
20 MILIONÓW NA 
WODY TERMALNE

Po Mszczonowie, Sochaczewie i Skierniewicach przyszedł czas na Żyrardów. 
Będziemy szukać gorących źródeł wody, która mogłaby stać się lokalnym 
zasobem dla produkcji energii cieplnej, a docelowo też elektrycznej.

To wyjątkowy rok dla Wiskitek! Po ponad 200 latach, w styczniu przywró-
cono miejscowości prawa miejskie. Obchodzi też jubileusz 800-lecia ist-
nienia. Takie wydarzenia nie mogą pozostać bez echa, dlatego zakończe-
nie wakacji w Wiskitkach będzie miało wyjątkowy wyraz.
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MILION ZŁOTYCH NA KOŚCIÓŁ  
PW. MATKI BOŻEJ POCIESZENIA 

BĘDZIEMY SZUKAĆ WODY GEOTERMALNEJ
Po Mszczonowie, Sochaczewie 
i Skierniewicach przyszedł czas 
na Żyrardów. Będziemy szukać 
gorących źródeł wody, która mo-
głaby stać się lokalnym zasobem 
dla produkcji energii cieplnej, 
a docelowo też elektrycznej. 
Dofinansowanie na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Wykona-
nie otworu poszukiwawczo-roz-
poznawczego wód termalnych 
Żyrardów GT-1 w miejscowości 
Żyrardów” pochodzi z progra-
mu priorytetowego NFOŚiGW 
„Udostępnienie wód termalnych 
w Polsce”.
Takie odwierty na Mazowszu zo-
staną wykonane także w Otwoc-
ku, Wołominie i Piastowie.
Miasto Żyrardów otrzymało do-
finansowanie w wysokości 19 
955 553,00 zł, tj. 100 % kosztów 
kwalifikowanych, na wykonanie 
otworu poszukiwawczo-rozpo-
znawczego wód termalnych. Po 
spełnieniu swojej roli badawczej, 

odwiercony otwór prawdopo-
dobnie wykorzystany zostanie 
jako otwór eksploatacyjny wód 
termalnych, oczywiście o ile woda 
będzie miała odpowiednią tem-
peraturę, ciśnienie. Istotna jest 
też wydajność złoża, a także jego 
chłonność, ponieważ schłodzona 
woda musi być z powrotem tło-
czona do złoża. W ramach przed-
sięwzięcia przewiduje się od-
wiercenie pionowego otworu do 
głębokości około 2720 metrów. 
W Sochaczewie i Skierniewicach 
póki co wody geotermalnej o do-
brych parametrach nie znalezio-
no, ale za to już od roku 1997 
z takich wód z powodzeniem ko-
rzysta Mszczonów. Tutaj poziom 
wodonośny znajduje się w pia-
skowcach dolnej kredy na głębo-
kości 1602 – 1714 m, a tempera-
tura wody złożowej wynosi 45°C. 
Woda ta zasila Ciepłownię Geo-
termalną, której całkowita moc 
wynosi 8,3 MW, a moc systemu 
pochodząca z wód geotermal-

nych wynosi około 3,7 MW . W se-
zonie grzewczym 38,2% energii 
cieplnej kierowanej do mieszkań-
ców pochodzi z wód geotermal-
nych. Rocznie w ciepłowni gazo-
wo-geotermalnej w Mszczonowie 
produkuje się 42 TJ ciepła (w tym 
z geotermii 15,6 TJ/rok).
Jak twierdzą eksperci, w większo-
ści obszar województwa mazo-
wieckiego położony jest w okręgu 
geotermalnym grudziądzko-war-
szawskim. Okręg ten charaktery-
zuje się wodami geotermalnymi 
o temperaturze sięgającej nawet 
ponad 100°C. Najkorzystniejsze 
warunki do wykorzystania energii 
geotermalnej występują w powia-
tach płockim, żuromińskim, płoń-
skim, sierpeckim, sochaczewskim 
i żyrardowskim.
Prace w Żyrardowie mogą ruszyć 
w połowie przyszłego roku i po-
winny zakończyć się pod koniec 
2023 roku. Otwór odwiercany bę-
dzie na terenie ciepłowni PEC Ży-
rardów przy ul. rtm. W. Pileckiego.

WAŻNE

13 sierpnia to szczególna data dla lo-
sów żyrardowskiej osady fabrycznej. 
Podczas wizyty Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika 
Kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia 
w Żyrardowie zyskał 1 mln zł na re-
mont wież kościelnych.
Od wielu lat wieże Kościoła pw. Matki 
Bożej Pocieszenia w Żyrardowie wy-
magały gruntownego remontu. Natu-
ralna zaprawa i cegły już w 2015 roku 
pokazały, że mogą nie przetrwać próby 
czasu. Wiekowy kościół jest wizytówką 
Żyrardowa, ale bez wsparcia finanso-
wego ze strony samorządów jego re-
mont jest niemożliwy. 
„Duży kościół” jest znakiem szczegól-
nym nie tylko dla mieszkańców Żyrar-
dowa, ale także dla turystów i prze-
jezdnych, którzy miasto postrzegają 
przez pryzmat Placu Jana Pawła II i Ko-
ścioła pw. Matki Bożej Pocieszenia. To 
miejsce, które nie tylko ma ogromne 
znaczenie dla wszystkich tradycji kato-
lickich w naszym mieście, ale również 
kulturalnych. To właśnie w dużym ko-
ściele licznie zbierają się wierni, ale też 
wielbiciele muzyki klasycznej, którzy 
mają możliwość uczestniczyć w uczcie 
duchowej podczas organizowanych 
przez Miasto koncertów. 
Ostatnie lata pokazały jednak, że 
duma Żyrardowa wymaga natychmia-
stowego remontu. W 2015 roku po 
nawiedzeniu miasta przez trąbę po-

wietrzną jedna z pinakli przewróciła się 
na zwieńczenie wieży kościoła. To był 
ostateczny sygnał do działania, by ura-
tować wieże kościoła. 
- Przez 5 lat staraliśmy się o pozyskanie 
środków na tę inwestycję przy ogrom-
nym wsparciu magistratu i prezyden-
tów. O konieczności remontu wieży 
mówiliśmy już za poprzednich kaden-
cjach. Chociaż wnioski zawsze były opi-
niowane pozytywnie, to jednak nigdy 
nie przerodziło się to w konkretną do-
tację, która moglibyśmy przekuć w sta-
bilizację pinakli wież naszego kościoła. 
Ten rok jest przełomowy – mówił pro-
boszcz parafii ks. Adam Bednarczyk. 
Wzajemna współpraca między pro-
boszczem a samorządem Miasta Ży-
rardowa zaowocowała pozyskaniem 
środków z Funduszy Europejskich na 
projekt „Ceglana skarbnica - konser-
wacja kościoła pw. Matki Bożej Pocie-
szenia w Żyrardowie”. Dzięki decyzji 
zarządu województwa mazowieckie-
go pozyskano 1 mln zł na renowację 
jednego z najważniejszych zabytków 
w Żyrardowie. 
I choć kwota miliona złotych na re-
mont naszej żyrardowskiej katedry 
robi wrażenie, okazuje się, że fundu-
sze te wystarczą jedynie na wzmocnie-
nie konstrukcji pinakli. Renowacja bę-
dzie opierać się na budowie specjalnej 
konstrukcji, która umożliwi wykonanie 
głębokich odwiertów w pinaklach, to 

tzw. sztuczne przezbrojenie. Nie zmie-
ni to kąta nachylenia, który już dziś jest 
widoczny dla wprawnego oka. Jednak 
założenie stelaża na pinakle z pewno-
ścią zwiększy bezpieczeństwo miesz-
kańców, którzy nie tylko odwiedzają 
kościół, ale również obok niego prze-
chodzą.
Sam remont zostanie zrealizowany do 
końca września 2022 roku. Proboszcz, 
ks. Adam Bednarczyk zapewnia jed-
nak, że prowadzone prace nie powin-
ny stanowić utrudnień dla wiernych, 
którzy chcieliby uczestniczyć w na-

bożeństwach. Podjęte działania mają 
sprawić, że kościół zacznie również 
pełnić funkcję ośrodka kulturalnego 
dla mieszkańców miasta i turystów. 
Będzie to miejsce, w którym dalej będą 
odbywać się wydarzenia kulturalne jak 
choćby koncerty, ale także wystawy, 
warsztaty oraz lekcje muzealne. W ra-
mach projektu planowana jest wysta-
wa pt. „Ceglana skarbnica” poświęco-
na historii kościoła oraz samej parafii. 
Dla wszystkich zainteresowanych udo-
stępnione zostaną zdigitalizowane za-
soby parafii.
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Starostwo powiatowe w Żyrardowie 
realizuje kilka projektów w zakresie 
modernizacji dróg powiatowych. 
Obecnie trwa remont drogi w miej-
scowości Korabiewice w gminie 
Puszcza Mariańska, odcinek na tra-
sie Wręcza – Mszczonów i dróg na 
terenie Żyrardowa: ul. Skrowaczew-
skiego, Pileckiego i Mireckiego. 

- Cieszymy się, że tak wiele dróg 
może być realizowanych w ostat-
nim czasie. Staramy się pozyskać 
dofinansowanie na kolejne drogi, 
ponieważ bez wsparcia funduszy 
zewnętrznych nawet trwające in-

westycje nie mogły być zrealizowa-
ne. W planach mamy kolejne dro-
gi, o czym będziemy informować 
mieszkańców powiatu – powiedział 
Krzysztof Dziwisz, Starosta Powiatu 
Żyrardowskiego. 
Na te 3 drogi powiat otrzymał do-
finansowanie od Wojewody Mazo-
wieckiego w wysokości 80% warto-
ści każdej z dróg. Tylko inwestycja 
w gminie Mszczonów, droga Wręcza 
– Mszczonów, zyskała dofinansowa-
nie na ok. 26 mln zł. Część prac re-
montowych jest na końcowym eta-
pie lub została zakończona. 

PRZEBUDOWA DRÓG 
POWIATOWYCH

Wynajem rzutnika/projektora z ekra-
nem i wskaźnikiem na przyjęcia 
weselne, konferencje, urodziny. 

tel.  882 039 023

Przyjmę  do pracy stolarza przy pro-
dukcji schodów, możliwość przyucze-

nia.  
tel.  502 030 204

schody.paradowski@interia.pl

Świadczymy usługi elektryczne 
na terenie Żyrardowa i okolic. 
Zapraszamy!  tel. 796 657 917

biuro@energonobis.pl

Cukiernia Lukrecja s.c. z Sochaczewa 
przyjmie do pracy do swojej kawiarni 

w Żyrardowie przy ul. Hiellego 2 osoby 
z doświadczeniem w obsłudze klienta 

tel.  602 765 036
lukrecjabiuro@onet.pl

Polecamy pyszne i zdrowe mleko 
i sery od naszych kózek.  

tel. 506 295 424
beata.staniszewska@interia.pl

Zatrudnię kierowcę kat. C+E w ru-
chu krajowym (transporty lokalne) 

tel. 696 648 141
utjaskolski@gmail.com

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I A
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Jak w wielu miastach i gminach 
w Polsce, również w Żyrardowie 
obchodzono Święto Wojska Pol-
skiego i 101 rocznicę zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej. Obchody 
rozpoczęły się oficjalną uroczy-
stością na żyrardowskim cmen-
tarzu pod Pomnikiem Nieznane-
go Żołnierza.

Bitwa Warszawska uchodzi za jedną 
z najważniejszych bitew, która mia-
ła symboliczny wymiar zatrzymania 
bolszewickiej rewolucji, a tym samym 
widma kolejnej wyniszczającej wojny 
w Europie. Kilkanaście dni sierpnia 
1920 roku zapisało się na kartach 
historii jako jedna z najważniejszych 
bitew w dziejach świata. To właśnie 
15 sierpnia wojska Marszałka Józefa 
Piłsudskiego rozgromiły przeważają-
cą liczebnie Armię Sowiecką. 
Uroczystości odbyły się z udziałem 
asysty honorowej 32. Wieliszewskie-
go Dywizjonu Rakietowego Obrony 

Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa 
Konstantego Orlicz-Dreszera pod 
dowództwem kpt. Arkadiusza Dom-
żały. Hołd poległym żołnierzom zło-
żyli żyrardowscy kombatanci, przed-
stawiciele władz miasta i powiatu, 
służb mundurowych, organizacji 
społecznych, zawodowych, partii po-
litycznych, placówek oświatowych, 
harcerze Hufca ZHP Żyrardów oraz 
wielu innych mieszkańców. Modlitwę 
za poległych poprowadził Proboszcz 
Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia, 
ks. Adam Bednarczyk.
- Dla nas, Polaków, to święto niezwy-
kle wzruszające, święto wspaniałego 
polskiego zwycięstwa, święto wiel-
kości Rzeczypospolitej, wielkości 
polskiego oręża i wielkości nas jako 
narodu - mówił podczas przemó-
wienia Prezydent Żyrardowa, Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski. - Dziś, 
w rocznicę Bitwy Warszawskiej, sta-
jemy przed Pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza, by oddać hołd wszystkim, 

którzy w różnych miejscach i w róż-
nym czasie poświęcili swoje życie, 
walcząc w obronie Ojczyzny. Spoty-
kamy się dziś, by pochylić czoła tak-
że przed tymi, którzy z oddaniem 
walczyli za naszą wolność, a którzy 
wciąż są wśród nas. Dziękujemy za 
wasze bohaterstwo.
Kolejnym punktem obchodów była 
uroczysta msza święta w Kościele 
pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrar-
dowie w Intencji Ojczyzny w asyście 
wojska, policji i straży miejskiej oraz 
zebranych przedstawicieli samorzą-
dowych. Nie zapomniano również, 
że 15 sierpnia obchodzimy święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. To właśnie tego dnia, katolicy 
przynoszą do kościoła bukiety i wian-
ki ze świeżych ziół. W naszej kulturze 
to dar dziękczynny za zebrane plony.
Rodzinny piknik wojskowy „Cud nad 
Wisłą 1920” był kolejną propozycją 
na upamiętnienie rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. Prezentacja żołnier-

skiego ekwipunku, sprzętu wojsko-
wego, umundurowania, poczęstu-
nek wojskową grochówką, pokazy, 
warsztaty, pogadanki historyczne, 
a na zakończenie pikniku - koncert 
pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Janka Stokowskiego.
Zwieńczeniem tegorocznych ob-
chodów był piknik wojskowy „Cud 
nad Wisłą 1920” na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2. Mieszkańcy, bez 
względu na wiek, mogli korzystać 
z atrakcji przygotowanych przez 
grupy rekonstrukcyjne jak bitwa na 
szpady lub strzelanie do tarczy. Nie 
zabrakło edukacyjnych rozmów na 
temat wyposażenia żołnierzy I woj-
ny światowej i tradycyjnej wojskowej 
grochówki. Na zakończenie pikniku 
wystąpił zespół Janka Stokowskiego 
w patriotycznym repertuarze dosko-
nale wpisującym się w program ob-
chodów.

 
WL

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO  
I 101 ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ
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Policja wydaje nam się miejscem, 
w którym od zawsze rządzili męż-
czyźni. W przypadku Komendy 
Powiatowej Policji w Żyrardowie, 
czas przeszły jest jak najbardziej 
wskazany, bo od lipca jednost-
ką zarządza kobieta. Przez 29 lat 
w policji przeszła przez wszyst-
kie szczeble kariery, by dziś móc 
świadomie i odpowiedzialnie za-
rządzać komendą. O doświadcze-
niu i wyzwaniach rozmawiamy 
z Edytą Marczewską, Komendan-
tem Powiatowym Policji w Żyrar-
dowie. 
 
Od początku roku pełniła Pani 
funkcję pełniącej obowiązki Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Żyrardowie, od lipca została 
Pani mianowana na Komendan-
ta.Jakie wyzwania stoją dziś przed 
Panią i jak się Pani czuje z takim 
wyróżnieniem?
Od 2016 roku pełniłam funkcję za-
stępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Żyrardowie, co było dosko-
nałym przygotowaniem do pełnionej 
dziś roli, więc ta zmiana nie była dla 
mnie dużym wyzwaniem. Byłam upo-
ważniona już wcześniej do podejmo-
wania decyzji w imieniu Komendan-
ta. Poza większą odpowiedzialnością 
i wyróżnieniem objęcie stanowiska 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Żyrardowie nie było dla mnie dużą 
zmianą. Natomiast niewątpliwie sama 
uroczystość mianowania, która od-
była się 1 lipca, była dla mnie bardzo 
emocjonująca. 
Jak wyglądały Pani początki?
Swoją przygodę z policją zaczęłam 
w 1992 roku w Warszawie od prze-
szkolenia podstawowego i od pracy 
w kompanii patrolowo-interwencyj-

nej. Było wtedy niewiele kobiet w po-
licji i szczerze mówiąc kobietom nie 
bardzo się wtedy ufało w tym zawo-
dzie. Nie postrzegano nas poważnie. 
Jako młoda policjantka w stopniu 
posterunkowej i starszej posterun-
kowej… Właściwie w swojej karierze 
przeszłam przez wszystkie szczeble 
pracy w policji, co z pewnością dziś 
pomaga mi w zarządzaniu komendą. 
2 maja 2002 roku przeniosłam się do 
Żyrardowa i historia ta trwa już 19 rok. 
Skąd ta decyzja?
Zdecydowałam się na zmianę miejsca 
pracę w związku z przeprowadzką. 
Przeprowadziłam się z Warszawy do 
Mszczonowa, więc naturalnym było 
dla mnie przeniesienie się do lokalnej 
jednostki. Przez pół roku dojeżdżałam 
do pracy do Piaseczna. Poświęce-
nie czasu i trudy dojazdu niestety mi 
nie sprzyjały, więc wolałam zmienić 
jednostkę. I bardzo się cieszę, że tu 
trafiłam, bo postawiono przede mną 
zadanie bycie pierwszym Oficerem 
Prasowym w Żyrardowie. Wcześniej 
nie było takiego stanowiska, więc to 
było naprawdę dużym wyzwaniem. 
Jakie zadania dziś przed Panią 
stoją?
Przede wszystkim nie będzie dla niko-
go tajemnicą, że jednostka od lat bo-
ryka się z brakiem kadry. Szczęśliwie 
mamy w trakcie szkolenia 20 funk-
cjonariuszy, którzy już niedługo zasilą 
nasze szeregi. Niestety bliskość War-
szawy powoduje, że wszyscy zainte-
resowani pracą w policji, decydują się 
na Komendę Stołeczną ze względu 
na dodatki, które tam są proponowa-
ne. My za to staramy się o atmosferę 
w pracy. Ale warto również zwrócić 
uwagę na zmiany w przestępczości, 
które się ujawniają. Wydaje mi się, że 
te więzy międzyludzkie są ważniejsze. 
Z pewnością głównym zadaniem jest 
fakt zmiany profilu przestępczości. 
Kiedy przyszłam do służby w Żyrardo-
wie najczęściej mówiło się o kradzie-
żach torebek na targowisku miejskim. 
W tym momencie faktycznie zdarzają 
się jeszcze takie zgłoszenia, ale dużo, 
dużo mniej. 
Z tego, co pamiętam przestęp-
czość w powiecie żyrardowskim 
odnotowała zauważalny spadek 
w 2007 roku. 
Tak, ale dzisiaj widzimy jej zupełne 
przeistoczenie. Gros przestępstw 
przeniosło się do Internetu. Mamy 
coraz więcej oszustw internetowych 
i przez telefon. Niestety częstymi ofia-
rami takich zdarzeń są seniorzy. Wiele 
naszych zgłoszeń dotyczy alimentów, 
co w moim przekonaniu jest bardzo 
smutne, że rodzice nie poczuwają 
się do płacenia na swoje dzieci. Obo-

wiązek wychowania spoczywa na ro-
dzicach przez wiele lat i nie powinno 
mieć znaczenia, że rodzice są razem, 
czy tez prowadzą osobne życie. Nato-
miast nie można jednoznacznie po-
wiedzieć, że Żyrardów jest miastem 
niebezpiecznym. Wydaje mi się, że ta 
przestępczość jest na podobnym po-
ziomie jak w innych miastach. 
Co jest najtrudniejsze w pracy po-
licjanta?
Bycie policjantem to służba, w związ-
ku z tym nie można założyć, że praca 
ta jest miła i sympatyczna. Klienci, któ-
rzy do nas trafiają z założenia nie są 
zadowoleni z życia. To też nie jest tak, 
że kiedy do nas przychodzą, może-
my zagwarantować, że ich problemy 

zostaną rozwiązane, bo nawet przy 
zatrzymaniu sprawcy, np. przemocy, 
jeśli nie zostanie zastosowany środek 
zapobiegawczy, to sprawca wraca do 
domu. Nie mamy wpływu na cały pro-
ces. Często na wyroki w sądzie sprawy 
czekają latami. Kontakt z człowiekiem 
jest bardzo trudną pracą. Jesteśmy 
świadkami wypadków, tragedii ży-
ciowych, widzimy śmierć i cierpienie 
rodzin. To ma ogromne przełożenie 
na psychikę policjanta. I warto o tym 
pamiętać, że policjant to też człowiek. 
Policjant niestety przeżywa każdą 
taką sytuację nie tylko przez chwi-
lę, ale przez cały okres prowadzenia 
całej sprawy. Na pewno bycie poli-
cjantem, nie jest służbą dla każdego. 
To na pewno bardzo praca dla osób 
odpornych psychicznie, które potra-
fią wypracować w sobie mechanizmu 
umożliwiające im pracę pod presją. 
Ale też, żeby móc pomagać ludziom, 
trzeba ich po prostu szanować. 
Wspominałaś, że kiedy zaczyna-
łaś pracę w policji nie było wielu 
kobiet. Czy to się zmieniło?
Oczywiście! Coraz więcej kobiet przy-
chodzi do policji, a moim zdaniem 
w wielu wydziałach wyższa emocjo-
nalność naszej płci wpływa bardzo 
pozytywnie na kontakt z klientem. 

I choć nie mamy takiej tężyzny fizycz-
nej jak mężczyźni, większość proble-
mów należy rozwiązać intelektualnie. 
W Żyrardowie mamy ponad dwadzie-
ścia kobiet. Są niesamowicie oddane. 
Chętnie same się angażują w niektó-
re czynności, nie są schematyczne, 
a wręcz przeciwnie wykazują się dużą 
kreatywnością. Kobiety pokazały już 
niejednokrotnie, że nie ma dla nas 
niedostępnych zawodów. Choć jako 
kobieta doskonale zdaję sobie spra-
wę z trudów tego zawodu, w szcze-
gólności z koniecznością połączenia 
życia zawodowego z rodzinnym. I tak, 
faktem jest, że gdy zaczynałam swo-
ją pracę spotykałam się z brakiem 
zaufania do mojej pracy, ale wydaje 

mi się, że przez te wszystkie lata ja 
i koleżanki, które w podobnym czasie 
zaczynały swoją służbę, udowodniły-
śmy się, że kobiety doskonale nadają 
się do policji. Możliwe, że doczekamy 
czasów, kiedy to kobiety będą rządzić 
światem. 
Czujesz, że tworzysz historię tego 
miejsca? Byłaś pierwszą rzecznicz-
ką prasową, jedną z pierwszych 
kobiet w służbie, a dziś pierwszą 
kobietą – Komendantem Powia-
towym Policji w Żyrardowie. 
Trochę tak. Chyba nic nie dzieje się 
bez przyczyny. Jeżeli moi przełożeni 
uznali, że można mi powierzyć tak 
trudną jednostkę jaką jest Żyrardów, 
chociażby z powodu braków kadro-
wych, to uważam, że jestem osobą 
godną zaufania. Z tego jestem dum-
na. Ale ciągle prowadzę normalne 
życie, w którym zajmuje się moją ro-
dziną, domem i kotem. Ta praca jest 
moim życiem. Staram się jednak nie 
ponosić fali euforii. Pamiętam ciągle 
o ludziach, którzy niejednokrotnie mi 
pomogli i w dalszym ciągu pomagają 
i staram się odwdzięczać tym samym. 
Czuję się policjantem z krwi i kości. 
Bardzo bym chciała, żeby wszyscy po-
licjanci czuli misję w tym, co robią. TO 
po prostu daje szczęście. 

KOBIETA, KTÓRA TWORZY HISTORIĘ  
ŻYRARDOWSKIEJ POLICJI

fot.mł. insp. Edyta Marczewska

fot. KPP w Żyrardowie
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W miniony piątek, w Żyrardowie gościli Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Mirosław Adam Orliński, Wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wizyta 
związana była z zawarciem umów o udzielenie dotacji z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego na projekty, które w najbliższym czasie 
realizowane będą w naszym mieście.

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2021”, z dofinansowaniem na poziomie 70%, powstanie w Ży-
rardowie pumptrack. Kwota dofinansowania to 200 000 zł, przy wartości 
zadania na poziomie blisko 300 000 zł.

Kolejna podpisana umowa gwarantuje wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. Przypomnijmy, że korzystając z „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”, Miasto wystąpiło w tym roku 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i skutecznie po-
zyskało środki w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem dla 5 Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych z Żyrardowa, na realizację wskazanych przez nie za-
dań.

Trzecia umowa na dofinansowanie, dotyczy środków na edukację. W ra-
mach “Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów 
do nauczania zdalnego”, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Żyrardowie otrzyma zakupiony przez Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery stacjonarne, monitory 
interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, tablety, projek-
tory multimedialne, oprogramowanie interaktywne 3D, oprogramowanie 
umożliwiające naukę zdalną, e-podręczniki (w szczególności do nauki języka 
angielskiego) oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy. Projekt zakłada 
również realizację szkoleń dla nauczycieli i uczniów z zakresu prowadzenia 
nauki w formie zdalnej przy użyciu zakupionego sprzętu. Przewidziane jest 
też zapewnienie dostępu do internetu dla wybranych uczniów nieposiada-
jących możliwości uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Wartość 
wsparcia dla szkoły określona jest na poziomie, co najmniej 80.000,00 zł. 

Ostatnia z zawartych umów dotyczy projektu finansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 pn. „Ceglana skarbnica” – konserwacja kościoła p.w. Matki Bo-
żej Pocieszenia w Żyrardowie”. Projekt przygotowany został wspólnie przez 
Rzymskokatolicką Parafię Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie oraz Miasto 
Żyrardów, przy czym samorząd pełni tutaj rolę partnera projektu. Dofinan-
sowanie w wysokości blisko 1 mln. zł przeznaczone będzie na wzmocnienie 
pinakli kościoła, termomodernizację obiektu celem poprawy jego efektyw-
ności energetycznej oraz wykonanie usprawnień dla osób niepełnospraw-
nych.

Poza umowami na projekty z Żyrardowa, w gościnnych murach Muzeum 
Lniarstwa im. Filipa de Girarda, podpisano także kilka innych umów na dofi-
nansowanie projektów zgłaszanych przez gminy subregionu żyrardowskie-
go. Stąd obecność w naszym mieście również przedstawicieli m.in. Miasta 
i Gminy Wiskitki, Gminy Puszcza Mariańska, Gminy Sochaczew, Gminy Bro-
chów, Gminy Rybno, Miasta Warka oraz Miasta i Gminy Mszczonów. Mar-
szałek Adam Struzik wręczył w Żyrardowie także certyfikaty #CennyZabytek 
oraz oficjalnie wciągnął flagę Mazowsza na maszt na Placu Jana Pawła II.

„Cieszę się, że jako stolica subregionu żyrardowskiego, byliśmy gospodarza-
mi tego spotkania i że mogliśmy pochwalić się przed naszymi gośćmi uni-
kalnym charakterem Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda – powiedział 
prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. – Liczba podpisanych umów na 
dofinansowanie jest najlepszym dowodem, że subregion żyrardowski od-
ważnie i skutecznie walczy o środki zewnętrzne dla naszych społeczności 
lokalnych.”

ŻYRARDÓW

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
Plac Jana Pawła II nr 1

96-300 Żyrardów

46 858 15 00

urzad@zyrardow.pl / zyrardow.pl

Kolejne środki zewnętrzne dla Żyrardowa

Zapowiedzi dotyczące zmiany w podejściu do usług społecznych, 
tworzeniu nowoczesnego i innowacyjnego podmiotu weszły w fazę 
realizacji. Przyjęty został w mieście Program Usług Społecznych, 
z którego za chwilę będą mogli skorzystać mieszkańcy. Ważnym 
ogniwem działania całego systemu jest również dobra współpraca 
z organizacjami pozarządowymi, którą Prezydent Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski zapowiedział podczas ubiegłotygodniowej konferencji.

 Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Adam Lemiesz – Zastępca Prezyden-
ta Miasta Żyrardowa, Hanna Szymańska – Dyrektor Centrum Usług Społecz-
nych w Żyrardowie, Stanisława Retmaniak – Animatorka Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w Żyrardowie, Krystyna Lenarczyk – Wiceprezes Żyrar-
dowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”.

Miasto Żyrardów widzi ogromną potrzebę zwiększenia aktywności organiza-
cji działających na rzecz naszych mieszkańców i rozumie, że aby to się stało 
potrzeba działań wspierających, np. szkoleń czy wyjazdów studyjnych. Ze 
strony samorządu za współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami 
odpowiedzialne będzie nowo powstałe Centrum Usług Społecznych, gdzie 
zatrudniony został animator lokalny, odpowiedzialny za kontakt z NGO, któ-
re zgłaszały potrzebę i chęć aktywnej współpracy przy realizacji działań spo-
łecznych dla mieszkańców.

Działania zaplanowano we współpracy z partnerami społecznymi: Stowarzy-
szeniem BORIS prowadzącym Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej oraz Żyrardowską Federacją Organizacji Społecznych „DZIAŁAJMY”.

CUS otworzy nowy etap współpracy z NGO
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Miasto Żyrardów otrzymało dofinansowanie w wysokości 19 955 
553,00 zł, tj. 100 % kosztów kwalifikowanych, na wykonanie otwo-
ru poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych. Po spełnieniu 
swojej roli badawczej, odwiercony otwór prawdopodobnie wyko-
rzystany zostanie jako otwór eksploatacyjny wód termalnych. Dziś 
Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski - w obecności Macieja Ma-
łeckiego Posła na Sejm RP, Wiceministra Aktywów Państwowych 
- podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej umowę na dofinansowanie zadania. 

- To historyczny moment, stawiający przed Miastem wielkie wyzwanie - powie-
dział prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. - Cieszę się, że udało się nam 
pozyskać tak ogromne dofinansowanie, które w całości pokryje koszty zadania. 

W przypadku zadowalających wyników badań hydrogeologicznych, żyrar-
dowski otwór wód termalnych będzie mógł być źródłem ciepła dla ciepłowni 
geotermalnej, współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą. Najprawdo-
podobniej ujęte za pomocą otworu wody termalne będą miały właściwości 
lecznicze i będą mogły być wykorzystywane do leczenia różnych schorzeń. 
Planuje się także wykorzystanie wód termalnych do celów rekreacyjnych po-
przez budowę basenu termalnego. 

Prognozowane parametry wody termalnej z żyrardowskiego ujęcia charak-
teryzować się będą bardzo wysokimi parametrami ilościowymi i osiągać 
będą temperaturę i wydajność zbliżoną do najwyższych wartości tych para-
metrów eksploatowanych obecnie w ciepłowniach geotermalnych zlokalizo-
wanych na terenie naszego kraju. 

W ramach projektowanych robót geologicznych przewiduje się odwierce-
nie pionowego otworu Żyrardów GT-1 do głębokości 2720,0 m (+/-10%). 
Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac, odwierty mogą ruszyć 
w połowie przyszłego roku i powinny zakończyć się pod koniec 2023 roku. 
Otwór odwiercany będzie na terenie ciepłowni PEC Żyrardów przy ul. rtm. 
W. Pileckiego. 

Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu po-
szukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Żyrardów GT-1 w miejsco-
wości Żyrardów” pochodzi z programu priorytetowego NFOŚiGW „Udostęp-
nienie wód termalnych w Polsce”.

ŻYRARDÓW

Każdy zdaje sobie sprawę, że miesz-
kania nie są zwykłym towarem czy 
dobrem konsumpcyjnym. Warunki, 
w jakich mieszkamy, mają ogrom-
ny wpływ na nasze życie rodzinne 
i zawodowe. Dlatego informacje 
o mieszkaniach zbierane były we 
wszystkich spisach powszechnych 
w naszym kraju już od 100 lat!

Obecnie temat mieszkań, ich cen i do-
stępności wzbudza wiele emocji. Z tego 
powodu narasta wiele mitów na temat 
pytań o mieszkania w spisie powszech-
nym. Jeśli ktoś podejrzewa, że w ten 
sposób ktoś zamierza kontrolować jego 
majątek lub zbiera informacje do po-
datku katastralnego, to koniecznie po-
winien przeczytać tekst do końca. 

Po co komu wiedza o mieszka-
niach?

Pełna nazwa spisu – Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021 – 
pokazuje, jak ważne w spisie jest zbada-
nie sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Ma 
ona bowiem ogromne przełożenie na 
sytuację społeczną oraz demograficzną 
naszego kraju.

Od sytuacji mieszkaniowej uzależniona 

jest często decyzja o założeniu lub po-
większeniu rodziny. Jest to kwestia nie 
tylko metrażu, ale też sytuacji własno-
ściowej – brak własnego lokum, może 
zniechęcać do decyzji o małżeństwie czy 
dzieciach. 

Mieszkanie – a raczej jego lokalizacja – 
determinuje też życie zawodowe. Jeśli 
miejsce zamieszkania jest dobrze sko-
munikowane, położone blisko dużego 
lokalnego rynku pracy, znacznie łatwiej 
o atrakcyjne i dopasowane do naszych 
preferencji zatrudnienie. Łatwiej też pla-
nować komunikację publiczną.

Ogólnie znany jest fakt, iż mamy do czy-
nienia z poważnym deficytem mieszkań 
– dzięki spisowi powszechnemu mamy 
możliwość dokładnie poznać jego ska-
lę, a także miasta i gminy, w których ten 
problem jest szczególnie odczuwalny.

Pytanie o powierzchnię mieszkania 

Celem pytania o powierzchnię miesz-
kania nie jest poznanie jego wartości, 
która zależy od wielu innych czynników. 
Chodzi tu przede wszystkim o zbadanie 
warunków, w jakich mieszkają Polacy. 
Przykładowo 30-metrowe mieszkanie 
dla jednej osoby może być względnie 

komfortowe, dla 5-osobowej rodziny 
będzie zdecydowanie za ciasne.

Spis a podatek katastralny

W wielu internetowych wypowiedziach 
pojawia się temat rzekomego związku 
spisu powszechnego i planów wprowa-
dzenia podatku katastralnego. Łącze-
nie tych dwóch wątków nie ma jednak 
żadnego racjonalnego uzasadnienia. 
W formularzu spisowym NIE MA PYTAŃ 
O WSZYSTKIE POSIADANE NIERUCHO-
MOŚCI ANI O ICH WARTOŚĆ. Pytanie 
spisowe na temat własności dotyczy 
jedynie mieszkania, w którym mieszka-
my. Celem tego pytania nie jest badanie 
majątku Polaków, tylko sprawdzenie, 
jak wiele osób i rodzin mieszka we wła-
snych mieszkaniach. 

Warto też pamiętać, że stan prawny 
nieruchomości (w tym kwestie własno-
ści) jest precyzyjnie opisany w księgach 

wieczystych. Jeśli ktoś zatem myśli, że 
podatek katastralny byłby kiedykolwiek 
wprowadzony, to głównym źródłem in-
formacji o właścicielach nieruchomości 
byłyby właśnie księgi wieczyste, a nie, 
dość oszczędne w tym zakresie, dane 
spisowe. Należy podkreślić, że wszyst-
kie zbierane informacje są CHRONIONE 
TAJEMNICĄ STATYSTYCZNĄ – więc nie 
ma możliwości, by informacje dotyczące 
pojedynczych mieszkań czy nierucho-
mości były przekazywane poza statysty-
kę publiczną. 

Ze względu na duże znaczenie, pytania 
o mieszkanie były we wszystkich spisach 
powszechnych od 1921 roku. Nie jest 
to temat nowy. Nie ma zatem żadnego 
powodu do obaw i zwlekania ze spisem 
do września. W razie wątpliwości co do 
pytań dotyczących naszego mieszkania, 
warto zadzwonić na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99.

Prawie 20 mln zł na roboty geologiczne w celu 
wykorzystania wód termalnych w Żyrardowie!

Dlaczego w spisie 
powszechnym są 

pytania o mieszkanie?
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W związku z planowanym w dniach 19,20,21,22 sierpnia br. remon-
tem nawierzchni asfaltowej w ulicy Izy Zielińskiej na odcinku od bu-
dowanego ronda do ulicy Pięknej, przewiduje się utrudnienia w ru-
chu pojazdów na tym odcinku.

Ponadto informujemy, że w najbliższy weekend, w dniach 21,22 sierpnia  br., 
planowane jest ułożenie ostatniej warstwy nawierzchni asfaltowej w ulicach:

1. Skrowaczewskiego, na odcinku od ulicy Nietrzebki do budowanego ronda.

2. Kapitana Pałaca, na odcinku od budowanego ronda do skrzyżowania z uli-
cą Filipa de Girarda włącznie ze skrzyżowaniem.

3. Izy Zielińskiej, na odcinku od budowanego ronda do ulicy Pięknej.

Wobec powyższego informujemy, że na czas planowanych robót, w dniach 
21,22 sierpnia br., powyższe ulice na wymienionych odcinkach zostaną cał-
kowicie zamknięte dla ruchu pojazdów.

Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, podpisał 
umowę na dofinansowanie III etapu projektu pn. Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras 
Rowerowych, który pozwoli nam wybudować kolejne kilometry ścieżek 
rowerowych, posiłkując się środkami europejskimi.
Jest to projekt realizowany w ramach porozumienia partnerskiego pomiędzy 
Gminą Michałowice (Lider) oraz Gminą Brwinów, Gminą Grodzisk Mazowiecki, 
Gminą Nadarzyn, Gminą Miastem Pruszków i Miastem Żyrardów (Partnerzy pro-
jektu). Całkowita wartość projektu, którego dotyczy podpisana dziś umowa, to 24 
235 884,29 zł, przy czym 80% kosztów, czyli 19 388 013,83 zł, zostanie dofinanso-
wane z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego. 
Głównym celem projektu jest rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku 
systemu transportu rowerowego, co przyczyniać się będzie do zmniejszania emi-
sji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych ze źródeł liniowych spowodowa-
nych przez zwiększony ruch drogowy na obszarze gmin południowo-zachodniej 
części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Planowany do realizacji układ 
tras rowerowych zapewni bezpieczne, wygodne, spójne i bezpośrednie połącze-
nia komunikacyjne w skali poszczególnych gmin oraz w całym obszarze WOF, 
a także zaspokoi zapotrzebowanie społeczne na infrastrukturę rowerową.
W ramach III etapu projektu w Żyrardowie powstaną kolejne, ważne odcinku tras 
rowerowych. Pierwsza prowadzić będzie od ul. Kpt. Pałaca przez ul. Parkingową 
i ul. Nietrzebki do ul. Skrowaczewskiego. Druga - od ul. Ziołowej do ul. Słowiańskiej 
(przy Zalewie Żyrardowskim) wraz z budową kładki pieszo-rowerowej z tarasem 
widokowym dla rowerzystów. Wartość zadań zaplanowanych do realizacji przez 
nasze miasto, to ponad  8,5 mln. zł, z czego prawie 6,9 mln. zł pochodzić będzie 
z funduszy UE.
- Bardzo się cieszę, że współpraca w ramach zawartego porozumienia partner-
skiego przynosi tak znakomite efekty, że pozwala nam skutecznie realizować ko-
lejne projekty i pozyskiwać kolejne dofinansowania – podkreśla prezydent Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski. – Mam nadzieję, że rozbudowa systemu tras rowerowych 
w Żyrardowie przyczyni się do jeszcze większej popularyzacji jednośladów.

Kolejne ścieżki 
rowerowe ze wsparciem 

finansowym UE

Uwaga!  
Utrudnienia w ruchu

Niewłaściwie 
segregujemy odpady! 
Grozi nam wzrost cen 

za śmieci!
Wydawałoby się, że segregowanie odpadów stało się już naturalną, co-
dzienną, oczywistą czynnością. Wydaje się, że coraz większa jest nasza 
świadomość ekologiczna, wiemy że segregacja odpadów to nasz obo-
wiązek, co więcej - rozumiemy jego sens. Niestety rzeczywistość uka-
zuje nas, żyrardowian w złym świetle. Za zbyt swobodne podejście do 
segregowania odpadów możemy słono zapłacić.   

Dane przekazywane sukcesywnie przez operatora miejskiego systemu gospo-
darowania odpadami grzmią na alarm, pokazują że coraz gorzej segregujemy 
odpady, a co najgorsze - jeśli tendencja ta utrzyma się, będzie znacząca pod-
wyżka opłat za odbiór odpadów. Przepisy prawa nie pozwalają bowiem gmi-
nom dopłacać do systemu. Za niewłaściwą segregację odpadów zapłacą więc 
mieszkańcy z własnej kieszeni.   

Na terenie naszego Miasta od kilku miesięcy obserwujemy wyraźny wzrost 
ilości produkowanych przez mieszkańców odpadów oraz niestety brak zaan-
gażowania dużej części społeczności w proces właściwej segregacji odpadów, 
szczególnie w zabudowie wielorodzinnej. 

Z danych Urzędu Miasta wynika, że poziom zbiórki selektywnej, jeśli chodzi o ja-
kość odpadów, jest na niskim poziomie. Miesięcznie zbieranych z terenu nieru-
chomości zamieszkałych jest ponad 1000 ton odpadów komunalnych, z czego 
blisko 70% stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady. Aby stawki utrzy-
mać mniej więcej na dotychczasowym poziomie, musimy dążyć do odwrócenia 
proporcji zebranych odpadów segregowanych (70%), do zmieszanych (30 %). 

Musimy pamiętać, że odpady zmieszane są najdroższe, jeśli chodzi o koszty 
zagospodarowania i unieszkodliwiania w instalacjach. Dlatego właśnie, w naj-
bliższej przyszłości może się okazać, że jeśli nie będzie większego zaangażo-
wania społeczności lokalnej, która te odpady produkuje, grozi nam znacząca 
podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami. Aktualnie Żyrardów ma jedną 
z najniższych stawek w regionie za odbiór odpadów. Niestety wkrótce może to 
się zmienić. 

W praktyce lepsza segregacja odpadów, to gwarancja odzysku i recyklingu po-
szczególnych frakcji odpadów w instalacjach, gdzie koszt zagospodarowania 
odpadów jest zdecydowanie niższy w porównaniu do instalacji, gdzie przyjmo-
wane są odpady niesegregowane (zmieszane).

ŻYRARDÓW



11ŻPŻ • CZWARTEK • 19 SIERPNIA 2021

Do końca wakacji zostały dwa tygodnie. Na ostat-
niej prostej w wielu podróżnikach budzi się rzą-
dza przygód. Inni, z uporem maniaka, urlop prze-
kładają na wrzesień i październik. I choć pogoda 
w Polsce nas nie rozpieszcza, wyjazdy za granicę 
wciąż są możliwe, a po miesiącach lock downu tym 
bardziej pożądane. O tym, jak przygotować się do 
wczasów za granicą w dobie pandemii rozmawia-
my z Hubertem Kaczorem, właścicielem biura po-
dróży Glob w Żyrardowie. 
Co można zrobić w ciągu ostatnich dwóch tygodni 
wakacji? 
Ostatnie tygodnie wakacji można wyjechać w każdy za-
kątek Europy i poza jej granice. Nasz sezon nie kończy 
się wraz z sierpniem, a ciągnie się jeszcze przez wrzesień 
i październik. Prawdą jest, że lipiec i sierpień jest sezo-
nem wysokim, który kończy się wraz z powrotem dzieci 
do szkoły. Ciągle mamy bogatą ofertę na wszystkie kie-
runki, które Polacy uwielbiają. To jest Grecja, Egipt, Turcja, 
Tunezja, Bułgaria.
Moda na te kierunki nie przemija?

Te kierunki od zawsze cieszą się największą popularno-
ścią wśród Polaków i nie ma znaczenia, czy mówimy o se-
zonie wysokim, czy też nie. Na to wpływa wiele czynników: 
cena, długość lotu, ale też z pewnością stosunek jakości 
do ceny.  I doskonałym przykładem teg o jest Turcja. 
Ten kierunek wybiera dużo rodzin z dziećmi, bo Turcja 
jest bardzo przyjaźnie nastawiona do rodzin z dziećmi. 
Praktycznie zawsze w hotelach przewidziane są kąciki dla 
dzieci, place zabaw, a także animatorzy i atrakcje wodne.
Mówimy o stosunku jakości do ceny, ale czy widać 
wyraźną różnicę w cenach tegorocznych wycie-
czek w porównaniu z minionymi latami?
Ceny poszybowały w górę, co wynika z kilku czynników: 
kursy walut, ceny paliw i ogólna inflacja. Faktycznie widać 
różnicę w cenach, choć ciągle widać popyt na te ceny. 
I nie ma się, czemu dziwić. Po miesiącach zamknięcia 
chcemy wyjść z domu i chcemy odreagować. Wystarczy 
otworzyć granice i od razu zauważalny jest wzrost zainte-
resowania podróżami, zwłaszcza w ścisłym sezonie. 
Czy to oznacza, że we wrześniu i w październiku 
możemy liczyć na atrakcyjniejsze oferty?
Na pewno tak! We wrześniu już widać delikatny spadek 
cen, które i tak zmaleją jeszcze do października. Choć to 
oczywiście ciągle zależy od zainteresowania. Jeśli ono nie 
spadnie, to nie można spodziewać się spektakularnych 
różnic. 
A czy zauważył Pan zmiany w podejściu Polaków 
do podróżowania? Mówi Pan, że w wakacje zainte-
resowanie podróżami nie maleje, ale czy pandemia 

odcisnęła na nas jakiekolwiek piętno w turystyce?
Zdecydowanie! Całe nasze życie się zmieniło, więc podej-
ście klientów do wyjazdów również musiało się zmienić. 
Przede wszystkim podczas planowania wyjazdu nale-
ży wziąć pod uwagę kilka aspektów związanych z samą 
dokumentacją i szczepieniami. Wiele krajów oczekuje 
paszportu covidowego lub wykonać test PCR. Wiele kra-
jów oczekuje również swoich formularzy covidowych. 
Ogromnym minusem tego jest fakt, że te wytyczne zmie-
niają się w szybkim tempie. I właściwie nie można po-
wiedzieć, że klient, który wykupić wycieczkę zagraniczną, 
może spać spokojnie, bo wytyczne dla podróżujących 
w danym kraju się nie zmienią. Coraz więcej klientów 
również wykupuje specjalne ubezpieczenia od rezygna-
cji, które ułatwiają potencjalną konieczność odwołania 
wyjazdu. Podczas planowania wakacji w dobie pandemii 
musimy pamiętać, że mogą wystąpić nieprzewidziane 
okoliczności jak choćby fakt, że ktoś trafi na kwarantan-
nę lub zachoruje. I takie ubezpieczenie zdecydowanie 
ułatwia zadanie z ewentualną koniecznością zmiany ter-
minu lub odwołania wyjazdu. Takie ubezpieczenie od re-
zygnacji bardzo się przydaje w dzisiejszych czasach, bo 
umożliwia również zwrot poniesionych kosztów. 
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Turcja to kraj pełen słońca, zabytków, plaż i niezwy-
kłych miejsc. Można tu naprawdę zapomnieć o całym 
świecie. Niewątpliwie najczęściej wybieranymi kierun-
kami w tej części globu są Riwiera Turecka oraz Riwiera 
Egejska. Które miejsce najlepiej wybrać na wymarzone 
wakacje w Turcji? Każde z destynacji kusi nieco inny-
mi atrakcjami oraz zachęca do tego, by to właśnie w tej 
części Turcji spędzić swój urlop i dać się oczarować.
Riwiera Turecka - atrakcje i magiczne zakątki
Riwiera Turecka to przede wszystkim upalny klimat, rozległe 
plaże oraz zabytki pochodzące z czasów starożytnych. Najbar-
dziej okazałe budowle, pełne detali, piękna i rozmachu stwo-
rzyli tutaj Hellenowie. Kierunkiem najczęściej wybieranym zaś 
w tej części Turcji jest Alanya, chociaż to niesamowite miasto 
jest zaledwie początkiem atrakcji czekających w tym regionie. 
Mnóstwo tu hoteli, plaż oraz przeróżnych atrakcji.
Wybrzeże Alanyi
Obok miasta zaś znajdują się jaskinie Damlatas, zachwycają-
ce swoim wnętrzem. Na odwiedzających czekają tutaj liczne 
stalagmity i stalaktyty, a powietrze znajdujące się w środku 
zbawiennie wpływa na układ oddechowy. Warto także wybrać 
się na plażę Kleopatry, wokół której rozlewa się czysta i iskrzą-
ca woda. Można tutaj uprawiać różnorakie sporty wodne, 
a przede wszystkim nurkować.
Przepięknym miejscem jest także Kanion Koprulu, czyli park 
narodowy, który ma aż 360 kilometrów kwadratowych. Cu-
downe widoki, piękna natura pełna drzew i możliwość ob-
serwowania oraz bra nia udziału w spływach raftingowych 
sprawia, że nie sposób się tutaj nudzić, a dodatkowo można 

naprawdę wypocząć, czy też poczuć adrenalinę i świetnie się 
bawić.
Na Riwierze Tureckiej można także zobaczyć słynną plażę 
Iztuzu, czyli plażę żółwi. To tutaj wciąż jeszcze zagrożone wygi-
nięciem żółwie morskie Karetta wylęgują swoje młode. Dlatego 
też niektóre fragmenty plaży wyłączone są z użytku w trakcie 
tego procesu, by chronić te niezwykłe zwierzęta i ich młode.
Riwiera Turecka to także ogrom zabytków, takich jak amfite-
atry, świątynie, czy łaźnie. Warto zobaczyć ruiny Sardes znaj-
dujące się około 160 kilometrów od miasta Kusadasi, czy też 
odwiedzić Side i zwiedzić świątynię Apolla. Jeśli chodzi o ostat-
nią destynację to zachęca do tego także jej ulokowanie - nad 
morzem, w malowniczym miejscu.
Niezwykłe Pamukkale
Jeśli chodzi o relaks trudno ominąć gorące źródła znajdujące 
się wśród ruin miasta Herapolis oraz niedaleko klifów Pamu-
kkale. Po zwiedzaniu warto się w nich zanurzyć, by doświad-
czyć ich dobroczynnych właściwości. Relaks, piękno natury 
i bliskość pozostałości po czasach starożytnych sprawia, że 
miejsce to jest naprawdę wyjątkowe.
Riwiera Egejska i jej niezwykłe zakątki
Riwiera Egejska zajmuje obecnie dawne terytorium Licji oraz 
Starożytnej Grecji. Można tutaj wypoczywać na przepięknych 
plażach, cudownych wybrzeżach, w pełnych uroku wioskach, 
czy zwiedzając czekające tu zabytki. To idealne miejsce, by 
spróbować przeróżnych sportów wodnych oraz by poznać 
historię tego regionu.
Ruiny w Efezie
Jednym z miast, które koniecznie trzeba zobaczyć i które nie-
wątpliwie nadaje się na wspaniałe wakacje, jest Efez. Podobno, 
według legendy, jego założycielkami były Amazonki. Znajdują 
się tu ruiny wśród wzgórz, słynna Biblioteka Celsusa, Brama 
Herkulesa, czy też świątynia Artemidy. Ta ostatnia zaliczana 
jest do siedmiu cudów świata. Efez najlepiej zwiedzać po po-
łudniu, bo rankiem można spodziewać się w wielu miejscach 
tłumów.
Wczasy last minute na pewno udadzą się w Selçuk. Miasto to 
kusi olbrzymimi ruinami Bazyliki Św. Jana oraz ruinami zamku. 
Podobnie jest jeśli chodzi o uroczą wioskę Sirince. To raj dla 
smakoszy, którzy lubią próbować lokalnych produktów, a tak-
że dla tych, którzy potrafią zachwycić się tutejszą charaktery-
styczną architekturą.
Riwiera Egejska to także takie metropolie jak Milet, czy Tro-
ja, oraz niezwykle popularne wśród zamożnych turystów 
- Bodrum. Milet oraz Troja to już przede wszystkim ruiny, 
a w Bodrum można podziwiać wspaniałe krajobrazy, zamek 
Świętego Piotra oraz muzeum. Oczywiście we wszystkich tych 
destynacjach można zobaczyć znacznie więcej.
Wakacje w Bodrum

Ciekawie spędzić czas można także w Izmirze, w którym cze-
ka wielki port, zatoka oraz wspaniałe stare miasto - Konak. To 
ostatnie zachęca, by zobaczyć znajdujący się wewnątrz Wel-
wetowy Zamek - Kadifekale, pochodzący z IV wieku, plac Konak 
oraz bazar Kemeralti. Izmir to także liczne muzea, parki oraz 
mały meczet, który został pięknie ozdobiony ceramiką. Poza 
tym na odwiedzających czekają tutaj termy, które prawdopo-
dobnie pomogły wrócić do zdrowia wojownikom z Troi.
Kiedy pojechać do Turcji w zależności od miejsca i którą 
destynację wybrać na wakacje?
Riwiera Turecka jest niewątpliwie bardziej znanym miejscem, 
niż Egejska, chociaż ten drugi rejon wydaje się być bardziej 
malowniczy i różnorodny, jeśli chodzi o skarby natury. Jed-
nakże w każdym z nich można odnaleźć zarówno wspaniałe 
zabytki, jak i przepiękne plaże. Tak naprawdę warto zobaczyć 
oba i dać sobie czas, by rzeczywiście je zwiedzić, nacieszyć 
się ich pięknem oraz odkryć czekające w każdym z regionów 
skarby. Riwiera Turecka to klimat śródziemnomorski. Najlepiej 
przyjechać tu na wakacje w miesiącach od maja do październi-
ka. Upałów i temperatur powyżej 30 stopni można się tu spo-
dziewać w lipcu. Jeśli chodzi o Riwierę Egejską to najcieplejsze 
miesiące to lipiec, sierpień oraz wrzesień. W czerwcu tempe-
ratury sięgają tu już 24 stopni, podobnie jest we wrześniu.

RIWIERA 
TURECKA 

 CZY EGEJSKA 
- GDZIE NA 

WAKACJE DO 
TURCJI?

WAKACJE 
W CZASACH 

PANDEMII
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Pamiętacie jeszcze czasy Polski Ludowej? A może 
urodziliście się już w czasach demokratycznych? 

Sentyment, ciekawość, chęć „przeniesienia się 
w czasie”.  Jakie by nie były Wasze powody warto 

przyjść na imprezę plenerową Gminnego Centrum 
Informacji i powspominać.

Zapraszamy 22 sierpnia 2021 r. od godz. 12:00 do 
parku przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie. 

„Wspomnienie PRL-u”, czyli zlot zabytkowych po-
jazdów, stoiska tematyczne, koncert życzeń „Jak za 
dawnych lat”, sceny pacyfikacji strajku przez ZOMO 

oraz wiele innych atrakcji dla dużych i małych.

Boisko wielofunkcyjne w Osuchowie z dofi-
nansowaniem od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego

13 sierpnia w Muzeum Lniarstwa w Żyrardo-
wie odbyło się oficjalne podpisanie umów na  
dofinansowanie z Urzędu Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika obfitowała w umowy na realizację 
projektów, które już niedługo wpłyną na komfort 
życia mieszkańców subregionu żyrardowskiego, 
jednym z nich będzie nowe boisko o nawierzchni 
poliuretanowej w Gminie Mszczonów. 

Dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł prze-
znaczone zostanie na budowę sportowego 
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Pod-
stawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie. Całkowita wartość projektu wy-
niesie około 1 mln zł. Jak zauważył burmistrz 
Mszczonowa, Józef Grzegorz Kurek, do  
realizacji zadania brakuje 800 tys. zł, które gmina 
będzie musiała znaleźć we własnym budżecie. 

- Żałuję, że otrzymaliśmy to dofinansowanie tak 
późno, ponieważ wszyscy odczuwamy wzrost 
kosztów materiałów, a nawet samych przetar-
gów. Wykonawcy mają już swoje portfele zamó-
wień i nie muszą walczyć o inwestycje, więc teraz, 
gdy nie zależy im na dużych zleceniach, cena za 
usługi wzrasta – tłumaczy burmistrz. 

Projekt obejmuje budowę zespołu sportowego 
składającej się z boiska wielofunkcyjnego do piłki 
ręcznej, siatkówki i koszykówki. W planach jest rów-
nież budowa piłkochwytów i stałego sprzętu spor-
towego oraz innych elementów małej architektury.  
W ramach inwestycji nie ma planowanej wycinki 
drzew i krzewów. 

WL

Impreza plenerowa 
„Wspomnienie PRL-u”

200 tys. złotych na 
boisko w Osuchowie
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„Olszanka stanie się centrum rehabilitacji”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest największą 
i najstarszą organizacją, która działa w Polsce 
na rzecz dzieci już ponad 100 lat. Zaistniała jako 
stowarzyszenie z misją wspierania najmłod-
szych w ich prawie do życia, do zdrowia i do na-
uki. Projekt powstanie w malowniczej otulinie 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Gmi-
nie Puszcza Mariańska. Poza funkcją rehabilita-
cyjną ośrodek będzie równocześnie pełnił funk-
cję wytchnieniowego wsparcia rodzin oraz rolę 
integracyjną osób z niepełnosprawnościami ze 
środowiskiem osób zdrowych, poprzez działa-
nia ekologiczne, rekreacyjne i wypoczynkowe. 
Porozmawialiśmy o tej inicjatywie z Moniką Ja-
godzińską, Prezes Mazowieckiego Oddziału Wo-
jewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Kiedy rozpoczęła się Pani przygoda z TPD?
Miało to miejsce tuż po zakończeniu studiów i była 
to moja pierwsza praca. Jestem pedagogiem spec-
jalnym z wykształcenia, zatem kwestie opieki nad 
dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami jest mi 
bliska. Marzyłam o pracy w ośrodku adopcyjnym, 
a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w tamtym czasie było 
jedyną instytucją i organizacją, która prowadziła środki 
adopcyjne. Dopiero w latach 90. pojawiły się placówki 
publiczne i ośrodki prowadzone przez podmioty nie-
publiczne.
Praca jest wymagająca, prawda?
Jest to trudna praca, której trzeba się uczyć lata-
mi. Wraz z doświadczeniem rośnie pewność siebie 
i swego rodzaju obeznanie. Po 14 latach mojej pracy 
w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci zostałam dyrektorem 
Ośrodka Adopcyjnego. Obecnie jestem też prezesem 
Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dz-
ieci. Poznałam wszystkie segmenty pracy organizacji. 
W latach 90. nastąpiła aktywizacja grupy rodziców, 
tworzyły się koła przyjaciół dzieci z myślą o maluchach 
cierpiących na rzadkie i niezaopiekowanie schorzenia, 
takie, jak: mukowiscydoza, fenyloketonuria, wrodzona 
łamliwość kości, ADHD, niepełnosprawność intelektu-
alna i innego rodzaju dolegliwości – często sprzężone. 
Dieta dla alergików, dieta bezglutenowa, bezmleczna 
– były to rzeczy tajemnicze, a żywność trudno dostęp-
na.
Grupy rodziców wspierały się w wychowaniu dz-
ieci i poszukiwaniu ratunku. Jak widać, te zma-
gania trwały latami i dzisiaj odbywają się na sze-
roką skalę.
Rodzice wywalczyli sobie przestrzeń w służbie zdro-
wia. Powstały kliniki służące leczeniu zaburzeń 
u dzieci, pojawiły się placówki dedykowane dzieciom. 
Z czasem koła się usamodzielniały i powstawały nowe 
stowarzyszenia. Przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci 
powstało wiele stowarzyszeń np. Polskie Stowarzysze-
nie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, 
Komitet Ochrony Praw Dziecka. Tematyka szeroko ro-
zumianej niepełnosprawności jest mi znana.

Czy zauważyła Pani jakości pomocy niesionej 
osobom niepełnosprawnym?
Zauważyłam ogromny wręcz progres. Wokół nas żyje 
mnóstwo osób z niepełnosprawnościami. Przyzwy-
czailiśmy się do tego, że te osoby poruszają się na 
wózku inwalidzkim, o kulach czy w inny sposób. Jest 
mnóstwo niewidocznych niepełnosprawności i są one 
wyzwaniem naszych czasów. Przykładem są zaburze-
nia ze spektrum autyzmu. Rozwój medycyny umożliwił 
ratowanie życia noworodków, które niegdyś nie miały 
szans na przeżycie. Mnóstwo dzieci udało się ura-
tować, rozwijają się i funkcjonują, lecz niektóre z nich 
będą potrzebowały wsparcia do końca życia. Potr-
zebne jest ich wsparcie dzieciom nie tylko w okresie 
edukacji, ale także po zakończeniu nauki. Kiedy takie 
osoby wkraczają w świat dorosłych, okazuje się, że na 
rynku pracy nie ma dla nich miejsca. Stąd warsztaty 
terapii zajęciowej, domy dziennego pobytu – a my 
właśnie takie miejsce chcemy stworzyć w Olszance 
w gminie Puszcza Mariańska. Miejsce zagwarantuje 
chwilę wytchnienia dla rodziców, celem jest wsparcie 
ich codziennej pracy z dzieckiem.
Czy udało się zabezpieczyć środki na pokrycie 
kosztów tej inwestycji?
Szczęśliwie udało nam się pozyskać część środków 
na budowę ośrodka z Zarządu Województwa Mazow-
ieckiego. Olszanka to doskonała lokalizacja, otoczona 
zielenią, czystym powietrzem i z dostępem do wody 
tworzy zdrowy mikroklimat. W ośrodku powstaną 24 
miejsca noclegowe, z czego jeden pokój dostosowa-
ny do potrzeb osoby o innych gabarytach potrzebach 
– na przykład poruszającej się na wózku inwalidzkim. 
Wszystkie pomieszczenia dostosowane będą do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z program-
em „Opieki wytchnieniowej” podopieczni będą mieć 
u nas zagwarantowaną całodobową opiekę, zaję-
cia, rekreację i poczucie bezpieczeństwa. Chcemy 
tam także uruchomić zakład aktywności zawodowej, 
aby w miarę możliwości i chęci osoby przebywające 
w ośrodku mogły mieszkać i pracować.
Jakie aktywności będą zapewnione w ośrodku?
Powstanie pięć pracowni: gospodarstwa domowe-
go, multimedialna, pracownia ogrodnicza, krawiecka 
i techniczna. Olszanka ma potencjał przekształcenia 
się w centrum rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i za-
wodowej. Opieka będzie się odbywała całodobowo, 
a dodatkowo stworzymy własną kuchnię, aby nie uza-
leżniać się od cateringu i dostaw.
Kiedy nastąpi przecięcie wstęgi?
Zakończenie prac przewidziano na marzec-czerwiec 
2023 roku. Założeniem jest, aby placówka odpowi-
adała na potrzeby lokalnej społeczności, stała się 
schronieniem wsparciem dla osób z niepełnosprawn-
ościami z powiatu żyrardowskiego. Będzie to także 
miejsce pracy.
Czy można jakoś pomóc w tworzeniu ośrodka 
w Olszance?
Nie mamy jeszcze zabezpieczonej pełnej kwoty niez-
będnej do zakończenia budowy. Liczymy na pomoc 
ze strony lokalnej społeczności. Ponadto w sieci na 
siepomaga.pl trwa zbiórka na rzecz budowy naszego 
ośrodka. Podkreślę, że nie jest to budowa, lecz grun-
towna przebudowa istniejącego obiektu. Powstanie 
specjalne boisko, mini zoo, a cały ośrodek będzie no-
woczesny i ekologiczny. Budynek będzie ogrzewany 
przy pomocy pompy ciepła. Na terenie będzie funkc-
jonował także basen. Ośrodek zostanie stworzony od 
podstaw w trendzie ekologicznym. Mamy do zagos-
podarowania ponad 12 tys. mkw.

W minioną sobotę 14 sierpnia przed 
strażnicą OSP Grabina odbył się rodzinny 
piknik. Mieszkańcy Grabiny, Bartnik i Radzi-
wiłłowa zadbali o najmniejszy szczegół im-
prezy integracyjnej, a ich starania zostały 
nagrodzone piękną, słoneczną pogodą. 

Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce 2 lata 
temu.  – Postanowiliśmy w tym roku kontyn-
uować ten pomysł i wierzę, że nasz piknik stanie 
się tradycją. – mówi Kazimierz Sadowski, Prezes 
OSP Grabina.

Na stołach czekał  chleb domowego wypieku 
na naturalnym zakwasie, świeże owoce, pyszna 
lemoniada, wegetariańskie pasztety, domowej 
roboty smalec i ogórki, a także słodkości dla 
dzieci. Nie zabrakło uwielbianej przez maluchy 
zupy pomidorowej. Na mięsożerców czekały 
skwierczące na ruszcie kiełbaski i szaszłyki. – 
Harcerze z 15 DSH Andromeda zorganizowali 
uwielbiane przez maluchy malowanie buziek, 
przygotowaliśmy konkursu z nagrodami. Dzię-
ki uprzejmości Katarzyny i Piotra Wróblewskich 
pozyskaliśmy dmuchańce dla dzieci. Na stołach 
zaserwowaliśmy przygotowane przez naszych 
mieszkańców pyszne przysmaki. Znalazło się coś 
dla osób nieuwzględniających w swojej diecie 
mięsa – mówi Stanisław Stalmierski, współorga-
nizator.

Rzeczywiście, plastikowa krowa wypełniona wodą 
była wręcz oblegana przez dzieci, które chętnie 
wzięły udział w konkursie dojenia. 

- To mieszkańcy dla mieszkańców przygotowali tę 
zabawę. Wszystko po to, aby pokazać naszą goś-
cinność i przyjaźń. Przygotowaliśmy naturalne 
dania domowej roboty, a ciasta przygotowały 
mieszkanki, które chętnie dzielą się talentem 
kulinarnym – mówi Żaneta Kupita, współorgani-
zatorka.

Organizatorzy wydarzenia: Prezes OSP Kazimierz 
Sadowski, Stanisław Stalmierski, Żaneta Kupi-
ta, Natalia i Daniel Larsson, Elżbieta Kośmider, 
druhowie OSP Grabiny, mieszkańcy Grabiny oraz 
Stowarzyszenie „Z trzech stron”.

AW, fot. Krystian Mutryn

Wspólna biesiada
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Kolejne wsparcie dla 
Szkoły Podstawowej im. 
Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejo-
wickiej. W poprzednim 
numerze informowali-
śmy o dofinansowaniu 
jakie pozyskała szkoła na 
nowy sprzęt ułatwiający 
uczniom i nauczycielom 
kształcenie tak stacjo-
narna, jak zdalne, tym 
razem szkoła otrzymała 
kolejne wsparcie z Samo-
rządu Województwa Ma-
zowieckiego. 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Powie-
trza i Mikroklimatu MAZOW-
SZE 2021 (MlWOPiM MA-
ZOWSZE 2021) to autorski 
program wsparcia samorzą-
du województwa skierowany 
do gmin. Jego głównym za-
daniem jest poprawa jako-
ści powietrza i mikroklimatu  
Mazowsza oraz zagęszcze-
nie sieci stacji meteorolo-
gicznych w regionie. 

W ramach tegorocznej edy-
cji w powiecie żyrardowskim 
dofinansowanie otrzyma 

gmina Radziejowice. Dzięki 
wsparciu samorządu Ma-
zowsza w wysokości 15 tys. 
zł przy Szkole Podstawowej 
im. Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejowickiej 
zamontowane zostaną pod-
ziemne zbiorniki na wodę.

W tym roku wsparcie Ma-
zowsza pomoże w realizacji 
184 projektów przygotowa-
nych przez 172 mazowieckie 
gminy. Łącznie wartość dofi-
nansowania samorządu Ma-
zowsza do wszystkich pro-
jektów to blisko 11 mln zł. 

Podziemne zbiorniki na wodę 
w Kuklówce Radziejowickiej

Święto Chleba

Do końca sierpnia można 
składać prace konkurso-
we seniorów i wnucząt 
z terenu Gminy Radziejo-
wice. Konkurs Akcja-Ko-
operacja jest współorga-
nizowany przez Gminę 
Radziejowice i firmę Mat-
tel, która jest sponsorem 
nagród dla zwycięzców. 

Celem konkursu jest mię-
dzypokoleniowa współpraca 
między dziadkami i wnuczę-
tami oraz rozwój w rękodzie-
le. Chętni do wzięcia udzia-
łu muszą wspólnymi siłami 

wykonać pracę plastyczną 
o dowolnej tematyce i tech-
nice. Dopuszczalne są zarów-
no materiały naturalne jak 
i wtórne: drewno, rośliny su-
szone (z wyjątkiem gatunków 
objętych ochroną), produk-
ty spożywcze pochodzenia 
roślinnego, plastelina, glina, 
masa solna, włókna naturalne 
i sztuczne, plastik, metal, kar-
ton, makulatura, szkło, korek, 
guma, folia, folia aluminiowa, 
styropian, płyty CD, wata, 
włókna sztuczne, beton itp.

Zachęcamy do zapoznania 

się z Regulaminem Konkursu 
i zaakceptowania jego zało-
żeń. Należy również wypełnić 
Kartę zgłoszenia dostępnej 
na stronie Gminy Radziejo-
wice. 

Prace należy dostarczyć do 
GCK Powozownia przy ul. 
Sienkiewicza 6 w Radziejowi-
cach do 31 sierpnia. 

Zwycięska para otrzyma na-
grodę rzeczową ufundowaną 
przez firmę Mattel dla juniora 
oraz nagrodę rzeczową dla 
seniora.

Akcja–Kooperacja  
KONKURS DLA SENIORÓW I WNUCZĄT

Wójt Gminy Radziejowice zaprasza na Święto 
Chleba - lokalne Dożynki, które odbędą się 

dniu 28 sierpnia.

Wydarzenie oficjalnie rozpocznie się od mszy Świę-
tej w Kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Ra-
dziejowicach o godzinie 14:00, podczas której po-
święcone zostaną plony

Po mszy uroczysty korowód dożynkowy przejdzie 
na tere Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”. 
To właśnie tam zakończy się część oficjalna, a ze-
brani goście podzielą się tradycyjnie chlebem. 

Na scenie wystąpią m.in.: Orkiestra z Chmielnej, ze-
spół Pati Band i duet wokalny Weronika & Pamela. 
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Papa D! 

Święto zakończy się potańcówką pod chmurką, 
którą poprowadzi DJ Wojciech.

Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych, 
konkursów z nagrodami, pokazów tanecznych, 
smakołyków, rękodzieła i warsztatów kreatywnych. 
Podczas Święta Chleba zostanie rozstrzygnięty 
konkurs na wieniec lub kosz dożynkowy.
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Rafał Mitura: Tak! Będzie to nietypowa impreza 
— jubileusz 800-lecia istnienia Wiskitek. Przywró-
cenie praw miejskich traktujemy trochę jako pre-
zent, bo pierwsze wzmianki historyczne o Wiskit-
kach, które znaleźliśmy, pochodzą z roku 1221. 
W związku z tym, że prawa miejskie uzyskano 
z nadania królewskiego i przypada to na okres 
średniowiecza, będziemy też starać się oddać 
ten klimat podczas planowanych atrakcji. Uro-
czystość 800-lecia Wiskitek zaczyna się w piątek 
po południu. Goście będą mogli przenieść się do 
wioski rycerskiej, gdzie czekać będą rzemieślnicy 
z tamtych czasów. Organizujemy wystawę i pre-
lekcje historyczne. Oczywiście nie może zabrak-
nąć też części koncertowej w stylu średniowiecz-
nym i nie tylko. 
Chcecie podkreślić wyjątkowość swojej hi-
storii.
W naszym powiecie nie ma miejscowości tak 
historycznie ugruntowanej. W porównaniu do 
Żyrardowa i jego nieco ponad 100 lat to nasze 
800-lecie naprawdę robi wrażenie. Gdyby ówcze-
sne rody nie pokłóciły się z wiskitczanami. Ruda 
Guzowska była kiedyś Rudą Wiskicką, a samo 
tkactwo rozwinęło się na początku w Wiskitkach. 
Dopiero później różne okoliczności sprawiły 
o zmianie kierunku naszej lokalnej historii, np. 
pojawiła się kolej. Wiskitki straciły wtedy na zna-

czeniu, a kiedy mieszkańcy wzięli udział w po-
wstaniu styczniowym, utraciły prawa miejskiej. 
Dziś chcemy pokazać, że Wiskitki to wielokulturo-
wość. Zależy nam, żeby odtworzyć to w naszym 
wydarzeniu. Nie chcemy jedynie powielać sche-
matu przemówień i koncertów, dlatego w piątek 
wieczorem chcemy rozpalić paleniska na placu, 
odbędą się również pokazy miotaczy ognia. So-
bota jest już nieco bardziej oficjalna, bo jubile-
uszowa. Miasteczko średniowieczne dalej będzie 
żyło swoim życiem, a my poprowadzimy uroczy-
stą część obchodów — przemówienia, odsłonię-
cie pomnika. Po południu przejdziemy do części 
koncertowej trwającej do północy. O północy pla-
nujemy pokaz fajerwerków. W niedzielę kontynu-
acją wydarzenia będą Dożynki Powiatowo-Gmin-
ne. Warto wspomnieć, że w Wiskitkach odbywają 
się największe dożynki w całym powiecie. 
Zapowiada się naprawdę długi i bogaty 
w atrakcje weekend!
Zależy nam na płynnym przejściu z części jubile-
uszowej do dożynkowej. Chcemy też skorzystać 
z całej infrastruktury imprezowej, co umożliwi 
nam połączenie tych dwóch imprez.
Jubileusz 800-lecia skłania do refleksji. Jak 
zmieniało się Pana postrzeganie Wiski-
tek i czy przyznanie praw miejskich miało 
wpływ na ten obraz?

Po dwóch - trzech latach od objęcia funkcji moż-
na przejść do realizacji programu wyborczego. 
Początek kadencji to zobowiązania i inwestycje 
poprzednika, które trzeba doprowadzić do koń-
ca. Od roku 2021 wchodzimy w fazę wykonywa-
nia swoich inwestycji. Cieszę się, patrząc na to, co 
już udało się zrealizować i sądzę, że jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to do końca kadencji 
zrealizuję 90 procent programu wyborczego. 
Obejmował on m.in. modernizacje strażnic, roz-
budowy szkół. Na inwestycje potrzebna są oczy-
wiście pieniądze.  
Jak udaje się Gminie Wiskitki pozyskiwanie 
dofinansowań?
Uważam, że bardzo dobrze. W ubiegłym roku 

otrzymaliśmy w sumie 7,5 miliona złotych, mię-
dzy innymi na budowę kolejnych nitek kanaliza-
cji w Jesionce, Nowych i Starych Kozłowicach czy 
przebudowę ul. Rodu Łubieńskich w Guzowie. 
W tym roku otrzymaliśmy dotację, między innymi 
na boisko wielofunkcyjne w Jesionce, zakup wozu 
dla OSP Wiskitki czy wiele mniejszych inwestycji 
w sołectwach. 
Wszystko robimy po to, by Wiskitki były widoczne, 
bo drzemie w nich ogromny potencjał. Mamy kil-
ka atutów, które musimy wykorzystać. Rozwijamy 
tereny inwestycyjne wokół Wiskitek i w samych 
Wiskitkach. Rozbudowujemy infrastrukturę dro-
gową, wodociągowa i kanalizacyjną. W perspekty-
wie najbliższych 10 lat Wiskitki się rozwiną. 

Historia napędza rozwój 
800 lat Wiskitek 

Nowe boisko w Jesionce

13 sierpnia w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie nastąpiło 
oficjalne podpisanie umów na inwestycje w subregionie 
żyrardowskim. Jedną z dofinansowanych przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Inwestycji będzie boisko wie-
lofunkcyjne w Jesionce. 

- Ten projekt fajnie wpisuje się w już istniejący kompleks, 
gdzie jest plac zabaw i otwarta strefa aktywności. A ponie-
waż jest to inwestycja, która będzie realizowana w jednym 
z największych sołectw w gminie Wiskitki, z pewnością spo-
tka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców – mówił 
Rafał Mitura, burmistrz Gminy Wiskitki. 

Planowana inwestycja ma zostać oddana do użytku miesz-
kańców jeszcze w tym roku. 

To wyjątkowy rok dla Wiskitek! Po ponad 200 latach, w styczniu przywrócono miejscowości 
prawa miejskie Obchodzą też jubileusz 800-lecia istnienia. Takie wydarzenia nie mogą po-
zostać bez echa, dlatego zakończenie wakacji w Wiskitkach będzie miało wyjątkowy wyraz.

Kolejne inwestycje w Gminie Wiskitki to budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Jesionce z dofinansowa-
niem Marszałka Województwa Mazowieckiego na 
kwotę 200 tys. zł. Całość inwestycji kosztować będzie 
blisko 400 tys. zł. 
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15 sierpnia w Wiskitkach 86-letni mężczyzna zginął w wypadku samochodo-
wym na drodze krajowej nr 50. Poza kierowcą samochodowego osobowe-
go nie ma innych ofiar wypadku. 

W niedzielę na odcinku drogi łączącej węzeł Wiskitki z rondem na drodze 
krajowej nr 50, 86- letni kierowca Opla, zjeżdżając z autostrady A2 uderzył 
w bariery ochronne, a następnie w stojącą na poboczu naczepę. Mężczyzna 
zmarł na miejscu wypadku.

Pomimo przeprowadzonej reanimacji w wyniku doznanych obrażeń, 86-la-
tek zmarł na miejscu wypadku. Na miejscu wypadku czynności pod nadzo-
rem prokuratora wykonywali policjanci z Posterunku Policji w Wiskitkach, 
technicy kryminalistyki oraz policjanci z Wydziału Kryminalnego i Ruchu 
Drogowego żyrardowskiej komendy. 

ŚMIERTELNY WYPADEK  
W WISKITKACH

POLICJANCI SPOTKALI SIĘ Z HAR-
CERZAMI

W ramach akcji informacyjno - edu-
kacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo… nad wodą” przeprowadzono 
spotkanie z dziećmi przebywający-
mi na półkolonii nad żyrardowskim  
zalewem. 

W trakcie spotkania policjant-
ka omówiła podstawowe zasady  
bezpieczeństwa podczas wakacji,  
w tym wypoczynek nad wodą, zasady 
bezpieczeństwa na akwenach wod-

nych, zasady bezpieczeństwa w sieci,  
a także niebezpieczeństwa, które 
na nich czyhają w szczególności po-
przez granie w nieodpowiednie gry 
komputerowe. 

Ponadto omówiono bezpieczeń-
stwo w domu, w ruchu drogowym 
oraz przestrzegano dzieci, aby nie 
ufały osobom nieznajomym. 

W działania profilaktyczne włączyli 
się harcerze z ZHP Hufiec Żyrardów.

KPP Żyrardów

POLICJASTRAŻ MIEJSKA

9 sierpnia do dyżurnego Straży 
Miejskiej dotarło zgłoszenie, że na 
ul. Tadeusza Kościuszki przewrócił 
się mężczyzna pod wpływem alko-
holu i okaleczył niesioną przez sie-
bie szybą. Wysłany na miejsce patrol 
potwierdził zgłoszenie i wspomógł 
w działaniach przybyłych ratown-
ików medycznych, którzy po udzie-
leniu pierwszej pomocy mężczyźnie, 
zabrali go do szpitala. Doszło do 
przecięcia powłoki brzusznej. Oso-
bie zgłaszającej należą się podzię-
kowania za właściwą postawę,  
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 
drugiej osoby.

12 sierpnia dyżurny otrzymał zgło-
szenie o nieprzestrzeganiu obow-
iązku noszenia maseczek przez 
klientów w supermarkecie przy ul. 
Skrowaczewskiego. Wysłany patrol 
przeprowadził rozmowę dyscyplinu-
jącą z kierownikiem obiektu, doty-
czącą przestrzegania przepisów 
w związku z Covid-19, przez klientów 

wchodzących do sklepu.

13 sierpnia mieszkaniec zgłosił, że 
znalazł na ul. Jana Dekerta pozos-
tawianą klatkę ze świnką morską. 
Mieszkańcowi udzielono pomocy 
w przyjęciu zwierzątka do schronis-
ka dla zwierząt.

14 sierpnia wpłynęło zgłoszenie do 
dyżurnego Straży Miejskiej, że na ul. 
Gabriela Narutowicza jest potrzeb-
na pomoc medyczna dla młodego 
mężczyzny, który prawdopodobnie 
może mieć udar, albo być po uży-
ciu środków odurzających i dziwnie 
się zachowuje. Wysłany na miejsce 
patrol potwierdził zgłoszenie, zasta-
jąc mężczyznę na ulicy. Wezwany 
zespół pogotowia ratunkowego po 
przebadaniu, nie stwierdził zagroże-
nia życia mężczyzny. Za popełnione 
wykroczenie wyczerpujące znami-
ona nieobyczajnego wybryku Arka-
diusz R., został ukarany mandatem 
karnym.

Straż Miejska w Żyrardowie

STRAŻ POŻARNA
W środę 11 sierpnia ok godz. 9.24 
strażacy otrzymali wezwanie do po-
żaru w domu jednorodzinnym w Ży-
rardowie na ul. T. Kościuszki. Pożar 
miał miejsce w piwnicy, ale spowo-
dował zadymienie całego budynku. 
Mieszkańcy opuścili go jeszcze przed 
przybyciem zastępów straży pożar-
nej. Akcja ratownicza polegała na 
ugaszeniu ogniska pożaru w piwnicy 
oraz oddymieniu całego budynku. 
W akcji brało udział 9 strażaków z JRG 
Żyrardów.

W niedzielę 15 sierpnia ok godz. 
23.34 miał miejsce pożar opuszczo-

nego budynku w miejscowości Staro-
wiskitki-Parcel. Nieużytkowany budy-
nek mieszkalny był objęty pożarem 
już w momencie przyjazdu zastępów 
straży pożarnej. Akcja ratownicza 
polegała na ugaszeniu płonącego 
budynku z zewnątrz, a następnie do-
gaszaniu zarzewi ognia wewnątrz bu-
dynku. W pożarze nikt nie ucierpiał, 
ale sam budynek został poważnie 
uszkodzony. Część dachu zawaliła 
się. W nocnej akcji ratowniczej brało 
udział 5 strażaków z JRG Żyrardów, 
OSP Wiskitki i OSP Miedniewice.

KPPSP Żyrardów
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DYŻURY APTEK:

• 20 sierpnia
 ul. 1 Maja 50
• 21 sierpnia
 ul. Okrzei 51 C
• 22 sierpnia
 Al. Partyzantów 

15
• 23 sierpnia
 ul. Okrzei 16
• 24 sierpnia
 Al. Partyzantów 

11/13
• 25 sierpnia
 ul. POW 2D lok. 

11
• 26 sierpnia
 ul. POW 20 – 24

• 27 sierpnia
 ul. M. Curie-Skło-

dowskiej 14
• 28 sierpnia
 ul. Okrzei 16
• 29 sierpnia
 ul. F. de Girarda 5
• 30 sierpnia
 ul. F. de Girarda 

17
• 31 sierpnia
 ul. Wittenberga 3
• 1 września
 ul. Okrzei 16
• 2 września
 ul. Limanowskie-

go 30
• 3 września
 ul. 1-go Maja 40

PORADY I ZDROWIE

ZE STAROŚCIĄ NA „TY”

Nikt nie pytał bo ze-
pchnęliśmy temat sta-
rości poza margines in-
teresujących tematów. 
Kult młodości, piękno 
i ważność przypisana 
młodym, nienacechowa-
nym niedoskonałościami 
ciałom, skutecznie od-
wróciła społeczną uwa-
gę od osób starszych. 
Zmarszczki, siwe włosy, 
plamy skórne, utrata 
jędrności ciała stały się 
elementem, który zdys-
kwalifikował seniorów 
w wyścigu na podium 
atrakcyjności. Społeczna 
percepcja świata podda-
ła się wizji starzenia się 
jako zjawiska nieprzy-
jemnego, utożsamia-
nego z chorobami i sa-
motnością. Wieloletnie 
uprzedzenia do osób 
starszych, mające swoje 
podłoże w historycznych 
wydarzeniach, dopro-
wadziły do powstania 
gerontofobii. Pojęcie to 
oznacza: „irracjonalną 
obawę przed starymi 
ludźmi, przed kontak-
tem z nimi, jaki i przed 
procesem starzenia się 
rozumianym jako proces 
przemijania”. ( P. Szukal-
ski, Uprzedzenia i dys-
kryminacja ze względu 
na wiek (ageism)- przy-
czyny, przejawy, konse-

kwencje „Polityka Spo-
łeczna”, nr 2, 2004, s. 
12.)

Leon Dyczewski, polski 
socjolog powiedział: „to, 
że się starzejemy jest 
jednakowe dla wszyst-
kich. To, jak się starze-
jemy, jest różne dla 
każdego”. Trudno jest 
pamiętać o tym, że każ-
dy z nas będzie starcem 
w momencie sięgania 
na półkę sklepową po 
kosmetyki z hasłem „30 
plus”. Kiedy podbiegamy 
w tempie Supermana 
na przystanek autobu-
sowy, raczej nikt z nas 
nie myśli o tym, że za 
40 lat ten wyczyn może 
nam się nie udać. Cięż-
ko sobie wyobrazić, że 
oczywiste części infra-
struktury, takie jak scho-
dy, wysoki próg przy 
wejściu do bloku, brak 
windy w budynku, czy 
duże dystanse pomię-
dzy ławkami w mieście, 
mogą skutecznie elimi-
nować osoby starsze 
z codziennego społecz-
nego funkcjonowania. 
Częsty widok starszych 
twarzy w oknach miesz-
kań może mieć niewiele 
wspólnego ze stereoty-
pem osób starszych jako 
wścibskich. Poduszka 
pod łokieć widziana na 

ich parapecie nie jest 
przykładem tupetu „sta-
rej baby / starego dzia-
da”, a jedynie sposobem 
na zwiększenie komfor-
tu seniora, który nie 
rzadko jest więźniem 
własnego mieszkania 
między innymi z powo-
du barier architekto-
nicznych. 

Chcąc przeciwdziałać 
stereotypizacji osób 
starszych ze względu na 
fizyczny aspekt starości 
Poznańskie Stowarzy-
szenie Centrum Roz-
woju i Edukacji Obywa-
telskiej CREO stworzyło 
„skafander starości”. 
Edukacyjny projekt miał 
na celu uwrażliwienie 
młodych na problemy 
osób starszych.  Ska-
fander ten jest swo-
istym ubiorem, na który 
składają się: słuchawki 
zaburzające słuch, elek-
trody powodujące efekt 
drżenia rąk, gogle po-
garszające wzrok oraz 
obciążniki w postaci 
kamizelki i ciężkich ob-
ręczy zakładanych na 
kostki nóg w taki spo-
sób, by dodać młodemu 
człowiekowi tych do-
datkowych kilogramów, 
które zdają się ważyć 
chore stawy starszych 
osób. Projekt odniósł 
wielki sukces. Uczniowie, 
którzy brali udział w ini-
cjatywie poznańskiego 
stowarzyszenie, nie kryli 
wzruszeń. Trudno sobie 
wyobrazić, z czym wiąże 
się etap życia, który zda-
je się nas w danej chwili 
nie dotyczyć. Dlaczego 
zdaje się? Starzejemy się 
od momentu narodzin. 
Całe życie pracujemy na 
to, jak będzie wygląda-
ła nasza starość. Nasza 
w sensie jednostkowym 
– ja i Ty będziesz starym 
człowiekiem, ale przede 
wszystkim „nasza” 

w sensie społecznym. 
Pamiętajmy, że możli-
wość  poprawy jakości 
życia osób starszych 
zależy od świadomości, 
czym jest starość i jakie 
społeczne czynniki wpły-
wają na

sposób jej przeżywania. 
Sukces takich działań 
w dużej mierze zależy od 
języka jakim definiujemy 
rzeczywistość. Hasła, 
które towarzyszą nam 
na co dzień, takie jak: 
„gadasz jak stara baba”; 
„nie idziesz na impre-
zę? Ale zdziadziałeś!”; 
„co za roszczeniowy 
staruch”, są sloganami 
powtarzanymi z „dzia-
da pradziada”, które tak 
mocno wrosły w uprosz-
czony schemat myślenia 
o osobach starszych, że 
trudno zdać sobie spra-
wę, że upierdliwy w ga-
daniu może być i młody, 
a roszczeniowa postawa 
jest nie związana z wie-
kiem, ale z typem oso-
bowości człowieka. 

I co ważne, stereotypy 
dotykają każdej grupy 
wiekowej. Młodym lu-
dziom też się dostaje po 
uszach za ich „brak kul-
tury i ogłady” jak i wiele 
innych uogólnionych 
wyobrażeń na temat tej 
grupy wiekowej. Zamiast 
próbować nazywać sie-
bie nawzajem poprzez 
pełen uprzedzeń i obra-
zy język, którego podło-
żem najczęściej jest brak 
wiedzy, zacznijmy ze 
sobą rozmawiać. Tak po 
prostu. To jeden z tych 
niewielu dzisiejszych 
przywilejów, które mo-
żemy mieć całkiem za 
darmo, a i ze starością 
jest łatwiej na Ty niż na 
per Pani.

Aleksandra Zimoch
Socjolog, koordynatorka  

Klubu Seniora „Siwy dym!”

Pamiętam jak zapytałam na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, do którego uczęszczała moja Babcia Te-
reska – czym jest starość? Koleżanki Babci spojrzały po sobie oczami pełnymi zdumienia. Nastąpiła 
chwila ciszy przepełnionej konsternacją. Potem nastąpił niesamowity zwrot w stronę podekscytowa-
nia pełnego refleksyjności - ,,Starość? Jeju. No tak. Ojej. Pytasz o starość. Przecież my jesteśmy stare.  
Nikt nigdy w życiu nas o to nie pytał!” 

TWOJA KREW, 
MOJE ŻYCIE

100. ZBIÓRKA KRWI W ŻYRARDOWIE

Akcje krwiodawstwa w mieście cieszą się dużą 
popularnością, czego może dowodzić fakt, że 12 
sierpnia na Placu Jana Pawła II po raz setny sta-
nął krwiobus.
Tym razem ponad 50 osób stawiło się na Placu Jana 
Pawła II, by oddać krew. I choć nie wszyscy zostali za-
kwalifikowani do donacji, wynik ten jest jednym z lep-
szych od początku lokalnych akcji. 
- Duża część z tej grupy to ludzie, którzy przyszli dziś 
oddać krew po raz pierwszy. Do tej pory, podczas 100 
akcji (pierwsza odbyła się 19 października 2013 roku), 
udało się pobrać 3104 jednostek krwi (każda po 450 
ml). Krwiodawcy nie muszą już jeździć do sąsiednich 
miast, tylko mogą oddawać krew w naszym mieście. 
Cieszę się, że udało się do tego doprowadzić. – mówi 
Mateusz Modrak, żyrardowski koordynator akcji „Two-
ja krew, moje życie”.
Świadomość Polaków w kwestiach krwiolecznictwa 
wzrasta od kilku lat. Krwi nie da się wyprodukować, 
ani niczym zastąpić, dlatego tylko od nas zależy, czy 
poszkodowani w wypadkach, przewlekle chorzy lub 
pacjenci klasyfikowani do operacji, będą mieli szanse 
na przeżycie. Krew, którą oddajemy trafia do banków 
krwi, a stamtąd, w miarę potrzeb, rozdysponowywana 
jest do szpitali, gdzie może pomóc uratować ludzkie 
życie. 
- Ludzie, którzy przychodzą oddawać krew, poświę-
cają swój czas, przyprowadzają swoich znajomych, 
informacje o akcjach rozpowszechniają na swoich 
profilach w mediach społecznościowych. Przychodzą 
bez względu na pogodę – opowiada Mateusz Modrak. 
- Krwiodawstwo bez tych ludzi nie byłoby możliwe. 
Krwiodawstwo istnieje właśnie dzięki tym ludziom - 
dodaje.
Zainteresowani oddaniem krwi mogą zapoznać się 
z harmonogramem akcji na Facebooku: Krwiodaw-
stwo w Żyrardowie.  

Gerontofobia 
Pojęcie  w rozumieniu P. Szukalskiego oznacza: „irracjonalną obawę przed starymi ludźmi, przed 

kontaktem z nimi, jaki i przed procesem starzenia się rozumianym jako proces przemijania”.
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7, 8 i 9 sierpnia mieszkańcy Żyrardowa mieli 
okazje zapoznać się z kolejną artystyczną in-
terpretacją wydarzeń z 1883 roku, czyli Straj-
kiem Szpularek. Klimatyczne wnętrza Loftów 
de Girarda zaaranżowano na scenę Perfor-
mensu tanecznego „Szpule” w choreografii 
Marii Bijak. 
6 uzdolnionych tancerek z całej Polski stworzyło 
nieszablonowy przekaz inspirowany emocjami, ja-
kie towarzyszyły przodkiniom dzisiejszych Żyrardo-
wian w trudach Strajku Szpularek. W spektaklu wy-
stąpiły: Dana Chmielewska, Ilona Gumowska, Anna 
Kamińska, Katarzyna Leszek, Ewa Noras i Sabina 
Romańczak. 
Performens „Szpule” opiera się w znacznej mierze 
na przeżycia i emocjach Szpularek z 1883 roku. 
W spektaklu skupiono się na emocjach, które pobu-
dziły robotnice do strajku: obłęd, histeria i załama-
nia nerwowe. By dopełnić obrazu tamtych wyda-

rzeń, choreograf, Maria Bijak, szukała informacji 
w Muzeum Lniarstwa, archiwach Muzeum Ma-
zowsza Zachodniego, a nawet na ulicach miasta 
zaczepiając przypadkowych przechodniów. 
- Cały ten pomysł zrodził się od mojego tra-
fienia na historię Strajku Szpularek, kiedy za-
częłam grzebać w poszukiwaniu informacji, to 
zwyczajnie zaczęło mnie to wciągać. Po prostu 
nie mogłam tego zatrzymać – mówi Maria Bijak, 
choreograf „Szpul”. – Taniec jest bardzo abstrak-
cyjny, więc paradoksalnie trzeba mieć bardzo 
konkretne tematy, na których trzeba pracować, 
by stworzyć choreografię. Tu skupiłyśmy się na 
pracy szpularek, mokrych prządek, które zrobiły 
na nas ogromne wrażenie. 
I choć tancerki nie planują kolejnych spekta-
kli w najbliższym czasie, w najbliższym czasie 
zostanie udostępniony film wyprodukowany 
w trakcie występów. 

KULTURA

Po raz 6 Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie 
zostało docenione za swoją wystawę. To 
już XV edycja konkursu „Mazowieckie Zda-
rzenia Muzealne – Wierzba”. W tym roku 
o tytuł w jednej z sześciu kategorii ubiega-
ło się aż 130 inicjatyw. Kapituła konkurso-
wa przyznała 27 nagród i 13 wyróżnień dla 
najlepszych wystaw, projektów otwartych 
i edukacyjnych, najciekawszych wydaw-
nictw a także projektów online. Muzeum 
Lniarstwa w Żyrardowie uzyskało wyróż-
nienie za wystawę „Żakardowe wzory”.

- Od 4 lat Muzeum Lniarstwa jest wybierane 
w konkursie co roku. Są lata, kiedy dostajemy 
dwie nagrody lub jak w tym roku wyróżnienie. 

Ale ważne dla nas jest to, że w ogóle nasze zdarze-
nia muzealne są dostrzegane – mówi Jacek Czubak, 
Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego. – Dla 
mnie ta ekspozycja „ „ jest najważniejszą ze wszyst-
kich dotychczasowych, bo cieszę się, że udało nam 
się uratować żyrardowskie żakardy. 

W tym roku do konkursu zgłoszono aż 130 inicjatyw, 
w tym 7 wystaw przygotowanych przez mniejsze 
muzea, 23 wystawy przygotowane przez większe 
muzea, 22 projekty otwarte, 22 projekty edukacyj-
ne, 26 wydawnictw oraz 29 projektów w kategorii 
„Muzeum w sieci”. Spośród nich wybrano 27 naj-
lepszych i przyznano 13 wyróżnień. Uroczysta gala 
wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom i wyróżnio-
nym odbędzie się 23 września 2021 w Państwo-
wym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu Potańcówka w Parku Seniora 
już za nami. To było emocjonujące popołudnie z zespołem Senior 
Band, który z entuzjazmem został przyjęty przez mieszkańców 
Żyrardowa. I choć wydarzenie odbyło się w Parku Seniora, muzy-
ka i taniec nie mają lat, a na parkiecie wraz z seniorami bawili się 
mieszkańcy w różnym wieku. 

Potańcówka w Parku Seniora na stałe wpisała się w harmonogram miejskich 
wydarzeń. To spotkanie z muzyką, na które wszyscy mieszkańcy Żyrardowa, 
szczególnie seniorzy, czekają z utęsknieniem. Tegoroczny cykl spotkań roz-
począł występ zespołu Senior Band. 

- Wydaje mi się, że nam wszystkim takie wydarzenie było potrzebne. Po 
miesiącach lock downu pragniemy wyjść z domu i poczuć wolność, którą 
daje muzyka i taniec – mówił Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski.

Faktycznie mieszkańcy na wydarzeniu pojawili się tłumnie, nie zostawiając 
w Parku Seniora wolnych miejsc siedzących. Potańcówka była doskonałą 
okazją do zabawy przy muzyce na żywo, ale przede wszystkim do spotkania 
na świeżym powietrzu. 

Kolejna impreza w ramach cyklu Potańcówka w Parku Seniora odbędą się 
22 i 28 sierpnia o godzinnie 17:00. 

Kolejne wyróżnienie dla 
Muzeum Lniarstwa 

Pląsy w Parku Seniora

Taniec Szpularek  
w spektaklu „Szpule”
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 Konkurs!
Wyślij do nas wiadomość SMS na numer +48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki,  
a my obdarujemy 5 pierwszych osób  naszym redakcyjnym kubeczkiem, parasolem oraz czapką!

Pionowo
1. niespoistość, brak związku 
2. jeden z najwybitniejszych 

i najpopularniejszych polskich 
reżyserów

3. rodzaj obuwia przeznaczony 
do noszenia w mieszkaniu

4. ruch ręki towarzyszący 
mowie

5. miasto i gmina w Brazylii
6. kraina nad Zalewem Wiśla-

nym
8. Felicjan - polski piosenkarz 
11. twierdza paryska z XIV wieku 
12. obywatel Sri Lanki 
13. radca z żoną
14. system przekazywania i roz-

powszechniania progra-
mów radiowych

16. opracowanie piosenki
17. Stolnik z „Pana Tadeusza”
19. utrwalenie przetworów 

owocowych i warzywnych 
za sprawą zalewy octowej

20. popularne papugi występu-
jące głównie w Australii

22. próg skalny na Nilu
29. kolor podobny do koloru 

kawy z mlekiem
30. pustynia pomiędzy Chinami, 

a Mongolią 
32. rosyjski odpowiednik pol-

skiego imienia Jan

36. jeden ze stanów w USA
38. krótki, pobieżny opis, stresz-

czenie czegoś
39. kod portu lotniczego poło-

żonego na wyspie Alderney
41. program wykonujący pewne 

czynności w zastępstwie 
człowieka

44. naczynie kuchenne służące 
do gotowania lub duszenia 
potraw

45. opłata pobierana przez pań-
stwo za przewóz towarów 
przez granicę

47. mogą się różnić w zależno-
ści od cech charakteru

48. zarządzanie czymś
49. dawniej mieszkańcy Etiopii 
50. tańszy, syntetyczny zastępca 

wełny
51. jeden z procesów erozyj-

nych
52. urządzenie umożliwiające 

odbiór i odsłuchiwanie 
audycji 

53. Janusz - polski dziennikarz, 
prezenter radiowy i telewi-
zyjny, prowadził program 
Fort Boyard 

55. tworzywo aminowe 
56. czarny owoc krzewu o pę-

dach okrytych kolcami 
58. rzeka w Anglii
62. brytyjski transatlantycki 

statek pasażerski
64. pomieszczenie dla więźnia 
65. inaczej wilk morski
67. organella ruchu u niektó-

rych mikroorganizmów
68. inaczej drewniak
69. wartość natężenia prądu 

elektrycznego
70. miasto we Włoszech, w re-

gionie Toskania 
72. w mitologii irańskiej syn 

Ahury Mazdy
75. zdrobnienie imienia Wio-

letta
76. rzeka w Szkocji
77. lina do ustawienia żagla
79. ciężka lub wyczerpująca 

praca

Poziomo
1. stanowią składniki ściółki 

leśnej
4. miasto w województwie 

podlaskim
7. miasto we Francji 
9. może być wykorzystana na 

pokrycie strat wynikających 
z realizacji umowy

10. łańcuch górski w Ameryce 
Południowej

12. pomieszczenie przezna-
czone do przeprowadzania 
badań naukowych

15. jadowity wąż
18. stolica Syrii
21. pojazd latający lub pocisk
23. naród zaliczany do ludów 

tureckich
24. Michel - książę Moskwy 
25. gatunek ssaka z rodziny 

wołowatych
26. układ wojskowy zawarty na 

mocy Traktatu północno-
atlantyckiego

27. skrót od Komisji do Spraw 
Unii Europejskiej

28. preparowanie, fałszowanie
31. surowcem do jego wytwa-

rzania może być wełna
32. kod portu lotniczego 

w Stambule
33. uczucie wzywające do na-

tychmiastowego działania
34. naczynie, najczęściej wyko-

nane z porcelany lub szkła
35. zdrobnienie od imienia 

Alicja
37. miasto w powiecie grójec-

kim
40. pasażerska samolotu 
42. postać biblijna Starego 

Testamentu
43. pseudonim japońskiego 

pisarza, pochodzącego 
z Tokio

46. darowanie lub złagodzenie 
prawomocnie orzeczonych 

kar
49. osoba przystosowująca 

utwór literacki do potrzeb 
filmu lub teatru

51. ceremonia oddawania czci 
Bogu 

54. duchowny kierujący twspól-
nymi modłami w meczecie

55. w psychologii polega na 
powtarzaniu pozytywnych 
twierdzeń na własny temat

57. Smith- brytyjski piosenkarz
59. miejscowość w USA w stanie 

Arkansas 
60. słynie ze zdolności do zmia-

ny ubarwienia
61. zygzakowata - gatunek węża 
63. region geograficzny w połu-

dniowo-wschodniej Polsce
66. gromadzenie, przechowy-

wanie zbędnych rzeczy
68. przylądek w USA, na którym 

znajduje się Centrum 
Kosmiczne

71. dawne brytyjskie przedsię-
biorstwa branży lotniczej

73. ang. skrót od Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia 
Krytyków Sztuk

74. pesymizm, postrzeganie 
przyszłości w ciemnych 
barwach

78. przewidujący to, co może 
się zdarzyć

80. dział metrologii dotyczący 
pomiarów liczby obrotów 
różnych części maszyn 
w ruchu 

81. w judaizmie: zespół doktryn 
mistycznych opartych na 
kabale

82. pomijać to, co uważa się za 
mniej ważne
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Emilia Ślęzak
„Pan Chopin i nutki”

Psotne nutki się spotkały  
w klawiaturze fortepianu:

„Może razem coś zagramy? 
Niekoniecznie według planu”.

Na pulpicie instrumentu  
leżał zapis nut gotowy,

kompozytor go zostawił,  
kiedy dostał bólu głowy.

Żwawe nutki na rozgrzewkę  
w berka wyścig urządziły.
Tak hasały po klawiszach,  

że ten zapis gdzieś zgubiły!

Zanim się zorientowały,  
ile narobiły szkody,

kompozytor wszedł do sali,  
a był to nasz Chopin młody.

Nutki czasu już nie miały, 
by rozmyślać o swym czynie,
więc w pośpiechu tak skakały,  

aż zajęły pięciolinię!

Pan Fryderyk zaczął granie,  
a nutki tak grzecznie stały,

że nie zauważył nawet,  
kiedy zagrał utwór cały!

Z ulgą rzekł klucz wiolinowy:  
„No, to mamy problem z głowy”.

Tym sposobem, moi mili,  
nutki pozmieniały plany,

powstał utwór całkiem nowy,  
dziś Mazurkiem a-moll zwany.

Wiersz nagrodzony w 2019 r. 
w Ogólnopolskim Konkursie 

Literackim „Weź słowo do ręki”  
we Wrocławiu.
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Historia dawnego Schönlinde, czyli dzi-
siejszej Krasnej Lipy w Czechach – jedne-
go z miast partnerskich Żyrardowa oraz 
miejsca, skąd 164 lata temu do naszego 
miasta przejechało dwóch przedsiębior-
ców, na zawsze zmieniając jego historię 
– Karol August Dittrich oraz Karol Teo-
dor Hielle.
Krasną Lipę od Żyrardowa dzieli niewiele 
ponad pół tysiąca kilometrów. Znajduje się 
na najdalej na północ wysuniętym obszarze 
naszych południowo-zachodnich sąsiadów, 
na terenie tzw. cypla szluknowskiego w Gó-
rach Łużyckich; miejsca, gdzie już od tysiąca 
lat ściera się ze sobą kilka kultur. W XI wie-
ku rozpoczęła się kolonizacja tych terenów 
przez niemieckich osadników pochodzących 
z Frankonii i Turyngii, do których w następ-
nym wieku dołączyli osadnicy z Fryzji. Kolo-
niści zasiedlali niewielkie, często opuszczone 
słowiańskie osady, znacznie je rozbudowując 
oraz stworzyli wiele nowych, a ich najliczniej-
szy napływ przypada na pierwszą połowę XIII 
wieku i panowanie w Czechach króla Prze-
mysława Ottokara I.
Dawniej przez Szluknowsko przechodziła 

najkrótsza droga handlowa łącząca Miśnię 
z Żytawą, przez co wzdłuż szlaku prowadzą-
cego przez te dzikie odstępy leśne i niezliczo-
ne skalne uskoki, w XIII wieku powstało wiele 
zameczków, jak ten w Rumburgu (Rumburk) 
czy zniszczony w XIV wieku w Schönbuche 
(Krasny Buk), obok którego założono osadę 
Schönlinde (Krasna Lipa).
Nazwa osady, którą po raz pierwszy wspo-
mniano w dokumentach w 1361 roku - Pięk-
na Lipa, związana była z rosnącym na terenie 
tej miejscowości majestatycznym drzewem 
- lipą drobnolistną - zwaną w późniejszych 
latach „Tysiącletnią lipą”. Na terenie wsi 
w latach 1332-1368 wybudowano pierwszy 
drewniany kościół, a do 1573 roku podlegała 
ona rodom władającym sąsiednim zamkiem 
Tollenstein (Tolštejn), przez pewien czas 
kontrolowanym przez grupę rycerzy-rozbój-
ników, trudniących się napadaniem na oko-
liczne miejscowości. Mieszkańcy Schönlinde, 
jak i innych osad znajdujących się w regionie 
Szluknowsko, zajmowali się przede wszyst-
kim rolnictwem i hodowlą bydła. W XVI wieku 
coraz częściej jednak można było spotkać tu 
domową produkcję różnych tekstyliów, która 

zyskała na większym znaczeniu pod koniec 
XVII wieku, gdy w miasteczku zajęto się tkac-
twem lnianym.
Na początku XVIII wieku w Schönlinde przo-
dowała już uprawa lnu, z którego chałupni-
czą metodą produkowano przędzę i płótno, 
masowo skupowane następnie przez kupca 
pochodzącego z sąsiedniego Rumburka - Ro-
berta Allasona. W następnych latach okolicz-
ny arystokrata hrabia Filip Kinsky sprowadził 
angielskich ekspertów, między innymi Johna 
Barnesa i Johna Cecilla, których zdaniem było 
wskazanie najlepszych miejsc do powstania 
jego przyszłej fabryki włókienniczej. W 1731 
roku angielscy eksperci wskazali hrabiemu 
najwłaściwszą lokalizację, czyli Schönlinde, 
podobnie jak ponad 100 lat później w Pol-
sce, Filip de Girard wskazał Rudę Guzowską 
jako najlepsze miejsce pod budowę Fabryki 
Wyrobów Lnianych.
Pod koniec lat 30. XVIII wieku hrabia Kinsky 
sprzedał maszyny, ale też powstały bielnik, 
niewielką pończoszarnię, tkalnię i farbiarnię 
miejscowym przedsiębiorcom – pierwszym 
fabrykantom z Schönlinde. Wówczas więk-
szość okolicznych łąk i pól powoli zaczęto 

przeznaczać na bielenie płótna. Wzrosła tak-
że ilość produkowanych wyrobów pończosz-
niczych i nici lnianych. W latach 1754-1758 na 
niewielkim wzniesieniu przy rynku w Schön-
linde, w miejscu gdzie stał pierwszy kościół, 
wybudowano barokowy kościół rzymskoka-
tolicki pod wezwaniem św. Magdaleny, któ-
ry w 1777 roku został powiększony o wieżę, 
a w latach 1816-1818 wybudowano prowa-
dzące do niego imponujące schody. W 1818 
roku w miasteczku mieszkało ponad 3100 
osób, prawie wyłącznie pochodzenia nie-
mieckiego i wyznania rzymskokatolickiego.
Z czasem w miasteczku zaczęły pojawiać się 
nowe fabryczki i różne firmy, zajmujące się 
handlem powstającymi w okolicy wyrobami, 
a poziom zamożności jego mieszkańców 
znacząco wzrósł. Jedną z takich firm była 
firma Joseph May & Söhne, założona przez 
dziadka Karola Teodora Hielle, a w latach 40. 
XIX wieku kierowana przez brata jego mat-
ki i jednocześnie swojego przyszłego teścia 
Franza Maya. Rodzina Hielle wywodziła się 
z sąsiedniej miejscowości Schönbuche, od-
dalonej od Schönlinde o niecały kilometr. 
W tej samej firmie rozpoczął pracę pocho-

Historia dawnego Schönlinde

fot. Rynek w dawnym Schönlinde, czyli dzisiejszej Krasnej Lipie w Czechach, druga połowa XIX wieku.fot. “Tysiącletnia lipa” w Krasnej Lipie, od której miejscowość wzięła swoją nazwę, druga połowa XIX wieku.

fot. Dawne Schönlindedzisiejsza Krasna Lipa w Czechach, początek XX wieku.
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dzący z Lipska Karol August Dittrich. Po 
pewnym czasie, mając ponad dwadzieścia 
lat, sprowadził się na stałe do Schönlinde, by 
w 1849 roku wraz ze swoim szwagrem Karo-
lem Teodorem Hielle założyć firmę Hielle & 
Dittrich. W tym okresie w miasteczku miesz-
kało już prawie 5500 osób i Karola August był 
jednym z niewielu ewangelików, dlatego też 
wszystkie dzieci Dittrichów po matce zostały 
ochrzczone w kościele katolickim św. Maga-
daleny.
Dittrichowie wprowadzili się do domu nale-
żącego dawniej do teścia obu wspólników - 
Franza Maya. Dom ten, znajdujący się przy 
ówczesnej Schönbüchler Strasse (obecnie 
ulicy Kijowskiej, a przez pewien czas - ulicy 
Karola Dittricha), powstał najprawdopodob-
niej w 1766 roku i został zbudowany przez 
producenta mydła Dominika Röslera. Po 
śmierci Dominika Röslera dom odziedziczył 
jego syn Józef (Joseph), a następnie córka 

Józefa - Elżbieta, przyszła żona Johanna Jo-
sepha Maya. Kolejnym właścicielem został 
syn Elżbiety i Johanna Josepha - Franz May, 
a po nim dom przypadł jego córce Teresie 
i jej mężowi Karolowi Augustowi Dittricho-
wi. W 1863 roku Karol August kupił sąsied-
ni budynek wraz z przylegającym do niego 
budynkiem gospodarczym i kazał je zburzyć. 
Na uzyskanej przestrzeni postawił dwa nowe 
domy prezentujące różne style architekto-
niczne, które wraz z pierwotnym domem 
Dittrichów utworzyły imponującą całość – 
największy dom w Schönlinde. Karol August 
Dittrich i Karol Teodor Hielle po pierwszych 
dużych inwestycjach w zakupioną w 1857 
roku fabrykę i osadę fabryczną Żyrardów, 
z każdym kolejnym rokiem coraz lepiej za-
rabiali na swojej z początku dość ryzykownej 
inwestycji, a z czasem stali się najbogatszymi 

mieszkańcami Schönlinde i okolicy.
Region Szluknowsko znajdował się na samym 
krańcu cesarstwa austriackiego, a później 
austro-węgierskiego, jednak jego mieszkań-
ców, tak jak innych mniejszych i większych 
miejscowości, nie uniknął udział w różnych 
wojnach toczonych przez Wiedeń. Tak było 
między innymi w 1859 roku, gdy trwała wojny 
Francji wraz z Piemontem i Sardynią przeciw 
Austrii, czy w 1866 roku w trakcie konflik-
tu z Prusami. Podczas wojny z 1866 roku, 
gdy armia pruska przekroczyła 22 czerwca 
granice, Schönlinde znalazło się pod obcą 
okupacją, a na jego mieszkańców spadł obo-
wiązek utrzymania pruskich żołnierzy. Pra-
wie dwa tygodnie później, 3 lipca rozegrała 
się olbrzymia bitwa pod Sadową (w czeskiej 
historiografii określana mianem bitwy pod 
Hradec Králové), wygrana przez Prusy, w któ-
rej udział wzięło prawie pół miliona żołnierzy 
i po której dobiegła końca hegemonia Au-

stro-Węgier w Europie środkowej, a Otton 
von Bismarck mógł przystąpić do realizacji 
swojego najważniejszego celu - zjednoczenia 
Niemiec.
W 1870 roku cesarz Franciszek Józef I nadał 
Schönlinde prawa miejskie. Trzy lata później 
rodziny Hielle i Dittrich doprowadziły do za-
warcia w kościele św. Magdaleny małżeństwa 
przez Edwarda, syna Karola Teodora i Flory 
Hielle oraz Elżbiety, córki Karola Augusta 
i Teresy Dittrich. Związek ten stał się symbo-
lem jedności obu rodzin oraz ich zgody, co 
do dalszego zarządzania firmą oraz odległą 
żyrardowską fabryką. Przez okres kilkunastu 
lat, Edward i Elżbieta mieszkali w Żyrardowie, 
gdzie w 1875 roku urodził się im syn Alfred, 
który w przyszłości wraz księciem Hohen-
lohen – Schillingsfurstem pomógł sfinanso-
wać i otworzyć słynnemu Ettore Bugattiemu 

jego pierwszą fabrykę samochodów w Mol-
sheim w Alzacji. W 1884 roku małżeństwo 
Hielle wyjechało na stałe z Żyrardowa, a rok 
później Edward rozpoczął budowę swojego 
nowego, przypominającego baśniowy zamek 
domu w Schönlinde, którego budowa zakoń-
czyła się w 1887 roku – odtąd najpiękniejsze-
go budynku w tej miejscowości.
W 1881 roku rodzina Dittrich przekaza-
ła ziemię pod budowę nowego cmenta-
rza w Schönlinde, a 6 lat wcześniej hojnie 
wsparła tu budowę szkoły dziewiarstwa 
zawodowego. Zaangażowanie w działania 
filantropijne i charytatywne wzrosła jednak 
wielokrotnie za czasów Karola Dittricha jr., 
podobnie jak to miało miejsce w Żyrardowie. 
Po śmieci ojca, Karol jr. zlecił w latach 1888-
1889 budowę okazałego grobowca rodziny 
Dittrich według projektu znanego niemiec-

kiego architekta Juliusa Karola Raschdorffa, 
a trzy lata później przeznaczył znaczny teren 
pod powstanie parku miejskiego. Podobnie 
jak Karol August, Karol jr. wspierał finansowo 
karierę zawodową wybitnego artysty urodzo-
nego w Schönlinde - Augusta Frinda, także 
po rezygnacji z funkcji prezesa Towarzystwa 
Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich Hielle-
go i Dittrcha w 1899 roku. To August Frind 
około 1900 roku zaprojektował herb dla 
Schönlinde, który został oficjalnie zatwier-
dzony i nadal pozostaje herbem Krasnej 
Lipy (w uproszczonej formie). W tym czasie 
w mieście mieszkało już prawie 7000 osób.
Karol Dittrich jr. wraz z siostrami i matką Te-
resą darowali duże sumy na rożne roczni-
ce związane z panowaniem cesarza czy 
powstaniem miasta Schönlinde, święta, na 
wiele organizacji jak np. towarzystwo wete-
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fot. Obecny wygląd rynku w Krasnej Lipie w Czechach.

fot.Fragment domu Dittrichów w dawnym Schönlinde,  
czyli dzisiejszej Krasnej Lipie w Czechach, druga połowa XIX wieku.

fot. Dawne Schönlinde, czyli dzisiejsza Krasna Lipa w Czechach, koniec XIX wieku.

fot. Dawne Schönlinde, czyli dzisiejsza Krasna Lipa w Czechach, koniec XIX wieku.
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ranów wojskowych z Schönlinde, na pomoc ubogim i powstanie hospicjum w 1895 roku. 

Dittrichowie ufundowali powstanie szpitala 
im. cesarzowej Elżbiety Bawarskiej w 1901 
roku, budowę miejskiego uzdrowiska w 1904 
roku, pomnika lwa w parku z okazji 60. rocz-
nicy panowania cesarza Franciszka Józefa 
I w 1908 roku, miejskiej sieci wodociągowej 
w 1908 roku, szkoły dla gospodyń domo-
wych w 1909 roku. Działalność charytatywna 
rodziny Dittrich była kontynuowana jeszcze 
po śmierci Teresy i Karola jr. W tym czasie 
rodzina ufundowała budowę domu dziecka 
imienia Teresy Dittrich w 1920 roku i domu 
starości w 1922 roku, zakończono także pra-
ce nad kaplicą i kryptą w rodzinnym grobow-
cu. I to wszystko tylko w samym Schönlinde, 
a przecież działania filantropijne i charyta-
tywne Dittrichów miały miejsc także w Żyrar-
dowie (między innymi budowa szpitala, przy-
tułku dla starców, trzech kościołów, Domu 
Ludowego im. Karola Augusta Dittricha, czyli 
dzisiejszego Centrum Kultury), jak i w wielu 
innych miejscowościach znajdujących się 
obecnie w trzech państwach.
28 października 1918 roku, pół roku po bez-
potomnej śmierci Karola Dittricha jr., prokla-
mowano powstanie niepodległej Republiki 
Czechosłowackiej. 12 listopada w Wiedniu 
powstała z kolei Republika Niemieckiej Au-
strii, która rościła sobie pretensje do tere-
nów zamieszkałych przez ludność niemiecką, 
także tzw. Niemieckich Czech, obejmujących 
swoim terytorium Schönlinde. Dopiero inter-
wencja wojsk czechosłowackich pod koniec 
listopada 1918 roku doprowadziła do przyłą-
czenia się tych terenów do Pragi, choć jesz-
cze przez prawie rok los Niemieckich Czech 
był niepewny. W tym czasie z pomnika lwa 
w parku w Schönlinde zerwano wizerunek 
cesarza Franciszka Józefa I, a w jego miej-
sce w 1925 roku pojawił się krzyż wojsko-
wy. Związane było to z usuwaniem symboli 
upamiętniających monarchię Habsburgów. 
W 1919 roku oficjalnie zmieniono nazwę 
miejscowości – Schönlinde zastąpiła Krasna 
Lipa. W 1921 roku w mieście mieszkało pra-
wie 6000 osób, w tym 97 % stanowili Niem-
cy (w całej Czechosłowacji mieszkało wtedy 
ponad 3 miliony Niemców, stanowiąc tym 
samym 23.6 % ogółu populacji). Pod koniec 
lat 20. XX wieku rodzina Dittrich przeniosła 
siedzibę firmy z Krasnej Lipy do Drezna, do 
jednego z domów, które na początku XX wie-
ku wybudował tam Karol Dittrich jr. W mię-
dzyczasie firma Hielle & Dittrich została po-
zbawiona znacznej cześć posiadanych prze 
nią gruntów w Czechosłowacji, na podstawie 
reformy rolnej z 1920 roku.
29 września 1938 roku Szluknowsko, tak jak 
cały tzw. Kraj Sudetów, pod nieobecność 
przedstawiciela Czechosłowacji, za zgodą 
Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch przyznano 
hitlerowskim Niemcom (tzw. układ monachij-
ski). Wróciła wówczas nazwa Schönlinde, po-
nownie zmieniona w 1945 roku po wkrocze-
niu do niej wojsk Armii Czerwonej. Nastąpił 

wtedy prawdziwy koniec Schönlinde – z mia-
sta wypędzono prawie wszystkich miesz-
kańców, na miejsce których sprowadzono 
z różnych części kraju około 3000 Czechów, 
Słowaków i Romów. Ograbiono i zniszczono 
wiele budynków, tzw. „poniemieckich”. Prze-
stał działać wówczas „Brauerei Schönlinde” 
- browar funkcjonujący od dziesięcioleci, 
a z pomnika lwa w parku miejskim zerwano 
już wszystkie tablice. Doszło też do zniszcze-
nia grobowca rodziny Dittrich, jak i innych 
„poniemieckich” grobów. W przejętym przez 
państwo domu rodziny Dittrich utworzono 
dom starców. Budynek latami był zaniedby-
wany, aż w końcu został doprowadzony do 
ruiny i rozebrany w 1970 roku, w tym samym 
roku, w którym rozebrano jeden z dwóch ko-
ściołów w Krasnej Lipie - kościół staro-kato-
licki z 1901 roku.
Schönlinde po II wojnie światowej straciło 
swoich naturalnych gospodarzy. W jego miej-
sce powstała Krasna Lipa, z całkiem nowymi 
mieszkańcami, w której dopiero niedawno 
odkryto niezwykłą historię tego miejsca i ży-
jących tu dawniej ludzi. W 2000 roku otwar-
to Park Narodowy Czeska-Szwajcaria, a jego 
siedzibą stał się dawny dom dziecka im. Te-
resy Dittrich w Krasnej Lipie. Postawiono na 
turystykę i historię, nie na politykę historycz-
ną. Odkryto na nowo postać miejscowego 
artysty Augusta Frinda, a w 2018 roku funda-
cja Omnium stała się prawnym właścicielem 
grobowca rodziny Dittrich, rozpoczynając 
tym samym starania o jego pełną renowację. 
W 2020 roku park miejski otrzymał imię Ka-
rola Augusta Dittricha, niejako wzorując się 
na Żyrardowie, a na pomnik lwa wróciły ko-
pie oryginalnych tablic w języku niemieckim 
oraz wizerunek cesarza Franciszka Józefa 
I. Obecnie w Krasnej Lipie mieszka ponad 
3500 osób, a samo miasteczko przyciąga 
swoim urokiem, historią i jest otwarte na no-
wych zwiedzających.

Autor: Mateusz Waśkowski  
Muzeum Mazowsza Zachodniego  

i „Echo Żyrardowskie”  
na łamach Życia Powiatu Żyrardowskiego

Więcej informacji 
mogą Państwo 

znaleźć na stronie 
www.facebook.com/echozyrardowa/

fot. Obecny wygląd dawnego szpitala im. cesarzowej Elżbiety Bawarskiej w Krasnej Lipie.

fot. Wybudowany przez rodzinę Dittrich w 1901 roku  
szpital im. cesarzowej Elżbiety Bawarskiej w dawnym Schönlinde, początek XX wieku.

fot. Obecny wygląd dawnego domu rodziny Hielle w Krasnej Lipie.

fot. Hala sportowa wybudowana przez rodzinę Hielle oraz dom Edwarda i Elżbiety Hielle w dawnym Schönlinde,  
czyli dzisiejszej Krasnej Lipie w Czechach, koniec XIX wieku.

fot. Grobowiec rodziny Dittrich w dawnym Schönlinde, czyli dzisiejszej Krasnej Lipie w Czechach,  
początek XX wieku.
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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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Łukasz Dajek pokonał górski 
bieg Gorce Ultra Trail – GUT 
102 na 9 miejscu w kategorii 
open. Dystans, który zawod-
nik przebiegł w nieco ponad 
13 godzin, to aż 102 km. 

Podstawowym założeniem GUT 
102 jest poprowadzenie jednej 
trasy przez cztery najsłynniejsze 
gorczańskie szczyty: Lubania, Tur-
bacza, Kudłonia i Gorca. Jest to 
kluczowy warunek symboliczne-
go przebiegnięcia całych Gorców. 
Na trasie zawodnicy wbiegają do-
datkowo na Mogielicę, najwyższy 
szczyt Beskidu Wyspowego. 

O swoich odczuciach zawodnik 
napisał na blogu: „Chyba zadowo-
lony – przede wszystkim, dlatego 
że wyciągnięte wnioski z ostatnie-

go biegu i szybko wprowadzone 
zmiany w treningach zaowocowa-
ły podczas tego startu. Sprawdził 
się mój eksperyment z jedzeniem 
i regularnym przyjmowaniem 
pokarmów i suplementów. Nie 

zabrakło mi paliwa dzięki czemu 
nogi wytrzymały do samego koń-
ca.”

Więcej na blogu:
www.jedzibiegaj.pl

102 km w nieco ponad 13 godzin Silver Gym: Trening na 
mocne plecy z Tomkiem 
Srebrnikiem

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

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

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

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

15 sierpnia w związku z ob-
chodami Święta Wojska Pol-
skiego tradycyjnie ulicami 
Żyrardowa wystartował Bieg 
Patriotyczny Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. W tym roku 
w biegu wzięło udział ponad 
100 uczestników. 

W tym roku wyjątkowo silnie pre-
zentowały się grupy biegowe Aka-
demii Piłkarskiej Żyrardowianki 
i Run de Girard. Do pokonania za-
planowano dwukilometrową tra-
sę ulicami: Narutowicza, Ściegien-

nego, Wyszyńskiego i Kościuszki. 

Klasyfikacja kobiet:

I miejsceL Julka Mońka

II miejsce: Sylwia Burzyńska

III miejsce: Maria Frąckowiak

Klasyfikacja mężczyzn:

I miejsce: Wiktor Adamiec

II miejsce: Paweł Zajkowski

II miejsce: Mateusz Krupa

Patriotyczny nie zna wieku, co po-

kazały kilkulatki, które dotrzymy-
wały tempa dorosłym. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowy 
medal. 

Zwycięzcom puchary wręczył 
zastępca Prezydenta Żyrardo-
wa, Adam Lemiesz, który nie krył 
entuzjazmu z zaangażowania 
mieszkańców w wydarzenie. Bieg 
Patriotyczny nie zna wieku, co po-
kazały kilkulatki, które dotrzymy-
wały tempa dorosłym. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowy 
medal.

Bieg patriotyczny Żołnierzy Wyklętych
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