 
dziennie.
Rozkazem gen. Leopolda Okulickiego z 19 stycznia 
1945 r., Armia Krajowa została rozwiązana. Tylko naj-
wyżsi rangą oficerowie AK mieli się nie ujawniać na 
zajętych przez Sowietów terenach Rzeczpospolitej. 

Rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej do Żyrardowa 
dotarł po 20 stycznia, wydany przez komendanta 
obwodu „Borsuk” mjr. Leopolda Peszkowskiego ps. 
„Lwowiak”.

„Mimo rozwiązania Armii Krajowej większość akowców 
postępowała tak jakby byli dalej w służbie. Utrzymywali 
ze sobą kontakt, meldowali o aresztowaniach, o kole-
gach którzy wstąpili do Milicji Obywatelskiej i Urzędu 
Bezpieczeństwa i innych interesujących nas faktach” - 
mjr. Edward Dębiński, „Żyrardowski Ośrodek ZWZ 
AK. Załącznik”.
Dwa tygodnie po wkroczeniu Armii Czerwonej do 
Żyrardowa i uformowaniu nowych władz w mieście, 
wznowiono druk przedwojennej żyrardowskiej gaze-
ty „Głos Żyrardowa”, której dawnym wydawcą był Eu-
geniusz Szmidt. Teraz „Głos” stał się tubą propagan-
dową Polskiej Partii Robotniczej, z której czytelnicy 
mogli dowiedzieć się między innymi o tym, dlaczego 
Tymczasowy Rząd Polski (wcześniej w Lublinie, a od 
1 lutego w Warszawie) jest „jedynym prawdziwym re-
prezentantem wszystkim warstw społecznych naro-
du polskiego”, ale także o wielkiej przyjaźni polsko-ra-
dzieckiej, czy walce ramię w ramię żołnierzy Wojska 
Polskiego z „potężną i zwycięską Armią Czerwoną”, 
przeciwko hitlerowcom.
Nie pisano natomiast o zatrzymaniach członków 
podziemia niepodległościowego, a dokonywanych 
przez funkcjonariuszy NKWD i UB na terenie Żyrar-
dowa i jego okolic. Aresztowano na przykład porucz-
nika Kazimierza Cywińskiego ps. „Puchała”, który z ra-
mienia AK pomagał sowieckim zwiadowcom zbierać 
informacje wywiadowcze przed wkroczeniem od-
działów Armii Czerwonej do Żyrardowa. Nie pisano 
także o przesłuchaniach, często bardzo brutalnych, 
prowadzonych w jednej z kamienic przy ówczesnej 
ulicy Parkowej, gdzie ubecy urządzili sobie swoją 
krwawą siedzibę. Nie napisano o zaginięciu w nocy 
z 16 na 17 stycznia żony i syna dawnego kapitana 
carskiej gwardii Zujewa, od dziesięcioleci mieszka-
jących w Żyrardowie, czy o prześladowaniach żyrar-
dowskich rodzin, których największą zbrodnią było 
podpisanie volkslisty.
Przez podobne działania nowych władz, dopiero we 
wrześniu 1945 r. część żołnierzy należących do lokal-
nych struktur Armii Krajowej, zdecydowała się ujaw-
nić i w końcu spróbować ułożyć sobie życie, w tej 
zupełnie nowej rzeczywistości. Inni jeszcze długo po-
zostawali w ukryciu, posługując się fałszywymi nazwi-
skami i często zmieniając miejsca zamieszkania. Nie 
wiedzieli, jaki spotka ich los z ręki Sowietów i ubeków.
Priorytetem nowych władz Żyrardowa było wzno-
wienie pracy dużych zakładów w mieście; Zakładów 
Żyrardowskich, Gorzelni Państwowego Monopolu 
Spirytusowego (obecnie Polmos Żyrardów), czy gar-
barni. Chcąc utrzymać pozytywne nastroje wśród 
mieszkańców Żyrardowa, mimo tak słabego zaopa-
trzenia w najpotrzebniejsze produkty, organizowano 
liczne pochody, wiece poparcia i manifestacje, wyko-
rzystując prawie każdą okazję do tłumnych spotkań. 
2 lutego w kinie „Słońce” miała miejsce „Akademia na 
cześć Wojska Polskiego”. Żyrardowianie mogli pod-
czas niej spotkać się z żołnierzami i porozmawiać 
z nimi oraz wysłuchać kilku przemówień dotyczących 
roli wojska w nowej Polsce, między innymi przemó-
wienia przewodniczącego MRN Franciszka Biedrzyc-
kiego, czy majora Burgina z Wojska Polskiego.
Inną okazją do masowej manifestacji był pogrzeb ka-
pitana gwardii Eugeniusza Wołkowa, który zmarł od 
ran odniesionych podczas walk o Żyrardów, a któ-
rego 11 lutego uroczyście pochowano na placu W. 
Sołtana. Po pogrzebie orkiestra Zakładów Żyrardow-
skich zagrała hymn radziecki, a następnie polski, po 
czym znów miały miejsce przemówienia lokalnych 
polityków i wojskowych. Tymczasem na wieś ruszyły 
grupy szturmowe, złożone głównie z bezrobotnych 
robotników, a mające za zadanie dokonać parcelacji 

ciąg dalszy na na stronie 22
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Rzeź Woli i dwa niemieckie obozy koncentracyjne, a na końcu... Żyrar-
dów, czyli wojenne losy pewnego warszawskiego chłopca w 77. rocznicę 

wyzwolenia Auschwitz

W październiku 2011 r. Instytut Pamięci 
Narodowej wznowił zawieszone śledztwo 
w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości, 
popełnionej w latach 1940-45 na terenie 
niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-
Birkenau. Rozpoczęto przesłuchania 
w charakterze świadków ostatnich żyjących 
więźniów tego obozu, a zostało ich wtedy już 
zaledwie pięciuset. Pracownicy oddziałowych 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu ruszyli w teren, zebrać niezbędne 
informacje, potrzebne do identyfikacji 
i postawienia zarzutów żyjącym jeszcze 
zbrodniarzom. Jedno z takich przesłuchań 
odbyło się w pewnym przytulnym mieszkaniu, 
przy ulicy Izy Zielińskiej w Żyrardowie, 
u mającego wówczas 81 lat Stanisława 

Bańkowskiego.
Stanisław Bańkowski urodził się w Warszawie 
i w momencie napaści niemieckiej na Polskę we 
wrześniu 1939 r., miał zaledwie 9 lat. Jego chłopięcy 
świat się wówczas zawalił, podobnie jak zawalił się 
świat milionów innych osób, nie był tu wyjątkiem. 
Bombardowanie Warszawy i zbliżające się do stolicy 
wojska niemieckie, niepewna przyszłość, nieustany 
strach o siebie, ale przede wszystkim o swoich 
najbliższych oraz zwątpienie, a później lata okupacji 
i kontynuowanie nauki, gdy na ulicach miały miejsce 
ciągłe łapanki i egzekucje. No i ta wszechobecna 
śmierć, widziana każdego kolejnego dnia; śmierć 
dorosłych i dzieci, jego rówieśników - kolegów 
i przyjaciół. Do tego wszystkiego, niedaleko budynku, 
w którym mieszkał wraz z rodziną na Woli, kończyło 
się getto. Mając 13 lat, widział, a przede wszystkim 
słyszał, tłumienie żydowskiego powstania za murami, 
a później przerażającą ciszę. Pamiętał widok dymu, 
czarnego i ciężkiego, unoszącego się nad ruinami. 
Niedługo potem podobny los spotkał całą Warszawę, 
a młody Staś trafił do prawdziwego piekła na ziemi.
Po 1 sierpnia 1944 r. i wybuchu powstania 
warszawskiego, władze niemieckie wydały rozkazy 
o zniszczeniu Warszawy oraz wymordowaniu 
jej mieszkańców. Pięć dni później, osławiony 
pułk SS „Dirlewanger” oraz oddziały policyjne 
pod dowództwem SS-Gruppenführera Heinza 
Reinefartha, rozpoczęły ofensywę z ulicy 
Górczewskiej i Wolskiej w kierunku wschodnim, 
masowo mordując przy tym wszystkich, których 
tylko napotkali. 6 sierpnia Komenda Główna Armii 
Krajowej, która od początku powstania znajdowała 
się w budynku nr 72 przy ulicy Dzielnej, przy której 
także mieszkał Staś z rodziną (ul. Dzielna 70), 
została ewakuowana na Stare Miasto. Tego dnia 
do mieszkania rodziny Bańkowskich dotarła ciotka 
Stasia, Leokadia Romanowska, uciekająca przed 
trwającą rzezią na ulicy Wolskiej, jednak za chwilę 
Niemcy dotarli także tu, do ulicy Dzielnej, a 8 sierpnia 
rozpoczęła się jej „pacyfikacja”.
Mieszkańcy szukali schronienia gdzie tylko mogli, 

głównie w piwnicach, do których Niemcy wrzucali 
granaty, mordując w ten potworny sposób całe 
rodziny. Innych wywlekano na ulicę i tam zabijano 
strzałem w głowę. Dochodziło do gwałtów i niezwykle 
brutalnych morderstw. Palono mieszkania i ich 
mieszkańców. Ojciec Stasia, Bogusław, szybko zrobił 
białą flagę z prześcieradła i wyprowadził wszystkich 
z budynku nr 70, a znając język niemiecki, ubłagał 
żołnierzy, żeby ich oszczędzili. Nie oszczędzili jednak 
dziadka Stasia, który był chory i nie był wstanie 
podnieść się z łóżka i wyjść na zewnątrz wraz z innymi. 
Nie pozwolono mu pomóc. Została z nim jednak 
jego ukochana żona, która poświęciła swoje życie 
i umarła wraz z nim. Oboje zostali spaleni żywcem 
wraz budynkiem nr 70, przy dawnej ulicy Dzielnej.
Później, pozostawionych przy życiu mieszkańców 
ustawiono w kolumny, rozdzielono mężczyzn od 
kobiet oraz dzieci i ulicami Gibalskiego, Wolską 
i Bema zagnano na Dworzec Zachodni. W pewnym 
momencie, z kolumny udało się uciec dużej 
grupie mężczyzn, w tym ojcu Stasia. Dalej chłopiec 
szedł wraz z mamą Ireną, siostrą Basią i ciotką 
Leokadią. Następnie pociągiem przewieziono ich 
do Pruszkowa, gdzie powstał obóz przejściowy - 
Durchgangslager 121.  To co Stasiowi pozwalało 
w tym tragicznym okresie patrzeć z nadzieją na 
jutro, była obecność ukochanej matki, dającej 
mu złudne poczucie bezpieczeństwa i prawdziwą 
matczyną miłość oraz opiekę. Po trzech dobach 
załadowano wszystkich do pociągów towarowych, 

ziemi w ramach ustawy rolnej, oczywiście przy czyn-
nym wsparciu żołnierzy WP (tzw. ludowego) i funkcjo-
nariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W mieście trwały 
natomiast przygotowania do największej jak dotąd 
uroczystości, jaka miała się odbyć w Żyrardowie od 
momentu zakończenia okupacji - przygotowania do 
święta Armii Czerwonej...
23 lutego 1945 r., w 27. rocznicę utworzenia Armii 
Czerwonej, w Żyrardowie, ale i w sąsiednich Wiskit-
kach, jak i wielu innych polskich miastach oraz mia-
steczkach, do których wkroczyły już wojska sowiec-
kie, rozpoczęły się z tej okazji podniosłe uroczystości. 
W Żyrardowie zaczęto od Mszy Świętej w kościele 
pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Następnie 
oddziały sowieckie i polskie, w asyście orkiestry woj-
skowej, przemaszerowały przed trybuną ustawioną 
pod murem tkalni przy ul. 1-Maja, na której znajdo-
wali się członkowie władz miasta i partii politycznych, 
popierających Rząd Tymczasowy, a także przedsta-
wiciele Armii Czerwonej i Wojska Polskiego.
Z mównicy znajdującej się na trybunie, a ozdobio-
nej sierpem i młotem, do zebranych przemawiali: 

prezydent Żyrardowa Bolesław Lubasiński i prze-
wodniczący MRN Franciszek Biedrzycki, a także kilku 
innych żyrardowskich polityków. Później głos zabrał 
przedstawiciel WP - kapitan Ryszard Stypuła, żyrar-
dowianin. Część oficjalnych uroczystości zakończyło 
przemówienie komendanta miasta z ramienia Armii 
Czerwonej - kapitana gwardii K. J. Mieszkowa, który 
z uśmiechem na ustach opowiadał o budowie no-
wej, wolnej i demokratycznej Polski, u boku Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich i marszałka Jó-
zefa Stalina.
Jak wyglądała ta wolna i demokratyczna Polska, 
większość z nas wie. W Żyrardowie nie było inaczej. 
W marcu 1945 r. nasiliły się aresztowania członków 
podziemia niepodległościowego, głównie żołnierzy 
i oficerów Armii Krajowej, związanych przed wojną 
z Obozem Wielkiej Polski. Podobne aresztowania 
trwały przez cały 1945 r. ale i później. Aresztowano 
młodego wówczas Edwarda Dębińskiego, którego 
więziono przez wiele miesięcy w piwnicy w żyrar-
dowskiej siedzibie UB, a podczas przesłuchań tor-
turowano go i znęcano się nad nim, między innymi 
bito go młotkiem po głowie. W 1949 r. i na początku 

1950 r. aresztowano grupę oficerów Armii Krajowej 
żyrardowskiego ośrodka „Żaba”, majora Leopolda 
Peszkowskiego, porucznika Jana Bolesława Woźniac-
kiego, porucznika Jerzego Mitrosa, porucznika Bene-
dykta Karlickiego, podporucznika Macieja Jelenia, żoł-
nierzy V Kompanii AK, braci Federów, Woźniackich 
i wielu innych. Ich procesy, często publiczne, miały 
na celu napiętnować społecznie te tak zasłużone 
w walce z niemieckim okupantem osoby – polskich 
patriotów. Znaczna część z aresztowanych przez 
komunistyczne służby bezpieczeństwa oficerów AK 
zamiast podziękowań, otrzymała długoletnie wyro-
ki więzienia, zakończone dopiero podczas odwilży 
z 1956 r. Czemu tak traktowano bohaterów wspól-
nej walki z jednym wrogiem? Ponieważ ośmielili się 
myśleć inaczej, niż zakładała odgórnie wytyczona li-
nia partyjna. Przez wiele lat, to była ta nowa, sprawie-
dliwa, wolna i demokratyczna Polska.

fot. Stanisław Bańkowski

fot. Ludność Woli pędzona przez Niemców
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które miały wywieźć ich do pracy, do Niemiec, do 
„bauera”. W wagonach było bardzo ciasno, jednak 
w Żyrardowie, gdzie pociąg stał około 2 godzin, 
a później w Skierniewicach, zrobiło się luźniej. 
Polacy w opaska Czerwonego Krzyża, podawali do 
wagonów jedzenie oraz picie, jedyne podczas całej 
podróży i przy okazji uwalniali część więźniów. Dalej 
wagony zadrutowano i wzmożono ich kontrolę, a 12 
sierpnia pociąg dotarł do Auschwitz-Birkenau – do 
niemieckiego obozu śmierci.

Wszyscy więźniowie zostali wygonieni z wagonów na 
rampę kolejową, byli przy tym bici i popędzani kijami 
przez Niemców. Następnie uformowano z nich 
kolumny i zaprowadzono do jakiś baraków, gdzie 
spędzili dwa lub trzy dni bez jedzenia i wody. Po 
tym czasie, więźniów w kolumnach zaprowadzono 
do łaźni. Tam zabrano im ubrania, zostali wykąpani, 
zdezynfekowani, ogoleni i zarejestrowani. 14-letni 

Staś Bańkowski zeznał wtedy, że ma lat 12 i tak został 
zapisany. Jak inni więźniowie, otrzymał swój nr - 
192747, stając się niemieckim więźniem politycznym 
KL Auschwitz-Birkenau. Został rozdzielony od matki, 
ciotki i siostry, ubrany w „pasiak” i zaprowadzony 
ostatecznie do obozu A, gdzie utworzono barak 
dla około 300 chłopców. Był drewniany, z piecem 
po środku, a prycze były grupowe, takie „gniazda”, 
w których spało po 10 chłopców. Początkowo 
zakazano im wychodzenia z baraku. Otrzymywali 
kromkę chleba dziennie i jakąś czarną ciecz, 
nazywaną „kawą”. I byli często bici przez blokowego 

– kryminalistę ze Śląska.  Pewnego razu Staś 
został przez niego skatowany grubym kijem, miał 
liczne stłuczenia, rany, pękniętą czaszkę i wstrząs 
mózgu. Po trzech miesiącach 14-letniego chłopca 
przeniesiono do obozu D i innego baraku, gdzie był 
inny blokowy i lepsze jedzenie, dostarczane dzieciom 
przez więźniów pracujących w kuchni. I mimo, że 
nowy blokowy nie znęcał się nad chłopcami, jak ten 
poprzedni, Staś któregoś dnia został dotkliwie pobity 
przez robiącego inspekcję SS-mana, pięścią, tak, że 
zalał się krwią i stracił przytomność.
Mijały kolejne miesiące smutnego i brutalnego 
obozowego życia. Staś chciał pracować, bo choć 
praca była ciężka i dla dzieci nie było jej wiele, to 
stwarzała możliwość kontaktu z matką. 7 października 
wybuchł bunt więźniów z Sonderkommando, 
Staś słyszał strzały i wybuchy, widział dym 
unoszący się nad wysadzonym krematorium.  
Później Niemcy stali się brutalniejsi, a pod koniec 
1944 r., przez obóz przetoczyła się wiadomość, że 
do Auschwitz zbliża się Armia Czerwona. Wyzwolenie 
było tuż tuż, choć nie dla wszystkich. Przyspieszono 
mordowanie więźniów, rozpoczynając od ludności 
żydowskiej. Największa fabryka śmierci pracowała na 
pełnych obrotach, dzień i noc. Zacierano także ślady 
potwornych zbrodni, jakie miały miejsce na terenie 
obozu, niszczono dowody. Na początku stycznia, 
na jakieś trzy tygodniem przed wyzwoleniem, 
niespodziewanie Staś został zabrany do dużej grupy 
osób, gdzie była jego mama Irena, siostra Basia 
i ciotka Leokadia, z którymi pięć miesięcy wcześniej 
trafił do Auschwitz-Birkenau. Następnie z innymi 
więźniami załadowano ich do pociągu i wywieziony 
z obozu, jak się później okazało – do Berlina.
Połączona szczęśliwie w tej całej tragedii rodzina, 
wysiadła wraz z innymi więźniami na peronie stacji 
Berlin-Reinickendorf, trafiając do jednej z filii obozu 
koncentracyjnego Sachsenhausen, działającej na 
obrzeżach Berlina. Niemcy mimo nieuchronnie 
zbliżającej się klęski, dalej potrzebowali rąk do pracy. 
Dlatego rodzina Bańkowskich została skierowana do 
niewolniczej pracy dla zakładu Argus Motorenwerke, 
przy produkcji silników. Jednak po przekroczeniu 
Odry przez Armię Czerwoną, Niemcy, podobnie 
jak wcześniej w przypadku Auschwitz, rozpoczęli 
ewakuację KL Sachsenhausen i jego podobozów. 
Wszystko działo się błyskawicznie. Znowu 
przyśpieszone mordowanie więźniów, niszczenie 
dowodów i transport coraz mniejszej grupy 
zdatnych do pracy, do obozów położonych dalej na 
zachód. Staś, Basia, ich matka Irena i ciotka Leokadia, 
szczęśliwie jednak ocaleli i w drugiej połowie kwietnia 
1945 r., doczekali tam upragnionego wyzwolenia 
oraz końca tego horroru, choć nie był to jeszcze 
koniec życia w obozie. Dopiero prawie dwa miesiące 
później, rodzina Bańkowskich mogła opuścić okolice 
Berlina i rozpocząć długą podróż powrotną do 
Warszawy, do domu.
Staś po tych ponad 10 miesiącach traumatycznych 
przeżyć, był bardzo osłabiony. Miał poważny 
uraz głowy po rozbiciu jej pałką przez blokowego 
w Auschwitz-Birkenau, wiele niezagojonych ran, 
ropni, owrzodzenie żołądka, problemy ze snem, 
nudności. Irena, Leokadia i Basia także nie były 
w najlepszym stanie. W drodze do Warszawy, 
najpierw dotarli do Poznania, gdzie 16 czerwca 
otrzymali zgodę na dalszą podróż i po kilku dniach 
oczekiwania, kontynuowali ją w pociągu towarowym. 
Nie byli pewni przyszłości. Warszawa podobno już 
nie istniała. Nie wiedzieli co się stało z ojcem Stasia 
i Basi, a mężem Ireny – Bogusławem, czy zginął 
w trakcie powstania warszawskiego, czy udało mu 
się opuścić stolicę? I co z resztą rodziny, przyjaciółmi, 
znajomymi...

Po wielu godzinach podróży z ciągłymi postojami, 
pociąg ponownie zatrzymał się na kolejnej nieznanej 
stacji kolejowej. Przez okno Irena zobaczyła napis 
– Żyrardów. I przechadzającego się po peronie 
elegancko ubranego mężczyznę, w kapeluszu 
i czarnym płaszczu, z zarzuconym na szyję białym 
cienkim szalem i trzymającego w rękach białe 
rękawiczki. Staś zapamiętał krzyk wyglądającej 
przez okno pociągu matki, gdy rozpoznała w tym 
mężczyźnie swojego męża, czekającego na powrót 
rodziny. Bogusław Bańkowski całymi miesiącami 
poszukiwał informacji o swojej żonie i dzieciach, 
miał w sąsiednim Międzyborowie rodzinę i w tych 
okolicach, od kilku tygodni wyczekiwał każdego 
pociągu, którym wracali byli więźniowie niemieckich 
obozów, w nadziei, że w końcu odzyska swoich 
najbliższych.
Bańkowscy zamieszkali w Żyrardowie, gdzie 
Bogusław od jakiegoś czasu wynajmował niewielkie 
mieszkanie. Z tym miastem związali swoje losy i tu 
spędzili resztę życia. Warszawy już nie było. Stracili 
dom, lecz znaleźli nowy. I siebie. Staś jeszcze przez 
ponad 20 lat wymagał stałej opieki zdrowotnej, 
rehabilitacji, ciągłych wizyt lekarskich. Mimo 
zrujnowanego zdrowia, zniszczonej młodości oraz 
tego, co przeżył i widział swoimi chłopięcymi oczami, 
był dobrym, miłym i pogodnym człowiekiem. Zmarł 
w wieku 85 lat, cztery lata po przesłuchaniu przez 
pracownika IPNu, któremu opowiadał o tym, co 
jeszcze pamięta z tego potwornego okresu II wojny 
światowej... Był moim dziadkiem.

fot. Zdjęcie lotnicze Auschwitz z 23 sierpnia 1944 r. 
wykonane przez pilotów RAF

fot. Pochód mieszkańców Warszawy do obozu 
w Pruszkowie

fot. Dzieci w Auschwitz, styczeń 1945 r.

fot. Główna brama kolejowa KL Auschwitz
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Sportowiec Roku 2021

Historyczny sukces koszykarek  
z LO w Puszczy Mariańskiej

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie zorganizowało 
Międzypowiatowe Zawody Koszykówki Dziewcząt 
Szkół Ponadpodstawowych. W finale koszykarki Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego 
w Puszczy Mariańskiej pokonały zespół Liceum Ogól-
nokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie 
i awansowały do etapu wojewódzkiego.

W turnieju brały udział zespoły z powiatów: grodzi-
skiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodnie-
go.

Puchary i medale w imieniu Starosty Żyrardowskiego 
wręczała Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki Anna Smolarek.

Informacja prasowa i foto:  
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

To już kolejny rok, kiedy w Żyrardowie or-
ganizowany jest plebiscyt Sportowca Roku. 
Tym razem nominowanych zostało 10 za-
wodników  i 5 trenerów. Już niebawem ruszy 
smsowe głosowanie mieszkańców. 
Co roku Żyrardowska Rada Sportu i mieszkańcy 
w glosowaniu internetowym wybierają Sportowca 
Roku, Trenera Roku i wydarzenie Sportowe Roku. 
20 stycznia spotkała się Rada Sportu, która wy-
brała tegorocznych nominowanych w plebiscycie. 
50 proc. głosów należy do Rady Sportu i kolejne 
50 proc. należy do mieszkańców miasta. Suma 
tych głosów wyłoni tegorocznych zwycięzców.
- Plebiscyt Sportowiec Roku to możliwość poka-
zania polityki miasta, która jest ukierunkowana na 
wsparcie lokalnych sportowców w wielu narzę-
dziach. Mamy spory budżet na dotacje na upo-
wszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży, 
a z każdym rokiem ten budżet jest zwiększany i  
w tym roku na ten cel przeznaczamy 1,3 mln zł – 
mówi Adam Lemiesz, Zastępca Prezydenta Żyrar-
dowa. – Wspieramy nie tylko młodzież, ale w na-
szym mieście mamy kilka drużyn kwalifikowanych 
seniorskich. Mamy koszykarzy w 2. lidze, mamy 
siatkarzy ligowych, ale coraz śmielej działają rów-
nież pięściarze. Ten sport jest dla nas naprawdę 
bardzo ważny. I nawet promując sport poprzez 
ten Plebiscyt wierzymy, że dotrzemy ze sporto-
wą ofertą miasta do młodzieży i pokażemy im, że 
warto trenować. Nie chodzi też o konkursy, ale 
możliwość robienia czegoś dla siebie – tłumaczy 
Adam Lemiesz.
W tym roku nominowani sportowcy przez Żyrar-
dowską Radę Sportu to:
1. Adrian Dudziński (Motor Lublin, piłka noż-

na)
2. Piotr Drozdowski (Academia Gorila, sztuki 

walki)
3. Piotr Fijałkowski (Academia Gorila, sztuki 

walki)
4. Iga Gejcyg (UKS TRÓJKA, koszykówka)
5. Piotr Kakietek (PZW Żyrardów, wędkar-

stwo)
6. Martyna Koczkodaj (Sportowy Żyrardów, 

boks)
7. Amelia Kubiak (Thien Long, ju - jitsu)
8. Julia Lubarska (KS Rocky, boks)
9. Mateusz Nowak (Matchpoint Żyrardów, 

tenis ziemny)
10. Olivier Tartanus (KS ROCKY, boks)
Nominowani trenerzy przez Żyrardowską Radę 
Sportu:
1.	 Marcin Jakóbiak (AP Żyrardowianka Żyrar-

dów, piłka nożna)
2.	 Robert Kosiorek (Sportowy Żyrardów, 

boks)
3.	 Marek Kowalczyk (KS ROCKY, boks)
4.	 Szymon Samorajczyk (Academia Gorila, 

sztuki walki)
5.	 Dominika Sztąberska (UKS TRÓJKA, koszy-

kówka)
W najbliższym czasie ruszy głosowanie mieszkań-
ców, a na stronie miasta zostaną przedstawione 
sylwetki nominowanych.

Silver Gym: Ćwiczenia 
rozciągające z Tomkiem 
Srebrnikiem

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

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

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

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


