
Tadeusz Sułek
Pan Redaktor Naczelny „Życia Żyrardowa” 

Szanowny Panie Redaktorze, 

z okazji zbliżającego się Jubileuszu 10-lecia peł-
nienia funkcji Redaktora Naczelnego, pragniemy 
złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Lekkości pióra, bystrości spojrzenia i niegasną-
cej celowości w doborze ważkich tematów. Wie-
rzymy, że Pana doświadczenie i obiektywizm 
dziennikarski, a przede wszystkim bezstronność 
w przedstawianych treściach, będą stanowić dla 
Pana siłę do dalszych działań. Wychowani i ucze-
ni na Pańskich słowach, z uznaniem i dumą, 
dzielimy dziś z Panem możliwość informowania 
mieszkańców powiatu żyrardowskiego o najistot-
niejszych wydarzeniach. 

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Zespół Redakcyjny
Życia Powiatu Żyrardowskiego

ODDALI HOŁD BOHATEROM 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia, w godzinę ,,W”, dźwiękiem syreny alarmowej i odśpiewaniem hymnu narodowego rozpo-
częła się w Żyrardowie uroczystość upamiętniająca wybuch Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie 
żyrardowskie obchody zorganizowane zostały przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa 
Chrzanowskiego z udziałem wojskowej asysty honorowej 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowe-
go Obrony Powietrznej. Kibice Legii Warszawa jak co roku zatrzymali ruch na skrzyżowaniu ulic 1 Maja 
i Limanowskiego...
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„
 Prawdziwe dziennikarstwo jest 
intencjonalne, czyli stawia sobie 
cele i stara się przeprowadzić́ 
jakąś formę przemiany. Dobre 
dziennikarstwo może być tylko 
takie. „

Ryszard Kapuściński 
 „Autoportret reportera”
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1 sierpnia, w godzinę ,,W”, dźwię-
kiem syreny alarmowej i odśpie-
waniem hymnu narodowego 
rozpoczęła się w Żyrardowie uro-
czystość upamiętniająca wybuch 
Powstania Warszawskiego. Tra-
dycyjnie żyrardowskie obchody 
zorganizowane zostały przez Pre-
zydenta Miasta Żyrardowa Lu-
cjana Krzysztofa Chrzanowskie-
go z udziałem wojskowej asysty 
honorowej 37. Sochaczewskiego 
Dywizjonu Rakietowego Obrony 
Powietrznej. Kibice Legii Warsza-
wa jak co roku zatrzymali ruch 
na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Li-
manowskiego.
1 sierpnia 1944 roku rozpoczął się 
największy zryw niepodległościowy 
na ziemiach okupowanej Polski. Pod-
czas 63 dni walk organizacji podziem-
nych z wojskami niemieckimi zginęło 

150 – 200 tys. mieszkańców Warsza-
wy. To im co roku oddajemy hołd za 
heroizm, odwagę i poświęcenie życia 
w imię niepodległej ojczyzny. 
Punktualnie o godzinie 17:00 na 
skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Limanow-
skiego kibice Legii Warszawa zatrzy-
mali ruch, zawyły syreny, odpalono 
biało–czerwone race. Miasto stanęło 
w ciszy, oddając się chwili zadumy 
nad wydarzeniami sprzed 77 lat. 
- Nie ulega wątpliwości, że Powstanie 
Warszawskie należy do tych wyda-
rzeń w dziejach polskiego państwa, 
które w szczególny sposób wpłynę-
ły na naszą tożsamość narodową – 
mówił Prezydent Żyrardowa, Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski. - Pomimo 
upływu lat, otoczone niesłabnącym 
kultem pamięci, pozostaje nie tylko 
symbolem determinacji i odwagi, 
ale także symbolem buntu przeciw 
upokarzaniu i poniżaniu, symbolem 
walki w obronie godności drugiego 
człowieka.
Od lat obchody Powstania Warszaw-
skiego odbywają się w Żyrardowie 
przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajo-
wej. Tego dnia niewielki skwer gro-
madzi wielu mieszkańców, którzy 
zbierają się wokół pomnika, by wspól-
nie oddać hołd bohaterom tego wiel-
kiego zrywu niepodległościowego. 
Najważniejszymi gośćmi corocznych 
obchodów są żyrardowscy komba-
tanci, członkowie światowego związ-
ku żołnierzy Armii Krajowej Środowi-
sko ,,Żaba” w Żyrardowie, którzy są 
świadectwem wydarzeń sprzed 77 
lat. 
- Każdy z nas był przygotowany 
na ofiarę, bo jak mówi przysłowie: 
„gdzie drwa robią, tam wióry lecą. 
(…) Z Żyrardowa szykowaliśmy dwa 
plutony na pomoc do Warszawy 
w powstaniu. Niestety Warszawa 
była ogrodzona trzema kordonami 
wojska, nikt nie mógł tam przejść. 
Żołnierze, którzy byli w lesie, musieli 

się po prostu ukrywać – wspomina 
por. Ryszard Wiśniewski, żyrardowski 
kombatant, reprezentujący Świato-
wy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Środowisko ,,Żaba” w Żyrardowie.  
- Dzisiaj przeżywam to bardzo moc-
no, choć byłem wtedy 20-latkiem. 
Naszą największą biedą było to, że 
nie było broni. Niemcy mieli czołgi, 
mieli goliaty, samoloty. My mieliśmy 
tylko pistolety i butelki z benzyną. 
Tak pięknie jest to opisane w piosen-
ce: „jak pięknie się zaczyna, na czołg 
idzie z butelką dziewczyna”. I rzeczy-
wiście, dziewczęta siedząc w domu, 
rzucały butelkami w czołgi, żeby się 
zapaliły, żeby zniszczyć wroga. 
O odpowiednią oprawę uroczysto-
ści zadbało Towarzystwo Śpiewacze 
,,Echo” pod dyrekcją Marii Rafalskiej, 

przy akompaniamencie Marka Wol-
niewicza. W ich wykonaniu zebrani 
goście mogli usłyszeć kilka pieśni po-
wstańczych. 
Pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Kra-
jowej zebrane delegacje złożyły kwia-
ty. Wśród zebranych były władze 
samorządowe miasta i powiatu, zu-
chy i harcerze, przedstawiciele służb 
mundurowych, organizacji społecz-
nych, partii politycznych i związków 
zawodowych.
Modlitwę przy Pomniku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej poprowadził ks. Łukasz 
Cukiert. Obchody zakończyły się uro-
czystą mszą świętą w Kościele pw. 
Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardo-
wie.

WL

ŻYRARDÓW ODDAŁ HOŁD BOHATEROM 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

WAŻNE
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Żyrardowski Bielnik od kilku lat 
wraca do życia, dzięki działalności 
Muzeum Lniarstwa i Rampy, która 
wpisała się nie tylko w krajobraz 
Bielnika, ale przede wszystkim 
podbiła serca mieszkańców Żyrar-
dowa. To miejsce z duszą i dobrym 
piwem, które warzone jest przez 
browar Beer Bros. 
W maju pojawił się nowy inwe-
stor, który planuje rewitalizację 
zabytkowych budynków Bielnika, 
co może wiązać się z konieczno-
ścią zamknięcia, a w najlepszym 
wypadku przeniesienia oblega-
nego przez żyrardowian pubu. 
O przyszłości Rampy i browaru 
rozmawiamy z Kasią i Szymonem 
Milczarkami, właścicielami pubu. 

Kiedy otworzyliście Rampę?
W lipcu minęły 3 lata.
To długo czy krótko jak na knajpę?
To jest i długo, i krótko. Trzy lata to jed-
nak jest kawałek życia, ale jak spojrzy-
my na biznes z dłuższej perspektywy, 
to wcale nie tak długo. Chętnie popro-
wadzilibyśmy Rampę jeszcze dłużej. 
Kiedy zacząłeś przygodę z piwami?
Warzyłem sobie piwo w domu „ku 
uciesze” mojej żony, bo zajmowałem 
jej wtedy kuchnię na cały dzień. 
I zaparowywał cały dom na kolej-
ny dzień…
Tak, te wszystkie zapachy – to była pa-
sja. To było jakieś 10 lat temu. W któ-
rymś momencie przestałem zajmować 
się zawodowo ekologicznymi paliwa-
mi, nastąpiła zła koniunktura i stałem 
przed wyborem, co robić dalej. To się 
właśnie zbiegło z modą na piwa rze-
mieślnicze, o których rozmawiałem 
z kolegami. 2 lata później stał już bro-
war w Żyrardowie. To było połączenie 
pasji z pomysłem na nowy biznes. 
Skąd pomysł na pub?
Rampa to naturalna konsekwencja bu-
dowy browaru. Moim założeniem było 
otwarcie browaru i sprzedaż piwa. No 
później pojawiła się potrzeba stworze-

nia miejsca, gdzie można usiąść i się 
tego piwa napić. A pierwszego dnia, 
kiedy zobaczyłem tę wiatę, która tu-
taj jest, to się po prostu zakochałem 
i oczami wyobraźni widziałem już tę 
knajpę. 
Od początku tym miejscem miał 
być Żyrardów?
Jesteśmy spod Grodziska Mazowiec-
kiego. Naturalnym rynkiem zbytu była 
dla nas Warszawa, więc miejsca na bro-
war szukałem na linii Grodzisk – War-
szawa. Mieliśmy już prawie podpisaną 
umowę na wynajem hali w Milanówku, 
ale zobaczyłem jedno ogłoszenie o wy-
najmie hali w Żyrardowie. No i jak przy-
jechałem, to opadła mi szczęka. I to 
nawet nie miała być ta hala, w której 
obecnie jesteśmy. Ale zakochałem się 
od razu w tej architekturze i stwierdzi-
łem, że to jest idealne miejsce na bro-
war. Kiedy przyprowadziłem tu chło-
paków, stwierdziliśmy, że te mury aż 
się proszą, żeby znów wprowadzić tu 
jakiś przemysł, rzemiosło, a w naszym 
przypadku kadzie fermentacyjne. Jak 
widać, gdyby nie to jedno małe ogło-
szenie w gazecie, nie byłoby nas tutaj. 
Bo w Żyrardowie naprawdę łatwo 
się zakochać!
To prawda! Ludzie nie do końca rozu-
mieją nasz wybór miasta i spotkaliśmy 
się z takimi opiniami: „co wy tam bę-
dzie robić”, „okradną was, zabiją”. Wła-
ściwie nie mieliśmy żadnych nieprzy-
jemnych sytuacji. Nie zdarzyło się, żeby 
ktoś przyszedł, coś ukradł, zepsuł. 
Zdarzyło się raz, na samym początku. 
Ukradli nam mikrofalę. Ale nasz kot się 
z tego cieszy, bo miejsce po mikrofali 
jest jego legowiskiem, a nam ta mikro-
fala i tak się nie przydawała. To była je-
dyna taka sytuacja. 
Co dziś dzieje z browarem?
Browar już nie produkuje. W tym mo-
mencie jesteśmy na etapie sprzątania 
sprzętu, bo jesteśmy zmuszeni sprze-
dać całe oprzyrządowanie. W Rampie 
mamy jeszcze resztki piw uwarzonych 
w naszym browarze, ale sądzę, że za 
miesiąc zamiast naszego piwa będą 

już piwa naszych zaprzyjaźnionych 
browarów rzemieślniczych. 
Kiedy dowiedzieliście się o tym, że 
browar trzeba będzie zamknąć?
SM: W maju i to było dla nas jak ude-
rzenie obuchem. Pokrzyżowało nam 
to wszystkie plany. Jest to o tyle smut-
ne, że poświęcamy temu miejscu i bro-
warowi 90 % naszej energii i taką jedną 
decyzją to wszystko zostało przekre-
ślone. Było to po prostu przykre. Od 
2012 roku robimy piwo, więc 9 lat ży-
cia. To kawał czasu. 
Rampa stoi teraz pod dużym 
znakiem zapytania, co dalej, ze 
względu na zakup budynku przez 
nowego inwestora. Wiedzieliście 
wcześniej w ogóle o tym, że wła-
ściciel chce sprzedać budynki?
Kiedyś faktycznie właściciel nam wspo-
minał, że chce sprzedać budynek. Na-
wet przez chwilę zastanawialiśmy się 
nad kupnem, ale po usłyszeniu kwoty, 
zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. 
Jednak informacje o tym, że to się 
wydarzyło, dostaliśmy z miesiąca na 
miesiąc. Nawet nie mieliśmy szansy 
się przenieść. W przypadku takiej in-
westycji jak browar, bo często takie 
pytania do nas trafiają, to jest pro-
ces, który trwa około roku. W polskim 
prawie małe rzemieślnicze browary 
muszą spełniać takie same warunki 
jak największe browarnie w Polsce. 
Przechodziliśmy dokładnie te same 
procedury. Do tego dochodzi jeszcze 
dostosowanie nowego obiektu do po-
trzeb produkcji piwa, to są poważne 
koszty. Niestety ze względu na pande-
mię nie mieliśmy i nie mamy zabezpie-
czonej gotówki na stawianie browaru 
na nowo. Pandemia spowodowała, 
że niestety jesteśmy w długach, które 
mieliśmy zamiar odrobić w ciągu naj-
bliższego roku lub dwóch lat, no ale jak 
widać, nie bardzo mamy szansę. Także 
podsumowując, nie dość, że zostaje-
my bez browaru, to jeszcze z długami. 
Co dalej z Rampą?
Z Rampą obecnie jest taka sytuacja, że 
nowy właściciel poinformował nas, że 

możemy tu być tak długo jak to tylko 
nie będzie to kolidowało z ich planami 
i nie chce podpisać umowy termino-
wej, bo sam nie wie, jak długo to może 
potrwać. Właściwie to nasze bycie tu 
może potrwać rok, pół roku lub mie-
siąc. Ta niepewność jest gorsza niż 
informacja, że mamy pół roku. Cho-
ciaż moglibyśmy to jakoś rozplano-
wać, a tak nie wiemy, czy możemy na 
spokojnie szukać innego miejsca, czy 
może za miesiąc dostaniemy wypo-
wiedzenie i nie zdążymy nic zrobić. Co 
prawda rozglądamy się, ale szalenie 
trudno znaleźć lokalizację, która bę-
dzie dorównywała tej – dużo miejsca, 
brak sąsiadów. Tu naprawdę nikomu 
nie przeszkadzaliśmy. Jedyny sąsiad, 
który tutaj mieszka, przyszedł kiedyś 
do nas i poprosił o podgłoszenie mu-
zyki, bo ze znajomymi nie słyszą, co 
gramy. Okazało się, że nasze sąsiedz-
kie problemy ograniczają się do tego, 
że mamy za cicho muzykę. 
Co stoi na drodze, byście zostali 
w tej lokalizacji? Jakie argumenty 
przedstawił wam nowy właściciel?
Oczywistym jest, że w tym kształcie 
pub nie może funkcjonować przy po-
tencjalnie zamieszkałym obiekcie. Jeśli 
ktoś będzie miał tu okna, to raczej do 
2:00 w nocy nie pozwoli nam tu funk-
cjonować. Jeśli powstaną tu mieszka-
nia, to rampa nie ma racji bytu. 
Mówisz, że szukacie miejsca. Czy 
jest jakakolwiek szansa, że zosta-
niecie w Żyrardowie?
Jeżeli będziemy szukać miejsca, to tyl-
ko w Żyrardowie. Głównie ze względu 
na ludzi, których tu poznaliśmy, polu-
biliśmy i zaprzyjaźniliśmy się. Nie wi-
dzę opcji, żeby robić to gdziekolwiek 
indziej. 

Skontaktowaliśmy się z warszawskim 
deweloperem – nowym właścicielem 
budynków, w których dziś mieści się 
Rampa. Zostaliśmy poinformowani, że 
kiedy plany zagospodarowania prze-
strzeni powstaną, będziemy mogli 
przedstawić je naszym czytelnikom. 

WAŻNE

CZY RAMPA ZNIKNIE Z ŻYRARDOWA?

R E K L A M A

fot. Kasia i Szymon Milczarek



4 ŻPŻ • CZWARTEK • 5 SIERPNIA 2021FOTOREPORTAŻ

W dniach 23, 24 i 25 lipca odby-
ła się impreza, na którą wielu 
mieszkańców Żyrardowa i oko-
lic czekało. Po rocznej przerwie 
do Muzeum Lniarstwa w nowej 
odświeżonej formie powróciło 
wydarzenie Bielnik po robocie 
z towarzyszącym mu Festiwalem 
Foodtrucków. Koncerty i dobra 
muzyka zawsze potrafiły jedno-
czyć mieszkańców Żyrardowa, 
dlatego nikogo nie zdziwiły tłu-
my w okolicach Bielnika. 
Wakacje w Muzeum Lniarstwa  
w Żyrardowie zawsze obfitowały  
w ciekawe propozycje kulturalne. 
Miniony rok naznaczony pandemią 
COVID-19 zmusił dyrektora Jacka 
Czubaka i władze miasta do zmini-
malizowania działań kulturalnych 
dla szerokiej publiczności, dlatego 
3. edycja w ramach cyklu spotkań 
Bielnik po robocie została przenie-
siona na ostatni weekend lipca. 
- To już czwarty rok z Bielnikiem po 
robocie. Niestety w związku z pan-
demią, w zeszłym roku musieliśmy 
odwołać już zakontraktowane kon-
certy i atrakcje. Ale te wydarzenia 
są właściwie dopełnieniem wizji jaką 
jest Muzeum Lniarstwa – mówi Jacek 
Czubak dyrektor Muzeum Lniarstwa. 
- To miejsce to nie tylko zderzenie 

z historią, ale także ludzie, faktury 
i kolory, kultura, którą chcemy pro-
ponować wszystkim tym, którzy do 
nas przychodzą. Takiej tradycji chyba 
jeszcze nigdy nie było. Tym bardziej 
cieszy mnie, że Muzeum Lniarstwa, 
a w związku z tym też wydarzenie 
Bielnik po robocie stało się bardzo 
rodzinnym miejscem i czasem, które 
skupia naprawdę fajnych ludzi. 
Mieszkańcy przyzwyczajeni do kame-
ralnej formy wydarzenia z pewnością 
byli zaskoczeni skalą imprezy, której 
nie pomieściły nawet przestronne 
mury Muzeum Lniarstwa. Trzydnio-
wa impreza codziennie przyciągała 
mieszkańców, którzy chętnie korzy-
stali z oferty gastronomicznej i atrak-
cji dla dzieci, które sprawiły, że Biel-
nik po robocie kolejny raz w historii 
zapisał się jako prawdziwie rodzinne 
wydarzenie. 
Głównym dniem imprezy była so-
bota 24 lipca, kiedy Bielnik zmienił 
się w festiwalowe miasteczko. Na 
wszystkich największe wrażenie zro-
biła scena, która nie tylko idealnie 
wpisywała się w warunki zabytko-
wej zabudowy Bielnika, ale również, 
dzięki odpowiedniemu oświetleniu, 
świetnie podkreślała industrialny 
charakter miasta–fabryki.
Program artystyczny, który w tym 

roku zaproponowano mieszkańcom 
z pewnością różnił się od tego, jak 
Bielnik po robocie zapisał się w pa-
mięci mieszkańców. Kameralne kon-
certy na leżakach w tym roku ustą-
piły miejsca występom lokalnych 
artystów jak zespół Trzecia Połowa  
i Positive Reggae Rockers, które 
towarzyszą nam przy wielu wyda-
rzeniach lokalnych. Warto jednak 
podkreślić, że PRR podczas każdego 
koncertu zbiera coraz większa liczbę 
fanów, którzy pokazują, że Żyrardów 
docenia lokalnych artystów, a miesz-
kańcy czują muzykę reggae.
Duża scena umożliwiła również kon-
cert Grodziskiej Orkiestry rozryw-
kowej. Goście Bielnika po robocie 
docenili wokal młodych wokalistów 
z sąsiedztwa, którzy zabrali nas  
w świat muzyki filmowej. Poza licz-
ną publicznością pod sceną zebrali 
się spontanicznie również wielbicie-
le tańca towarzyskiego, którzy swo-
imi występami podkreślili charakter 
tego koncertu. 
Głównym wydarzeniem tego wie-
czoru był koncert zespołu Kapela ze 
Wsi Warszawa. Nie był to pierwszy 
raz, kiedy mieszkańcy Żyrardowa 
mieli możliwość usłyszeć na żywo 
twórczość zespołu. W 2019 roku 
muzycy zagrali podczas Święta Lnu. 
Tym razem koncert odbył się w ra-
mach Mazowieckiego Szlaku Tradycji  
i cyklu koncertów Kapela na szla-
ku. To projekt, którego założe-
niem jest upowszechnianie wiedzy 

wśród mieszkańców Mazowsza  
o muzyce tradycyjnej. Dlatego też 
Kapela ze Wsi Warszawa koncertuje  
z mistrzami muzyki tradycyjnej. 
W Żyrardowie w ramach Bielnika po 
robocie wystąpiła Kapela Niwińskich, 
Henryk Gwiazda i Maria Siwiec, któ-
rzy przenieśli nas do tradycyjnej 
mazowieckiej wsi, jej rytmów i instru-
mentów. Z pewnością występ stano-
wił dużą odskocznię dla wszystkich, 
którzy na co dzień słuchają muzyki 
nowoczesnej. Jednocześnie rozpo-
wszechnianie muzyki tradycyjnej  
w obrębie Mazowsza daje możli-
wość kultywowania wartości, które 
za sobą niesie. 
Nie można jednoznacznie stwier-
dzić, że istnieje moda na muzykę 
etniczną, jednak możliwość pozna-
nia jej dzięki przekazom i tradycji, 
pozwala nam zachować ją dla przy-
szłych pokoleń. 
Tym samym projekt Mazowiecki 
Szlak Tradycji jest nie tylko możliwo-
ścią poznawania nieznanych wąt-
ków historii muzyki regionalnej, ale 
również pozwala zachować ją od 
zapomnienia czerpiąc wiedzę od lu-
dzi, którzy muzykę nie tylko tworzą, 
ale również podtrzymują przekazy  
o pieśniach i opowieściach, które 
stanowią nasza mazowiecką kulturę. 
W tę wizję doskonale wpisuje się ze-
spół Kapela ze Wsi Warszawa, która 
od 24 lat opiera swoją twórczość na 
etnologii i wierzeniach słowiańskich. 
To muzyka z pogranicza folku, która 

Bielnik po robocie
to nie tylko ciekawie ułożony program artystyczny



5ŻPŻ • CZWARTEK • 5 SIERPNIA 2021

podbija serca nie tylko w całej Polsce, 
ale również na świecie. W tym roku do 
Żyrardowa przyjechali promując swój 
nowy album Uwodzenie, inspirowany 
historycznym podwarszawskim mi-
kroregionem etnograficznym, rozcią-
gającym się po obu stronach Wisły. 
I choć wydawać by się mogło, że biel-
nik po robocie skierowany jest głów-
nie do rodzin, jednak ciągle z nasta-
wieniem na dorosłych i młodzież 
szkolną, organizatorzy zadbali rów-
nież o najmłodszych gości. Od począt-
ku w wydarzeniu bierze udział lokalne 
stowarzyszenie Żyrardów Nosi, które 
zawsze staje na wysokości zadania 
w kwestii atrakcji dla najmłodszych. 
Dzieci mogły wyrażać się artystycznie 
w Strefie Małego Człowieka, malu-
jąc na kartonach, układając budowle  
z wafli, a także rozwijając się podczas 
zajęć umuzykalniających z Papapaj. 
Dla dorosłych stowarzyszenie przy-
gotowało również test chust i nosi-
deł. – Strefa Małego Człowieka jako 
przestrzeń animacyjno – kulturalna, 
towarzysząca wydarzeniom miejskim 
powstała, dzięki jednemu z pierw-
szych Bielników po robocie. Jeszcze 
jako nie stowarzyszenie a grupa ro-
dziców z małymi dziećmi pragnącymi 
spędzić aktywnie wolny czas dostrze-
gliśmy, że taka przestrzeń jest nam 
potrzebna – mówi Paulina Drozd, 
stowarzyszenie Żyrardów Nosi. - Byli-
śmy przecież uczestnikami tych wyda-
rzeń, chociaż ich oferta była kierowa-
na do całych rodzin, to najmłodsi nie 

mieli dla siebie przyjaznego miejsca. 
Postanowiliśmy sami zacząć działać  
i stworzyć „strefę”, która odpowie na 
te potrzeby. Tak właśnie powstała ini-
cjatywa Stref Małego Człowieka, która 
pokazuje, że „mali ludzie” już od naj-
młodszych lat mogą być uczestnikami 
wydarzeń kulturalnych, a ich rodzice 
dzięki temu mogą lepiej korzystać  
z oferty dla „dużych ludzi”.
Jacek Czubak podkreśla jednak, że 
dbałość o kulturę wydarzenia, ja-
kim jest Bielnik po robocie, nie po-
lega jedynie na ułożeniu ciekawego 
programu artystycznego. To przede  
wszystkim chęć podtrzymania relacji 
teraźniejszości z nasza lokalną histo-
rią i to właśnie w tym upatruje esen-
cje wydarzenia. -  Podczas ostatniego 
Bielnika po robocie powstał mural 
przedstawiający ostatnich pracowni-
ków Zakładów Lniarskich. Tych ludzi 
można spotkać w naszym Muzeum, 
przeczytać o nich w naszej książce  
„Z pamiętnika żyrardowskiego robot-
nika”, ale też spotkać tu podczas tej 
imprezy – dodaje dyrektor muzeum. 
Można się więc spodziewać, że 
ugruntowanie historyczne Muzeum 
Lniarstwa, a właściwie całego nasze-
go miasta, pozwoli włodarzom i pod-
ległym organizacjom tworzyć kolejne 
wydarzenia, które nie tylko wzbogacą 
kalendarz artystyczny w ramach co-
rocznych miejskich wakacji, ale w cie-
kawy sposób będą wpływać na wiedzę  
i świadomość mieszkańców miasta  
w tradycji i kulturze etnicznej. 
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„Bielnik po robocie” to wyda-
rzenie, które przyciąga nie tyl-
ko wielbicieli dobrego jedzenia  
i muzyki, ale również ciekawych 
artystów. W tym roku w związku  
z dużą skalą imprezy, miesz-
kańcy Żyrardowa mogli 
również wysłuchać muzy-
ki Kapeli ze Wsi Warszawa, 
która była gwiazdą wieczoru.  
O ich podejściu do muzyki i spo-
sobach na trudy pandemii roz-
mawialiśmy z Maciejem Szaj-
kowskim, założycielem zespołu. 

To nie pierwszy raz, kiedy Kape-
la ze Wsi Warszawa przyjeżdża 
do Żyrardowa. Właściwie można 
nawet powiedzieć, że jako zespół  
z napiętym harmonogramem 
koncertów, jesteście u nas czę-
sto. Ostatni raz byliście w 2019 
roku podczas „Święta Lnu”. 
Tak i bardzo się z tego cieszę, bo 
odkrywam Żyrardów za każdym ra-
zem. Powiem bez kokieterii, że je-
stem zafascynowany Żyrardowem. 
Zrobiłem sobie dwugodzinny spa-

cer. Przeszedłem przez park do 
tężni. Później poszedłem w stronę 
centrum i pętelką odnalazłem się 
ponownie w postindustrialnym Biel-
niku. I szczerze mówiąc, pamiętając 
Żyrardów sprzed 20 lat, taki trochę 
Bronx, to zmienił się bardzo, rozwi-
ja się. I ta tkanka miejska dawnego 
Żyrardowa wydaje mi się być za-
chowana, a przynajmniej pozostaje 
w uwadze włodarzy. Te przepiękne 
starodawne, ceglane budynki le-
piej niech poczekają na swój lepszy 
czas niż miano by je wyburzać. Tak 
jak wielokrotnie się to dzieje w War-
szawie, bo przecież tam ostały się 
tylko jakieś pojedyncze kamienice. 
Tu ta tkanka miejska jest zachowana  
w dużo lepszym stanie. Jest zachwy-
cająca i inspirująca. To przywołuje 
dawny czas świetności tego miasta. 
Być może właśnie w tych budynkach 
widać, jak postępuje renesans Ży-
rardowa. Za to trzymam kciuki, bo 
bardzo bym nie chciał, by to miasto 
stało się kolejną sypialnią Warszawy 
jak Kobyłka, Wołomin czy Piaseczno. 
Miasto musi mieć pełną autonomie 

i niezależność, a może to zrobić ko-
rzystając ze swojego potencjału. Te 
wartości kulturowo – historyczne 
z pewnością pozwolą mieszkańcom 
na podtrzymanie swojej podmioto-
wości… W ogóle ten park i jego sta-
rodrzew są imponujące. I ta rzeka… 
Ma fajną nazwę!
Pisia Gągolina.
Pisia! Mógłbym tam wskoczyć i zanu-
rzyć się po czubek nosa. 
Faktycznie mógłby to być skok 
jedynie po czubek nosa. Pisia nie 
należy do najgłębszych rzek. 
Ale te tereny naprawdę są fajne! 
Wiem, że tu po sąsiedzku rezydu-
je Justyna Steczkowska. Ona chyba 
właśnie miała intuicję, żeby tu się 
osiedlić. To otulina Puszczy Boli-
mowskiej, Mszczonów i jego wody 
termalne… Kiedyś Sławek Gołaszew-
ski, nieodżałowany filozof, poeta i wi-
rujący derwisz słowiański powiedział, 
że tam, gdzie są źródła, tam są dobre 
energie i moc - tam jest potencjał. 
W Żyrardowie tak właśnie jest. Czu-
ję, że niedługo przyjdzie ten czas, że 
Żyrardów może stać się ekskluzywna 
miejscówką na mapie Polski. Wydaje 
się, że prezydent tego miasta musi 
mieć na uwadze, że im więcej uda 
się tu odtworzyć tej dawnej tkanki, 
tym większą szansę będzie miał Ży-
rardów, by stać się perłą w koronie 
Mazowsza. 
O samych walorach miasta wy-
daje mi się, że wiele osób mogło-
by mówić bez końca, bo faktycz-
nie jest to miejsce z duszą. Ale 
miasto to również ludzie, dlate-
go jestem ciekawa, jak czujecie 
się odbierani przez żyrardowską 
publiczność. Chętnie tu wraca-
cie?
Bardzo chętnie. Wracamy do Żyrar-
dowa z kilku powodów. Po pierwsze 
nie mamy tu daleko, po drugie już 
jest na tyle swobodnie i bez spinki, 
a w dodatku w otoczeniu tej bajecz-
nej architektury, że czujemy się tu, 
jakbyśmy mimo niewielkiej odległo-
ści trafili w nieco inny wymiar. Pa-
miętamy przychylność żyrardowskiej 
publiczności i duże zainteresowanie 
zespołem. 2 lata temu graliśmy też 
w innym miejscu, chyba na głównym 
placu miasta. Zawsze miło przyjeż-
dża się do Żyrardowa. Wiem też, że 
przyjeżdża mnóstwo naszych zna-
jomych, którzy w Żyrardowie i oko-
licach się osiedlili, a którzy uciekają 
z Warszawy lub Łodzi. Sporo ludzi 
z Łodzi tu znajduje swój azyl. 
Przez samą zabudowę miasta 
ciągle mogą czuć się jak u siebie. 
Architektura tych miast nie róż-
ni się znacząco. 

No tak… Wspólna historia włókien-
nictwa. Ale Żyrardów jest fascynujący  
i wśród miasteczek regionu wydaje 
mi się najciekawszy. Po prostu do-
brze się tu czuję. Dałem się ponieść 
atmosferze tego miasta. 
Wasza muzyka równie dobrze 
niesie się po mieście. 
To muzyka Mazowsza, więc Żyrardów 
leżący na pograniczu Mazowsza, zie-
mi łódzkiej, łowickiej i opoczyńskiej 
to taki ogromny tygiel, który przede 
wszystkim charakteryzuje muzyka 
skrzypcowa, diabelscy skrzypkowie, 
guślarze, barabany, bębny obręczo-
we i basy. Wydaje mi się, że ludzie 
czują to genetycznie, podświadomie. 
Folk jest też od kilku lat modny. 
Ale czy zauważacie teraz rodzący 
się trend powrotu do mitologii 
słowiańskiej? To właśnie te ludo-
we wierzenia, tradycja słowiań-
ska bardzo mocno wyczuwalne 
są w waszej twórczości. 
Inspirujemy się mitologią słowiańską, 
szukamy w niej dawnych przekazów. 
Założyłem nawet zespół Lelek – od-
wołujący się do naszego panteonu  
i kosmologii. Staramy się do tego za-
chęcać naszych słuchaczy, by dzięki 
naszej muzyce sami zaczęli poszuki-
wać. Wydaje mi się, że folk nie jest 
tylko tymczasową modą. On po pro-
stu wypracował i wywalczył, często 
łokciami, swoją pozycję na scenie  
i w kulturze. W latach 90. to była 
garstka zapaleńców, raptem ok. 100 
osób w skali czterdziestomilionowe-
go społeczeństwa. To były ekipy z Po-
znania, Wrocławia, Krakowa, Trójmia-
sta i Warszawy, a przede wszystkim 
z Lublina, studenci związani ze śro-
dowiskiem Orkiestry Św. Mikołaja. 
To oni stworzyli podwaliny folkowej 
sceny muzycznej, która już później 
bardzo się rozwinęła i eksplodowała 
dziesiątkami zespołów. To efekt bar-
dzo konsekwentnej pracy organicz-
nej. Coraz więcej zespołów odwołuje 
się też do rodzimej kultury. To widać 
nie tylko w muzyce, ale również w ar-
chitekturze, sztuce, designie. Nawet 
popkultura czerpie garściami z róż-
nych etnosów. To cieszy, bo stano-
wi o naszej unikalności, a jednocze-
śnie odwołuje się do naszego języka  
i kodu genetycznego. Niestety zo-
stało nam mało artefaktów, ale 
szczęśliwie mamy mnóstwo prze-
kazów, które ciągle są żywe w kul-
turze ludowej, więc to właśnie do 
niej się odnosimy. Oczywiście każdy 
ma prawo do własnej interpretacji, 
ale to jest też obowiązek każdego 
twórcy, by nie być jedynie odtwór-
cą, ale przede wszystkim tworzyć. 
Jak powiedział Jacek Hałas: „nie 

WYWIAD

SŁOWIAŃSKIE UWODZENIE
ROZMOWA Z MACIEJEM SZAJKOWSKIM



7ŻPŻ • CZWARTEK • 5 SIERPNIA 2021

„Miasto musi mieć pełną autonomie i niezależność, a może to zrobić korzystając ze swojego potencjału. Te wartości kulturowo – historyczne 
z pewnością pozwolą mieszkańcom na podtrzymanie swojej podmiotowości.”

interesuje mnie rekonstrukcja, tyl-
ko konstrukcja”. I nas też interesują 
konstrukcje, nowe przekazy oparte 
o źródła, symbole i nowe znaczenia, 
które im przypisujemy. Marzy nam 
się, żeby inspirować ludzi tą kulturą. 
Kapela potrafi inspirować, ale 
też poszerzać horyzonty i mu-
zyczną świadomość. Dziś przyje-
chaliście w poniekąd poszerzo-
nym składzie. 
Tak, to wielkie święto muzyki. Przyje-
chali z nami mistrzowie muzyki ludo-
wej – Maria Siwiec, Henryk Gwiazda 
i Kapela Niwińskich. To właśnie przy-
kład najzacniejszych z ambasadorów 
muzyki kultury dawnej, korzennej, 
którzy wchodzą w interakcje z ko-
lejnymi pokoleniami. Wydaje mi się, 
że to bardzo ciekawa propozycja nie 
tylko na skalę Polski, ale i świata. 
Koncert podczas „Bielnika po 
robocie” odbywa się w ramach 
„Mazowieckiego Szlaku Trady-
cji”. Na czym polega ten projekt?
W ramach „Mazowieckiego Szlaku 
Tradycji” z inicjatywy Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego, stworzono nam fan-
tastyczne możliwości do realizacji 
działań na niwie muzyki i spotkań 
pokoleniowych, twórców ludowych 
z młodymi adeptami, których wpro-
wadzamy w przestrzenie, w których 
ta muzyka zwykle nie wybrzmiewała. 
To nie są przeglądy folklorystyczne 
czy dożynki ani festiwale. To najczę-

ściej miasteczka, a zdarzają się rów-
nież imprezy wielkomiejskie. To cie-
kawe zdarzenia, co choćby można 
było zaobserwować w Żyrardowie, 
z muzyką współczesną, popularną, 
rockową. Udowadniamy, że przy 
ambitnym projekcie, nie jesteśmy 
skazani na niszę i muzyka etniczna 
potrafi świetnie funkcjonować w du-

żych przestrzeniach festiwalowych. 
Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, 
czy się tego doczekam. W Polsce od 
lat to się nie działo. Wydaje mi się, że 
wiązało się to z kompleksami i wyklu-
czeniem. ‘
Może to wynikało z naszej histo-
rii, która kazała nam udowad-
niać, że jesteśmy bardziej za-
chodni…
To na pewno. Papugą narodów by-
liśmy i w jakimś stopniu dalej jeste-
śmy. Choć widać dużą zmianę. Tylko 
z drugiej strony, żeby nie prowadziło 
to do jakiejś megalomani czy nacjo-
nalizmu. Muzyka polska jest trans-
graniczna. Jest wypadkową różnych 
kultur. W ramach Mazowsza bardzo 
wyraźny jest wpływ muzyki żydow-
skiej, cygańskiej, a nawet bliskow-
schodniej! Inaczej grało się i śpiewa-
ło w ramach dzielnicy mazowieckiej 
na Kurpiach, Łowickim, Skierniewic-
kim, Rawskim, Płockim, Leśnym czy 
Polnym Mazowszu. Tańce odzna-
czały się znaczną wariantywnością 
melodyczną i rytmiczną. Warto też 
pamiętać, że przed wojną w Polsce 
mieszkało wiele mniejszości etnicz-
nych, religijnych i narodowych, były 
miasteczka np. w 80% zamieszkałe 
przez Żydów. To miało gigantyczny 
wpływ na muzykę. Przecież muzycz-
ny cech rzemieślniczy funkcjonował 
głównie w społecznościach żydow-
skich i cygańskich. Nasi przodkowie 
się tym inspirowali, słuchali, wywie-

rało to na nich nie mały wpływ. To 
widać w instrumentach wykorzysty-
wanych w muzyce – np. barabany, 
czyli przerobione wojskowe bębny 
tureckie, które przyszły do nas ze 
Wschodu, bębny obręczowe z Azji 
Mniejszej, podobnie instrumenty 
smyczkowe. To wszystko do nas 
przywędrowało lub świadczy o  wę-

drówkach Słowian. Tę wspaniałą mo-
zaikę kultur i tradycji składających się 
na spuściznę mazowiecką staraliśmy 
się pokazać na naszym najnowszym 
albumie „Uwodzenie”. 
Album „Uwodzenie” wydaliście 
w listopadzie 2020. Czy ta płyta 
była dla was sposobem na pan-
demię? Czym jest uwodzenie?
Pandemia odcisnęła duże piętno 
na wszystkich, na psychice ludzi na 
całym świecie. My w tym czasie sta-
raliśmy się odpocząć. Zamknęliśmy 
się w swoich pracowniach i próbo-
waliśmy odnaleźć spokój wewnętrz-
ny. Nie dając ponieść się fali strachu, 
psychozy i obrzydliwej propagandy. 
Oczywiście wielu z nas doświadczy-
ło tej pandemii, choroby lub straty 
bliskich. Ale przede wszystkim do-
świadczyliśmy zaprogramowania 
świata w takich realiach, które do 
niedawnta wydawały nam się lite-
raturą fikcji, mówię tu o Orwellu: 
„Folwarku zwierzęcym”, „Roku 1984” 
albo Huxley’u i jego „Nowym wspa-
niałym świecie”. Właśnie taki świat 
nam urządzono, na naszych oczach! 
I dla nas był to czas emigracji we-
wnętrznej. Nigdzie indziej nie mogli-
śmy wyemigrować, więc pozostała 
nam wędrówka w głąb samych sie-
bie. 
„Uwodzenie” to podróż w głąb 
siebie?
Tak, wydaje mi się, że właśnie taka ta 
płyta jest. Bardzo stonowana, kojąca. 
Mamy nadzieję, że daje naszym słu-
chaczom światło i inspiracje do po-
dróży po malowniczym Urzeczu oraz 
dzięki temu odkryciu, sprzyja samo-
poznaniu. A jednocześnie skłania ku 
Matce Ziemi. Mówimy o szacunku  
i ochronie przyrody. Pokazuje-
my historię, która jeszcze bar-
dziej skoncentrowana na regio-
nie, odsłania inne jego pokłady 
i przestrzenie. Takie jest Urzecze, 
czyli urocza kraina ciągnąca się 
wzdłuż środkowej doliny Wisły. 
I wyprawy Wisłą bardzo nas zain-
spirowały. Jednocześnie pracując 
w duchu odnalezienia i poszanowa-
nia dzikiej przyrody, wypracowaliśmy 
sobie też taki model pracy „w czasie 
oblężenia”. Natura dała nam nie-
skończone inspiracje i nadzieję. Nie-
stety ten babiloński system ciągle 
wije się jak węgorz, więc możliwe, 
że wiele jeszcze może się wydarzyć. 
Czekamy na przebłyski pozytywnych 
zmian. 
Widziałam Wasz kalendarz im-
prez. Niesamowicie napięty! Czy 
ta chęć intensywnego koncerto-
wania to konsekwencja lock do-
wnu?

Tak, jesteśmy niesamowicie wygłod-
niali koncertów i kontaktu z ludźmi. 
Chcielibyśmy utrzymać to tempo 
przynajmniej przez jakiś czas. Choć 
już straszą nas ponownym zamknię-
ciem, ale wierzę, że strach ma wiel-
kie oczy. Mam nadzieję, że jesień 
będzie spokojniejsza niż nam się to 
prognozuje. Wszyscy jesteśmy żądni 
dobrych zmian, ale te zmiany może-
my zacząć od nas samych, tzn. od 
zakwestionowania status quo, ma-
nipulacji i strachu, którymi jesteśmy 
poddawani. Czasem moglibyśmy wy-
łączyć telewizor, pokazać czerwoną 
kartkę politykom i skoncentrować 
na autonomicznych przestrzeniach  
i swoich najbliższych, którzy po-
zwalają na tworzenie takiego mi-
kroświata, w którym będziemy czuć 
się bezpieczni i spełnieni. Tak poza 
systemem. Coś, co było do tej pory 
hippisowską lub anarchiczną uto-
pią, dziś jest koniecznością. Wszyscy 
czujemy się jak króliki doświadczal-
ne w mrocznym, globalnym eks-
perymencie. Dlatego w tej naszej, 
autonomicznej enklawie powinny 
przestać dominować antywartości, 
które były determinantą dotychcza-
sowego świata: pieniądze, chciwość, 
zysk za wszelką cenę, hierarchia, 
przemoc, wykluczenia społeczne – 
z tego świata wyjdźmy! Ale, żeby to 
się udało, konieczne jest zbudowa-
nie autonomicznej alternatywy i roz-
poczęcie procesu od samych siebie. 
Sam teraz staram się to praktykować 
i wierzę, że można wiele zmienić. 
Jeśli jednak kolejny lock down 
jest przed nami i znów przez 
jesienno-zimowe miesiące bę-
dziemy siedzieć zamknięci w do-
mach, będziecie pracować nad 
promocją „Uwodzenia” czy ko-
lejną płytą?
Ja będę pracował nad innym projek-
tem. Mam ważne zadanie na jesień 
tego roku i bardzo chciałbym je zre-
alizować, ale jeszcze nie chcę zdra-
dzać żadnych konkretów. Kapela na 
pewno będzie chciała odpocząć po 
tych wszystkich intensywnych aktyw-
nościach na różnych płaszczyznach. 
Dostaliśmy jeszcze kilka niezależ-
nych zaproszeń do współpracy od 
znanych mniej lub bardziej twórców, 
również np. od orkiestr. Natomiast 
jeśli nastąpi kolejne zamknięcie, to 
prawdopodobnie będziemy realizo-
wać już nie wewnętrzną emigrację, 
ale pokojowe formy oporu społecz-
nego. Nie można zostawiać bez re-
akcji opresyjnych rozwiązań wpływa-
jący na naszą wolność. Oczywiście 
mówimy o ghandyjskiej drodze, bez 
przemocy. 
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Kolejne nowe drogi

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
Plac Jana Pawła II nr 1

96-300 Żyrardów

46 858 15 00

urzad@zyrardow.pl / zyrardow.pl

ŻYRARDÓW

Budowa i przebudowa ulic w mieście nie 
zwalnia tempa. Tylko w ostatnich dniach 
Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski, podpisał dwie kolejne umo-
wy na realizację przedsięwzięć drogowych.

W poniedziałek 2 sierpnia podpisana została umo-
wa na budowę ul. Grunwaldzkiej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej. Wykonawcą inwestycji jest 
żyrardowska firma ELD MAR Roboty Drogowe.  

Zakres prac będących przedmiotem umowy obej-
muje m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni, chodni-
ków i zjazdów; wykonanie kanalizacji deszczowej; 
uporządkowanie terenów zieleni; wdrożenie stałej 
organizacji ruchu. Wartość inwestycji to blisko 1,2 
mln zł. Prace rozpoczną się w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni. Na wykonanie zadania wykonawca 
ma czas do czterech miesięcy od podpisania umo-
wy.
Z kolei w miniony piątek prezydent zawarł z war-
szawską firmą Granar Sp. z.o.o. umowę na prze-
budowę ul. Wittenberga. Inwestycja z pewnością 
pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu ko-

munikacyjnym, oraz poprawi estetykę przestrzeni 
publicznej w tej części miasta.
Przebudowa ulicy Wittenberga obejmuje szereg 
zadań, w tym położenie nowej nawierzchni jezd-
ni wraz wykonaniem ronda na skrzyżowaniu ul. 
Wittenberga, Limanowskiego, Konarskiego i Sikor-
skiego, wymianę nawierzchni chodników, zjazdów; 
budowę fragmentów kanalizacji deszczowej, wyko-
nanie miejsc postojowych wraz z jezdnią manew-
rową, a także zagospodarowanie terenów zielenią. 
Prace powinny rozpocząć się w ciągu 14 dni od pod-
pisania umowy. Inwestycja potrwa około 7 miesięcy.

22 lipca Rada Miasta Żyrardowa zdecydowała 
o przyjęciu Programu Usług Społecznych Miasta 
Żyrardowa na lata 2021-2023, który realizowany 
będzie przez Centrum Usług Społecznych w Ży-
rardowie. 

Opracowanie programu poprzedzone było diagnozą 
społeczną i potencjału społeczności lokalnej miasta 
Żyrardowa w zakresvie usług społecznych. Projekt 
programu poddany został szerokim konsultacjom 
społecznym zarówno z mieszkańcami Żyrardowa, jak 
i z organizacjami pozarządowymi działającymi na te-
renie miasta. Ponadto projekt dokumentu został za-
opiniowany przez Wydział Usług Społecznych i Rynku 
Pracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.  

Celem Programu jest zwiększenie dostępu do zinte-
growanych usług społecznych,  odpowiadających na 
potrzeby społeczności lokalnej, poprzez wypracowanie 
i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwią-
zań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych 
adresowanych do mieszkańców Miasta Żyrardowa, 
dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, 
przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Ży-
rardowie, jako nowej jednostki organizacyjnej Miasta 
Żyrardowa, powołanej do życia również uchwałą Rady 
Miasta z dniem 1 lipca br. 

Usługi oferowane w ramach Programu ujęte zostały 
w dwa pakiety:

1. Żyrardów dla Rodziny 

2. Żyrardów dla Samodzielności 
Pakiety usług społecznych są działaniami z zakresu: 
Wspierania rodziny, pomocy społecznej w obszarze 
wspierania i interwencji osób wykluczonych lub zagrożo-
nych wykluczeniem, reintegracji zawodowej i społecznej 
oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 
W ramach pakietu ,,Żyrardów dla rodziny” realizowane 
będą następujące usługi: 
• Poradnictwo i wsparcie psychologiczne, poradnictwo 

specjalistyczne, dietetyk, rehabilitacja wad postawy, 
logopeda, terapia, rehabilitacja, Żyrardowskie Biuro 
Interwencyjne - usługa polegająca na świadczeniu dy-
żurów przez różnych specjalistów (policjantów, straż-
ników miejskich, prawnika, psychologa, pracownika 
socjalnego).

Pakiet ,,Żyrardów dla Samodzielności” obejmuje takie 
usługi, jak: 
• Teleopieka - usługa polegająca na wprowadzeniu dla 

samotnych osób starszych odpowiednich systemów 
przywoławczych w postaci przycisków, po których uru-
chomieniu wysyłany jest sygnał SOS;   

• Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodziel-

ności – usługi wspierające i doradcze, np. psycholog, 
prawnik; mobilne usługi animacji społeczno-kultural-
nej; mobilne usługi techniczne – „złota rączka”; usługi 
transportowe – taksówka dla seniora.

xW Programie przewidziano także pakiet tzw. działań 
wspierających: 
• Pedagogika ulicy i Socjoterapia - to działania skierowa-

ne do dzieci i młodzieży przebywającej w przestrzeni 
publicznej, których celem jest zmiana sposobu spę-
dzania czasu i funkcjonowania w społeczeństwie.

• Centrum wolontariatu - prowadzenie punktu pośred-
nictwa pracy wolontariackiej. 

• Klub Aktywizacji Społeczno-Zawodowej - nawiązywanie 
indywidualnych relacji z osobami dorosłymi zagro-
żonymi wykluczeniem społecznym w środowisku za-
mieszkania (streetworking).

Program jest aktem prawa miejscowego i będzie obo-
wiązywał 14 dni po ogłoszeniu w DZ. U. W.M. 
Program będzie realizowany w ramach projektu pn. 
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie finansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 
Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym. 
Usługi świadczone będą bezpłatnie w okresie realizacji 
projektu i utrzymane przez 3 lata po jego zakończeniu.

Program Usług Społecznych Miasta Żyrardowa
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Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz 
dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może 
najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośred-
nią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych 
preferencji, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie 
sposób, aby wypełnić obowiązek udziału w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
(NSP 2021). Najważniejsze, aby zrobić to szybko 
i nie narażać się na karę grzywny.
Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się 
z odmową od osób, które twierdzą, że mają na to 
czas do 30 września. Jest to rzeczywiście termin 
końcowy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza 
oznacza, że nie można już czekać dłużej i należy 
spisać się z jego pomocą.
Osoby, do których rachmistrz jeszcze nie dotarł, 
powinny z kolei pamiętać, że wygodniej spisać się 
samemu i warto to zrobić jak najszybciej. Czeka-
nie ze spisem do końca września może zakończyć 
się tym, że ostatecznie zapomni się o tym obo-
wiązku. 
Internet - szybko, wygodnie i od ręki
Podstawową metodą spisową jest formularz on-
line dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Apli-
kacja działa 24 godziny na dobę, od momentu 
pierwszego logowania mamy 14 dni na dokoń-
czenie spisu. Jest to metoda najwygodniejsza i nie 
wymaga kontaktu z rachmistrzem.
Zadzwoń i spisz się!
Samospis przez telefon to odpowiednia opcja 
dla osób, które nie mają komputera z Interne-
tem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. Z tej 
możliwości powinny też skorzystać osoby, które 
rozpoczęły spis samodzielnie przez Internet, nie 
dokończyły formularza, minęło już 14 dni od mo-
mentu logowania i ponowny dostęp do aplikacji 
spisowej został zablokowany. Wystarczy wybrać 
numer infolinii spisowej 22 279 99 99, wcisnąć 
klawisz „1” („Narodowy Spis Powszechny Ludno-

ści i Mieszkań 2021”), potem znów „1”, czyli „Spisz 
się przez telefon”. Po zgłoszeniu się konsultanta 
możemy rozpocząć spis lub dokończyć pytania 
w zablokowanym formularzu. 
Czekają na Ciebie w urzędzie miasta/gminy
Przewidziano również możliwość spisania się 
w urzędzie gminy/miasta. W każdej gminie i mie-
ście w Polsce funkcjonuje stanowisko spisowe, 
a wsparciem służy przeszkolony pracownik urzę-
du. Na wizytę warto się wcześniej umówić telefo-
nicznie. W okresie letnim wiele gmin organizuje 
też mobilne punkty spisowe m.in. w parkach, na 
osiedlach czy imprezach plenerowych, zamiesz-
czając informacje o takich działaniach (termin 
i miejsce) na swojej stronie internetowej czy 
w mediach społecznościowych.
Rachmistrzowie przychodzą i dzwonią, aby 
pomóc
Rachmistrzowie spisowi pracują w terenie i telefo-
nicznie. Ta metoda spisu jest skierowana przede 
wszystkim do dwóch grup mieszkańców. Pierw-
szą są osoby przyzwyczajone do tradycyjnej for-

my spisu, czyli bezpośredniej rozmowy z rach-
mistrzem. Takich osób jest wciąż sporo, dlatego 
mimo szybko postępującej informatyzacji, rach-
mistrzowie pozostają istotnym elementem spi-
sów powszechnych w Polsce. 
Druga grupa, dla której rachmistrzowie będą sta-
nowić cenną pomoc, to wszystkie osoby, które 
przekładają spis w nieskończoność. Powinny sko-
rzystać z tej okazji i z pomocą rachmistrza wywią-
zać się wreszcie z tego obowiązku.
Czekanie może kosztować nawet 5 tys. zł!
Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak naj-
szybciej i nie czekać z tym do ostatniego dnia spi-
su? Jeśli przegapimy termin i przypomnimy sobie 
o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wy-
kroczenie. A to może oznaczać grzywnę - jej wyso-
kość zależy od decyzji sądu i może sięgać nawet 
5 tys. złotych. Również odmowa udzielona rach-
mistrzowi jest traktowana jako niewywiązanie się 
z obowiązku spisowego, dlatego nie warto zwle-
kać. Do wyboru mamy kilka metod spisowych. 
Wybierzmy odpowiednią dla siebie, spiszmy się 
i w spokoju cieszmy letnim wypoczynkiem.

ŻYRARDÓW

Zakończyła się realizacja II etapu komu-
nalnego budynku wielorodzinnego przy  
ul. L. Waryńskiego. Do użytku oddano kolej-
ne 22 lokale mieszkalne. Najemcy otrzymali 
już klucze i powoli zasiedlają budynek.

Łącznie, w ramach obu etapów inwestycji, w kom-
pleksie mieszkaniowym u zbiegu ulic L. Waryńskie-
go i Jasnej, powstało 65 mieszkań komunalnych 
o różnym metrażu. Budynki stanowią kontynu-
ację zabudowy pierzejowej ulicy L. Waryńskiego, 
a wygląd elewacji frontowej nawiązują do stylistyki 
XIX-wiecznej zabudowy ceglanej, poprzez zasto-
sowanie cegły klinkierowej i ozdobnych gzymsów. 
Również podział okien na dwuskrzydłowe, czę-
ściowo ze szprosami weneckimi, podyktowany 
jest dbałością o spójność nowej i istniejącej zabu-
dowy.

Realizacja obu etapów inwestycji kosztowała 
prawie 10,7 mln zł. Budowa prowadzona była 
z udziałem środków zewnętrznych w postaci do-
finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego 
w wysokości 3,4 mln zł.

Nie czekaj do września, 
spisz się już teraz!

Lokatorzy  
już się urządzają
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NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W ŻYRARDOWIE

ŻYRARDÓW

Do 10 września br. niepełno-
sprawni uczniowie uczęszcza-
jący do szkół ponadpodsta-
wowych w Żyrardowie mogą 
składać wnioski  o dofinanso-
wanie do zakupu podręczników 
oraz materiałów edukacyjnych 
i ćwiczeniowych. Wniosek skła-
da się do dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2021/2022.

Maksymalna kwota dofinanso-
wania, w zależności od różnych 
grup uczniów, wynosi od 225 do 
445 złotych. Programem objęci są 
uczniowie słabowidzący, niesły-
szący, słabosłyszący, z niepełno-
sprawnością ruchową, w tym z afa-
zją, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniowie z wskazanymi niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, po-
siadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

Na początku lipca przekazano do 
Mazowieckiego Kuratorium Oświa-
ty informację w sprawie szacunko-
wej liczby uczniów uprawnionych 
w roku szkolnym 2021/2022 do 
objęcia Rządowym programem po-
mocy uczniom niepełnosprawnym 
w formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów edu-
kacyjnych i materiałów ćwiczenio-
wych. Na podstawie danych jed-
nostkowych przekazanych przez 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Stefana Żeromskiego i Starostwo 
Powiatowe w Żyrardowie liczba 
uprawnionych do objęcia pomocą 
wynosi 106 uczniów. Wnioskowa-
na kwota dotacji to 39 855,00 zł.

Pomoc, jaką niesie rządowy pro-
gram, stanowi jedną z form wy-
równywania szans edukacyjnych 
i podnoszenia jakości kształcenia 
uczniów niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do podręczników dla uczniów niepełnosprawnych 
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Park of Poland
Tego miejsca nikomu z powiatu żyrardowskiego 
nie trzeba przedstawiać. Największy zadaszony 
park wodny w Europie, Park of Poland mieści się 
we Wręczy i niezmiennie codziennie przyciąga ty-
siące ludzi żądnych zabaw w wodzie. 

Młodzież może korzystać ze strefy Jamango przy-
ciągającej 32 zjeżdżalniami tematycznymi, rwącej 
rzeki i basenu z falą. Wszystko to w jednym miej-
scu, pod palmami i w zasięgu wzroku. 

Po intensywnie spędzonym czasie z dziećmi, do-
rośli mogą odpocząć w strefie Relaxu i Saunarium. 

Koszt: od 59 zł / 1 os. 

Sady Klemensa
Jeśli szukacie sielskiego klimatu z atrakcjami dla 
dzieci, to Sady Klemensa są idealnym miejscem na 
rodzinny weekend. W Podskarbicach Szlacheckich 
znajdziecie miejsce, którego celem jest szaleństwo 
najmłodszych i relaks rodziców. Brzmi nierealnie? 
Takie miejsce naprawdę istnieje!

To właśnie w Sadach Klemensa znajdziecie mnó-
stwo naturalnych atrakcji, takich jak ogromna pia-
skownica, labirynt, tor przeszkód, park linowy, mini 
baseniki i wiele więcej. Rodzice spragnieni chwili 
wytchnienia mogą oddać się błogiemu lenistwu 
na leżaku w strefie relaksu. Przyjemne bujanie się 
w hamaku i zacienione miejsca pozwolą nam na 
naładowanie baterii do dalszej zabawy z dziećmi. 

Koszt: ok. 39 zł / 1 os. 

Mandoria
To najnowsza propozycja na mapie polskich par-
ków rozrywki. Choć znacznie oddalona od Żyrar-
dowa (Rzgów), Mandoria przyciąga wielbicieli ba-
śni z całej Polski. To właśnie tu całe rodziny mogą 
oddać się prawdziwemu szaleństwu, zajeżdżając 
na najdłuższym w Polsce zadaszonym roller-co-
asterze i wirując na zjawiskowej dwupoziomowej 
karuzeli. 
Wystrój parku przenosi nas do Nibylandii, gdzie 
każdy dorosły pragnie na nowo stać się dzieckiem 
tuż po przekroczeniu wrót Mandorii. Miejsce to 
stworzone jest do wspólnej zabawy dorosłych 
i dzieci. 

Koszt: 99 zł / 1 os. 

Wakacje w parku rozrywki

fot. materiały prasowe Suntago Park of Poland fot. materiały prasowe Sady Klemensa

Każdy rodzic doskonale wie, że planowanie wakacji z dziećmi to nie lada wyzwanie. Codzienne spędzanie czasu w domu powoduje, że 
pomysły na zajęcie najmłodszych szybko się kurczą. Szczęśliwie z pomocą przychodzą właściciele parków rozrywki, które przynajmniej 
na jeden dzień są w stanie zająć zarówno dzieci jak i dorosłych. W ostatnim czasie coraz więcej miejsc przedstawia propozycje dla całych 
rodzin, co sprawia, że dzień spędzony poza domem staje się atrakcją nie tylko dla naszych pociech. 

Cyrk to z pewnością jedno z miejsc, które dzieci uwielbiają. Magiczne sztuczki i możliwość fikania koziołków zawsze przypada do gustu naszym pociechom, dlatego 
podwarszawski Julinek to doskonała pozycja, którą należy odhaczyć na liście miejsc do odwiedzenia z dziećmi. 

Park rozrywki został otwarty na terenie dawnej bazy cyrkowej w Lesznie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na obszarze prawie 30h można skorzystać 
z mnóstwa atrakcji, które sprawią, że pobyt w Julinku będzie odpowiednią propozycją dla całej rodziny. To właśnie tu mieści się największy na Mazowszu park linowy, 
a także kraina dmuchańców, pole do mini golfa, ścianka wspinaczkowa i ekologiczny plac zabaw. 

Codziennie gościom towarzyszą animatorzy. W weekendy na dużej arenie odbywają się występy cyrkowców i różnych artystów. 

Koszt: ok. 39 zł / 1 os. 

Julinek Park

CZAS WOLNY

fot. materiały prasowe Mandoria
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Od 5 do 7 sierpnia w najgłębszym 
wielostrefowym symulatorze 
warunków nurkowych na świe-
cie Deepspot w Mszczonowie od-
będą się pierwsze w Polsce Fre-
edivingowe Zawody Indoorowe. 
Otwarcie w Mszczonowie Deepspot 
to możliwość rozwoju umiejętności 
w zakresie freedivingu (nurkowanie 
na wstrzymanym oddechu) i scu-
ba divingu (nurkowanie sprzętowe) 
dla początkujących i doświadczo-
nych nurków. Tym razem symulator 
warunków nurkowych posłuży jako 
miejsce zawodów dla wielbicieli i mi-
strzów freedivingu. 
Od listopada minionego roku Msz-
czonów stał się idealnym miejscem 
dla freediverów, którzy mają możli-
wość nurkowania w doskonałych wa-
runkach treningowych przez cały rok. 
8000 m3 wody i 45,45m głębokości 
basenu, a także ciepła (32 - 34°C) 
i przejrzysta woda to doskonałe wa-

runki do treningu i zawodów. 
Poza udostępnieniem wspaniałej 
infrastruktury treningowej, chcemy 
organizując zawody stworzyć plat-
formę do próbowania własnych sił, 
stawiania osobistych celów, uczestni-
czenia w odnotowującej w ostatnim 
roku szybki wzrost, społeczności fre-
edivingowej. Chcemy także ułatwić 
zawodnikom trenowanie poprzez 
przygotowanie specjalnych pakietów 
treningowych. – czytamy na stronie 
organizatora.
Ambasadorem i gościem honoro-
wym zawodów jest Herbert Nitsh 
wielokrotny mistrz świata we Freedi-
vingu. 33-krotny rekordzista świata 
w 9 dyscyplinach Freedivingu. W trak-
cie Deepspot Challenge wystąpi z wy-
kładem „Back from the Abbys”.
Udział w zawodach może wziąć każ-
dy - zarówno osoby początkujące jak 
i zaawansowane, posiadające certyfi-
katy i regularnie trenujące. 

Tradycyjnie kibice klubu Legia Warszawa 
zadbali o odpowiednią oprawę obchodów 
77. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego w Mszczonowie. Równo o godzinie 
17:00 mieszkańcy Mszczonowa zatrzyma-
li się, by wspólnie oddać hołd bohaterom 
tamtych wydarzeń. 

1 sierpnia w całej Polsce zawyły syreny na znak 
upamiętnienia wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. O godzinie 17:00 w Mszczonowie kibice 
klubu Legia Warszawa zebrali się pod mszczo-
nowskim ratuszem, by wspólnie z mieszkańcami 
miasta oddać hołd bohaterom. Jak co roku kibice 
zadbali o biało-czerwone race, które tradycyjnie 
zostały odpalone w godzinie „W”. 

Kibice Legii oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Pierwsze w Polsce freedivingowe 
zawody indoorowe

fot. materiały prasowe DEEPSPOT
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Mimo trwających wakacji, treningi szachowe 
w Puszczy Mariańskiej cieszą się niesłabnąca 
popularnością. W piątkowe popołudnia sala 
treningowa pełna jest młodych adeptów, 
którzy pod pilnym okiem Dariusza Kolińskie-
go poszerzają swoją wiedzę i umiejętności. 
W ostatnim czasie szachy zostały odczaro-
wane. Coraz więcej ludzi uczy się grać w sza-
chy, inni zaczęli je odkurzać. Skąd wynika 
ta moda na szachy? Czy wpływ na nią mógł 
mieć popularny obecnie serial „Gambit Kró-
lowej”?
Spotkałem się już z tą teorią i jej nie podzielam. To 
by mogło wyjaśniać, dlaczego do szachów wrócili 
dorośli i dlaczego oni trafiają do grup szachowych. 
Natomiast nie odnosi się to do dzieci. Według 
mnie szachy zawsze były popularnym sportem, 
tylko nikt ich nie zauważał. Z czasów mojego dzie-
ciństwa pamiętam, że w każdej gazecie był jakiś 
kącik szachowy. Z czasem to zanikło i dlatego zro-
biła się nisza i wiele osób stwierdziło, że szachów 
w Polsce nie ma, a są. Mamy kilkadziesiąt tysięcy 
osób, które zawodniczo w sposób czynny grają 
turnieje w każdy weekend mimo pandemii. Nie 
upatruje, że Gambit Królowej zrobił nie wiadomo 
co. Sądzę, że to właśnie pandemia tak zadziała-
ła, że ludzie musieli sobie jakoś zagospodarować 
czas i dlatego odkurzyli szachy. Teraz się tylko uwi-
doczniło, że ludzie, którzy mają 30 lat nagle zaczęli 
szukać klubów, w których mogą grać i podnosić 
swoje umiejętności. 
Od ilu lat pan zajmuje się szkoleniem dzieci, 
młodzieży i dorosłych?
Życie szachowe w Puszczy Mariańskiej, które 
jest prowadzone pod moim okiem, rozpoczęło 
się w roku 2003 i przez trzy lata prowadziliśmy 
to jako taki twór nieformalny „Pionek Olszanka”. 
W 2006 roku w ramach klubu KS Hetman Puszcza 
Mariańska, które działa przy szkole podstawowej 
i od tego czasu jesteśmy w tym klubie i trenujemy 
sport szachowy. W tym czasie przewinęło się po-
nad dwieście dzieci i dorosłych. Dzięki ogromnej 
pracy, którą wykonują ludzie pracujący w klubie, 
organizowane są turnieje szacho we w Puszczy 
Mariańskiej na hali sportowej Liceum Ogólno-
kształcące Im. Czesława Tańskiego w Puszczy Ma-
riańskiej i inne imprezy, np. wspieramy wyjazdy 
dzieci na turnieje makroregionu, półfinały i finały 
Mistrzostw Polski. 
Jak szachiści radzą sobie na turniejach?
W Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego 
wystawiliśmy dwie drużyny. Jedna z nich zajęła 6. 
miejsce, druga - 11. miejsce. Naszym zdaniem to 
są rewelacyjne wyniki. Do największych sukcesów 
w ogóle można zaliczyć miejsca medalowe na Mi-
strzostwach Województwa, ale mieliśmy też za-
wodnika, który na finałach Mistrzostw Polski zajął 
I miejsce. W tym roku dwóch zawodników grało 
w półfinałach Mistrzostw Polski. Jesteśmy też jed-
nym z niewielu klubów na Mazowszu, który zagrał 
we wszystkich turniejach Otwartej Ligii Mazowiec-
kiej. 
Akademia szachowa ma dość niestandardo-
wy tryb treningowy. Są wakacje, a sala jest 
pełna. Jak to się dzieje? Nie zawieszacie swo-
jej działalności na czas wakacji?
Od samego początku działamy przez cały rok. 
W piątki mamy tzw. zajęcia środowiskowe, czyli 
między 18:00 a 21:30 można sobie przyjść i pograć 

w szachy bez obwarowań i konieczności treningu 
czy rozwiązywania zadań. Czym innym jest upra-
wianie szachów jako sportu. W tym celu prowa-
dzimy Hetmańską Akademię Szachową, w której 
można trenować w czterech grupach ustalonych 
według siły gry. Zawodnicy zapisują się na semestr 
szkoleniowy, który trwa 4 miesiące. Ten podział 
i częsta zmiana semestru umożliwia zawodnikom, 
którzy często startują w turniejach, przejście na 
lepszy czy dogodniejszy dla nich poziom trenowa-
nia. Każda grupa ma inny cykl trenowania. 
Czy można zapisać się do Akademii?
Od września mam przygotowane 40 miejsc szko-
leniowych dla dzieci i dorosłych. Jednak przydzie-
lanie grup treningowych wynika z umiejętności 
i kategorii zawodników. Na zajęcia, które zaczną 
się od 1 września można było zapisać się do końca 
lipca, chyba że nie wszystkie miejsca zostaną zaję-
te, wtedy można jeszcze próbować. 
To, co dla wielu początkujących graczy jest 
niespotykane w innych sportach, to fakt, że 
w szachach bardzo często dzieci ogrywają 
dorosłych. W turniejach Pana najmłodsi za-
wodnicy wypadają bardzo dobrze!
Szachy to z pewnością jeden z niewielu sportów, 
gdzie faktycznie dzieci mogą na równi konkurować 
z dorosłym. Na sali mamy dzieci z rocznika 2015, 
które grają ze starszymi. Mamy dziewczynkę, Mi-
lenkę Soból, która ma 3. kategorię. Jedzie teraz na 
makroregion i będzie rywalizować w grupie do lat 
9, mimo iż ma dopiero 6 lat. Uznaliśmy jednak, że 
jest już gotowa do takiej rywalizacji, a traktujemy 
to przede wszystkim jako element szkoleniowy 
i przygotowujący do kolejnych startów zawodni-
czych. Dlatego dla nas niezwykle ważne jest to, że 
jesteśmy klubem licencjonowanym, a nasi zawod-
nicy też mają licencję. Dzięki temu nawet pande-
mia nas nie ograniczyła, a jeśli nawet to na bardzo 
krótko. Dziś sala jest pełna, ale sądzę, że we wrze-
śniu i październiku, ta sala nie pomieści wszyst-
kich, którzy przyjdą grać w szachy. 
Wasi zawodnicy są tylko z Puszczy Mariań-
skiej?
Nie, zdecydowanie nie. Do Akademii przyjeżdżają 
do nas mieszkańcy Żyrardowa, Wiskitek, ale też ze 
Skierniewic i Międzyborowa. Mamy spory zasięg. 
Natomiast na nasze puszczańskie turnieje przy-
jeżdżają wręcz zawodnicy z całej Polski, uczestnicy 
Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów. Turnieje 
planujemy wznowić we wrześniu. Planujemy sy-
multanę z arcymistrzem. Obecnie nie mamy jesz-
cze ustalonych terminów, ale z pewnością będzie-
my o tym informować. 

Szachy nie znają wieku

R E K L A M A
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6 szkół z subregionu żyrardowskiego otrzyma wsparcie w ramach 
o unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa 
mazowieckiego Do szkół trafią nowe komputery, laptopy, projek-
tory multimedialne, drukarki laserowe i oprogramowanie umoż-
liwiające naukę zdalną. Tegoroczna wartość projektu to blisko 22 
mln zł, które trafią do 130 szkół na Mazowszu. 

Tradycyjny system nauczania został dotkliwie zweryfikowany przez pan-
demię COVID-19, co przekłada się na zmianę potrzeb uczniów i szkół 
w związku z obowiązkiem edukacji. W minionym roku w ramach unijne-
go projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego 
doposażonych zostało 236 szkół. W tym roku z dofinansowania skorzysta 
kolejnych 130 placówek z czego 6 z subregionu mazowieckiego.

W powiecie żyrardowskim do projektu zakwalifikowała się Szkoła Podsta-
wowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej i Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Żyrardowie. To szkoły, które wcześniej 
nie otrzymały wsparcia na doposażenie nauczania zdalnego. 

- Cieszę się, że nasza szkoła została zakwalifikowana do tego projektu. 
Miniony rok szkolny i konieczność nauczania zdalnego pokazały nam, jak 
ważne jest odpowiednie wyposażenie szkoły, a także uczniów i nauczycieli, 
by możliwe było kształcenie uczniów na odpowiednim poziomie – mówi 
Sylwia Król, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Ku-
klówce.

Lista szkół z dofinansowaniem z subregionu żyrardowskiego: 
1. Gmina Rybno - sochaczewski 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi  
im. Zygmunta Pruskiego

2. Gmina Mogielnica - grójecki 
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  
w Mogielnicy

3. Miasto Żyrardów - żyrardowski  
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Żyrardowie 

4. Gmina Pniewy - grójecki 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Marii Kolbego

5. Gmina Radziejowice - żyrardowski 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego  
w Kuklówce Radziejowickiej

6. Gmina Warka- -grójecki 
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Nowej Wsi

Od 16. sierpnia w Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskie-
go w Radziejowicach w ramach współpracy z Narodowym Instytutem 
Fryderyka Chopina zagoszczą uczestnicy tegorocznego Konkursu Cho-
pinowskiego. Przygotowania uczestników to doskonały pretekst do 
poszerzania wiedzy dzieci i młodzieży o polskim kompozytorze. 
Tegoroczny konkurs chopinowski odbędzie się od 2 do 23 października 2021 
roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Ze względu na pandemię COVID-19 
XVIII edycja konkursu została przesunięta na rok 2021. W tym roku do główne-
go konkursu zakwalifikowało się 16 Polaków. W ramach wieloletniej współpracy 
w Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach odbę-
dą się przygotowania 5 uczestników do głównego konkursu. 
- Nasza współpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina rozwija się. 
Jestem przeszczęśliwa, że na mocy właśnie uzgodnionego porozumienia, będą 
realizowane nowe fantastyczne projekty, które bez wątpienia stanowić będą 
wartościową inwestycję w rozwój naszych dzieci i dla wielu melomanów w na-
szej społeczności szkolnej i mieszkańców Gminy Radziejowice będą prawdzi-
wą ucztą dla muzycznego podniebienia – mówi Żaneta Wesołowska, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach.  
Porozumienie między szkołą a Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina obej-
muje również propozycje dla uczniów radziejowickiej szkoły. I tak w klasach 1-3 
będzie realizowany projekt Frycek Nasz Kumpel od Muzyki, którego zadaniem 
będzie przybliżenie dzieciom postaci kompozytora z perspektywy rówieśnika. 
Starsi uczniowie będą mieli szansę zmierzyć się w konkursie na temat wiedzy 
i twórczości Fryderyka Chopina, a także na temat samego Konkursu Chopinow-
skiego. 
Największą atrakcją stałej współpracy będzie z pewnością koncert chopinowski, 
który odbędzie się jesienią tego roku. O szczegółach tego wydarzenia będziemy 
informować. 

Samorząd Mazowsza  
doposaży szkołę 
w Kuklówce Radziejowickiej 

Przygotowania do  
Konkursu Chopinowskiego 
w Radziejowicach

RADZIEJOWICE
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W POWIETRZU PONOWNIE UNIESIE SIĘ ZAPACH PIECZONEGO CHLEBA

Tereny inwestycyjne w Wiskitkach 
oraz ich okolicach rozrastają się na 
oczach mieszkańców. Burmistrz 
przyznaje, że w perspektywie naj-
bliższej dekady infrastruktura 
gminy zmieni się diametralnie – na 
plus. Na początku 2021 roku gmina 
poinformowała o pomyślnej trans-
akcji kupna zabytkowego młyna, 
który pozostawał w prywatnych 
rękach. Plany związane z rewitali-
zacją obiektu są bardzo ambitne – 

młyn stanie się turystyczną atrak-
cją Wiskitek. 

Turystów oraz mieszkańców po-
wiatu żyrardowskiego z pewnością 
zachęci zapach świeżo upieczone-
go chleba wydobywający się z bu-
dynku. Zanim jednak ruszą żarna, 
obiekt zostanie poddany gruntow-
nej renowacji. Włodarze Miasta 
i Gminy Wiskitki przyznają, że wi-
zualnie budynek nie prezentuje się 
zbyt atrakcyjnie, jednak maszyny 

znajdujące się wewnątrz są w do-
brym stanie, co jest ogromnym po-
tencjałem tego budynku. W tym 
miejscu należy przypomnieć, iż 
inny obiekt znajdujący się do nie-
dawna na terenie gminy niestety 
nie doczekał się renowacji. Kilka 
lat temu drugi, drewniany młyn zo-
stał strawiony przez ogień w wyni-
ku pożaru. 

Chcieliśmy dowiedzieć się więcej 
o planach związanych z przywróceniem 
dawnego blasku młyna, a tym samym 
ocalenia od zapomnienia tradycji wy-
pieku chleba i stworzenia nowej atrakcji 
turystycznej. Odpowiedzi udzielił nam 
Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał 
Mitura.

Wiskitki to miasto z ogromną, bo 
aż 800-letnią historią. Pielęgnując 
swój dorobek kulturalny, nie ucie-
kacie jednak od inwestycji, które 
pozwalają na spójne połączenie 
przeszłości z przyszłością. 

Rafał Mitura: Możemy przyznać, że Wi-
skitkom brakuje jeszcze takiej…

Estetyki infrastruktury?

Tak. Intensywnie nad tym pracujemy. 
W bieżącym roku odnowione zostaną 
w centrum trzy kamienice, a w przy-
szłym roku kolejne dwie.

Przejeżdżamy przez Wiskitki do 
węzła autostrady i brakuje zachęty 
dla podróżnych do spędzenia wol-
nego czasu.

Moim marzeniem jest stworzenie w Wi-
skitkach miejsca, które zatrzyma wzrok 
osób przejeżdżających. Stąd zrodził się 
pomysł odrodzenia młyna. Jesteśmy na 
etapie tworzenia wizualizacji i spodzie-
wam się, że prace projektowe zakończą 
się jeszcze w tym roku. Chcę do końca 
kadencji uruchomić część młyna i tym 
samym pobudzić sektor turystyczny 
naszej gminy. Dla Wiskitek będzie to 
miało ogromne znaczenie, powstanie 

obiekt podobny do młyna w Żarkach 
koło Katowic. Tam w stuletnim młynie 
powstało Muzeum Dawnych Rzemiosł, 
gdzie odwiedzający wyruszają w pasjo-
nującą podróż w czasie. 

Turyści i fani postindustrialnych 
obiektów chętnie udają się do 
miejsc, gdzie nowoczesność spoty-
ka się z tradycją, a zabawa z nauką.

Stary młyn w Żarkach rocznie przyj-
muje 20 tys. odwiedzających. Obiekt 
w Wiskitkach jest bardzo podobny pod 
względem kubatury. Chcemy pokazać, 
że funkcjonowały tutaj młyny, znana 
w Europie i nagradzana w konkursach 
w Wiedniu destylarnia wódek, ceglar-
nia, a także różnorodność kulturowa 
oraz rzemieślnicza. Nie będzie to zwy-
kłe muzeum.

Czy będzie to miejsce interaktyw-
ne?

Zdecydowanie! Zamierzamy odre-
staurować całość tak, by odbywały się 
praktyczne lekcje. Dzieci oraz pozostali 
goście będą mogli zobaczyć, jak robiło 
się mąkę. Chcemy, by była możliwość 
wspólnego wypieku chleba. Cieszę się, 
że udało się kupić ten budynek. Jeden 
z przedsiębiorców chciał dokonać za-
kupu młyna w celu utworzenia hotelu 
robotniczego. Byłoby to zaprzepasz-
czenie szansy na wydobycie potencja-
łu z tego miejsca. Myślę, że inwestycja, 
jaką jest rewitalizacja młyna, to strzał 
w dziesiątkę.

Zatrzyma wzrok, zatrzyma przejeż-
dżających ludzi? 

RM: Połączymy elementy tradycyjne 
z nowoczesnością. Rozważamy różne 
warianty oświetlenia budynku i aran-
żacji przed wejściem. Powinien też 
powstać element kawiarniany. Jestem 
pewny, że inne samorządy będą mogły 
nam pozazdrościć tego obiektu.

Dziękuję za rozmowę

WISKITKIWISKITKI

R E K L A M A
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POLICJA

STRAŻ POŻARNASTRAŻ MIEJSKA

NA SYGNALE

UWAGA NA OSZUSTÓW!

Do mieszkanki Żyrardowa zadzwonił oszust podający się za pracownika 
banku. Mężczyzna przekonał kobietę, że na koncie bankowym prowadzone 
są prace informatyczne, które mogą utrudnić korzystanie ze zgromadzo-
nych pieniędzy. Złodziej pomógł kobiecie w instalacji aplikacji, jednocześnie 
ostrzegając przed potencjalnymi, błędnymi w opinii złodzieja, wiadomościa-
mi z banku. Wstępne straty szacowane są na 115 tys. zł. Podobny incydent 
miał miejsce w Siedlcach, gdzie kobieta również została oszukana na poten-
cjalne operacje bankowe.

Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, gdy dzwoni osoba 
nakłaniająca do instalowania nieznanego oprogramowania. Uwagę powinny 
zwracać prośby o zalogowanie się do aplikacji bankowej lub systemu ban-
kowości elektronicznej. Należy ograniczać podawanie danych osobowych, 
loginów i haseł. Jeśli nie mamy pewności, czy nasz rozmówca faktycznie jest 
tym, za kogo się podaje, zawsze możemy skorzystać z infolinii bankowej lub 
zgłosić zdarzenie na policję pod numerem 112.

Mszczonowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który odpowie za znieważe-
nie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Sprawca usłyszał już 
zarzuty. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

W miniony weekend policjanci z Komisariatu w Mszczonowie zostali wezwani 
na interwencję do nietrzeźwego i awanturującego się mężczyzny. Na miejscu 
zastali 40-latka, którego z trawnika próbowała podnieść jego żona. Po krótkiej 
rozmowie okazało się, że małżeństwo wracało z rodzinnej uroczystości, na 
której mężczyzna przesadził z ilością wypitego alkoholu. Mundurowi pomogli 
im trafić do domu, gdzie podczas legitymowania mężczyzna nagle uderzył 
funkcjonariusza pięścią w twarz. Podczas obezwładniania agresora, ten szar-
pał za mundur policjanta oraz go wyzywał. Droga z zatrzymanym do szpitala, 
a następnie do celi policyjnej również była pełna agresji, ponieważ 40-latek 
kopał w fotele i wielokrotnie obrażał policjantów.

Reakcja interweniującego patrolu była natychmiastowa. Mężczyzna został za-
trzymany i przewieziony do komendy w Żyrardowie. Usłyszał już zarzuty w tej 
sprawie. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

W piątek 30 lipca ok 21: 56 do Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie 
wpłynęło wezwanie o czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych 
na drodze nr 50. na obwodnicy Żyrardowa. Ruch został wstrzymany w obu 
kierunkach. W wypadku została ranna jedna osoba. Poza PSP Żyrardów, 
w akcji ratowniczej brały udział OSP Żyrardów i OSP Korytów. 

20 lipca dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o ognisku na posesji 
przy ul. Stefana Żeromskiego. Za palenie odpadów na Grzegorza B., nałożo-
no mandat karny.

19 lipca do Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące zgorszenia w mie-
jscu publicznym. Na miejscu patrol znalazł nietrzeźwego mężczyznę leżące-
go w rowie ze swoim rowerem przy ul. Wincentego Witosa. Za popełnione 
wykroczenie w stosunku do Bogdana K., będą prowadzone dalsze czynności 
wyjaśniające. Rower zabezpieczono do momentu odbioru przez właściciela.

Wakacje to trudny czas dla zwierząt. Ciągle zdarzają się właściciele, którzy 
w związku z planowanymi wyjazdami wakacyjnymi, pozbywają się swoich pu-
pili, zostawiając je przy drodze lub w lesie. Tylko 21 lipca do Straży Miejskiej 
w Żyrardowie wpłynęły 3 zgłoszenia od osób, które znalazły bezpańskie psy 
w okolicach ul. Miodowej, Olszewskiej i Podmiejskiej. 22 lipca wpłynęły kole-
jne dwa zgłoszenia o bezdomnych psach. Tym razem zwierzęta widziane 
były przy ul. Spółdzielczej i Spokojnej. Wszystkie psy zostały przewiezione 
do schroniska dla zwierząt w Żyrardowie przy ul. Czystej. 
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Od lat specjaliści starają się zach-
ęcić kobiety do podjęcia wyzwa-
nia, jakim jest karmienie piersią. 
Czy dziś ten problem jest jeszcze 
zauważalny?

Zdecydowana większość moich pac-
jentek, nawet powyżej 90 %, zaczyna 
karmić piersią. Te kobiety podejmu-
ją próbę i od początku chcą karmić. 
Najczęściej mam kontakt z mamami 
od narodzin dziecka do 6, 8 tygod-
nia życia, czyli na początku ich przy-
gody z macierzyństwem. W tym czasie 
zdecydowana większość z nich karmi 
piersią. Jednak nawet z danych ogól-
nopolskich wynika, że ponad 95% 
kobiet po porodzie podejmuje próbę 
karmienia już w szpitalu. Szczęśliwie 
z biegiem lat coraz mniej kobiet de-
cyduje się na zaprzestanie karmienia 
bezpośrednio po powrocie do domu. 

Kiedy kobieta trafia do porad-
ni laktacyjnej można założyć, że 
chce karmić dziecko piersią, ale 
nie może. Z jakimi problemami 
najczęściej spotykają się młode 
mamy?

Przyczyn, które powodują, że matki de-
cydują się na zaprzestanie karmienia 
piersią, jest wiele. Można ich upatry-
wać w braku wsparcia w rodzinie, ale 
też w szpitalu i środowisku. Zdarza się 
też, że problem leży po stronie dziec-
ka, które nie przybiera na wadze, czyli 
ma słaby przyrost masy ciała. Bardzo 
często mamy mają problem z ilością 
mleka lub poranionymi i bolesnymi 
brodawkami. Zdarza się też, że kobiety 
zgłaszają się z problemami zdrowot-
nymi jak ulewanie czy bóle brzuszka. 
To chyba są chyba najczęstsze prob-
lemy. Ale jest też druga grupa mam, 
które zgłaszają się do mnie już na 

etapie ciąży, bo chcą się odpowied-
nio przygotować do karmienia piersią 
z kolejnym dzieckiem, bo przy pier-
wszym im się to nie udało. I ta chęć 
podjęcia wyzwania jest tak silna, że po-
jawiają się w poradni już w ciąży. 

Czy jest jakaś uniwersalna rada 
dla mam, które chcą karmić?

W kwestii karmienia piersią nie ma uni-
wersalnych rozwiązań. Wszystko zależy 
od tego, z jakimi problemami zmaga się 
zarówno mama jak i dziecko. Ale każda 
taka para ma też inne cele, które chce 
osiągnąć. Są kobiety, które stawiają na 
wyłączne karmienie piersią, dla innych 
satysfakcją będzie karmienie dziecka 
z pojedynczym dokarmianiem. Nie ma 
czegoś takiego jak złota rada, która 
u każdej mamy i dziecka się sprawdzi. 
Natomiast to, co bardzo często się po-
jawia w temacie bolesnych brodawek, 
to konieczność sprawdzenia techniki 
karmienia i budowy jamy ustnej dz-
iecka, np. za krótkie wędzidełko pod-
językowe, które utrudnia odpowiednie 
ssanie. 

Zaczęłyśmy rozmowę od prob-
lemów z karmieniem, ale może 
warto powiedzieć, dlaczego 
w ogóle zacząć karmienie piersią? 
Czy w ogóle warto o to walczyć?

 Karmienie piersią lub tez pokarmem 
mamy to właściwie jedyny możli-
wy sposób karmienia noworodków 
i niemowląt, który zapewnia im właści-
wy rozwój i stan zdrowia. Pokarm ko-
biecy to fenomen natury, bo ma uni-
kalne właściwości i zawiera absolutnie 
wszystko, co jest niezbędne, by dz-
iecko się właściwie rozwijało, zwłaszc-
za w tym pierwszym okresie życia. Co 
ciekawe, pokarm kobiecy dostosowuje 
się do potrzeb danego maluszka. Z tego 

właśnie wynika fakt, że pokarm każdej 
mamy ma inny skład. Trudno znaleźć 
kobiece mleko o identycznym składzie. 
To zdecydowanie unikalna wartość 
kobiecego mleka. Istnieje również 
wiele pozytywów, które karmienie 
piersią niesie za sobą zarówno dla 
mamy jak i dziecka - zmniejsza ryzyko 
otyłości u dzieci, cukrzycy nawet o 1/3 
i zapalenia ucha. Wzmacnia odpor-
ność układu pokarmowego, oddecho-
wego i moczowego dziecka. Karmie-
nie piersią jest szczególnie ważne 
w przypadku wcześniaków, bo zmnie-
jsza ryzyko martwiczego zapalenia jelit, 
to często choroba występująca u dzie-
ci urodzonych przedwcześnie. Podob-
nie zmniejsza się ryzyko posocznicy, 
czyli tzw. sepsy. Karmienie mlekiem 
mamy zmniejsza ryzyko nadciśnienia 
tętniczego i alergii. Wszystkie te skład-
owe przekładają się na zmniejszenie 
liczby hospitalizacji dzieci do 1 r.ż. 
z powodu różnych infekcji. Ale ma to 
również swoje korzyści dla mamy -zm-
niejsza ryzyko osteoporozy w późnie-
jszym wieku, a także wpływa na min-
imalizowanie ryzyka wystąpienia raka 
piersi i krwotoku poporodowego, a co 
za tym idzie niedokrwistości i niedobo-
ru żelaza. Oczywiście to tylko niektóre 
plusy wynikające z karmienia piersią. 

Wiele kobiet zwraca również 
uwagę na możliwość budowania 
bliskości i poczucia bezpieczeńst-
wa właśnie poprzez karmienie. 

Tak, zdecydowanie karmienie piersią 
buduje więź. Choć oczywiście nie moż-
na powiedzieć, że matka, która karmi 
swoje dziecko butelką, bo z różnych 
przyczyn panie podejmują taką decyz-
ję, oznacza, że one tej więzi nie zbudu-
ją. Chodzi o kontakt i bliskość z dzieck-
iem. Świetnie to pokazuje moment 
tuż po porodzie, kiedy następuje kon-
takt skóra do skóry. To wtedy dziecko 
kładzione jest na brzuch mamy i nas-
tępuje cała burza hormonalna. To mo-
ment, kiedy mama przytula dziecko do 
siebie, a w głowie pojawia się hasło: „to 
moje dziecko”.  To nawiązanie do kan-
gurowania, które wpływa na poczucie 
bliskości i bezpieczeństwa dziecka. 
Przytulanie z dzieckiem odgrywa tu 
kluczową rolę, podobnie jak hormony.

Absolutnym minimum karmienia 
piersią jest pierwsze pół roku. Czy 
istnieje górna granica, do kiedy 
należy karmić dziecko?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
zaleca wyłączne karmienie piersią 
przez pierwsze 6 miesięcy życia dziec-
ka, a następnie kontynuację karmie-
nia piersią do 2 r.ż. i dłużej, ale przy 

równoległym podawaniu żywności 
uzupełniającej. Ten przekaz mówią-
cy o karmieniu piersią jedynie przez 
pierwsze pół roku życia dziecka wyn-
ika prawdopodobnie z reklam, które 
pokazują nam mieszanki zastępcze. Ta 
konstrukcja reklam mleka zastępczego 
i haseł: „mleko po karmieniu piersią”,  
prowadzi do takiego podświadomego 
kodowania przez kobiety, że karmienie 
piersią powinno zakończyć się po pół 
roku od narodzin. A przekaz powinien 
brzmieć, ze właściwie mlekiem mamy 
karmimy wyłącznie przez pierwsze 
6 miesięcy życia dziecka, a później 
rozszerzamy dietę o nowe pokarmy, 
ciągle pozostawiając mleko mamy jako 
wiodące pożywienie dziecka. Dopiero 
po ukończeniu roku ta proporcja po-
winna się odwrócić. I właściwie nie ma 
odpowiedniego wieku, kiedy karmie-
nie dziecka należałoby zakończyć. Tu 
ważny jest zarówno komfort mamy jak 
i potrzeby dziecka. Karmienie piersią 
zależne również sytuacji społecznej. 
Jeśli mama wraca do pracy po pół 
roku od urodzenia dziecka, nie moż-
na jej nakazać, by dalej kontynuowała 
karmienie piersią, bo może się to dla 
niej okazać niewykonalne. W temacie 
karmienie dziecka do wszystkiego mu-
simy podejść indywidualnie. Ale jeszc-
ze raz podkreślam, zalecenia WHO 
są takie, że pierwsze 6 miesięcy życia 
dziecka karmimy wyłącznie mlekiem 
mamy.  

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ
1 sierpnia rozpoczął się Międzynarodowy Tydzień Karmienia Piersią. I choć coraz więcej kobiet decyduje się na podjęcie próby karmienia 
piersią, zdarza się, że napotykają problemy, które uniemożliwiają im kontynuowanie naturalnego karmienia. O tym, czy warto walczyć 
i co najczęściej staje na przeszkodzie mamom, rozmawiamy z Blanką Orciuch, położną i certyfikowanym doradcą laktacyjnym. 

PORADY I ZDROWIE

DYŻURY APTEK:

• 5 sierpnia
 al. Partyzantów 15
• 6 sierpnia
 ul. Okrzei 16
• 7 sierpnia
 al. Partyzantów 11/13
• 8 sierpnia
 ul. POW 2D lok. 11
• 9 sierpnia
 ul. POW 20 – 24
• 10 sierpnia
 ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
• 11 sierpnia
 ul. Okrzei 16
• 12 sierpnia
 ul. F. de Girarda 5
• 13 sierpnia
 ul. F. de Girarda 17
• 14 sierpnia
 ul. Wittenberga 3
• 15 sierpnia
 ul. Okrzei 16
• 16 sierpnia
 ul. Limanowskiego 30
• 17 sierpnia
 ul. 1-go Maja 40
• 18 sierpnia
 ul. 1 Maja 43
• 19 sierpnia
 ul. Okrzei 16
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Zdarza się, że zmęczeni pędem 
życia i natłokiem pracy czuje-
my, że najwyższy czas, jak to się 
mawia, „wszystko rzucić i wyje-
chać w Bieszczady”. Tymczasem 
Krzysztof Wiśniewski postanowił 
pewnego dnia przeprowadzić się 
z Bieszczad do Żyrardowa. Nie 
była to podróż za jeden uśmiech, 
ale za wielką miłością – żoną 
Wiolą.
Zaprosiliśmy artystę do rozmo-
wy o jego podróży życia – prze-
prowadzce do Żyrardowa. Po-
znaliśmy również tło historyczne 
powstania wielu dzieł. Obrazy są 
odzwierciedleniem marzeń lub 
koszmarów sennych. Każdy ko-
lejny obraz jest przygodą, wiel-
ką artystyczną wyprawą. Ma-
larz każdego dnia siadając przed 
płótnem rozpoczyna nową po-
dróż w zakamarki fantazji, nato-
miast jego obrazy – już fizycznie 
– podróżują po całym świecie, 
trafiając do prywatnych galerii. 
Kiedy zaczęła się Pańska przygo-
da z malarstwem?
Mam 58 lat, natomiast moja przy-
goda z malarstwem trwa już od 
czterech dekad. Skończyłem liceum 
plastyczne, a w połowie lat 80. wyje-
chałem do Niemiec. W Kolonii ukoń-
czyłem studia z grafiki i malarstwa 
sztalugowego. Moje obrazy tworzę 
jeszcze zanim zasiądę przed płót-
nem. Maluję obrazy bez tzw. mapy, 
czyli nie wiem, jaki ostateczny kształt 
uzyska obraz. Najpierw pozyskuję in-

formacje, robię research, a następ-
nie tworzę w głowie szkic, który od-
wzorowuję farbami na płótnie. 
Pańskie obrazy przypomina-
ją twórczość znakomitego pol-
skiego malarza Zdzisława Bek-
sińskiego. Proszę opowiedzieć 
o źródłach inspiracji dla tego fa-
scynującego mroku.
Wiele – jak Pani nazwała – mrocz-
nych obrazów powstało na podsta-
wie snów, których doświadczyłem. 
Różne wizje przydarzyły mi się, kiedy 
spałem. Wychowałem się w obskur-
nym bloku otoczony betonem. Był to 
szary budynek z ponurym, depresyj-
nym dziedzińcem. Jako młody chło-
pak obserwowałem cierpienia mojej 
matki po utracie ukochanego syna. 
Mój brat zmarł, jako niemowlę i moja 
mama wpadła w spiralę cierpienia 
i udręki. Obserwowałem te trudne 
chwile. Tematyka moich dzieł może 
być trudna. Jest to m.in. aborcja, 
zjawy, symbole. Interesuję się mito-
logią celtycką i nordycką, stąd obraz 
Odyna. Namalowałem miejsca apo-
kalipsy, Bieszczad czy Poczekalnię 
zużytych aniołów. Wyjaśnienie jest 
proste – kiedy ktoś dopuści się złego 
uczynku, anioły tracą energię i odpo-
czywają w poczekalni.
Czy codziennie zasiada Pan przed 
płótnem?
Tak, maluję codziennie. To jest moja 
praca, dzięki której się utrzymuję. 
W 1991 roku uległem wypadkowi na 
motocyklu i od tamtej pory jestem 

inwalidą. Doznałem złamania krę-
gosłupa, przebywałem w śpiączce. 
Ponieważ nie mogę podróżować fi-
zycznie, moimi podróżami są obrazy, 
które maluję. To taka moja podróż 
w głąb siebie. Kiedyś malowałem 
Bieszczady, dzisiaj maluję Żyrardów.
Powstały obrazy dworca PKP, 
Muzeum Mazowsza Zachodnie-
go czy budynku w którym mieści 
się PGM. Czy jest to wymagająca 
architektura?
Żyrardów nie jest łatwy do namalo-
wania z uwagi na cegłę. Jest to mały 
detal, który wymaga precyzji. Chciał-
bym zostać oficjalnym lub nieoficjal-
nym malarzem Żyrardowa. Korzy-
stając z okazji pragnę podziękować 
Urzędowi Miasta za promocję mojej 

galerii. Dziękuję również Krzysztofo-
wi Rdestowi za ogromne wsparcie. 
Motywy religijne w Pańskiej 
twórczości powracają w różnej 
odsłonie. Czy jest Pan osobą wie-
rzącą?
Oboje z żoną Wiolą jesteśmy osoba-
mi wierzącymi i ufamy, że połączył 
nas Bóg. Była to miłość od pierwsze-
go wejrzenia. Przyjechałem do Ży-
rardowa i po raz pierwszy ujrzałem 
Wiolę na stacji PKP. Wiedzieliśmy, że 
to jest „to”. Niedługo potem pobrali-
śmy się. Wspieramy się, dbamy o sie-
bie, spędzamy razem każdą chwilę. 
Nasze dni wypełnione są modlitwą, 
empatią i szczęściem.  Nasza dewiza 
to „być”, a nie „mieć”. Najważniejsze, 
że jesteśmy razem.

Początek sierpnia w Klubie Seniora 
„Siwy dym” był czasem warsztatu z naj-
nowszej technologii. W poniedziałek 2 
sierpnia seniorzy spotkali się z przed-
stawicielem młodszego pokolenia, 
by wspólnie rozgryźć tajniki i funkcje 
smartfona. Jeśli jednak komuś wy-
daje się, że to nauka u podstaw, jest 
w ogromnym błędzie! Żyrardowscy se-
niorzy poznawali nowe aplikacje, które 

ułatwiają im kontakt ze światem. 
Warsztaty ze smartfonem młodsze-
mu pokoleniu mogą wydawać się 
dość abstrakcyjną propozycją, chyba 
że młodzież występuje w roli eksper-
ta. 17-letni Arkadiusz Ćwilich, uczeń 
żyrardowskiego „Elektryka” poświęcił 
poniedziałkowy poranek, by pomóc 
seniorom w obsłudze smartfona. 

- Dostaliśmy w szkole informacje, że 
w Klubie Seniora są organizowane ta-
kie zajęcia, więc jeśli ktoś jest chętny, 
to można przyjść. No to się zgłosiłem – 
opowiada Arek. – Najczęściej seniorzy 
mają problem z wysyłaniem zdjęć i ko-
rzystaniem z różnych aplikacji. Zdarza 
się, że ja też nie znam odpowiedzi na 
wszystkie pytania, ale w ramach swo-
ich możliwości staram się pomóc. 
Pytania seniorów wydawały się nie 
mieć końca i dotyczyły różnych zakąt-
ków internetu. Podczas warsztatów 
omawiano działalnie różnych aplikacji 
i aktualizacje oprogramowania. Istotną 
kwestią było szukanie różnych źródeł 
informacji, gdzie znaleźć ciekawe filmy 
i fotografie i jak wysłać wirtualną kartkę 
z życzeniami. 
Okazuje się jednak, że korzystanie 
ze smartfonów nie jest dla seniorów 
pierwszyzną, bo ze swoich telefonów 
korzystają codziennie. Wielu z nich 
można znaleźć na social mediach. – 
Wrzucam na Facebooka moje prace 
plastyczne – mówi Halina Sokołowska, 
uczestniczka warsztatów ze smartfo-
nem.  – Jak robimy coś w klubie, to od 
razu robię zdjęcia i mogę to pokazać 
innym. 
- Ja jeszcze pracuję, więc internet po-

trzebny mi jest do celów zawodowych. 
Muszę być na bieżąco ze wszystkimi 
zmianami, które dotyczą mnie jako 
księgowej. Poza tym lubię szukać infor-
macji o kwiatach i ogrodnictwie – do-
daje Barbara Helbich. – Lubię jak inni 
wysyłają mi zdjęcia, ale ja sama tego 
nie robię. 
Okazuje się też, że internet to nie tylko 
możliwość nawiązywania kontaktów 
międzyludzkich, ale także poszerzanie 
swojej wiedzy. – Od 2 lat uczę się an-
gielskiego przez aplikację. Codziennie 
pracuję na niej około godziny, zbieram 
punkty i dla mnie to jest bardzo cieka-
we zajęcie. Taka swego rodzaju krzy-
żówka. Jestem humanistką z wykształ-
cenia, więc takie zajęcia cieszą mnie 
niesamowicie, a robię to przecież dla 
siebie – tłumaczy Barbara Ciszewska. 
Jednak dzień ze smartfonem to nie 
tylko warsztat korzystania z nowej 
technologii. To doskonały pretekst do 
nawiązywania relacji między seniorami 
a młodzieżą. To istotne w przypadku 
rosnącej siły stereotypów dotyczących 
młodzieży i seniorów. Wzajemna wy-
miana międzypokoleniowa pozwala 
na budowanie relacji i zrozumienie 
wzajemnych potrzeb. 

Smartfon - międzypokoleniowy łącznik

Te obrazy namalowały sny
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POZIOMO
1. członek dynastii 37 kalifów, 

panującej w latach 750-1258 
w imperium muzułmańskim, 
mającym stolicę w Bagdadzie.

5. zalotnik.
10. składnik gazowy pochłaniany 

przez absorbent podczas ab-
sorpcji.

12. rodzaj fletu u Arabów i Persów
13. bóg odpowiedzialny za sztor-

my i nawałnice
15. Belzebub
16. japońska jednostka długości 

(ok. 3,927 km)
17. rodzaj mor. ryb kościstych
19. twórca babizmu
20. gwoździe nabijane na paski
22. Miasto na Alasce.
23. bóg księżyca (egipski)
24. kortykotropina
27. święty władca miasta-państwa 

Ojo u Jorubów z Nigerii
28. w monarchii: pensja dla człon-

ków rodu panującego
30. ... Saudyjska nad Zatoką Per-

ską
31. powstawanie pęcherzy
32. zwierzę żyjące w najgłębszej 

strefie wód
34. skrót z angielskiego: Accelera-

ted Graphics Port
36. Alicja dla mamy
39. duży meczet, odpowiednik 

katedry, zwany meczetem piąt-
kowym

40. zwany ojcem teatru amery-
kańskiego

41. choroba zakaźna wywoływana 
przez wirus HIV

42. imię bogini Britomartis, uży-
wane na wyspie Eginie

44. dziecko niezwykle utalentowa-
ne, genialne, wybitne

45. Kegan z Wheaton College 
Athletics

47. jednostka pochodząca od ne-
wtona

49. kulki z ziemniaków usmażone 
jak frytki.

50. bohater Iliady, najdzielniejszy 
z Greków pod Troją, syn Pele-
usa i Tetydy

51. miasto w północno-wschod-
nich Indiach, na Nizinie Hindu-
stańskiej

52. francuski sos przyrządzany 
z majonezu, dużej ilości czosn-
ku i roztartej bułki

53. miasto w środkowej Kolumbii, 
w Kordylierze Środkowej

56. rodzaj bloków betonowych 
służących do budowy falochro-
nów narzutowych i w ochronie 
brzegu morskiego

57. dokonuje przeróbki utworu 
literackiego na potrzeby sceny

59. dom dla studentów

60. okręt argonautów
61. 0,4 ha
63. duchy złe, upiory w wierze-

niach ludowych, arabskich
64. okres dojrzewania
67. Co ..., to nie brzoza, co krowa, 

to nie koza
70. zespół rozrywkowy
73. akademickie Centrum Infor-

matyki
75. sadzonka wegetatywna, two-

rzona zwykle w ten sposób, że 
odcina się boczny pęd i przysy-
puje ziemią, co powoduje jego 
zakorzenienie

76. konlang stwarzany przez Pin-
gijna

78. urzędowy spis nieruchomości 
sporządzony do celów podat-
kowych

79. ceremoniał w religii, który nie 
jest ani zakazany, ani nakazany

80. miasto w Danii, na Półwyspie 
Jutlandzkim, Aabenraa

81. węgierskie miasto i port nad 
Dunajem

82. skrót od: Liceum Ogólno-
kształcące

83. album zespołu ”Eurythmics”
84. makrojęzyk indiański z rodziny 

algonkiańskiej
85. farma wiatrowa największa na 

świecie (texas, usa)
86. santiago de ... prowincja Kuby

PIONOWO
2. niderlandzki malarz.
3. dziedzina biologii z zakresu 

chowu i upraw.
4. góry w Afryce, położone w środ-

kowo-zachodniej Kenii.
5. zalotnik.
6. przełęcz w Hindukuszu na gra-

nicy Pakistanu i Afganistanu.
7. miasto w japonii, w prefekturze 

tottori.
8. budynek zbudowany w kształ-

cie sześcianu
9. ”... Gun”, film amerykański
11. azjatycka stolica
14. ... Abdurrauf, 1913-84, poeta 

afgański
18. ... i one
21. Cyprian Kamil
25. weranda biegnąca wokół całe-

go parteru.
26. domniemany władca starożyt-

nego Egiptu z IV dynastii.
29. materiał wybuchowy 

stosowany w górnictwie
33. miasto w Hiszpanii, stolica 

prowincji o tej samej nazwie
35. miasto w pd.-wsch. Brazylii, 

stan Sao Paulo
37. dawne naczynie na wodę do 

polewania rąk
38. era archaiczna, najstarsza era 

w dziejach Ziemi
43. komnata poprzedzająca sy-

pialnię w pałacach
46. ciężka na nim orka
48. dźwięk ”a” podwyższony o pół-

ton
54. osoba, która zaakceptowała 

weksel (rzadziej czek)
55. Andrzej ..., prezenter ”pano-

ramy”
58. laureat Nagrody Nobla z dzie-

dziny chemii w 1923r.
62. metropolia Cypru
65. drukowany napis na czymś
66. ogólnoświatowe stowarzysze-

nie handlowe zaangażowane 
w rozwój wykorzystania wy-
świetlaczy laserowych w sztuce

68. postać fikcyjna z Kingdom He-
arts.

69. tytuł opery Jacopo Periego
71. wyższy urzędnik w dawnej 

Turcji
72. Wisła Wenezueli
74. małpiatka madagaskarska 

z rodziny indrysów, o głosie 
przypominającym płacz dziec-

ka
77. napływ mas powietrza, mają-

cych inne właściwości niż po-
wietrze uprzednio zalegające

87. miasto w Rosji nad rzeką 
Amgą

88. miasto w delcie Nilu, nad rze-
ką Damietta

89. „stary” w języku hiszpańskim
90. masa z surowego mięsa cielę-

cego zmieszanego ze śmietaną
91. olejek terpentynowy
92. nazwa planetoidy, odkrywca 

Karl Wilhelm Reinmuth
93. wieś gminna w województwie 

małopolskim przy ujściu Czar-
nej Wody do Dunajca

94. część lampy stanowiąca osło-
nę przed zbyt jaskrawym świa-
tłem, pełniąca zwykle funkcję 
dekoracyjną

95. Przednutka krótka
96. elementarne wiadomości z ja-

kiegoś zakresu

 RozwiązanieKonkurs!
Wyślij do nas wiadomość SMS na numer +48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki 
a my obdarujemy  Cię naszym redakcyjnym kubeczkiem, parasolem oraz czapką!

KULTURA I ROZRYWKA
Emilia Ślęzak

„Przechwalanki na rabatce”

W ogródeczku, wśród rabatki
rozmawiały sobie kwiatki.

Róża do góry listki podniosła:
„Jestem wręczana, gdy chwila wzniosła”.

Pokręciła dumnie głową:
„To ja jestem tu królową!”.

Stokrotka cicho stuliła płatki:
„Pewnie wygonią mnie z tej rabatki”.
Na to westchnęła niezapominajka:

„Może i nie jest to moja bajka,
bo jestem tutaj ozdobą skromną,

ale przynajmniej mnie nie zapomną”.
Tulipan na to uśmiechnął się czule:

„A ja do każdej pani się tulę”.
Fiołki wyjrzały z liścia połowy :

„Nasz zapach przyprawia o zawrót 
głowy”.

Nagle nadleciał mały motylek
i na rabatce przysiadł na chwilę.

„Moje przepiękne, pachnące kwiatki,
po co te kłótnie? Schylcie swe płatki,

niech żaden z was nie będzie ponury,
bo wszystkie jesteście piękne z natury!

Przecież to nie jest konkurs urody,
bo każdy z was jest częścią przyrody”.

Tak jest i w życiu, moi kochani
-nie najważniejszy ten, kto się chwali,

bo każdy przecież ma urok jakiś
i coś pięknego zrobić potrafi.

Wiersz nagrodzony w 2019r. 
w XXV Międzynarodowym 

Konkursie Literackiej Twórczości  
Dzieci i Młodzieży im. Wandy 
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Jak wtedy, około roku 1300 przed naszą erą, wyglądał 
świat? Szacuje się, że żyło wówczas mniej niż 50 mil-
ionów ludzi, z czego Europę zamieszkiwało zaledwie 
7-8 milionów (obecnie na świecie jest prawie 7.7 mil-
iarda ludzi, a w Europie 747 milionów – niecałe 10% 
światowej populacji). Na terenie dzisiejszej Grecji żyli 
znani z mitologii herosi, którzy już niedługo wypraw-
ią się na słynną wojnę z Troją – na prawdopodobnie 
ostatnią wielką wyprawę świata mykeńskiego. Do 
władzy w królestwie Górnego i Dolnego Egiptu do-
szła właśnie XIX dynastia w osobach faraona Ramz-
esa I, jego syna Setiego, a następnie wnuka - Ramz-
esa II zwanego Wielkim. Bliskowschodnie potęgi 
takie jak Egipt, Hetyci, potężna Asyria czy bogaty 
Babilon, toczyły ze sobą regularne wojny o wpływy, 
ziemię i niewolników. We wschodniej części morza 
śródziemnego pojawiły się destabilizujące sytuację 
w regionie tajemnicze Ludy Morza, pod naporem 
których upadały dawne królestwa, a na ich miejsce 
powstawały nowe. W Indiach kończył się właśnie 
okres istnienia niezwykłej cywilizacji doliny Indusu, 
a na Dalekim Wschodzie, w Państwie Środka rządziła 
pierwsza historycznie potwierdzona dynastia - dy-
nastia Shang. Nie spisano jeszcze wtedy nawet na-
jstarszych fragmentów Starego Testamentu, których 
powstanie datowane jest między X a VI wiekiem 
p.n.e. A tymczasem na terenie obecnego Żyrardowa 
też już coś się działo. Tylko co?
Niestety, nie istnieją żadne źródła historyczne opi-
sujące nasze ziemie w epoce brązu ani ludzi, którzy 
wtedy tu żyli, podobne do źródeł dotyczących na 
przykład starożytnego Egiptu czy Babilonu. Nie 
wykształciła się tu tak zaawansowana i bogata cy-

wilizacja jak w Indiach czy nad morzem egejskim, 
której ślady widoczne byłyby do dziś. Przez set-
ki tysięcy lat tereny dzisiejszej Polski pokryte były 
lądolodem. Pierwsi przedstawiciele Homo Sapiens 
docierali na obszar współczesnego Mazowsza rza-
dko, w trwających tysiące lat cieplejszych okresach 
pomiędzy kolejnymi zlodowaceniami. Dopiero zmia-

ny klimatu, jakie nastąpiły wraz z końcem ostatniej 
epoki lodowcowej i ustąpieniem lądolodu z terenu 
dzisiejszej Polski, co nastąpiło ponad 13 tysięcy lat 
temu, pozwoliły na dłuższy pobyt ludzi w naszych 
okolicach. Wówczas Mazowsze było głównie obsza-
rem stepowym, z niewielką ilością lasów, które 
dopiero niedługo zaczęły opanowywać ten region. 
Występowały tu licznie renifery, przyciągające łow-
ców z południa. Ci polowali w grupach i zakładali 
niewielkie, tymczasowe osady, gdzie następnie obra-
biali skóry i przygotowywali się do dalszej wędrów-
ki. Jedną z takich osad odkryto we wsi Witków, odd-
alonej o ok. 70 km na zachód od Żyrardowa, inną we 
wsi Całowanie, oddalonej także o ok. 70 km, tylko na 
wschód od naszego miasta, choć ślady działalności 
łowców reniferów odkryto także w Międzyborowie. 
Z czasem reniferów było coraz mniej na Mazowszu 
i okolicy. Zaczął się także zmieniać krajobraz. Wyrosły 
majestatyczne lasy, łączące się później w puszcze, 
pokrywające coraz większe połacie terenu. Zmienili 
się także tutejsi ludzie, ponieważ zmienił się ich tryb 
życia. 5 tysięcy lat temu epoka zbieraczy-łowców 
dobiegła u nas końca, a rozpoczęła się epoka ludzi 
osiadłych, żyjących z uprawy ziemi i hodowli zwierząt.  
Ta powolna zmiana to była jedna z największych re-
wolucji w dziejach naszego gatunku. Przez około 300 
tysięcy lat, odkąd istnieje Homo Sapiens, większość 
czasu ludzie byli koczownikami, trudniącymi się zbi-
eractwem oraz łowiectwem, żyjącymi w niewielkich 
grupach świetnie znanych sobie osób. Dopiero około 
12 tysięcy lat temu zaczęło się to zmieniać, począt-
kowo na Bliskim Wschodzie, a później w innych re-
gionach świata. Ludzie na tyle udoskonalili swoją 

W roku 1967 w oddalonej o zaledwie 6 kilometrów od Żyrardowa wsi Drzewicz Nowy, odkryto 
skarb pochodzący sprzed około 1800 lat - z III wieku naszej ery, który zawierał początkowo oko-
ło 1600 srebrnych monet, głównie rzymskich denarów (o czym można było przeczytać na Echu 
Żyrardowskim oraz w pierwszym numerze Życia Powiatu Żyrardowskiego). Tym razem przybli-
żę jednak znalezisko nie z okolic Żyrardowa, a odkryte na terenie samego miasta - niedaleko 
dworca kolejowego; znalezisko niezawierające rzymskich monet, ponieważ jest starsze od sa-
mego Rzymu i najstarszych monet na świecie, a starożytną ceramikę oraz ponad 20 pięknych 
i starannie wykonanych przedmiotów z brązu. Przedmioty te pochodzą gdzieś z przełomu XIV 
i XIII wieku przed naszą erą, czyli mają aż ponad 3300 lat!

ŻYRARDÓW W EPOCE BRĄZU
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wiedzę i umiejętności, że potrafili dzikie wcześniej ga-
tunki roślin i zwierząt, udomowić. Konsekwencją tego 
było udomowienie też samych siebie. Ciągłe prze-
mieszczenie się traciło sens. Pojawiła się za to potr-
zeba bronienia swoich zwierząt, zbiorów, domost-
wa i nagromadzonych rzeczy przed innymi. Dlatego 
niespokrewnione ze sobie grupy osób powoli ro-
zumiały potrzebę wspierania się nawzajem w razie 
większego zagrożenia. Rosnące zaufanie pozwoliło 
rozwijać się wymianie towarów, a wraz z wymianą 
towarów, następowała wymiana myśli i idei. Ludzie 
zaczęli łączyć się w coraz liczniejsze grupy, dzięki wier-
ze we wspólne opowieści oraz dzięki korzyściom wyn-
ikającym z bycia częścią dużej społeczności. Rodziły 
się pierwsze systemy wierzeń, pierwsze państwa, 
rozwijało się rolnictwo, handel. Ludzie ulepszali niez-
będne im do codziennej pracy narzędzia, także broń. 
Coraz szerzej używano przedmiotów wykonanych 
ze stopu miedzi i cyny, rozpoczynając tym samym 
epokę nazwaną właśnie od tego stopu - epoką brązu. 
Około 3000 roku p.n.e. używano go już między in-
nymi na Bliskim Wschodzie, w Chinach i Indiach, 
a tysiąc lat później umiejętność tworzenia i obrób-
ki brązu, dotarła także na ziemie dzisiejszej Polski.
Archeologia daje częściową odpowiedź na pytania 
pojawiające się z braku źródeł historycznych, doty-

czących obszaru naszego kraju czy naszej okolicy 
w epoce brązu, ale i później. To dzięki wieloletnim 
badaniom i odkryciom archeologicznym, możemy 
wniknąć w tamten świat i cofnąć się w czasie o kilka 
tysięcy lat. Wiele z takich odkryć dokonuje się jednak 
przypadkiem. Podobnie było podczas II wojny świa-
towej w Żyrardowie, choć żeby zobaczyć to odkrycie, 
archeolodzy musieli poczekać jeszcze ćwierć wieku. 
W 1940 roku, na terenie dawnej „tytoniówki”, tuż 
przy składzie opałowym niedaleko żyrardowskiego 
dworca kolejowego, jeden z mieszkańców naszego 
miasta znalazł gliniane naczynie w czasie kopania 
ziemi. Znajdowało się na głębokości około pół me-
tra, a w środku były 23 przedmioty z brązu (choć 
przypuszcza się, że mógł być jeszcze jeden, znajdu-
jący się obecnie w prywatnych rękach). Na początku 
1965 roku, prawie 25 lat później, do pracowników 
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warsza-
wie zgłosił się syn znalazcy skarbu, Zbigniew Rurk-
iewicz. Po przeprowadzeniu analizy PMA zakupiło 
19 przedmiotów znajdujących się w posiadaniu 
syna znalazcy, a 4 dodatkowe przedmioty zakupio-
no trzy dekady później, w 1994 roku na jakimś pch-
lim targu. Ujawnienie znaleziska wzbudziło niemałą 
sensację w Polsce. Był to jeden z największych tego 
typu skarbów znalezionych na terenie naszego kraju. 
Wspomniano o nim w telewizji, w radiu, opisano go 
w Życiu Żyrardowa i prasie ogólnopolskiej, a 1 lutego 
1965 roku poświęcono mu cały program telewizy-
jny z cyklu „Eureka”. Przedmioty z brązu przypisano 
do kultury przedłużyckiej (zachodniopolskiej, jednej 

z kultur mogiłowych) i dziś datuje się je na przełom II 
i III okresu epoki brązu, czyli gdzieś na rok 1300 p.n.e. 
W skład żyrardowskiego skarbu z epoki brązu, 
prócz glinianego naczynia wchodzą: grot oszc-
zepu z brązu, 4 szpile brązowe z wrzecionowatymi 
główkami oraz 11 bransolet otwartych i 7 narami-
enników brązowych z tarczami spiralnymi. Wszyst-
kie 23 przedmioty ze skarbu znajdują się obecnie 
w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologiczne-
go w Warszawie. Co ciekawe, odkryte przedmioty 
znaleziono głęboko na terytorium występowania 
innej kultury archeologicznej – kultury trzcinieckiej, 
dlatego uważa się, że najprawdopodobniej zostały tu 
przez kogoś importowane. Kim byli przedstawiciele 
obu tych kultur, co ich różniło, a co łączyło? Wiemy, 
że twórcy znalezionych w Żyrardowie przedmiotów 
należeli do kultury dawniej nazywanej przedłuży-
cką, a obecnie mogiłową zachodniopolską, i rozprz-
estrzenili się na teren południowej oraz zachodniej 
Polski znad dorzecza Dunaju. Znali się dość dobrze 
na obróbce brązu, z którego wytarzali ozdoby i broń, 
hodowali zwierzęta pasterskie, często zmieniali mie-
jsce zamieszkania, a ciała swoich zmarłych palili, by 
następnie umieścić szczątki w jamie w ziemi, jakimś 
naczyniu, czy niewielkim drewnianym pudełku. Nato-
miast przedstawiciele kultury trzcinieckiej, na teryto-
rium której znajduje się nasze miasto, zamieszkiwali 
centralną i wschodnią Polskę, a także Białoruś i zach-
odnią Ukrainę (tzw. Trzciniecki Krąg Kulturowy). Ludzi 
tych cechowało tworzenie podobnej ceramiki i ozda-
biania jej niewiele różniącymi się od siebie wzorami, 
używanie przeważnie kamiennych narzędzi, uprawa 
roli i hodowla zwierząt tuż obok swojego domostwa. 
Budowali niewielkie osady nad ciekami wodnymi, 
a pochówek zmarłych mieli bardzo zróżnicowany, 
zależny od różnych oddziaływań zewnętrznych.
Te oddziaływania zewnętrzne ostatecznie doprow-
adziły do wykształcenia się kultury łużyckiej, która 
mniej więcej od roku 1300 p.n.e. rozpoczęła opanowy-
wanie terenu dzisiejszej Polski. Może jedna z takich 
stałych lub tymczasowych osad kultury trzcinieckiej 
lub wczesnej łużyckiej znajdowała się właśnie na 
terenie dzisiejszego Żyrardowa? We wrześniu 1965 
opisano w Życiu Żyrardowa, w artykule pt.: „Ślady 
osadnictwa sprzed tysięcy lat”, znalezienie na terenie 
Teklina „za małym cmentarzem ewangelickim” (czy-
li prawdopodobnie gdzieś w okolicy skrzyżowania 
ul. Filipa de Girarda i kapitana Pałaca) fragmentów 

ceramiki, której wiek archeolodzy określili na około 
3000 lat i zaliczyli ją do wczesnej kultury łużyckiej. 
Czy miała jakiś związek ze skarbem znalezionym 
niedaleko stacji kolejowej? Może związek z nim ma 
ceramika z epoki brązu znaleziona nie tak dawno 
przy przedłużeniu ulicy Młyńskiej, za kładką w stronę 
ul. 1-Maja lub ostatnio znaleziony fragment cerami-
ki w parku im. Karola Augusta Dittricha przez stu-
dentów archeologii Uniwersytetu Warszawskiego? 
A ile śladów osadnictwa z epoki brązu zostało zniszc-
zonych przypadkiem w trakcie ostatnich 200 lat, pod-
czas powstawania i rozbudowy fabryki oraz naszego 
miasta? Tego pewnie już się nie dowiemy. Pozostaje 
natomiast pytanie co jeszcze może skrywać nasza ży-
rardowska ziemia oraz jej najbliższa okolica? 
(dziękuję panom: Marcinowi Woźniakowi z Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefa-
na Woydy w Pruszkowie oraz Łukaszowi Karczmar-
kowi z Państwowego Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie, za pomoc w zdobyciu informacji 
dot. żyrardowskiego skarbu z epoki brązu oraz za 
udostępnienie zdjęć z PMA autorstwa Romana So-
fuła).

HISTORIA

Więcej informacji 
mogą Państwo 

znaleźć na stronie 
www.facebook.com/echozyrardowa/

Autor: Mateusz Waśkowski  
Muzeum Mazowsza Zachodniego  

i „Echo Żyrardowskie”  
na łamach Życia Powiatu Żyrardowskiego

fot. bransoleta z brązu

fot. Naramiennik z brązu fot. grot oszczepu z brązu
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93,898,1
Żyrardów

Puszcza Mariańska

Mszczonów
93,8103,5
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Placówka opiekuńcza 
dla osób  

w podeszłym wieku 
w Żyrardowi zatrudni 

OPIEKUNKĘ

Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem 
telefonu: 601087720

Zarząd

PRSS SPOŁEM 
w Żyrardowieul. Kościuszki 13

Ogłasza przetarg na sprzedaż atrakcyjnego lokalu handlowo-usługowego  
położonego w centrum Żyrardowa przy Al. Partyzantów 11/13.

Dane techniczne:

• Powierzchnia użytkowa lokalu ogółem: 148,49 m²

• Lokale wyposażone są w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, cieplną.

• Księga wieczysta o nr PL1Z/00073971/1.

Zalety:

• Dostępność komunikacji miejskiej bardzo dobra, przystanek autobusowy bezpośrednio przed wejściem do budynku, 
stacja PKP oddalona o 450 m.

• Przedmiotem przetargu jest lokal niemieszkalny nr 114, stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem w nie-
ruchomości wspólnej. •Lokal usytuowany częściowo na parterze budynku mieszkalnego z 1993 r., wielorodzinnego z 
parterem i łącznikiem handlowo - usługowym oraz na części w dobudowanym segmencie z roku 1999.  

•Pomieszczenia przynależne do lokalu usytuowane są na  parterze, poziomie 0 dobudowanego segmentu. Komunikacja  
pomiędzy parterem i poziomem 0 może się odbywać poprzez wewnętrzną klatkę schodową. Obydwie kondygnacje 
mają zapewniony niezależny dostęp od ulicy i mogą stanowić niezależne lokale. 

Szczegóły:

• Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa nieruchomość położona jest na 
obszarze zabudowy usługowej i mieszkaniowej, oznaczonym symbolem 30UM.

• Lokal handlowy obecnie jest wynajmowany przez jedną ze znanych sieci handlowych na podstawie umowy wieloletniej 
z terminem zakończenia 16.10.2024 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 486.000,00 złotych.
Oferty należy składać na piśmie bezpośrednio w biurze Spółdzielni w Żyrardowie, ul. Kościuszki 13 pokój 12. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia 

prawidłowej oferty zawiera regulamin przetargu. Ostateczny termin składania ofert 25.08.2021 r. do godz. 10.30
Oferenci zobowiązani są do złożenia wadium w wysokości 48.600,00 zl.  na rachunek bankowy Spółdzielni w Banku SANTANDER nr konta 05 1500 2181 
1221 8000 2437 0000 w terminie do dnia 24.08.2021 roku. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się 25.08.2021 roku . o godz. 11.00 w siedzibie Społem 
PRSS w Żyrardowie, ul. Kościuszki 13, pokój 12. Regulamin przetargu do wglądu w Biurze Spółdzielni, w godz.10.00-14.00, pokój 12, tel. 722 002 800.
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Piotr Fijałkowski z Acade-
mii Gorila zdobył tytuł Mi-
strza Polski w Kickboxingu 
w formule K-1 i Wicemistrza 
Polski w formule low kick. 
W związku z ostatnimi suk-
cesami zawodnik został za-
proszony przez Prezydenta 
Żyrardowa Lucjana Krzysz-
tofa Chrzanowskiego. 

17-letni Piotr Fijałkowski 
mieszka w Zboiskach w gminie 
Radziejowice. Od 3 lat trenu-
je kickbocing w żyrardowskiej 
Academii Gorila pod okiem 
trenera Szymona Samorajczy-
ka. 

Prezydent Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski przekazał słowa 
uznania dla zawodnika i tre-

nera, a także dla Piotra Droz-
dowskiego - zawodnika MMA, 

trenera i prowadzącego klub 
Academia Gorila w Żyrardowie.

SPORT
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Krótkie zgrupowanie Kadry Narodowej Polski U16K odbyło się między 30 lipca, a 2 sierpnia 
w Żyrardowie. Drużyna intensywnie trenuje przed występem podczas Turnieju FIBA U16K 
European Challenger w Portugalii. 

Utrzymujący się stan pandemii pokrzyżował plany wielu sportowców na całym świecie. Na podsta-
wie decyzji Europejskiej Federacji kolejny rok z rzędu z powodu COVID-19 nie odbędą się Mistrzo-
stwa Europy. Zaproponowano natomiast zmienioną formę przeprowadzenia turniejów w różnych 
kategoriach wiekowych. Do Kadry Narodowej Polski U16K zakwalifikowane zostały trzy zawod-
niczki UKS Trójka Żyrardów: Wiktoria Wiklak, Karolina Ułan oraz Katarzyna Grzywna. Kadra ro-
zegra w Niemczech najbliższych dniach jeszcze dwa kontrolne mecze ze swoimi rówieśniczkami. 
Zawodniczki powrócą do Żyrardowa na dwa dni, a następnie polecą do Portugalii, gdzie zaprezen-
tują się podczas Turnieju FIBA Challenger. 

AW, fot. UKS Trójka

Z UKS Trójka do Kadry Narodowej Polski

Mistrz Polski w Kickboxingu z Żyrardowa

Silver Gym: Trening na 
wzmocnienie nóg  
z Tomkiem Srebrnikiem

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

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

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

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


