
Do tej pory mieliśmy cztery stano-
wiska dedykowane rejestracji pojaz-
dów, teraz mamy ich siedem. Dwa 
stanowiska wydzielono do rejestracji 
wyłącznie przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodarczą.

Pozostałych pięć stanowisk reali-
zuje sprawy mieszkańców powia-
tu. Dwa stanowiska z tych pięciu 
obsługuje interesantów  zareje-
strowanych „z biletomatu”.
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O budowie przejazdu przez tory łączącego  
ulicę Jaktorowską z osiedlem wschód mówi się 
od lat. Jak bardzo potrzebny jest ten dodatkowy  
przejazd chyba nikt nie ma wątpliwości. Każdego 
dnia w godzinach porannych, kiedy mieszkańcy 
spieszą się do pracy oraz w drodze powrotnej 
do domu po długim dniu, korki to przypominają.  
Podróż ulicą Mickiewicza, Jaktorowską, 1 Maja 
jest nieprzyjemna i czasochłonna. Pojawiła się 
jednak szansa, że ruch ulicami miasta będzie się 
odbywał w sposób płynny.                

               str. 3
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PGK Żyrardów wchodzi w ko-
lejny etap intensywnych prac. 
Modernizacja żyrardowskiej 
oczyszczalni nabiera tempa.  
W 2022 roku zakończą się prace 
budowlane związane z moderni-
zacją żyrardowskiej oczyszczalni 
ścieków.

30 czerwca u zbiegu ulic Młyńskiej  
i Dalekiej odbyła się konferencja pra-
sowa. Podczas spotkania podsumo-
wano dotychczasowe prace wykona-
ne w ramach projektu „Gospodarka 
wodno-ściekowa w mieście Żyrar-
dów - etap III”.

Spółka poinformowała, że na osiedlu 

Osada Młyńska zakończono budowę 
sieci kanalizacyjnej o długości 2300 
metrów. Wkrótce mieszkańcy m.in. 
ul. Młyńskiej, Dalekiej, Wiatracznej, 
Suchej, Piastowskiej i Rzecznej  będą 
mieli możliwość wykonania pierw-
szych przyłączy do swoich nierucho-
mości.

- Spółka jest przyjazna mieszkań-
com. Stawia na ekologię na ułatwie-
nie życia mieszkańcom. Z dużym wy-
siłkiem pozyskujemy środki unijne 
od wielu lat po to, żeby mieszkań-
com Żyrardowa żyło się lepiej. Jest to 
moja osobista satysfakcja, że udaje 
się realizować projekty w terminie,  
a nawet - jak w tym przypadku - dużo 

przed terminem. Podziękowania dla 
kierownik działu jednostki realizują-
cej projekt, Elwiry Wójcickiej. 

Po epidemii te inwestycje były czę-
ściowo zatrzymane z różnych proce-
duralnych powodów ale skutecznie 
działano. Na dzień dzisiejszy ukoń-
czono dużą inwestycję na Osiedlu 
Północna. - W tej chwili trwają prace 
odbiorowe i do końca miesiąca po-
winniśmy tę część oficjalnie oddać 
do użytku - dodaje prezes spółki.

PGK Żyrardów rozpoczyna teraz 
realizację kolejnych zadań inwesty-
cyjnych w ramach tego projektu. 
Spółka pozyskała blisko 12 mln zł, 

co zwiększyło wartość projektu do 
74 mln złotych. 38 mln zł pochodzi 
z unijnej dotacji z Funduszu Spójno-
ści. Pozostała kwota to środki własne 
zainwestowane przez Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej „Ży-
rardów” Sp. z o.o.

Projekt obejmuje aż 32 różne zada-
nia, z których znaczna część została 
zrealizowana. 

Po zakończeniu wszystkich inwesty-
cji miejska sieć wodociągowa wzbo-
gaci się o blisko 3000 m, a system 
kanalizacyjny powiększy się o ponad 
13 000 m bieżących.

         AW

INWESTYCJA PGK ŻYRARDÓW UKOŃCZONA SZEŚĆ MIESIĘCY 
PRZED TERMINEM

W poniedziałek (5 lipca) od-
było się wyjątkowe spotkanie  
w Muzeum Lniarstwa. Pasjonaci 
żyrardowskiej tradycji spotka-
li się z okazji powstania II tomu 
książki. 

Publikacja wspomnień byłych pra-
cowników Zakładów Lniarskich zbie-

ga się ze zbliżającą się 200-letnią 
rocznicą założenia spółki. Jacek Czu-
bak, Pełnomocnik Prezydenta ds. 
organizacji Muzeum Lniarstwa im. 
Filipa de Girarda podziękował auto-
rowi II tomu „Pamiętnika” „za rzadką 
w tych czasach umiejętność słucha-
nia i wyjątkowy dar przekazywania 

tego, co naszym herosom lniarstwa 
w duszy gra”.

O powstałej książce opowiada sam 
autor, Mateusz Modrak - Oczy, uszy 
i wrażliwość moich rozmówców od-
słonią przed Państwem całą paletę 
barw, dźwięków oraz zapachów mia-
sta i fabryki. W tym wszystkim bę-

dziemy mogli dostrzec kogoś więcej, 
niż tylko pracownika. Są tu bowiem 
babcie, dziadkowie, matki, ojcowie, 
żony i mężowie. Spodziewam się, że 
część z Państwa odnajdzie tu swo-
ich bliskich, znajomych i sąsiadów  
– żyjących wśród nas – mówi autor.

         AW
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Budowa trzeciego, bezko-
lizyjnego przejazdu przez 
tory w Żyrardowie była 
jednym z głównych punk-
tów kampanii obecnego 
Prezydenta Miasta Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskie-
go dwa i pół roku temu. 
Nadchodzi czas decyzji jak 
będzie taka przeprawa wy-
glądać i gdzie powstanie. 
O budowie przejazdu przez 
tory łączącego ulicę Jaktorow-
ską z osiedlem wschód mówi 

się od lat. Pomysł ten pojawił 
się również w kampanii wy-
borczej dwa i pół roku temu 
jako jedna z głównych obietnic 
wyborczych obecnego Pre-
zydenta Żyrardowa Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego. 
Jak bardzo potrzebny jest ten 
dodatkowy przejazd chyba 
nikt nie ma wątpliwości. Co-
dzienne, niemal nieustanne 
korki na ulicy Mickiewicza, Jak-
torowskiej i 1 Maja za każdym 
razem o tym przypominają. 

Powracający do domów od 
strony Grodziska Mazowiec-
kiego stoją w długim korku 
na ulicy Jaktorowskiej albo 
ryzykują i próbują przeprawy 
przez tory w Międzyborowie, 
ale wystarczy trafić na kumu-
lację pociągów i można przed 
szlabanem spędzić nawet 30 
minut.
Po wygranych wyborach sa-
morządowych w 2018 roku 
Prezydent Żyrardowa Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski zlecił 
firmie Infra–Centrum Doradz-
twa opracowanie koncepcji 
budowy wiaduktu bądź tunelu 
i wskazanie trzech możliwych 
wariantów budowy. Wzięto 
pod uwagę obszar od ulicy To-
warowej do granic Żyrardowa 
z Międzyborowem.
Warianty te zostały opraco-
wane już w marcu 2020 roku, 
jednak pandemia pokrzy-
żowała plany władz miasta  
i konsultacje z mieszkańcami 
odłożono na późniejszy czas. 
Aktualny poziom zakażeń 
koronawirusem pozwala na 
przeprowadzenie konsultacji z 
prawdziwego zdarzenia, stąd 
30 czerwca 2021 roku zostało 
zorganizowane pierwsze spo-
tkanie, na którym zaprezento-
wano trzy możliwe do realizacji 
warianty budowy bezkolizyjnej 
przeprawy przez tory.
Koszt takiej inwestycji to co naj-
mniej kilkadziesiąt milionów 
złotych i to po cenach z roku 
2019. Prezydent Chrzanowski 
podkreślał na spotkaniu, że  
w żadnym wypadku miasto nie 
będzie w stanie sfinansować 

takiej inwestycji samodzielnie, 
dlatego na pewno Urząd Mia-
sta Żyrardowa będzie wnio-
skować o dofinansowanie  
z Unii Europejskiej, rządu czy 
samorządu województwa ma-
zowieckiego. Władze miasta li-
czą na dofinansowanie co naj-
mniej 70% wartości inwestycji, 
a być może i więcej. 
Kolejne kroki to oczywiście 
wybór najlepszego i najmniej 
uciążliwego wariantu inwesty-
cji, która jest możliwa do re-
alizacji oraz stworzenie doku-
mentacji projektowej.
W spotkaniu uczestniczyło 
około 100 osób, w tym miesz-
kańcy okolicznych ulic i samo-

rządowcy. 
Prezydent Chrzanowski pod-
kreślił, że inwestycja powsta-
nie tylko wtedy, kiedy będzie 
akceptacja społeczna na taki 
projekt. 
Wydaje się, że będzie to trud-
ne zadanie, ponieważ miesz-
kańcy ulicy Grenadierów już 
zapowiedzieli protest prze-
ciwko budowie wiaduktu bądź 
tunelu na tej ulicy (koncepcja 
1 i 2), natomiast mieszkańcy 
posiadający nieruchomości  
w pobliżu ulicy Okulickiego za-
mierzają oprotestowywać wa-
rianty 1 oraz 3.
      

WW

NOWY TUNEL CZY WIADUKT? ROZPOCZĘŁY SIĘ 
KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

Pierwsza z koncepcji mówi o budowie wiaduk-
tu na który wjeżdżalibyśmy przed stacją MOYA 
jadąc ulicą Jaktorowską od ulicy 1 Maja. Przeci-
nałby on tory na wysokości ulicy Grenadierów  
i zakręcał w stronę ulic Kosynierów i Okulickiego. 

Druga koncepcja mówi o budowie tunelu pod to-
rami, który zaczynał by się w tym samym miejscu co 
w koncepcji 1 czyli na wysokości ulicy Grenadierów 
i również na tej ulicy po drugiej stronie torów by się 
kończył. Koncepcja ta przewiduje również budowę 

dróg dojazdowych do okolicznych posesji.  Trzecia 
koncepcja przedstawia budowę wiaduktu niemal 
na granicy Żyrardowa zaraz za stacją benzynową 
MOYA, który biegłby nad torami i łączył się z ulicą 
Kosynierów bądź Okulickiego.

„Żyrardów to silnie zurbanizowane miasto i każdy z wa-
riantów będzie budził wątpliwości wśród mieszkających 

tam ludzi. To nie ostatnie spotkanie. Na początku września 
zorganizujemy kolejne. Jako prezydent miasta nie chciał-

bym być zmuszony do korzystania ze środków nadzwyczaj-
nych (specustawa, decyzja o realizacji celu publicznego). 
Jestem zwolennikiem porozumienia wszystkich zainte-
resowanych. Jeżeli uznajemy, że wiadukt lub tunel jest 

potrzebny, usiądźmy i znajdźmy satysfakcjonujące rozwią-
zanie.. Preferuję bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. 
Jestem przekonany że osiągniemy porozumienie i przystą-
pimy do fazy projektowania. Jest duża szansa, aby jeszcze 
w tej kadencji ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy”

mówił - Lucjan Krzysztof Chrzanowski  
Prezydent Miasta Żyrardowa

„Nic o nas bez nas. Dziękujemy Panu Prezydentowi za 
przedstawienie trzech koncepcji. Zastanówmy się wspólnie, 
która z nich będzie najkorzystniejsza. Wierzę, że koncepcje 
przygotowane przez profesjonalistów i prezentowane przez 
Urząd Miasta są przemyślane i realne do wykonania. Dzię-
ki tym trzem koncepcjom nie mamy poczucia, że jesteśmy 
stawiani pod ścianą. Dajmy sobie szansę na merytoryczną 

dyskusję i wybierzmy rozwiązanie, które dla wszystkich 
będzie akceptowalne ”

mówił - Krzysztof Rdest Radny Powiatu Żyrardowskiego
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Porozmawialiśmy o zmianach  
z Dyrektorem Wydziału Komuni-
kacji, Transportu i Dróg Publicz-
nych panem Zdzisławem Bocia-
nem.

Agata Wagner: Z jakimi proble-
mami dotychczas zmierzali się in-
teresanci podczas rejestracji wizyty  
w Wydziale Komunikacji, Transportu  
i Dróg Publicznych?

Zdzisław Bocian: Problemem był 
brak wolnych terminów, aby inter-
netowo przez „Biletomat” uzgodnić 
wizytę w urzędzie. Dotychczas nale-
żało na stronie internetowej w sekcji 
biletomatu dokonać wyboru usługi  
z listy i zarezerwować termin na 
konkretną datę i godzinę. Możliwa 
była rejestracja na jedno stanowisko  
w odstępie 30 minut. Interesant 
mógł się zarejestrować na kolejną 
wizytę z wyprzedzeniem 14-dnio-
wym. Często te terminy były cał-
kowicie zablokowane, zdarzało się 
niestety i zdarza w dalszym ciągu, że 
interesant termin zablokował i przy 
okienku się nie pojawił. Obecnie 
możliwa jest rejestracja na dwa sta-
nowiska obsługujące, co oczywiście 
podwaja liczbę obsługiwanych osób. 
Dodatkowo wydłużyliśmy terminy 
rejestracji - interesanci mogą zapisy-
wać się na wizytę z wyprzedzeniem 

czterech tygodni - przypominam, że 
dotychczas było to 14 dni.

AW: Czy obowiązują jakieś terminy 
np. związane z rejestracją pojazdów 
i jakie są kary jeśli się nie zdąży z re-
jestracją?

ZB: Tak. Mogą zostać nałożone kary 
za niezgłoszenie w ciągu miesiąca 
nabycia lub zbycia pojazdu. Mamy 
obowiązek powiadomić urząd w cią-
gu 30 dni od tego typu zdarzenia, 
w przeciwnym razie grozi nałoże-
nie grzywny w wysokości od 200 do 
1000 zł. Niezarejestrowanie pojazdu 
sprowadzonego z zagranicy w ciągu 
miesiąca skutkować może również 
nałożeniem kary.

AW: Kiedy formalnie rozpoczyna się 
proces rejestracji pojazdu?

ZB: Proces rejestracji zaczyna się  
w momencie wrzucenia doku-
mentów do skrzyni podawczej lub  
w chwili  przybycia do urzędu po 
wcześniejszym zarejestrowaniu wi-
zyty w urzędzie poprzez stronę inter-
netową i otrzymanie indywidualnego 
numeru do wpisania w biletomacie 
w dniu wizyty.

AW: Jak często opróżniana jest 
skrzynia podawcza?

ZB: Skrzynia podawcza  opróżniana 
jest dwa razy dziennie. Zlokalizowa-
na jest w pomieszczeniu w którym 
znajdują się pracownicy ochrony 
funkcjonujący całodobowo. Pozosta-
wione dokumenty w skrzyni podaw-
czej są pod stałym nadzorem ochro-
ny budynku.

AW: O czym interesant powinien pa-
miętać w dniu wizyty, by na pewno 
swoją sprawę załatwił?

ZB: Należy pamiętać, że możliwa jest 
rejestracja pojedynczej sprawy. Jeże-
li interesant chce dokonać rejestracji 
trzech pojazdów, musi zarejestro-
wać trzy wizyty. Rejestracja jednego 
pojazdu została skrócona z 30 minut 
do 25 minut. Chcemy uniknąć sytu-
acji, w której czas obsługi interesanta 
z powodu kumulacji spraw wydłuży 
się, a w kolejce  oczekuje już kolej-
na osoba. Ważne jest również, aby 
interesanci posiadali komplet nie-
zbędnych dokumentów. Na stronie 
Powiatu Żyrardowskiego w Biulety-
nie Informacji Publicznej w  zakładce 
Karta Usług  Wydziału Komunikacji, 

Transportu i Dróg Publicznych do-
stępne są wnioski oraz informacja  
o wymaganych dokumentach . Każdy 
z nich zawiera informację o niezbęd-
nych dokumentach potrzebnych do 
załatwienia sprawy. To pozwala unik-
nąć sytuacji, gdy interesant zostaje 
odprawiony z kwitkiem, ponieważ 
brakuje jakiegoś dokumentu.

AW: Czy biletomat ma zapewniony 
serwis techniczny, w poprzednich la-
tach często nie działał?

ZB: Do tej pory biletomat nie był 
objęty usługą serwisową. W dniu 21  
czerwca zostało wgrane nowe opro-
gramowanie biletomatu, a  1 lipca 
podpisana została umowa na usługę 
serwisową, dzięki czemu jesteśmy 
pod stałym nadzorem serwisowym. 
W przypadku wystąpienia awarii, zo-
stanie ona sprawnie usunięta. 

AW: Rozumiem, że po wdrożeniu 
nowego interfejsu dotychczasowe 
rezerwacje przepadną?

ZB: Absolutnie nie. Jeżeli ktoś po-
zyskał już numer rezerwacji wizyty, 
a biletomat informuje, że taka re-
zerwacja nie istnieje, ta wizyta nie 
przepada. Termin jest jak najbar-
dziej aktualny i rezerwujący zosta-
nie przyjęty. Taka „nakładająca” się 
rezerwacja może potrwać do 13 lip-
ca. Interfejs jest intuicyjny, czytelny  
i przyjazny obsłudze. W planach jest 
zwiększenie ilości stanowisk obsłu-
gujących interesantów „z biletoma-
tu” do 3 lub 4.

AW: Zwiększono liczbę pracowni-
ków obsługujących Wydział?

ZB: Do tej pory mieliśmy cztery sta-
nowiska dedykowane rejestracji po-
jazdów, teraz mamy ich siedem. Dwa 
stanowiska wydzielono do rejestracji 
wyłącznie przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodarczą. 
Pozostałych pięć stanowisk realizuje 
sprawy mieszkańców powiatu. Dwa 
stanowiska z tych pięciu obsługuje 
interesantów „z biletomatu”. Trzy 
stanowiska z tych pięciu obsługuje 
osoby zarejestrowane przez skrzy-
nię podawczą lub Internet. 

AW: Ile osób zajmuje się wydawa-
niem dowodów rejestracyjnych?

ZB: Dotychczas robiła to jedna oso-
ba. Obecnie dwie osoby zajmują się 
wydawaniem dowodów rejestra-

cyjnych i dokonują wpisów w tych 
dowodach. Możliwa jest rezerwacja 
terminu telefonicznie lub poprzez 
biletomat. Do tej pory pięć osób było 
zaangażowanych w proces rejestro-
wania pojazdów i wydawania dowo-
dów rejestracyjnych. Aktualnie jest 
to w sumie 9 osób.

AW: Docierają do Pana opinie na te-
mat funkcjonowania Wydziału?

ZB: Oczywiście, reagujemy na opinie 
i potrzeby interesantów Przykładem 
jest chociażby zwiększenie obsady 
etatowej Wydziału. To jedyny Wy-
dział wśród okolicznych powiatów , 
w którym rejestracje pojazdów pro-
wadziło  pięć osób. Zarząd Powiatu 
podjął decyzję, aby zwiększyć obsa-
dę etatową, co zostało zrealizowane. 
Słyszę dużo opinii pochlebnych, ale 
też zdarzają się komentarze nieprzy-
chylne i nie są pozbawione racji. Sta-
ramy się wyeliminować te problemy. 
Jednocześnie kładziemy nacisk na 
szkolenia pracowników. W minio-
nym miesiącu ośmiu pracowników 
odbyło szkolenie z zakresu umiejęt-
ności rozpoznawania fałszywych do-
kumentów, które mogą się pojawić 
przy rejestracji pojazdów.

AW: Korytarz w pana wydziale jest 
bardzo wąski. Czy możliwe jest 
zwiększenie tej przestrzeni?

ZB: Planujemy remont pomieszczeń 
Wydziału. Obecny wygląd wydziału 
nie zmieniał się od lat. Przyznam, że 
brakuje przestrzeni do zachowania 
dystansu społecznego. Wąski kory-
tarz, brak klimatyzacji, szczególnie 
w upalne dni potęguję brak kom-
fortu dla pracowników ale również 
klientów naszego Wydziału. Dlatego 
utrzymujemy wizyty umawiane na 
konkretną godzinę, pozwala to za-
chować minimum komfortu ocze-
kiwania przed okienkiem i bezpie-
czeństwa zdrowotnego związanego 
z Covidem, klientów i urzędników. 
Mamy już pomysł na przebudowa-
nie przestrzeni Wydziału, jednak 
potrzebne są znaczne środki finan-
sowe. Mamy nadzieję, że ten pomysł 
zostanie zrealizowany w przyszłym 
roku, spotka się z akceptacją Pań-
stwa Radnych, którzy w budżecie 
przyszłego roku zabezpieczą sto-
sowne środki finansowe na ten cel.

Dziękuję za rozmowę.

Zarząd Powiatu wraz z Dyrektorem Wy-
działu Komunikacji, Transportu i Dróg 
Publicznych Zdzisławem Bocianem pod-
jęli szereg działań by rozładować kolejki 
i przyspieszyć realizację usług. W ostat-
nich tygodniach tłum interesantów za-
mienił się w pojedyncze osoby, które 
pojawiają się w urzędzie na kilka minut 
przed spotkaniem z urzędnikiem czeka-
jącym przy okienku. 

Przyjrzeliśmy się zmianom, a także spo-
sobie funkcjonowania biletomatu, byli-
śmy kilkakrotnie w urzędzie, obserwowa-
liśmy nowy system biletomatu, dostępne 
terminy dla poszczególnych spraw i pod-
glądaliśmy stan kolejki odświeżany co 10 
sekund na stronie internetowej bileto-
mat.powiat-zyrardowski.pl. 
W nowej odsłonie biletomatu rzeczywi-
ście bez problemu można zarezerwować 

termin by załatwić swoje sprawy. 
Najbardziej oblegane okienka rejestracji 
pojazdów mają w momencie pisania tego 
tekstu (2 lipca 2021) najbliższy wolny 
termin 13 lipca o godzinie 8:55, więc na-
leży odczekać 10 dni. Biorąc pod uwagę  
30-dniowy ustawowy termin poinformo-
wania urzędu o zbyciu lub nabyciu pojaz-
du, oraz rejestracji pojazdu jest bardzo 
dobrze.

Zdzisław Bocian  
Dyrektor Wydziału Komunikacji, 
Transportu i Dróg Publicznych  
STAROSTWA POWIATOWEGO  

W ŻYRARDOWIE 
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Wianki 2021 nad Zalewem Żyrardowskim
Piękna pogoda towarzyszyła tegorocznej edycji 
Wianków. Upragniona zabawa w plenerze w koń-
cu się ziściła. Marzyliśmy o niej od dawna.

Można było poczuć w sobie słowiańską krew. 
Nad Zalewem Żyrardowskim - jak przed wiekami 
- uczczono najkrótszą w roku Noc Świętojańską. 

Najpierw pleciono wianki ze świeżych kwiatów, 
później dziewczęta puściły je do wody. W między-
czasie na scenie można było zobaczyć występy 
artystyczne. Również byliśmy obecni podczas tej 
imprezy. Prezentujemy wspomnienie z tego kolo-
rowego dnia.          

         Wagner
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SPOTKANIE Z 
SIATKARZAMI

W dniu 25 czerwca br. zostały odebrane nowo zagospoda-
rowane tereny zieleni przy ulicach Wyszyńskiego, Środkowej, 
Ossowskiego i P.O.W. Na zieleńcach zostały posadzone nowe 
drzewa, krzewy i byliny z takich gatunków, jak grusze, lipa 
drobnolistna, klon pospolity, szałwia omszona, kalina koralo-
wa, róże i trawy ozdobne.

PROJEKT REWITALIZACJI TERENÓW 
ZIELENI ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Są to ostatnie tereny zieleni 
zrewitalizowane w ramach 
projektu „Poprawa jakości ży-
cia mieszkańców poprzez roz-
wój terenów zieleni w mieście 
Żyrardowie” współfinansowa-
nego ze środków UE, który 
realizowany był w mieście w 
latach 2017-2021.

Łączna powierzchnia zrewita-
lizowanych terenów wyniosła 
ponad 23 ha. W sumie posa-
dzono 706 drzew, 259 503 
sztuk bylin i 158 118 sztuk 
krzewów. Parki i zieleńce cał-

kowicie zmieniły swoje oblicze, 
oprócz nowych różnorodnych 
gatunków roślin, zyskały także 
nowe ścieżki, zostały wypo-
sażone w małą architekturę 
oraz oświetlenie.

Jednostka Realizująca Projekt 
Urzędu Miasta Żyrardowa, na 
zakończenie i podsumowa-
nie tego wielkiego projektu 
przygotowała bardzo ciekawe 
wydawnictwa – folder infor-
macyjny o zrealizowanych in-
westycjach, mapę inwestycji 
oraz zeszyt młodego przyrod-

nika adresowany do dzieci. 

Wydawnictwa , w ramach uro-
czystego zakończenia projek-
tu, rozdawane były podczas 
imprezy plenerowej ,,Wianki 
nad Zalewem” na terenie ką-
pieliska nad Zalewem Żyrar-
dowskim, w dniu  26 czerwca 
br. 

Aktualnie dostępne są do wy-
czerpania zapasów w biurze 
Jednostki Realizującej Projekt 
przy Placu Jana Pawła II nr 2. 

Zapraszamy!

Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski, spotkał się z najstarszymi 
żyrardowskimi siatkarzami, którzy w latach 
50. ubiegłego wieku, z powodzeniem repre-
zentowali nasze miasto na arenach ogólno-
polskich.

Gośćmi prezydenta byli: Jan Jackowski, Janusz 
Ołubek, Marian Gątkiewicz, Włodzimierz Jeliński 
i Jędrzej Makowski – zawodnicy „Żyrardowianki”, 
którzy 66 lat temu wywalczyli brązowy medal Mi-
strzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej. Nie był 
to zresztą ostatni ogólnopolski sukces tej drużyny. 

W kolejnych latach (1956 i 1957) żyrardowianie po-
twierdzili swój prymat, zdobywając dwukrotnie ty-
tuł Wicemistrza Polski Juniorów, za każdym razem 
ustępując pola jedynie „Spójni” Warszawa. 

Drużynę, w której poza uczestnikami piątkowego 
spotkania grali również: Janusz Seroczyński, Stani-
sław Jeliński, Wojciech Karliński, Zbigniew Kamiński, 
do sukcesów ogólnopolskich doprowadzili trene-
rzy Feliks Okraszewski i Władysław Dunajewski.

Reprezentantom mistrzowskiego teamu towarzy-
szyli: Krzysztof Waśkowski – zawodnik, a później 
trener i wychowawca kolejnych roczników żyrar-
dowskich siatkarzy oraz Ryszard Adamiak – były 
reprezentant Polski w piłce siatkowej (w legendar-
nej kadrze Huberta Wagnera), a dziś prezes AQUA 
Żyrardów.
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NOWE TABLICE PRZYRODNICZE 
W MIEJSKICH PARKACH
W parkach i na skwerach pojawi-
ły się tablice przyrodnicze, które 
są częścią „kampanii” promują-
cej zakończenie projektu „Popra-
wa jakości życia mieszkańców 
poprzez rozwój terenów zieleni 
w mieście Żyrardowie”, realizo-
wanego w mieście w latach 2017-
2021.

15 tablic o różnej tematyce związa-
nej z edukacją przyrodniczą stanęło 
w Starym Parku, w parku przy ul. Wy-
spiańskiego, parku św. Jana, w parku 

przy ul. Reymonta oraz na skwerze 
przy ul. Fieldorfa Nila i Izy Zielińskiej. 
W parku przy stawie św. Jana dodat-
kowo zamontowane zostały ławosto-
ły z edukacyjnymi blatami (krukowate 
warcaby i owadzi chińczyk). Z kolei 
w Starym Parku oglądać można mu-
ral, który powstał na zakończenie 
projektu. Warto zaznaczyć, że mural 
został częściowo wykonany z farby 
oddychającej, która w kontakcie ze 
światłem słonecznym, pochłania za-
nieczyszczenia, oczyszczając w ten 
sposób powietrze.

12 lipca w Muzeum Lniarstwa 
w Żyrardowie ruszają warsz-
taty z projektowania i szy-
cia pt. „Żakardowe kreacje”. 
Uczestnicy będą tworzyć lnia-
ne wyroby z utkanej na muze-
alnych krosnach żakardowej 
tkaniny.

Będą to dwa cykle bezpłatnych 
warsztatów. Pierwszy z nich pt. 
„Projektanci lnianej konfekcji 
odzieżowej” obejmuje 10 spo-
tkań, podczas których stała nie-
zmienna grupa uczestników 
stworzy kolekcję odzieży żakar-
dowej. 

Zajęcia będą odbywały się  
w  Muzeum Lniarstwa w każdy  
poniedziałek, począwszy od 12 
lipca br., w godzinach 17:00-
20:00. 

Drugi cykl warsztatów  
o nazwie „Projektanci lnianych do-
datków” zostanie poprowadzony 
w środy w godzinach 17:00-20:00, 
a każde z 10 spotkań będzie  
dedykowane innej tematyce: 
14 lipca torba lniana, 21 lipca 
kosmetyczka, 28 lipca chlebak, 
4 sierpnia maskotka, 18 sierp-
nia zestaw serwetek; 25 sierpnia 
plecak/worek, 1 września torba 
typu nerka, 8 września poszewka 
na poduszkę, 15 września galan-
teria (chusta/szal/pasek/krawat)  
i 22 września biżuteria.

Zgłoszenia na warsztaty można 
wysyłać drogą mailową: biuro@
muzeumlniarstwa.pl lub tele-
fonicznie pod nr 535 924 888.  
Regulamin udziału w warsztatach 
dostępny jest na www.muzeuml-
niarstwa.pl oraz www.turystycz-
nemazowsze.pl.

Dyrekcja LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie za-
prasza wszystkich absolwentów i przyjaciół liceum do 
uczestnictwa w Pikniku Jubileuszowym, który odbędzie 
się 11 września br. na terenie szkoły.

Program Pikniku Jubileuszowego:
9.00 Bieg 100 uczestników od ul. Sienkiewicza do szkoły przy  
 ul. J. J. Kacperskiej.
9.30 Uroczyste otwarcie Pikniku Jubileuszowego na scenie,  
 która będzie znajdowała się na terenie boiska Szkoły   
 Podstawowej nr 3. 
9.45 Prezentacja na scenie aktualnie działających zespołów  
 i grup w szkole.
11.00 Zwiedzanie szkoły: prezentacja aktualnych osiągnięć   
 uczniów zarówno naukowych, artystycznych jak i sporto 
 wych, wystawa wspomnieniowa, wystawa przybliżająca  
 postać patrona naszej szkoły i wiele innych atrakcji.
13.00 Prezentacja na scenie zespołów i grup składających się  
 z absolwentów lub przyjaciół szkoły.
19.00 Koncert gwiazdy.

Zapraszamy absolwentów i przyjaciół szkoły do uczestnictwa  
w biegu (liczba miejsc ograniczona), prezentacji działalności ar-
tystycznej na scenie jak i na terenie szkoły, prezentacji swojej 
działalności w namiotach, które będą znajdowały się na terenie 
boiska Szkoły Podstawowej nr 3.

Zgłoszeń można dokonywać w sekretariacie szkoły lub za po-
średnictwem poczty elektronicznej: 100-lecie@lo.zyrardow.
edu.pl. Mamy nadzieję, że wspólne świętowanie Jubileuszu 
100-lecia istnienia naszej szkoły zaowocuje spotkaniami, które 
będą obfitowały w wiele wspomnień.
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Kontrola dotyczyć będzie wy-
łącznie właścicieli nieruchomo-
ści, którzy zadeklarowali zamiar 
kompostowania bioodpadów 
oraz korzystają z ulgi.

Kontrole przeprowadzać będą 
upoważnieni pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Mszczonowie. 
W trakcie kontroli wykonana 
zostanie dokumentacja fotogra-
ficzna  oraz sporządzony proto-
kół.

Właściciele nieruchomości mają 
obowiązek umożliwić urzędni-
kowi wejście na teren posesji.  

W przeciwnym razie stracą pra-
wo do zwolnienia z opłaty.

Właścicielowi nieruchomości, 
który korzysta ze zwolnienia  
z tytułu kompostowania odpa-
dów ulegających biodegradacji, 
a nie posiada kompostownika 
przydomowego lub nie kom-
postuje bioodpadów stano-
wiących odpady komunalne  
w kompostowniku przydomo-
wym lub uniemożliwia upo-
ważnionej przez Burmistrza 
Mszczonowa osobie dokonanie 
oględzin nieruchomości, wyda-
na zostanie decyzja o utracie 

prawa do zwolnienia z części 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym 
stwierdzono wystąpienie co naj-
mniej jednej z ww. przesłanek. 

Ponowne prawo do zwolnienia 
będzie przysługiwało po upły-
wie 6 miesięcy od dnia,  w któ-
rym decyzja stała się ostateczna 
(zgodnie z art. 6k ust. 4b i 4c 
ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach).

             

               Źródło: UG Mszczonów

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż od 5 lipca 2021r. na terenie gminy  
Mszczonów rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych.  
Celem jest weryfikacja faktycznego posiadania kompostownika  
i kompostowania w nim bioodpadów.

KONTROLA PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW

BURMISTRZ OTRZYMAŁ
ABSOLUTORIUM

Podczas ostatniej sesji Rada Miej-
ska w Mszczonowie udzieliła ab-
solutorium burmistrzowi miasta 
i gminy Mszczonów za wykonanie 
budżetu za ubiegły rok. Radni gło-
sowali jednomyślnie 13 głosami 
„za”.

Burmistrz Mszczonowa podziękował 
za udzielone absolutorium, a także 
wotum zaufania. Podkreślił, że mi-
niony rok 2020 był wyjątkowo trudny 
dla wielu urzędów, jednak udało się 
udźwignąć nieprzewidziane zadania 
związane z obostrzeniami w związku 
z pandemią. 

Omówi też plany inwestycyjne m.in. 
postępujące prace związane ze stwo-
rzeniem projektu modernizacji linii 
kolejowej. - Jest szansa, że w 2023 
roku prawdopodobnie rozpocznie 
się fizyczna modernizacja tej trasy  
i w 2025 roku powinniśmy mieć po-
ciąg do Warszawy. Jest to dla nas 
ogromne okno na świat - mówi Józef 
Grzegorz Kurek. 

Burmistrz dodał, że w celu rozłado-
wania ruchu na dużym rondzie zosta-
nie poprowadzony pas drogowy. Po-
nadto zwiększy się liczba miejsc pracy 
w związku z ukończeniem budowy 
nowych firm na terenie Mszczonowa. 

Burmistrz Mszczonowa zawia-
damia, że od dnia 1 lipca 2021r. 
każdy właściciel lub zarządca 
budynku mieszkalnego i nie-
mieszkalnego będzie miał obo-
wiązek złożyć w Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków 
deklarację dotyczącą źródeł cie-
pła i spalania paliw. Powyższy 
obowiązek został wprowadzony 
znowelizowaną ustawą z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emi-
syjności budynków.

Deklaracje będzie można składać: 
w formie elektronicznej, czyli przez 
Internet, w formie papierowej – wy-
pełniony dokument można będzie 
wysłać listem albo złożyć osobiście 
we właściwym Urzędzie Gminy/Mia-
sta (zgodnie z lokalizacją budynku), 
który będzie wprowadzał deklaracje 
do CEE.

W przypadku budynków, które już 
istnieją właściciel/zarządca będzie 
miał 12 miesięcy na złożenie dekla-
racji, a w przypadku nowego budyn-
ku, w którym po dniu 1 lipca 2021 r. 
zostało uruchomione źródło ciepła/
spalania paliw – termin na złożenie 
deklaracji wynosi 14 dni od urucho-
mienia nowego źródła ciepła/spala-
nia paliw.

W Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków mają znaleźć się dane, 
które będą pochodzić nie tylko z de-
klaracji mieszkańców. 

Do CEEB będą również wpisywane 
informacje pochodzące z innych re-
jestrów, a także kontroli i interwencji. 
W ustawie znalazły się m.in. kontrole 
kominiarskie, kontrole przedsiębior-
ców prowadzone przez inspekcję 
ochrony środowiska, kontrole do-
tyczące gospodarowania odpadami 
czy ściekami, także kontrole zlecone 
przez BGK po otrzymaniu dofinan-
sowania do termomodernizacji czy 
remontu, a nawet wskazane przez 
burmistrza w zakresie przyznanych 
świadczeń z pomocy społecznej lub 
innych form wsparcia finansowego 
ze środków publicznych.

Za brak złożenia deklaracji będzie 
grozić grzywna, wymierzana na za-
sadach ogólnych Kodeksu wykro-
czeń, a więc od 20 zł do 5.000 zł.

Dodatkowo informacje w tej 
sprawie można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Mszczonowie 
pod numerem telefonu 46 858-
28-36. Ponadto w pok. nr 11, 
gdzie można także pobrać i zło-
żyć druk deklaracji w wersji pa-
pierowej.

          Źródło: UG Mszczonów
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Mariański Ruch Inicjatyw Ekono-
miczno-Społecznych informuje, 
że dokłada wszelkich starań, aby 
realizowane działania odpowia-
dały na lokalne potrzeby miesz-
kańców gminy i regionu.

W tym roku, oprócz stałej działalności, 
polegającej na prowadzeniu ogólno-
dostępnej pracowni komputerowej 
i usług biurowych dla mieszkańców 
oraz doradztwa z różnych dziedzin 
dla osób fizycznych i organizacji po-
zarządowych, realizowanych jest kilka 
projektów.

Pierwszy z nich to „Ekologiczna ścież-
ka w Krainie Czarnego Bzu”. Jest to 
zadanie publiczne dofinansowane 
ze środków Zarządu Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 14.000 zł. 
Potrzeba realizacji takiego działania 
została określona podczas jednego 
ze spotkań w siedzibie MRIES. – Takie 
oddolne inicjatywy realizujemy z naj-
większą radością, ponieważ pomysł 
wychodzi nie bezpośrednio od nas, 
tylko od mieszkańców gminy – mówi 
Katarzyna Niewczas, kierownik biura 
MRIES i koordynatorka projektów. 

Ścieżki dydaktyczno-ekologiczne 
na terenie gminy znajdują się przy 
siedzibie Nadleśnictwa Radziwiłłów  
i w Rezerwacie „Puszcza Mariańska”. 
W innych częściach gminy brakuje po-
dobnej infrastruktury. Dzięki współ-
pracy z prywatnym podmiotem, jakim 
jest „Kraina Czarnego Bzu”, ścieżka 
wyposażona w 5 tablic edukacyjnych 
powstanie w miejscowości Budy Kał-
ki. „Kraina” jest otwarta zarówno dla 
mieszkańców gminy, jak i osób przy-
jezdnych, a jej właściciele – Teresa  
i Andrzej Lubeccy – chętnie oprowa-
dzają po swoim ekologicznym gospo-
darstwie.

Otwarcie ścieżki ekologicznej zapla-
nowane jest na wrzesień. Wydarze-
nie połączone będzie z warsztatami 
EKO dla dzieci oraz Dniem Otwartym 

w „Krainie Czarnego Bzu”. Ścieżka 
będzie promowana poprzez przygo-
towany film, a także na stronie www.
turystycznapuszcza.pl.

Kolejny projekt zatytułowany został  
„W poszukiwaniu dawnych smaków”. 
Jest to również zadanie publiczne 
współfinansowane ze środków Za-
rządu Województwa Mazowieckiego. 
Dotyczy promowania produktów tra-
dycyjnych i regionalnych zarejestro-
wanych na liście Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, a także zachęcenia 
do poszukiwania przepisów przeka-
zywanych z pokolenia na pokolenie  
 i ubiegania się o ich rejestrację. 

Działania, jakie zaplanowano w pro-
jekcie to między innymi: organizacja 
spotkania „Po co nam produkty trady-
cyjne?”, warsztaty „Z łąk i pól na nasz 
stół”, Dzień Otwarty w „Krainie Czar-
nego Bzu”, wydanie broszurki z prze-
pisami z wykorzystaniem produktów 
tradycyjnych i regionalnych. Najważ-
niejszym wydarzeniem będzie Dzień 
Otwarty, zorganizowany w formie pik-
niku. 

Do udziału zaproszone zostaną pod-
mioty wytwarzające produkty trady-
cyjne i regionalne, a także lokalne 
organizacje i koła gospodyń wiejskich 
z gmin Puszcza Mariańska  i Wiskitki. 
Piknik będzie dostępny dla wszystkich 
chętnych. Nie zabraknie potraw i pro-
duktów, których będzie można spró-
bować nieodpłatnie. Wydarzenie to 
nawiązuje do zorganizowanych przez 
nas w poprzednich latach Festiwali 
Smaków, które cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem.

O wydarzeniach związanych z re-
alizowanymi działaniami Mariań-
ski Ruch Inicjatyw Społecznych 
informuje na swoim profilu na Fa-
cebook-u: https://www.facebook.
com/marianskiruch

   Źródło: MRIES

MRIES ZAPRASZA LOKALNYCH ARTYSTÓW 
I PRODUCENTÓW DO WSPÓŁPRACY

JUBILEUSZOWE ABSOLUTORIUM 
DLA WÓJTA GMINY PUSZCZA 
MARIAŃSKA

Podczas XXIX Sesji Rady Gminy Pusz-
cza Mariańska Wójt Michał Staniak 
przedstawił zgromadzonym Raport 
o stanie Gminy za 2020 rok. Komi-
sja Rewizyjna pozytywnie oceniła 
sprawozdanie Wójta i przedstawiła 
Radzie Gminy wniosek o udzielenie 
Wójtowi absolutorium. Przewodni-
czący Rady Wanda Badełek odczyta-
ła również pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej.

W 2020 roku zrealizowano wydatki 
na poziomie 91,79 proc. w kwocie 
46.885.704 zł. Zgodnie z planem na 
ten cel zabezpieczono środki w wy-
sokości 51.081.052 zł. W związku z 
niepewną sytuacją spowodowaną 
wybuchem pandemii w 2020 roku, 
wstrzymano podejmowanie decy-
zji inwestycyjnych. Z tego powodu 

wydatki majątkowe zrealizowano 
na poziomie 76,76 proc. w kwocie 
6.426.021 zł. 

Około miliona złotych wypłynęło  
z budżetu gminy na pokrycie wydat-
ków związanych z funkcjonowaniem 
gminnego systemu zagospodarowa-
nia odpadami. Jest to spowodowane 
tym, że wpływy z tytułu zagospoda-
rowania odpadami nie pokrywają 
kosztów działania tego systemu. 

- Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że 
miniony rok był bardzo trudny ze 
względu na pandemię koronowiru-
sa. Wielu pracowników było na zwol-
nieniach, a musieliśmy naszą pracę 
wykonać. Jest to jakaś satysfakcja  
i bardzo za to dziękuję - mówi wójt 
Michał Staniak

   Agata Wagner

Wyjątkowe posiedzenie Rady Gminy miało 
miejsce 23 czerwca w Puszczy Mariańskiej. Po 
raz dwudziesty Michał Staniak otrzymał obso-
lutorium. Radni głosowali jendogłośnie.

PUSZCZA MARIAŃSKA
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ZAKOŃCZYŁ SIĘ XII LETNI 
FESTIWAL IM.  JERZEGO WALDORFFA
W minioną niedzielę (4 lipca) wybrzmiały ostatnie akordy XII Letniego 
Festiwalu im. Jerzego Waldorffa. Radziejowice na ponad tydzień za-
mieniły się ponownie w oazę muzyki instrumentalnej. 

Blisko stu wybitnych artystów przeniosło publiczność w wyjątkowy wymiar mu-
zyki klasycznej i rozrywkowej. Wybrzmiały dźwięki polskiej muzyki ludowej, jak 
również przejmujące utwory Ludwiga van Beethovena. Młodzi i zdolni artyści 
wykonali wirtuozowskie i wymagające utwory. 

Jerzy Kisielewski Gospodarz Letniego Festiwalu im. Jerzego Waldorffa ze wzru-
szeniem przyznał, że Jerzy Waldorff z pewnością byłby zadowolony z muzycz-
nej uczty, jaka ma miejsce w Radziejowicach od lat - O to walczył całe życie  
- żebyśmy słuchali muzyki, żeby jej było więcej, żeby kultury było sporo i żeby 
było takie miejsce jak Radziejowice.

O wyjątkowości Festiwalu chętnie rozmawiają także sami artyści. - Tutaj at-
mosfera jest cudowna, przepiękne miejsce. Kiedy Sinfonia Varsovia powstała, 
pierwsze próby odbywały się w Radziejowicach. Historia zatoczyła koło i znów 
stoimy na tej scenie. Dyryguje się tu świetnie. Przyroda, wspaniała publiczność, 
która zawsze dopisuje, a sala jest wypełniona po brzegi - mówi Marek Wroni-
szewski Dyrygent Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

UCZNIOWIE ZATAŃCZYLI
PRZED PAŁACEM

Ósmoklasiści z Radziejowic zakończyli eduka-
cję szkolną. Uwieńczeniem wieloletniej eduka-
cji był polonez. Ten taniec narodowy stanowił 
niegdyś element ceremoniału dworskiego na 
dworach królów polskich.
- Od pierwszej nuty jest to moment 
wzruszający. Naszym zadaniem jest 
jak najlepiej przygotować młodych lu-
dzi na wejście w kolejny życiowy etap 
– mówi Żaneta Wesołowska, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Rdzanowskiego w Radziejowicach.

Dyrektor dodała, że narodziła się ini-
cjatywa kontynuowania tego pomysłu 
w kolejnych latach, angażując inne 
szkoły z gminy Radziejowice.

Wydarzenie zostało zrealizowane przy 
współpracy z Domem Pracy Twórczej.
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XXXI Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki od-
była się w dniu 24 czerwca. Podczas posie-
dzenia przedstawiono Raport o stanie Gminy 
Wiskitki za 2020 rok. Podjęto również dwie 
ważne uchwały – o udzielenie wotum zaufa-
nia oraz w sprawie udzielenia absolutorium 
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Raport zawierał podsumowanie realizacji  
lokalnych programów i strategii oraz informa-
cję o wykonywanych uchwałach  w 2020 roku.  
W obszernym dokumencie zajmującym 140 stron 
ujęto kluczowe informacje dotyczące oświaty, 
pomocy społecznej, infrastruktury drogowej, go-
spodarki wodociągowo-kanalizacyjnych, odbioru 
odpadów, sportu i turystyki, a także ochrony śro-
dowiska.

– Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy są  
w każdej cząstce tej gminy. Wszyscy jesteśmy jak 
trybiki w maszynie i musimy współpracować. Jeste-
ście moimi rękami, oczami i uszami. Nie zrealizo-
walibyśmy wielu projektów, gdyby nie nasza współ-
praca – mówi burmistrz Rafał Mitura.

Były to pierwsze absolutoryjne obrady Rady  
Miasta i Gminy w Wiskitkach.    
                     Agata Wagner

BURMISTRZ OTRZYMAŁ WOTUM ZAUFANIA 
I ABSOLUTORIUM

NAJPIĘKNIEJSZY 
OGRÓD 
POSZUKIWANY

Do 19 lipca można zgłaszać 
swój udział w gminnym kon-
kursie na najpiękniejszy ogród, 
balkon, taras, podwórko, czy 
posesję.
Zgłoszone miejsca oceni jury, które zwróci 
uwagę na: rozwiązania proekologiczne, traw-
niki, elementy dekoracyjne, elementy ma-
łej architektury, zróżnicowanie biologiczne, 
funkcjonalność, estetykę i wpływ na najbliż-
sze otoczenie oraz przestrzeń publiczną, roz-
planowanie obiektu oraz urządzenie części 
wypoczynkowej, estetykę i stan techniczny. 
Szczegóły konkursu wraz kartą zgłoszenia 
znajdują się w regulaminie dostępnym na 
stronie internetowej UMiG Wistkitki.

PASZPORTY MAŁYCH 
CZYTELNIKÓW

KONKURS NA  
NAJPIĘKNIEJSZE 
WIEŃCE
Ruszył doroczny Gminny Konkurs na 
Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. 
Jury będzie oceniało cztery aspekty 
wieńców – różnorodność natural-
nych materiałów wykorzystanych  
w wieńcu, związanych ze świętem 
plonów, walory artystyczne i este-
tyczne oraz sposób prezentacji wień-
ca w tym stroje grupy wieńcowej. 
Karty zgłoszeniowe dostępne są na 
stronie internetowej Urzędu oraz w 
Ratuszu. 

Na dożynkowe wieńce w Wiskitkach 
co roku czeka wielu miłośników tra-
dycji. Mieszkańcy pieczołowicie dba-
ją o tradycję i co roku prezentują wy-
soki poziom wykonania wieńców.

Szczegóły konkursu określa regula-
min dostępny na stronie Urzędu.

Kiedy wybrzmi ostatni dzwonek i uczniowie 
rozpoczynają wakacje, pojawia się moment 
na podsumowanie dotychczasowych starań. 
Jest to czas odpoczynku, ale również podsu-
mowania efektów pracy, konkursów i wyda-
rzeń, w jakich udział wzieli uczniowie i przed-
szkolaki.

Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach 
dokonała podsumowania akcji pn. „Paszport Małe-
go Czytelnika”. Akcja czytelnicza została podsumo-
wana  w oddziale przedszkolnym działającym przy 
Szkole Podstawowej im. Aleksandra Kamińskiego 
w Guzowie. 

W minionych miesiącach najmłodsi wypożyczali 
książki z Filii Bibliotecznej w Guzowie. Każde wypo-
życzenie publikacji nagradzane było stempelkiem. 

Czytelnicy, którym udało się zebrać komplet stem-
pelków otrzymali dyplomy oraz książeczki. Biblio-
teka informuje, że akcja nadal trwa i wciąż można 
wziąć udział. 

Dyplomy Małych Czytelników otrzymali: Marcel 
Moskwa, Weronika Stańczak, Julia Stańczak, Elena 
Stańczak, Maksymilian Stańczak, Nikodem Koźbiał, 
Marcel Królewicz, Gabriel Królewicz.

Kino Letnie
#KierunekCPK
Plenerowe pokazy filmów dla dzieci  
i dorosłych odbywać się będą w lipcowe 
i sierpniowe soboty. Wstęp na wszystkie 
wydarzenia jest darmowy.

Letni wieczór, wygodne leżaki, smaczny po-
częstunek i dobry film – takie atrakcje czekają 
na mieszkańców Gminy Baranów już w sobo-
tę 10 lipca. Kino plenerowe zagości w Teresi-
nie przy alei 20-lecia 5A. 

Pokazy dla dzieci startują o godz. 17.00 z fil-
mem „Jak wytresować smoka?”, a dla doro-
słych o 19.00 pokaz filmu „Boska Florence” 
Filmy w plenerze to nie wszystko. 

Dla uczestników Kina Letniego #KierunekCPK 
spółka przewidziała także m.in. darmowy po-
pcorn, watę cukrową, lody naturalne i napoje. 

Podczas wybranych edycji Kina Letniego #Kie-
runekCPK uczestnicy będą mieli możliwość 
porozmawiania z przedstawicielami spółki 
Centralny Port Komunikacyjny i zadania pytań 
na temat inwestycji.
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Placówka opiekuńcza dla 
osób w podeszłym wieku  

w Żyrardowie 

zatrudni OPIEKUNKĘ

Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem  
telefonu: 601 087 720

PORADY I ZDROWIE
KREW TO BEZCENNY SKARB

Agata Wagner: Od jak dawna w Żyrardowie od-
bywają się akcje krwiodawstwa?

Mateusz Modrak: Pierwsza odbyła się w paź-
dzierniku 2013 roku. Zorganizowałem tę akcję na 
próbę, aby sprawdzić poziom zainteresowania 
tą kwestią. Nie przypuszczałem wtedy, że krwio-
dawstwo w Żyrardowie rozwinie się w tak piękny 
sposób. Wtedy w rozmowie z pielęgniarką Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Warszawie usłyszałem, że w Żyrardowie 
jest ogromny potencjał. Dodała, że jeżeli rozpocz-
niemy akcję, to za każdym razem do mobilnego 
punktu zgłoszą się osoby chętne oddać krew.  
I rzeczywiście tak się stało. Początkowo mobilny 
punkt pobrań pojwiał się raz na dwa miesiące. 
Teraz czerwony autobus przyjeżdża aż dwa razy 
w miesiącu!

AW: Za każdym razem widzę kolejki przed auto-
busem. Frekwencja dopisuje?

MM: Częstotliwość akcji zwiększyła się, jednak nie 
przyczyniło się to do zmniejszenia liczby krwio-
dawców. Frekwencja jest porównywalna.

AW: Krwiodawcy z różnych przyczyn decydują się 
na donację. Czy mieszkańcy dzielą się swoimi po-
wodami?

MM: Te osoby przychodzą z wielu powodów. Są 
zmotywowani różnymi sytuacjami. Czasami ich 
przyjaciele potrzebują pomocy i potrzebna jest 
krew. Zdarza się, że członek rodziny, ktoś bliski 
otrzymał pomoc dzięki krwiodawstwu i w ten  
sposób darczyńcy chcą się odwdzięczyć. Wiele 
osób bezinteresownie przychodzi oddać krew. 
Inni dlatego, że po prostu to lubią.

AW: Krew oddają osoby w różnym wieku?

MM: Zauważalne jest, że krew oddaje coraz  
więcej osób w młodym wieku. Średnio pod-
czas akcji krew oddaje około trzydzieści osób. 
Regularnie przypominamy o datach akcji  
krwiodawstwa. Wielu krwiodawców pamięta  
o tych terminach i regularnie nas odwiedza-
ją. Te osoby pojawiają się przed autobusem, 

cierpliwie czekają w kolejce, nawet jeżeli pada 
deszcz. Jest to postawa godna podziwu, do na-
śladowania. Dzięki takim osobom krwiodawstwo  
w Żyrardowie rozwija się. To zasługa tych ludzi.

AW: Zapewne dotychczas zebrana ilość krwi  
mogłaby - porównując ilościowo - wypełnić wóz 
strażacki.

MM: No, taki mały. Dotychczas odbyło się w Ży-
rardowie 97 akcji krwiodawstwa. Udało się pobrać 
2997 jednostek krwi. Każda jednostka krwi to 450 
mililitrów. W sumie daje to 1400 litrów krwi. 

AW: Aż serce rośnie! Miło pomyśleć, że wiele  
litrów tego życiodajnego płynu uratowało komuś 
życie.

MM: Jestem dumny z mieszkańców, z osób  
przyjezdnych i z okolic, którzy przychodzą do 
punktu pobrań. Gdyby nie pojawiali się, ta ak-
cja mogłaby się zakończyć. Zawsze, kiedy widzę  
kolejkę przed autobusem, widzę w tych osobach 
ludzi, którzy chcą dać coś z siebie innym. To do-
daje energii i przepełnia mnie entuzjazmem. 
Wśród krwiodawców są osoby, które pojawiają się  
regularnie od lat, inne przychodzą tylko kilka razy, 
a czasami są to osoby przyjezdne.

AW: W jaki sposób można zorganizować  
akcję krwiodawstwa w miejscowości, gdzie tego  
brakuje?

MM: W tym celu należy nawiązać kontakt  
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Warszawie. Trzeba poinformować  
o terminie planowanej akcji, kiedy i gdzie chcemy 
zaparkować czerwony autobus. Ważne jest, żeby 
to było miejsce utwardzone, z dobrym dojazdem 
i bezpieczne. Warto pamiętać o umożliwieniu 
skorzystania z węzła sanitarnego osobom pobie-
rających krew. Z pewnością takie warunki będą 
udogodnieniem dla pielęgniarek pracujących kil-
ka godzin w mobilnym punkcie pobrań. 

Dziękuję za rozmowę.

Powszechnie wiadomo, że w nagrodę za każde 450 ml krwi, czyli tzw. 
donację, dostaje się kilka tabliczek czekolady. Ta tradycja jest aktual-
na do dzisiaj. Słodycze mają pokrzepić organizm po wysiłku i stracie 
krwi. Słodka nagroda to nie jedyna korzyść z dzielenia się życiodajnym 
płynem. O akcji krwiodawstwa organizowanej w Żyrardowie porozma-
wialiśmy z inicjatorem żyrardowskiego krwiodawstwa - Mateuszem 
Modrakiem.

DYŻURY APTEK:

• 8 lipca 
ul. Okrzei 16

• 9 lipca 
ul. F. de Girarda 5

• 10 lipca
 ul. F. de Girarda 17
• 11 lipca 

ul. Wittenberga 3
• 12 lipca  

 ul. Okrzei 16
• 13 lipca  

ul. Limanowskiego 30
• 14 lipca 

1-go Maja 40

 • 15 lipca 
   ul. 1 Maja 43
• 16 lipca  

ul. Okrzei 16
• 17 lipca  

ul. 1 Maja 50
• 18 lipca 
  ul. Okrzei 51 C 
• 19 lipca  

ul. Al. Partyzantów 
15

• 20 lipca  
ul. Okrzei 16

• 21 lipca  
al. Partyzantów 11/13
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ALE LATO W CENTRUM  
KULTURY!
Zakończył się cykl wakacyj-
nych zajęć animacyjnych dla 
dzieci. Spotkania odbywały 
się w Centrum Kultury w Ży-
rardowie od 28 czerwca do 2 
lipca. 

Grafik zajęć był przepełniony roz-
maitymi zajęciami. Dzieci uczest-
niczyły w zajęciach plastycznych  
z Moniką Rosińską. Zajęcia ta-
neczne prowadziło Dynamite 
Dance Studio, odbyły się również 
zajęcia muzyczne. 
Grę na bębnach poprowadził 
Jarosław Fidel Lange w towarzy-
stwie Pana Pero - jego częścią był 
śpiew i gra na gitarze. Ponadto 
Agata Kopczewska poprowadziła 
trening „Uważne Dzieci”, zaś Bar-
bara Rzeczycka poprowadziła lek-

cję historii o Żyrardowie. 
Dzieci miały okazję obejrzeć 
przedstawienie pt. „Brzechwałki” 
w wykonaniu Teatru Lalkowego 
Simche, funkcjonującego przy 
UTW Teatru Żydowskiego. 
Efektem kreatywnego spotka-
nia w ramach wakacyjnych zajęć 
było również stworzenie kukiełek 
z kuchennych łyżek, wykonanie 
kreatywnych plakatów i zbudo-
wanie żyrardowskiego kościoła ze 
słomek do tworzenia konstrukcji. 
Dzieci uczestniczyły także w dniu 
mediów lokalnych i odwiedziły 
redakcje - poznały pracę dzienni-
karską oraz tajniki tworzenia pro-
gramu telewizyjnego, radiowego  
i składu gazety. 
Ilość zajęć w jakich uczestniczyły 
maluchy była znacznie większa. 

Dzieci zaangażowały się w na-
granie piosenki oraz teledysku 
do piosenki z udziałem Wiesława 
Tupaczewskiego. Piosenka z kate-
gorii edukacyjnych, dotyczy prawi-
dłowej segregacji odpadów. Moż-
na z całą pewnością przyznać, że 
po tak intensywnych zajęciach 
i twórczym spędzeniu czasu w 
Centrum Kultury, dzieciom należy 
się odrobina wakacyjnego leni-
stwa!

PARTNERZY WYDARZENIA: Żyrar-
dów Nosi, Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Żyrardowa, Uważne Dzie-
ci - Agata Kopczewska, Dynamite 
Dance Studio, Teatr Lalkowy SIM-
CHE. 
Zdjęcia wykonała Klaudia Appel  
z Centrum Kultury.

Kącik botaniczny 
Roberta Sadowskiego

To ostatni moment, żeby pokazać, jak wy-
gląda lilak japoński (Syringa reticulata). 
Dlaczego? Otóż jeszcze kwitnie. Nasze lilaki 
(potocznie zwane bzami) już dawno prze-
kwitły, a lilak japoński kwitnie od czerwca 
aż do początku lipca, a czasami jeszcze dłu-
żej.

Mam to szczęście, że w jednym z parków mego 
miasta rośnie właśnie kilka lilaków japońskich. 
Dorodne, wiekowe, 5-6 metrowe drzewa. Ciężko 
robić dokładne zdjęcia, gdyż większość kwiato-
stanów pojawiła się dość wysoko.

Lilak japoński oczywiście pochodzi z Japonii, a do 
uprawy wprowadzono go już w 1876 roku. Ko-
rowina nieco przypomina korę naszych czereśni. 
Gałęzie potrafią rozrastać się bardzo szeroko. 
Na końcach gałązki delikatnie przewieszone. Li-
ście szerokojajowate i eliptyczne, zielone, więk-
sze i dłuższe od naszych lilaków. Na gałązkach 
rozmieszczone są nakrzyżlegle. Kwiaty kremo-
we, drobne o krótkich rurkach wabią mnóstwo 
pszczół i innych owadów. Zebrane są na wierz-
chołkach pędów z poprzedniego roku w dość 
dużych wiechach o wielkości do 30 cm wzdłuż  
i wszerz. Widoczne już z daleka. 

Lilak ten jest odporny na nasze mrozy. Najlepiej 
kwitnie na słonecznych stanowiskach. Sprawdź-
cie właśnie teraz czy macie go w swoich mia-
steczkach. Najłatwiej go poznać po kwitnieniu.

Więcej o roślinności można znaleźć na blogu 
Naszego Czytelnika pod adresem https://
drzewapolski.blogspot.com/
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 Paweł Hulka wywodził się z robotniczej 
rodziny czeskich imigrantów, należących do ko-
ścioła Braci Czeskich, który miał swoje korzenie 
w husytyzmie. Jego ojcem był Józef Hulka - tkacz 
w Zakładach Żyrardowskich, a matką Elżbieta  
z Howorków - przykręcaczka osnowy, także pra-
cująca w żyrardowskiej fabryce. Rodzina Hulków 
kilkukrotnie przeprowadzała się w granicach osa-
dy fabrycznej Żyrardów. Paweł urodził się w domu 
przy dawnej ulicy Wąskiej (dzisiejszej ulicy B. Szul-
mana), później Hulkowie zamieszkali w budynku 
na rogu dawnych ulic: K. A. Dittricha (aleja Par-
tyzantów) i Familijnej (J. Mireckiego), a następnie 
zamieszkali w jednym z domów robotniczych przy 
ulicy Długiej (obecnej ulicy B. Limanowskiego).

 W wieku 7 lat Paweł stracił ukochaną mat-
kę, która zmarła gdy miała zaledwie 33 lata. To 
wydarzenie zakończyło jego krótkie dzieciństwo. 
Spadło wówczas na niego wiele dodatkowych 
obowiązków. W 1892 roku ukończył szkołę fabry-
czną i rozpoczął pracę jako goniec oraz pomocnik 
w kantorku tkalni. Był ambitny i chętny do nau-
ki. Mimo 11-godzinnego dnia pracy w fabryce, 
sam opanował język czeski, ale też grecki i łacinę,  
a do tego znał polski, niemiecki i rosyjski. Niestety, 
młody Hulka miał słabe zdrowie i ciągle chorował. 
W wieku 20 lat pod pseudonimem “Laskows-
ki” (hulka z czeskiego znaczy laska), w dziesięć 
dni przetłumaczył swój pierwszy tekst - nowelkę 

Svatopluka Čecha pod tytułem “Jastrząb contra 
Hordliczka”, za co otrzymał zawrotną sumę aż 50 
rubli! Niedługo później Żyrardów odwiedził przed-
stawiciel morawskiej fabryki maszyn - Kostilek  
z Przerowa.

Kostilek jeździł po okolicznych dworach oferując 
produkty swojej firmy i potrzebował tłumacza. 
Spotkał się z nim Paweł Hulka-Laskowski, jednak 
zmuszony był odmówić ciekawej i dobrze płat-
nej pracy ze względu na zły stan zdrowia. Więcej 
pana Kostelika już nie zobaczył, choć ten przed 
wyjazdem z Żyrardowa zrobił Pawłowi drobną 

przysługę, o czym można przeczytać w książce 
„Mój Żyrardów”:   

To wtedy Paweł Hulka został dostrzeżony i ob-
jęty opieką przez zarząd Towarzystwa Akcyjne-
go Zakładów Żyrardowskich Hiellego & Ditticha,  
a mianowicie przez jego byłego już prezesa - Karo-
la Dittricha jr. Od razu wysłano go do północnych 
Czech, a tam przez kilka miesięcy na koszt Dittri-
cha, Hulka leczył się w sanatorium Frankenstein. 
Następnie, w 1903 roku rozpoczął naukę na Uni-
wersytecie w Heidelbergu, gdzie studiował reli-
gioznawstwo, filozofię i teologię. Podczas studiów 
poślubił pochodzącą z Żyrardowa Kazimierę 

Uhlenfeld i niedługo później urodziła się im córka 
Elżbieta.

 W 1908 roku Paweł skończył studia i Hul-
kowie wrócili do kraju. Początkowo zamieszka-
li w Grodzisku (obecnie Grodzisk Mazowiecki), 
nadal otrzymując wsparcie finansowe od Karola 
Dittricha. Paweł w tym czasie zajmował się tłu-
maczeniem różnych tekstów i publicystyką, a jego 
artykuły ukazywały się w kilku gazetach, między 
innymi w: „Echo Literacko-Artystyczne”, „Myśl 
Niepodległa”, „Bluszcz” czy „Sfinks”. W tym samym 
okresie tłumaczył na język niemiecki książkę „Bóg 
Jezus” autorstwa A. Niemojewskiego oraz napisał 
artykuł pod tytułem „Twórca religii Iranu Zaratus-
tra”, czym udowodnił swoje zainteresowanie, czy 
wręcz zamiłowanie religioznawstwem. W 1910 
roku został jednak aresztowany za współudział  
w zamachu na oficera carskiej żandarmerii i trafił 
na owiany złą sławą warszawski Pawiak.

Na szczęście, jego pobyt tam nie trwał długo i zos-
tał zwolniony z aresztu z braku dowodów. Po tych 
wydarzeniach Paweł, Kazimiera i trzy-letnia Elżbie-
ta zamieszkali w Żyrardowie, początkowo między 
innymi w willi Wanda, aż w 1914 roku wprowadzili 
się do budynku nr 10 przy ulicy Szkolnej, w którym 
mieszkali do 1945 roku (obecnie ul. G. Narutowic-
za 34, gdzie znajduje się dostępny dla zwiedzają-
cych po wcześniejszym kontakcie z Muzeum Ma-
zowsza Zachodniego w Żyrardowie, tzw. gabinet 
pisarza). 

HISTORIA

140. URODZINY PAWŁA  
HULKI-LASKOWSKIEGO!
25 czerwca 1881 roku urodził się w naszym mieście Paweł Hulka, znany później jako Paweł Hulka 
-Laskowski - tłumacz, publicysta, religioznawca, dyplomata, autor niezwykłych książek o Żyrardo-
wie: „Mój Żyrardów” oraz „Księżyc nad Cieszynem”, w końcu wielki społecznik, uznany za najwybit-
niejszego żyrardowianina! Właśnie z tego powodu, władze miasta ustanowiły rok 2021 w Żyrardo-
wie, rokiem Pawła Hulki-Laskowskiego.

 

„
 Pewnego ciepłego popołudnia jesienne-
go zajechał przed moje mieszkanie doktór 
Szulc. Było w tem coś zgoła niezwykłego, bo 
lekarza nie wzywałem i nie oczekiwałem. 
Doktor oświadczył mi, że przybywa z polece-
nia pana Dittricha, zbadał mnie, pogawędził 
i powiedział mi, że pan Dittrich dowiedział 
się o mnie i zainteresował się mną bardzo 
serdecznie. Oczywiście, zacny Kostilek! Upły-
nął znowu dziesiątek dni, a ja zostałem we-
zwany do kantoru do dyrektora Garviego, 
który z miejsca powinszował mi życzliwie  
i powiedział, że fabryka wystara się dla mnie 
o paszport i że mam się szykować do podró-
ży za granicę, zrazu do Czech północnych w 
okolice Rumburga, gdzie jest wspaniałe sa-
natorium Frankenstein, a potem...
- A potem, panie dyrektorze?
- Będzie pan studiował w jednym z uniwersy-
tetów, jaki pan sobie wybierze.

     

„

Więcej informacji mogą Państwo  
znaleźć na stronie 

www.facebook.com/echozyrardowa/
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Autor: Mateusz Waśkowski  
Muzeum Mazowsza Zachodniego  

i „Echo Żyrardowskie”  
na łamach Życia Powiatu Żyrardowskiego

Od tego czasu Paweł Hulka-Laskowski angażował 
się w pomoc biednym i organizował życie kultu-
ralne oraz oświatowe w naszym mieście. Pomagał 
odbudować zniszczone wnętrze Resursy i pro-
wadził wykłady dla nauczycieli oraz był aktywnym 
członkiem Stowarzyszenia „Samokształcenie”. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przez rok 
piastował stanowisko attache prasowego w Am-
basadzie Polskiej w Pradze, a po powrocie do Ży-

rardowa, wraz z żoną Kazimierą, Hulkowie zaczęli 
wydawać pierwszą żyrardowską gazetę w języku 
polskim - „Echo Żyrardowskie”, do której nazwy 
nawiązuje nasze internetowe ECHO (www.face-
book.com/echozyrardowa).

W latach 20. i 30. XX wieku, gdy Zakłady Żyrardows-
kie zostały już w części odbudowane po katastro-

falnych zniszczeniach z I wojny światowej, fabryka 
dostała się w ręce francuskiego króla bawełny - 
Marcela Boussac’a, który nie miał dobrych intencji 
skupując akcje żyrardowskiej fabryki. Rozpoczął 
się wtedy jeden z najgorszych okresów w historii 
naszego miasta (gorszymi były tylko okresy obu 
wojen światowych). Paweł Hulka-Laskowski pisał 
wówczas w prasie ogólnopolskiej o trudnych lo-
sach żyrardowskich robotników, o korupcyjnych 
działaniach polityków, o niegodziwych praktykach 
Francuzów i współpracujących z nimi Polaków, 
by w ten sposób nagłośnić tragiczną sytuację,  
w jakiej znaleźli się mieszkańcy naszego miasta.  
I to między innymi dzięki jego staraniom, w końcu 
udało się zamknąć ten mroczny rozdział w histo-
rii Żyrardowa i pozbawić Francuzów władzy nad 
Zakładami Żyrardowskimi, a tym samym nad jego 
pracownikami oraz mieszkańcami naszego mi-
asta.

Lata dwudziestolecia międzywojennego to dla 
Pawła Hulki-Laskowskiego także czas wytężonej 
pracy publicystycznej i translatorskiej. Hulka 
przetłumaczył wtedy wiele dzieł na kilka różnych 
języków, a jego najsłynniejszym tłumaczeniem są 
„Przygody dobrego wojaka Szwejka” autorstwa Ja-
roslava Haška. Posługując się wieloma pseudoni-
mami pisał do takich tytułów jak: „Głos Ewangelic-
zny”, „Pielgrzym Polski”, „Głos Prawdy”, czy „Nowe 
Drogi”. Zbiór jego przemyśleń na tematy religijne 
został wydany w formie książkowej, między inny-
mi pod tytułem „Pięć wieków herezji”.

W czasie II wojny światowej Hulka został aresz-
towany i po raz drugi w swoim życiu trafił na Pawi-

ak. Znów, tak jak w 1910 roku, po krótkim czasie 
został zwolniony i mógł powrócić do Żyrardowa. 
Jednak lata okupacji mocno odcisnęły się na jego 
zdrowiu. Ciągłe dokuczały mu problemy z płuca-
mi. Po zakończeniu okupacji ciężko chorował, lecz 
mimo to kontynuował działalność literacką i pub-
licystyczną, za którą w sierpniu 1945 roku został 
odznaczony nagrodą państwową. Wrócił także do 
pracy w dyplomacji, jako ekspert od stosunków 

polsko-czechosłowackich. Pod koniec 1945 roku 
wraz z rodziną na zawsze opuścił ukochany dawn-
iej Żyrardów i przeprowadził się do Wisły. Zmarł 
prawie rok później, 29 października 1946 roku  
w szpitalu w Cieszynie, i tam - na cieszyńskim 
cmentarzu ewangelickim, został pochowany.

fot. Paweł Hulka-Laskowski wraz z żoną Kazimierą, córką Elżbietą i zagranicznym gościem w rodzin-
nym mieszkaniu Hulków, znajdującym się przy obecnej ul. G. Narutowicza - tzw. gabinet pisarza - lata 
30. XX wieku

Więcej informacji 
mogą Państwo 

znaleźć na stronie 
www.facebook.com/echozyrardowa/
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WIELKI MECZ W WISKITKACH

W dniu 26 czerwca 2021r. 
na stadionie piłkarskim  
w Wiskitkach został roze-
grany turniej piłkarski Mini 
Mistrzostwa Europy w piłce 
nożnej „WISKITKI CUP” 2021 
organizowany przez Klub 
Sportowy Pogoń Wiskitki.
Otwarcia turnieju dokonał Kamil 
Michalczyk - koordynator tur-
nieju.  
Turniej piłkarski został podzie-
lony na dwie kategorie wieko-
we: 2007-2009 oraz 2010-2013, 
w których brały udział drużyny  
z powiatu żyrardowskiego, so-
chaczewskiego, grodziskiego 
(woj. mazowieckie) oraz łowic-
kiego (woj. łódzkie). Drużyny wy-
stępowały pod nazwami krajów 
biorących udział w trwających 
obecnie Mistrzostwach Europy. 
W kategorii wiekowej 2010-
2013 mecze rozgrywane były 
w systemie „każdy z każdym”.  
Z kolei w kategorii wiekowej 

2007-2009 zespoły zostały po-
dzielone na 4 grupy po 4 ze-
społy. Gra polegała na “wyjściu 
z grupy” i awansowaniu do pół-
finału. 
W trakcie trwania turnieju ro-
zegrano 180 meczy piłkarskich  
w których wzięło udział ponad 
200 zawodników i strzelono 
około 400 bramek.
Klasyfikacja końcowa - kate-
goria wiekowa 2010-2013: 
AP Bzura Chodaków I - ANGLIA 
AP Żyrardowianka 2011 – BEL-
GIA I, AP Żyrardowianka 2012 – 
BELGIA II, Promyk Nowa Sucha II 
– CHORWACJA II , Promyk Nowa 
Sucha I – CHORWACJA I, AP Ży-
rardowianka 2013 – BELGIA III, 
Salos Żyrardów – SERBIA, Po-
goń Wiskitki I – HISZPANIA I, AP 
Bzura Chodaków II – ANGLIA II, 
Pogoń Wiskitki II – HISZPANIA II
Klasyfikacja końcowa - kate-
goria wiekowa 2007-2009: 

Promyk Nowa Sucha I – CHOR-
WACJA I, LKS Osuchów - DANIA, 
Mszczonowianka Mszczonów - 
SZWECJA , FC Boża Wola - RO-
SJA, AP Żyrardowianka 2008 – 
BELGIA I, Promyk Nowa Sucha II 
– Chorwacja II, Orzeł Nieborów 
I – PORTUGALIA I, Promyk Nowa 
Sucha III – CHORWACJA III, Orzeł 
Nieborów II – PORTUGALIA II, 
Wrzos Międzyborów – NIEMCY, 
Pogoń Wiskitki – HISZPANIA I, 
Salos Żyrardów I – SERBIA I, Sa-
los Żyrardów II – SERBIA II, Po-
goń Wiskitki II – HISZPANIA II, AP 
Żyrardowianka 2008 – BELGIA I, 
Salos Żyrardów III – SERBIA III.
Każda z drużyn otrzymała pa-
miątkowy puchar oraz piłkę. 
Dla zawodników z miejsc 1-3  
w kategorii wiekowej 2010-2013 
przewidziano również medale. 
Dodatkowo nagrodzono najlep-
szych bramkarzy, strzelców oraz 
zawodników.  
              Kamil Michalczyk

Silver Gym : Trening na 
zdrowe plecy z Tomkiem 
Srebrnikiem

Czwarte ćwiczenie to unoszenie biodra do góry  
w celu wzmocnienia pośladka i tyłu uda oraz 
utrzymania dalej prawidłowej postawy.

Zalecane jest wykonanie 30 powtórzeń  
każdego ćwiczenia każdego dnia.

Trzecie ćwiczenie angażuje całą naszą sylwetkę. 
Skupiamy się na naszych tylnych taśmach, czyli 
tylnej części uda, mięśniu pośladkowym, całych 
plecach po mięśnie czworoboczne. To ćwiczenie 
to martwy ciąg na prostych nogach. Główną uwa-
gę skupiamy na odcinku piersiowym i odcinku 
lędźwiowym, aby były cały czas proste. Nogi są 
lekko ugięte w celu odciążenia stawów.

Pierwsze ćwiczenie (zdjęcie powyżej) działa na 
mięśnie głębokie, aby wzmocnić odcinek lędź-
wiowy. Podwijamy miednicę pod siebie i tym sa-
mym wzmacniamy dolne partie brzucha. Ponad-
to odciążamy kręgosłup.

Drugie ćwiczenie to przysiad klasyczny. Kieruje-
my biodro do tyłu, uginając staw kolanowy do 90 
stopni. Jednocześnie staramy zachować maksy-
malnie proste plecy.


