
Otwarcie drogi Powiatowej 
Wręcza-Mszczonów

Huczne urodziny 
miasta i gminy Wiskitki

1 września uczniowie szkół z powiatu żyrardowskiego znów usłyszeli pierwszy dzwonek. 
Po wakacyjnym odpoczynku rozpoczyna się czas nowych wyzwań i zdobywania wiedzy. 
Wszystko wskazuje na to, że dzieci i młodzież naukę w roku szkolnym 2021/2022 odbędą 
w szkolnych murach. 
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Największa inwestycja drogowa re-
alizowana przez Powiat Żyrardow-
ski 26 sierpnia 20221 została odda-
na do użytku. Mieszkańcy mogą już  
korzystać z drogi powiatowej nr 4715W łą-
czącej  Wręczę oraz Mszczonów. 

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinan-
sowaniu z budżetu państwa w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych z ramienia Wojewody Ma-
zowieckiego na kwotę ponad 26 mln zł. Kolejne 7 
mln zł przeznaczyli inwestorzy z Park of Poland, 
Suntago – Wodny Świat. 

Więcej na stronie 5.

To z pewnością było największe i najgorętsze 
wydarzenie tych wakacji w powiecie żyrar-
dowskim. Choć co roku największe imprezy 
odbywają się w Żyrardowie, rok 2021 bezape-
lacyjnie należy do Wiskitek.

Więcej na stronie 6 i 7.

Ekologiczne ciepło 
kosztuje więcej?

„W bieżącym roku mieliśmy już dwie podwyż-
ki - pierwsza zaczęła obowiązywać od 1 lute-
go, druga od 1 kwietnia. Kolejna, trzecia pod-
wyżka, zacznie obowiązywać od 1 września. 
Łącznie w stosunku do cen ze stycznia 2021 r. 
mówimy o 12% podwyżce.”  

 strona 8.

Dzieci wreszcie wróciły do szkoły!

R E K L A M A
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OTWARTE DRZWI INTERNATU

NAGRODY ZA WYBITNE 
OSIĄGNIĘCIA

WAŻNE

R E K L A M A

31 sierpnia w Resursie uczniowie żyrardowskich szkół spotkali się z Pre-
zydentem Żyrardowa Lucjanem Krzysztofem Chrzanowski, zastępcą 
Prezydenta Adamem Lemieszem oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Ur-
szula Wieczorkiewicz-Tkacz. 36 uczniów otrzymało gratulacje za dosko-
nałe wyniki z egzaminów ósmoklasisty. Wielu z nich zdobyło maksymal-
ną liczbę punktów. 
Nagrody z rąk Prezydenta Miasta Żyrardowa otrzymali:

- Są to absolwenci szkół podstawowych z Żyrardowa, którzy właśnie rozpo-
czynają naukę w szkołach ponadpodstawowych. Dzisiejsze nagrody są przy-
znawane za wyniki za rok szkolny 2020/2021 – mówiła Dyrektor Wydziału 
Edukacji Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz.
Tego dnia stopień nauczyciela mianowanego nadano: Wioletcie Barańskiej 
(SP-1), Małgorzacie Marii Kowalczyk (SP-3), Małgorzacie Marii Rybkowskiej 
(SP-3), Ewie Staniszewskiej (SP-7), Agacie Tovmasyan (SP-7).

SP. nr 1:
Kamil Borucki,
Wiktoria Zawalich,
Michał Antosz,
Wiktoria Jabłońska,
Kacper Kozak,
Jagoda Matyja,
Gabriela Michalska, 
Matylda Owczarek, 
Julia Ryszkowska, 
Milena Stanio,
Jakub Szwemberg, 
Wiktoria Wojnarowicz,
Milena Zagrajek

SP. nr 3:
Małgorzata Chudy,
Jakub Jankowski,
Jakub Smolarek,
Zuzanna Staszewska,
Zofia Targowska,
Jakub Tkacz,
Fabian Tworo,
Dominika Walczak,
Karolina Wieprzkowicz,
Amelia Woźniak
SP. nr 7:
Natalia Dymkowska,
Mikołaj Kleszczewski,

Laura Knąber
SP. nr 4:
Piotr Baka,
Anna Jarkiewicz,
Wiktoria Kamińska
SP. nr 6:
Jakub Chyła,
Jakub Grankowski,
Zuzanna Kamińska,
Mateusz Nantal,
Dominika Rzepczyk,
Joanna Sadowska,
Bartosz Szymański

Już 20 września pierwsi uczniowie 
Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Żyrardowie wrócą do in-
ternatu. Właśnie dobiega końca 
I etap przebudowy i modernizacji 
budynku. 31 sierpnia starosta po-
wiatu żyrardowskiego Krzysztof 
Dziwisz oraz Dyrektor Specjal-
nego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego Monika Modrzejewska 
uczestniczyli dziś w odbiorze 2 
piętra, co pozwoli 28 dzieciom na 
powrót do internatu.

Warta około 10 mln zł inwestycja, jaką 
jest modernizacja Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Żyrardowie była 
koniecznością. Budynek budowany 
w latach 60. od dziesiątek lat nie był 
modernizowany, co przekładało się 
na komfort uczniów. Ponad pół wie-
ku temu w założeniu architektów sy-
pialnie miały pomieścić 10 łóżek dla 
uczniów, przez co sypialnia miały 33 
m2. Dzisiejsze rozporządzenia mówią 
o zminimalizowaniu liczby uczniów do 
maksymalnie czterech w pokoju. 

Dużym problemem dla ośrodka były 
bariery architektoniczne, które unie-
możliwiały sprawne funkcjonowanie 
młodzieży. Dużym problemem był 
brak łazienek w pokojach i windy, 
której budowa postępuje. W nowym 
projekcie zwiększono liczbę gabine-
tów terapeutycznych oraz małe sale 
do nauczania indywidualnego, o co 
wnioskowali rodzice i wychowawcy. 
Obecnie przygotowywana jest także 
kuchnia dydaktyczna i pralnia. Będzie 
też nowa sala sportowa i prysznice 
zlokalizowane w jej pobliżu, a także 
boisko wielofunkcyjne, plac rehabi-
litacji i siłownia. A choć przebudowa 
szkoły trwa nadal, część uczniów już 
niedługo powróci do internatu.

- Sama inwestycje realizowana jest po 
to, żeby przystosować placówkę dla 
dzieci niepełnosprawnych. Ten czę-
ściowy odbiór 2 piętra internatu to 
przede wszystkim możliwość przeby-
wania uczniów, którzy są jednocześnie 
naszymi wychowankami, w warunkach 
domowych w pobliżu szkoły, a jedno-
cześnie bez konieczności angażowa-
nia rodziców w dodatkowe przewozy 
– mówi Dyrektor Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno – Wychowawczego Monika 
Modrzejewska.

Jak przekazała nam dyrektor placów-
ki, pierwszy miesiąc upłynie uczniom 

i wychowawcom na organizowaniu 
internatu dla domu. Kadra pedago-
giczna zdaje sobie sprawę, jak ważna 
jest adaptacja wychowanków w nowej 
przestrzeni, co niejednokrotnie pod-
kreślali również rodzice, śledzący na 
bieżąco postępy inwestycji. 

- W trakcie budowy pojawiali się ro-
dzice naszych uczniów. Szczególnie 
ważna była dla nich sprawa interna-
tu. Zdarzało się, że rodzice, którzy nie 
mogli do nas przyjść lub byli zainte-
resowani miejscami, które obecnie 
są niedostępne, otrzymywali od nas 
zdjęcia – opowiada dyrektor placówki. 

Niestety odbiór części internatu nie 
oznacza końca inwestycji, dlatego 
konieczna była współpraca z innymi 
placówkami, by uczniom umożliwić 
naukę stacjonarną. 

- Poprosiliśmy o współpracę Zespół 
Szkół nr 1 i Zespół Szkół nr 2. To 
właśnie tam uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
mogą przebywać podczas zajęć lekcyj-
nych, a także spożywać posiłki – mówi 
Starosta Powiatu Żyrardowskiego 
Krzysztof Dziwisz. – Dziś jesteśmy do-
piero w połowie drogi, ale chcieliśmy 
dać tą możliwość uczniom w nowym 
roku szkolnym, by miały miejsce, 
w którym mogą przebywać i odpocząć 
po zakończeniu zajęć.
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SZKOŁA LIDERÓW W ŻYRARDOWIE

MAMY NOWE PRZEDSZKOLE! 

WAŻNE

Od dziesięcioletni w Żyrardowie nie było no-
wego przedszkola. Aż do teraz! 1 września 
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 6 
im. Krasnala Hałabały przeniosły się do no-
wego budynku przy ul. ks. Stanisława Brzó-
ski, na który wszyscy mieszkańcy czekali 
długie lata. Nowoczesne wnętrza przyjęły 
dodatkowo siedemdziesięcioro dzieci, które 
zasilą szeregi miejskich przedszkolaków. 

10 mln zł kosztowała Miasto budowa nowego 
przedszkola przy ul. ks. Stanisława Brzóski. Co 
istotne były to pieniądze pochodzące bezpośred-
nio z budżetu miasta. I choć nie pozyskano na 
ten cel dofinansowań, zapotrzebowanie na nowy 
budynek dla najmłodszych mieszkańców było tak 
ogromne, że włodarze miasta zdecydowali się na 
poniesienie tych kosztów. Dziś wiemy, że ta inwe-
stycja opłaciła się setkami uśmiechów i okrzyków 
zachwytu.

- Dla mnie to ogromny powód do dumy, że oświa-
ta żyrardowska wzbogaciła się o nowy, bardzo no-
woczesny budynek – tłumaczył Prezydent Żyrar-

dowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.  – Od ponad 
20 lat na terenie Żyrardowa nie wybudowano no-
wego przedszkola. Wiem, że próby takiego zada-
nia podejmowali moi poprzednicy w zakresie roz-
budowy i remontu przedszkola przy ul. Leszno. 

Dotychczasowy budynek Miejskiego Przedszkola 
nr 6 im. Krasnala powstał w latach 70. minione-
go wieku i swoje lata świetności już dawno ma za 
sobą. Dwa podobne obiekty (przy ul. Parkingowej 
i Nietrzebki) ciągle wykorzystywane są na potrze-
by Miejskiego Przedszkola nr 2 i 8. 

- Trwają zaawansowane prace nad rozwiąza-
niem problemu przedszkoli w północnej dzielni-
cy mieszkaniowej. Wiemy, że tam potrzebne jest 
przedszkole, które zastąpi te dwie placówki – do-
daje prezydent.

Ciesząc się jednak dopiero co otwartą inwestycją, 
władzom miasta udało się pozyskać dofinansowa-
nie z funduszy europejskich w wysokości 490 tys, 
zł na wyposażenie przedszkola, podniesienie kwa-
lifikacji nauczycieli i zabezpieczeniem środków na 
przyszłe wynagrodzenia kadry.

25 i 26 sierpnia w żyrardowskiej Resursie od-
było się szkolenie „Przywództwo w samorzą-
dzie”. W związku z pandemią covid-19 było 
to pierwsze stacjonarne spotkanie samorzą-
dowców. Gospodarzem wydarzenia był Prezy-
dent Miasta Żyrardowa. Organizatorem Przy-
wództwa w Samorządzie jest Fundacja Veolia 
i Szkoła Liderów.

„Przywództwo w samorządzie” to program szko-
leniowy poświęcony tematowi rezyliencji (odporno-
ści) miejskiej, czyli zdolności miast do wychodzenia 
z kryzysów i uodparniania się na nie w przyszłości, 
dzięki umiejętnościom zauważania potencjalnych 
zagrożeń. City resilience (rezyliencja miejska) po-
zwala spojrzeć na miasto jako organizm, zestaw na-
czyń połączonych, gdzie mieszkańcy, lokalne władze, 
przedsiębiorcy i przedstawiciele innych sektorów 
współpracują, aby stworzyć rozwiązania optymalne 
dla wszystkich. W programie w sposób szczególny 
przyglądamy się trzem wymiarom miejskiej rezylien-
cji, które okazują się dziś szczególnie ważne: przy-
wództwu, środowisku i zdrowiu. 

- Żyrardów nas pochwycił swoją historią. Tym, że zo-
stał stworzony jako pewne marzenie. A kiedy tu po 
raz pierwszy przyjechałam, pomyślałam, że chciała-
bym, żeby inni samorządowcy zobaczyli, jak kiedyś 

myślano o funkcjach miasta i jak je realizowano i co 
w tej chwili się z tym dzieje – mówi Katarzyna Czajka 
– Chełmińska, wiceprezes fundacji Szkoła Liderów. 
- Celem tego projektu jest kształcenie samorzą-
dowców w zakresie city resilience, czyli budowania 
odporności miasta na różne kryzysy, uważamy, że 
Żyrardów spełnia wszystkie warunki, o których mó-
wimy i poszerzamy wiedzę samorządowców. To 
miasto musiało nauczyć się wychodzenia z kryzysu 
w latach 90. I choć nie zawsze odnosiło sukcesy, to 
chc emy z jego dorobku i doświadczenia skorzystać 
– dodała wiceprezes. 

„Przywództwo w samorządzie” to program z zakre-
su przywództwa samorządowego, skierowany do 
kierownictwa urzędów miejskich, szefów instytu-
cji publicznych oraz radnych miejskich wybranych 
miejscowości. W 2020 roku odbyła się pierwsza 
edycja programu. W 2021 roku odbywa się druga 
edycja programu, w którym uczestniczy 11 mniej-
szych i średnich miast, z m.in.: Żyrardowa, Słupcy, 
Darłowa, Leśnej i Świecia. 

- Liczę na to, że to spotkanie przyniesie wiele cen-
nych informacji, jak dziś, w tych trudnych czasach, 
być liderem wśród lokalnej społeczności. Poza tym 
takie szkolenia wśród innych samorządowców, to 
dobra promocja Żyrardowa – mówił Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski, Prezydent Żyrardowa.
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1 września uczniowie szkół 
z powiatu żyrardowskiego znów 
usłyszeli pierwszy dzwonek. Po 
wakacyjnym odpoczynku rozpo-
czyna się czas nowych wyzwań 
i zdobywania wiedzy. Po nagłych 
zmianach w nauczaniu to zdal-
nym, to znów stacjonarnym, wy-
nikających z covid-19, wszystko 
wskazuje na to, że dzieci i mło-
dzież naukę w roku szkolnym 
2021/2022 odbędą w szkolnych 
murach.
Mimo ciągłej niepewności związanej 
z pandemią covid-19 uczniowie szkół 
z powiatu żyrardowskiego nowy rok 
szkolny rozpoczęli tradycyjnie od 
apelu w murach swoich szkół. Dwa 
miesiące rozłąki od rówieśników 
wywołały radosne uśmiechy na twa-
rzach młodzieży. Pełni nadziei są 
również nauczyciele i rodzice, dla 
których ostatnie lata szkolne wiązały 
się z nagłymi reorganizacjami pracy 
i życia rodzinnego. 
- Kończą się wakacje i wracamy do 
szkoły, która właściwie dla uczniów 
jest prawie drugim domem. To stwier-

dzenie nie jest pozbawione sensu, 
bo przecież szkoła uczy i wychowuje. 
O tym warto pamiętać – mówi Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski Prezydent 
Żyrardowa. – Niestety ostatnie czasy 
były dość trudne w związku z pande-
mią covid-19 zarówno dla nauczycie-
li, jak i dla uczniów. Dlatego z okazji 1 
września wszystkim biorącym udział 
w procesie dydaktycznym – całemu 
gronu pedagogicznemu i wszystkim 
uczniom, żeby ten rok szkolny był ro-
kiem normalności i nauki stacjonar-
nej – dodaje prezydent.
Wszystkie szkoły zobowiązane są 
do przestrzegania reżimu sanitar-
no – epidemiologicznego i zgodnie 
z wytycznymi opracowanymi przez 
MEiN, MZ i GIS. Wytyczne te przewi-
dują szczegółowe zasady dotyczące 
higieny, czyszczenia i dezynfekcji po-
mieszczeń, a przede wszystkim zale-
cenia dotyczące realizacji zajęć. 
Wytyczne mówią o zachowaniu dy-
stansu w przestrzeniach zamknię-
tych jak sale lekcyjne w odległości 1,5 
m. W przypadku, gdy taka odległość 
nie może zostać zachowana, należy 

nosić maseczki. Ponadto nauczy-
ciele zobowiązani są do wietrzenia 
pomieszczeń przed, po i w trakcie 
lekcji, a także w dni wolne od zajęć. 
W Żyrardowie wszystkie szkoły wy-
posażone są w system ozonowania 
pomieszczeń.

MEiN zwraca również uwagę na ko-
nieczność wsparcia kondycji psy-
chicznej uczniów, która może wyma-
gać interwencji po powrocie do szkół 
po wielomiesięcznej izolacji uczniów 
od społeczności szkolnej. 

Jak możemy przeczytać w wytycz-
nych: „W obliczu zagrożeń psychicz-
nych, na jakie narażone były i są 
dzieci i młodzież dbałość o bezpie-
czeństwo zdrowotne musi być roz-
sądnie godzona z dbałością o zdro-
wie psychiczne. Należy brać obie te 
potrzeby pod uwagę i szukać rozwią-
zań.”

W związku z wystąpieniem ryzyka 
nierówności w poziomie nauczania 
po okresie nauki zdalnej, w żyrar-
dowskich szkołach do grudnia za-
planowano 1740 godzin zajęć wspo-
magających dla uczniów klas IV-VIII 
i szkół ponadpodstawowych.

MEiN, GIS i MZ rekomendują również 
szczepienia dla nauczycieli i uczniów, 
których wiek dopuszcza do progra-
mu szczepień. Warto jednak podkre-
ślić, że szczepienia są dobrowolne, 
a w przypadku wystąpienia niepo-
kojących objawów u uczniów lub na-
uczycieli, mają być oni natychmiasto-
wo odizolowani i odesłani do domu. 
Warto również zwrócić uwagę na 
ogromną rolę rodziców i opiekunów 
dzieci i młodzieży. W przypadku po-
dejrzenia infekcji nie należy posyłać 
dzieci do szkół i przedszkoli, by nie 
narażać innych na ewentualne za-
chorowania. 
Rodzice powinni również zwrócić 
uwagę, by dzieci nie zabierały nie-
potrzebnych przedmiotów do pla-
cówek oświatowych, dbały o higienę 
i częstą dezynfekcję rąk oraz ogólne 
zasady sanitarne.
Musimy pamiętać, że dbanie o bez-
pieczeństwo zależy od nas wszyst-
kich i tylko przy stosowaniu zasad 
higieny jesteśmy w stanie w znacz-
nym stopniu zminimalizować ryzyko 
zachorowań.

POWRÓT DO SZKOŁY



5ŻPŻ • CZWARTEK • 2 WRZEŚNIA 2021

Największa inwestycja drogowa realizowa-
na przez Powiat Żyrardowski 26 sierpnia 
20221 została oddana do użytku. Mieszkań-
cy mogą już korzystać z drogi powiatowej nr 
4715W łączącej Wręczę oraz Mszczonów. 

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinan-
sowaniu z budżetu państwa w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych z ramienia Wojewody Ma-
zowieckiego na kwotę ponad 26 mln zł. Kolejne 7 
mln zł przeznaczyli inwestorzy z Park of Poland, 
Suntago – Wodny Świat.  

Budowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek 
Wręcza – Mszczonów ma długość 2,794 km, a cał-
kowity koszt realizacji tego zadania to 33 261 934 
zł. 

- To był honor móc podpisać w imieniu Zarządu Po-
wiatu Żyrardowskiego otwarcie inwestycji za ponad 
33 mln zł. Dzięki pozyskanym funduszom rządowym 
(ponad 26 mln zł), wybudowaliśmy wiadukt i drogę 
na odcinku Wręcza - Mszczonów. Nasza inwestycja 
została wsparta przez firmę Global Park (ponad 7 
mln zł). 

Cieszę się, że z takim zespołem (Krzysztof Maciej-
czyk, Krzysztof Rdest, Andrzej Koźbiał i Stanisław 
Nalej), mam zaszczyt zmieniać powiat żyrardowski 
na lepsze! Dziękuję również Przewodniczącemu Rady 
Klaudiuszowi Stusińskiemu wraz z Radnymi, których 
wsparcie przy takich inicjatywach jest nieocenione . 

Cieszę się, że świetna współpraca Zarządu Powiatu 
przynosi efekty, a Rząd RP i inne instytucje wspierają 
nasze inicjatywy. Przed nami jeszcze wiele inwesty-
cji, które już niebawem rozpoczniemy dla naszych 
Mieszkańców” – mówił Krzysztof Dziwisz Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego.

- Chciałbym podkreślić ponadto, że droga została 
otwarta w terminie wyznaczonym przez procedurę 
odbiorową. Plan założony przez Powiat Żyrardowski 
otwarcia tej drogi został zrealizowany w najszybszym 
możliwym terminie. Droga wymagała pozwoleń in-
spektora nadzoru budowlanego, a także konsulta-
cji ze strażą pożarną, gdzie każdorazowo przy tego 
typu inwestycji takie pozwolenia są wymagane. Po 
otrzymaniu pozwoleń inspektora nadzoru budowla-
nego, Zarząd Powiatu niezwłocznie wydał polecenie, 
by otworzyć drogę – dodał Starosta Powiatu Żyrar-
dowskiego.

WAŻNE

Droga powiatowa Wręcza 
 Mszczonów już otwarta!

fot. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Co roku 1 września w Żyrardowie odbywają 
się obchody rocznicy wybuchu II Wojny Świa-
towej. W tym roku przypada 82. rocznica tych 
wydarzeń. W środę przy Pomniku Żołnierzy 
Września na cmentarzu parafialnym w Żyrar-
dowie w asyście honorowej 38. Sochaczew-
skiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Po-
wietrznej z gen. bryg. Kazimierzem Dyńskim 
spotkali się samorządowcy i zaproszeni go-
ście, by uczcić pamięć poległych.

- 1 września to ważna data w historii Polski. 82 lata 
temu rozpoczęła się II Wojna Światowa, najkrwaw-
szy konflikt zapisany na kartach historii świata. 
Trzeba o tym pamiętać. Manifestujemy tym samym 
nasz patriotyzm, oddajemy hołd obrońcom naszej 
ojczyzny. Odegrało się wiele dramatów, gdy nasi 
rodacy sprzeciwiali się hitlerowskim oprawcom. 
Wszystko po to, aby Polska była wolna. Dziękuję 
mieszkańcom za to, że, jak każdego roku, oddają 
świadectwo patriotyzmu i czczą pamięć poległych 

żołnierzy - mówił podczas przemówienia Prezy-
dent Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
Modlitwę w intencji poległych poprowadził ks. Łu-
kasz Cukiert z parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia. 
Zebrane delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 
w asyście honorowej 38. Sochaczewskiego Dywi-
zjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej. 

Po uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem, 
odprawiono nabożeństwo rocznicowe.  Msza św. 
w intencji ojczyzny odbyła się w kościele pw. Matki 
Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. Oprawę muzycz-
ną nabożeństwa zapewnił Chór Towarzystwa Śpie-
waczego ECHO. 

Żyrardów pamięta o 1 września
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PRZEZ DZIEJE WISKITEK  
DO MIĘDZYNARODOWEJ SCENY 

800 LAT WISKITEK

WAŻNE

To z pewnością było największe 
i najgorętsze wydarzenie tych 
wakacji w powiecie żyrardow-
skim. Choć co roku największe 
imprezy odbywają się w Żyrar-
dowie, rok 2021 bezapelacyjnie 
należy do Wiskitek. Trzydniowa 
feta była ukoronowaniem cier-
pliwości, lokalnego patriotyzmu 
i tradycji, która mimo wielu prze-
ciwności losu, ciągle niezmienna 
jest w duchu mieszkańców.

Jeszcze rok temu nikt nie spodzie-
wałby się, że rok 2021 będzie tak 
istotny w historii Wiskitek. Już na po-
czątku roku poprzez ponowne nada-
nie praw miejskich, mieszkańcy, ale 
również samorządowcy, mogli po-
czuć nową energię do działania. To 
właśnie ona spowodowała eksplozję 
radości podczas obchodów 800-le-
cia Wiskitek. 

Jak czytamy w książce „800 lat Wi-
skitek” przygotowanej przez władze 
miasta i Muzeum Mazowsza Zachod-
niego z okazji obchodów: „Pierwsza 
wzmianka o Wiskitkach pochodzi 
z XIII wieku, a dokładnie z 1221 roku. 

W tym roku książę Konrad Mazo-
wiecki nadał klasztorowi w Czerwiń-
sku wieś Koskowo, akt tej darowizny 
wystawiony został w Wiskitkach”. 
I choć nie ma pewności, kiedy Wiskit-
ki pierwotnie uzyskały prawa miej-
skie, fakt ich zaistnienia w źródłach 
historycznych jest wystarczającym, 
by 800 lat od wystawienia pierwsze-
go dokumentu zorganizować hucz-
ne obchody, bo huczny był w Wiskit-
kach ostatni weekend wakacji. 

Zasłużeni dla Gminy Wiskitki

Same obchody rozpoczęły się Nad-
zwyczajną Sesją Rady Miasta i Gmi-
ny Wiskitki, podczas której Bogusław 
Nietrzebka, Dyrektor Muzeum Ma-
zowsza Zachodniego przedstawił 
zebranym rys historyczny Wiskitek 
i sąsiednich miejscowości, a także 
wpływ patriotycznego zrywu, jakim 
było powstanie styczniowe, na ode-
branie praw miejskich. Swoje nadzie-
je na rozwój Wiskitek przedstawił 
burmistrz, Rafał Mitura i Przewodni-
czący Rady Miasta i Gminy Wiskitki, 
Paweł Dziemiańczyk. 

W uznaniu za zasług dla Gminy Wi-
skitki przyznano również tytuły „Za-
służony dla Gminy Wiskitki”. Uhono-
rowani zostali: Bożena Kozłowska, 
Anna Jakubowska, Jadwiga Mül-
ler, Urszula Szkop, Małgorzata Witec-
ka, Grażyna Gielo, Danuta Taras, Ewa 
Brzezińska, Anna Golińska, Ryszard 
Milczarek, Teresa Kowalczyk, Elż-
bieta Adamczyk, Bożena Błaszczyk, 
Lucyna Majewska, Wanda Krawczyk, 
Marzena Bodych, Mirosław Ton-
dera, Tomasz Konarski, Agnieszka 
Adamek, Andrzej Ciesielski, Jacek 
Wawrzyniak, Maciej Małecki, Ryszard 
Dziubiński, Tadeusz Sułek, Leoncjusz 
Tondera, Marek Dymkowski, Tade-
usz Rogoziński, Grzegorz Zawadzki, 
Joanna Przybysz, Mariola Dzięgie-
lewska, Mirosław Kłos, Ewa Czopek, 
Jolanta Krawczyk, Jan Banaszkiewicz.

Zebrani goście otrzymali symbolicz-
ne klucze do miasta, a także jubile-
uszowe wydanie „800 lat Wiskitek”.

Na średniowieczną nutę

Oficjalne obchody 800-lecia Wiski-
tek rozpoczęły się w piątek 27 sierp-

nia, kiedy Plac Wolności zamienił się 
w średniowieczną wioskę. Mieszkań-
cy mieli okazję poznać średniowiecz-
ne zawody, jak tradycyjne kowalstwo, 
dawną astronomię, a także technikę 
przędzy wełny. Dla wielu doskonałą 
pamiątką pozostanie wybita moneta 
na 800-lecie, po którą ustawiały się 
długie kolejki ludzi w każdym wieku. 
Nie zabrakło warsztatów z tańców 
dworskich i namiotów z średnio-
wieczną garderobą. Wielbiciele hi-
storii mogli poznać dzieje miasta, 
dzięki wystawie „Wiskitki – 800 lat 
historii”, którą uroczyście odsłonili 
burmistrz i dyrektor Muzeum Ma-
zowsza Zachodniego. 

Tego dnia na głównej scenie odby-
wały się również koncerty zespołu 
Roderyk, który prezentował ludowe 
pieśni na historycznych instrumen-
tach, a także ugruntowany lokalnie 
zespół Positive Reggae Rockers, któ-
ry jak zawsze wprawiał wszystkich 
w dobrą atmosferę. Kulminacją tego 
wieczoru był taniec ognia prezento-
wany przez Jo Art Show, który wzbu-
dzał głośny zachwyt wśród miesz-
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kańców. 

Piątek okazał się jednak preludium 
do prawdziwej eksplozji zabawy, 
jaką zorganizowały władze miasta. 
Napięcie programu, który rozpoczął 
się już w godzinach przedpołudnio-
wych od uroczystej mszy świętej 
i oficjalnych przemówień, narastało 
z każdą godziną. 

Na urodziny z dobrym gestem

Niezwykle miłym gestem ze strony 
sąsiadów i zaproszonych gości były 
prezenty, z jakimi na jakże wyjątko-
we urodziny miasta stawili się tłum-
nie. Podczas obchodów pojawili się 
przedstawiciele wojewody mazo-
wieckiego, marszałka województwa 
mazowieckiego, posłów na sejm, 
okolicznych miast i wsi. Wielu gości 
miało również prywatne wspomnie-
nia z Wiskitkami, jak wójt Bolimowa, 
Stanisław Linart, który nie tylko sko-
rzystał z okazji, by pochwalić się, że 
idąc w ślad za Wiskitkami, Bolimów 
również ubiega się o przywrócenie 
praw miejskich, ale wspominał rów-
nież młode lata, podczas których 
odwiedzał wiskickie targowisko. 

Po oficjalnych przemówieniach 
uroczyście odsłonięto pomnik na 
800-lecie Wiskitek, który symbolicz-
nie przedstawia topór nawiązujący 
do herbu Wiskitek. Legenda, którą 
stworzono na potrzeby pomnika 
w Urzędzie Miasta i Gminy, głosi, 
że śmiałek, który siłą swoich mięśni 
topór wyciągnie, zostanie kolejnym 
burmistrzem. Widząc nieustające 
próby podźwignięcia zadania, jeste-
śmy względnie spokojni o kolejną 
kadencję obecnego burmistrza. 

Rozrywka na światowym pozio-
mie

Sobotni wieczór pokazał ogromną 
skalę, z jaką organizatorzy podeszli 
do jubileuszu. Już od wczesnych po-
południowych godzin pod sceną po-
jawiały się tłumy mieszkańców, któ-
rzy po lock downie żądni są rozrywki 
na najwyższym poziomie. I taką wła-
śnie otrzymali. Część koncertowa 
rozpoczęła się od zespołu Bayera 
i zespołu dziecięcego Promyk z Alek-
sandrowa. Tuż po scenę do czerwo-
ności rozgrzał zespół Defis, którego 
wokalista żartobliwie wspomniał, że 
do tego wydarzenia Wiskitki kojarzy-
ły mu się jedynie z zakorkowanym 
węzłem na autostradzie A2. Szczę-

śliwie energia mieszkańców przy-
ćmiła pierwsze wrażenie, pokazując, 
że korek na drodze jest niczym wo-
bec skłonności do hucznej zabawy 
mieszkańców. 

Defis był jednak jedynie supportem 
dla gwiazdy wieczoru – Patrycji Mar-
kowskiej. Na ten koncert przybyły 
prawdziwe tłumy, które wręcz zalały 
Plac Wolności. Wokalistka dała nie-
zapomniany koncert, który z pew-
nością zelektryzował zebranych pod 
sceną, choć muzyka elektroniczna 
nastąpiła dopiero po występie Mar-
kowskiej. Tuż po polskiej gwieździe 
na scenę wszedł Danzel ze swoimi 
największymi hitami jak: „Put your 
hands up”, „Pump it up”. 

I choć mogłoby się wydawać, że wi-
skicka scena nigdy wcześniej nie 
widziała tak bogatego programu, 
koncert Danzela ciągle nie był tym 
wieńczącym obchody. Wszystkim 
tym, którym brakowało zabawy na 
świeżym powietrzu, z muzyką przy-
szedł Dj Adamus, który w różnych 
remixach zaprezentował największe 
światowe hity. 

Historia z muzyką w tle

Zadowolenie mieszkańców gmi-
ny Wiskitki widoczne było poprzez 
obecne tłumy, które z każdą godziną 
gęstniały. Warto podkreślić, że w tym 
intensywnym programie nieustan-
nie uczestniczył burmistrz Rafał Mi-
tura, który wspólnie z mieszkańcami 
celebrował 800-lecie. 

- Jestem bardzo zadowolony z prze-
biegu tej imprezy. Przede wszyst-
kim dopisała nam pogoda, czego 
nie byliśmy pewni. Cieszę się, że 
mieszkańcy tak licznie uczestniczyli 
w naszych obchodach, choć wiem, 
że te wszystkie części oficjalne nie 
mają aż tylu zwolenników jak część 
rozrywkowa – mówił burmistrz Ra-
fał Mitura. - Mimo to mam nadzieję, 
że choć w niewielkim stopniu przy 
okazji wszystkich zaplanowanych 
atrakcji, udało nam się zaszczepić 
w mieszkańcach chęć poznawania 
naszej historii. I na pewno będziemy 
to rozwijać. Życzyłbym sobie, żeby to 
wydarzenie wybrzmiewało jeszcze 
przez kolejne tygodnie. 

Więcej zdjęć z wydarzenia można 
znaleźć na naszym Facebooku. Za-

praszamy do oznaczania!

WAŻNE
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CZY EKOLOGICZNE CIEPŁO KOSZTUJE WIĘCEJ?

WYWIAD

Choć ciągle możemy cieszyć się 
latem, gwałtownie spadające 
temperatury poniżej 20 st. C nie 
napawają optymizmem, zwłasz-
cza, gdy chłód zaczyna doskwie-
rać nam również w domach. 
Naturalnym jest marzenie 
o ogrzewaniu, które niezmiennie 
w październiku zaczyna płynąć 
w kaloryferach podłączonych 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Jakie są perspektywy na ten rok 
i w jaki sposób zmienia się po-
dejście do energetyki cieplnej? 
O tym rozmawiamy z Markiem 
Zawadką, Prezesem Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej 
w Żyrardowie i Sławomirem Ka-
kietkiem, członkiem zarządu. 
W styczniu bieżącego roku 
w związku z pogarszającym się 
stanem zdrowia ze stanowiska 
prezesa odszedł Jan Kalman. Na 
prezesa powołano Marka Za-
wadkę, który swoje 30-letnie do-
świadczenie w ciepłownictwie 
budował poprzez zakłady cie-
płownicze w Piasecznie, Żyrar-
dowie, Legionowie i Piastowie, 
a także PGNiG Termika czyli daw-
nych Ciepłowniach Warszaw-
skich.  
30 lat doświadczenia. Jak na 
przestrzeni tych lat zmieniło się 
Pana podejście do ciepłownic-
twa?

Marek Zawadka, Prezes PEC 
„Żyrardów”: Z tym tematem jest 
trochę jak z urzędem. Urząd nigdy 
nie jest sam dla siebie, a dla ludzi. 
Tak samo jak z Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej. Gdziekolwiek 
bym nie był i nie pracował, zawsze 
staram się zaszczepić taką myśl 
współpracownikom. Podkreślam po-
nownie – to klient, nasz odbiorca jest 
dla nas najważniejszy. 
Z jakimi wyzwaniami przyszło się 
Panu zmierzyć w PEC „Żyrardów” 
i jakie są jeszcze przed Panem?
Marek Zawadka: Wydaje mi się, że 
obecnie jesteśmy przed najważniej-
szym zadaniem, czyli modernizacją 
ciepłowni miejskiej. Ciągle jesteśmy 
w technologii węglowej, a jak wiado-
mo paliwo węglowe jest niepożąda-
ne i niewskazane ze względu na wy-
soki poziom emisji m.in. dwutlenku 
węgla. W międzyczasie wiele przed-
siębiorstw wprowadziło nowe roz-
wiązania jak choćby układy kogene-
racyjne oparte na gazie i biomasie, 
które są odpowiedzialne za produk-
cję prądu i ciepła w jednym procesie, 
a także nowe technologie do pro-
dukcji ciepła, np. geotermię, której 
temat pojawił się ostatnio również 
w Żyrardowie. Staramy się ten czas 
„uśpienia” szybko nadrabiać. Pracu-
jemy razem z współpracownikami 
nad nową wizją dla PEC „Żyrardów”. 
Chcę określić ramowy program roz-

woju Spółki, na przestrzeni 5-10 lat. 
Chcę, żebyśmy znali cel, do którego 
zmierzamy.
Jaką ma Pan wizję PECu w per-
spektywie tych 5, a może nawet 
10 lat?
Marek Zawadka: Ona się krystalizu-
je. Idea jest taka, że PEC „Żyrardów” 
powinien być efektywnym systemem 
ciepłowniczym, czyli powinien mieć 
min. 50%  ciepła wyprodukowanego 
z OZE i kogeneracji opartej na ga-
zie ziemnym. To jest ważna kwestia 
wprowadzenia paliwa gazowego, 
którego ilości niestety w Żyrardowie 
nie wystarczają na potrzeby Spółki. 
Od kilku lat Spółka prowadzi roz-
mowy z Polską Spółką Gazownictwa 
na temat dostarczenia odpowied-
niej ilości paliwa gazowego dla PEC 
„Żyrardów”, które moglibyśmy wyko-
rzystać choćby do procesów koge-
neracji. Myślimy także o wprowadze-
niu biomasy do naszego systemu. 
Zazielenianie się ciepłownictwa jest 
nieuchronne, co widać na różnych 
płaszczyznach. Nawet banki coraz 
mniej chętnie współpracują z pod-
miotami, które nie mają pomysłu jak 
się zazielenić i jak odejść od węgla. 
Oczywiście mamy też inne pomysły, 
rozważamy kontynuację współpracy 
z Geotermią Mazowiecką, która od 
lat jest na rynku i bierzemy tę spółkę 
także pod uwagę w naszym miksie 
energetycznym. Prowadzimy też roz-
mowy z Polmosem Żyrardów, który 
wybudował w tym roku kocioł bioma-
sowy i ma do zagospodarowania ko-
tły gazowe a także ciepło odpadowe. 
Podpisaliśmy już list intencyjny w tej 
sprawie, mamy powołany zespół ro-
boczy, który prowadzi obliczenia 
opłacalności tego projektu. Plany są, 
ale rzeczywistość jest niestety tak 
zmienna, że trudno powiedzieć jed-
noznacznie, jak będzie dalej. Wierzę, 
że klarowna wizja zostanie wypra-
cowana do końca tego roku. Pewne 
w tym momencie jest to, że musimy 
dość szybko odchodzić od paliwa 
węglowego jako podstawowego pa-
liwa w naszym systemie. Wydaje się, 
że  to musi stać się szybciej niż do 
2040 roku, kiedy w ogóle konieczne 
będzie odejście od węgla. Moim zda-
niem bardziej realne są lata 2030-
2035. Także już samo to jest dużym 
wyzwaniem dla naszej Spółki. 
Czy poza dopracowaniem wizji 
rozwoju PEC „Żyrardów” i samej 
ciepłowni miejskiej prowadzone 
są obecnie jakieś inwestycje?
Sławomir Kakietek, członek za-
rządu PEC „Żyrardów”: Inwestycje 
są prowadzone zgodnie z planem 
techniczno-ekonomicznym, jaki co 
roku jest zatwierdzany przez Radę 
Nadzorczą i Zgromadzenie Wspól-
ników – co roku przyłączane są do 
sieci miejskiej nowe budynki oraz 
realizowane są inwestycje w samej 
ciepłowni. W sieć co roku inwestuje-
my średnio ponad 1 milion złotych. 
Duże inwestycje w ciepłowni miej-
skiej w zakresie ochrony środowi-
ska czekają nas w przyszłym roku. 

W związku z tym staramy się o po-
życzkę w WFOŚiGW na modernizację 
instalacji oczyszczania spalin dla ko-
tłów nr 3 i 4. 
Jeśli chodzi o inwestycje w sie-
ci miejskiej czy 1 mln zł to duża 
kwota jak na coroczne inwesty-
cje?
Sławomir Kakietek: To nie jest 
dużo. Bywały lata, kiedy koszt in-
westycji przekraczał dwa miliony 
złotych, przykładowo w roku 2017, 
kiedy m.in. rozbudowaliśmy sieć 
miejską o dwie sieci osiedlowe przy 
ul. Limanowskiego i Kościuszki. Po-
nadto w 2016 roku zakończyliśmy 
realizację projektu współfinansowa-
nego w ramach działania 9.2 Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013 na moder-
nizację i rozbudowę  miejskiej sieci 
ciepłowniczej.  Całkowity koszt reali-
zacji tego zadania to  28 813 338,50 
zł brutto, z czego dofinansowaniem 
objętym zostało 18  760 474,10 zł 
brutto. Teraz musimy skupić się na 
inwestycjach w samym źródle ciepła.  
Marek Zawadka: Tak, same sieci 
ciepłownicze mamy już zmoderni-
zowane, ale teraz musimy popraco-
wać nad źródłem ciepła, czyli sama 
ciepłownią. Mamy także nadzieję, że 
właśnie z tą inwestycją będzie mógł 
się komponować odwiert geotermal-
ny, na który w ostatnim czasie dofi-
nansowanie otrzymało miasto. 
Co zmieni się dla mieszkańców 
miasta, jeśli planowany od-
wiert potwierdzi przypuszcze-
nia o możliwości wykorzystania 
w Żyrardowie wód termalnych?
Marek Zawadka: Podstawową 
korzyścią będzie oczywiście wyeli-
minowanie części paliwa podstawo-
wego - węgla na rzecz tego źródła, 
czyli ochrona środowiska. Dzięki 
wykorzystaniu wód termalnych PEC 
„Żyrardów” będzie emitował do 
atmosfery mniej spalin.
Ogrzewanie w mieście będzie 
tańsze?
Marek Zawadka: Tego nie wiemy. 
Dziś trudno to określić, bo to są bar-
dzo kosztowne inwestycje. Przede 
wszystkim należy pamiętać, że ten 
pierwszy odwiert jest odwiertem 
badawczym w 100 % finansowanym 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Jeśli założymy, że korzystamy z po-
kładów dolnej jury z odwiertu, to, 
żeby taka  geotermia mogła funk-
cjonować, potrzebny jest nam drugi 
odwiert, żeby zatłaczać tam wodę 
z pierwszego otworu, od której po-
zyskamy ciepło. Jeśli udałoby się po-
zyskać na tę inwestycję przynajmniej 
80% dofinansowania, to jest praw-
dopodobne, że udałoby nam się 
obniżyć cenę ogrzewania miejskie-
go. Ale chyba wolałbym trzymać się 
tezy: „może wtedy nie będzie dro-
żej”. PEC „Żyrardów” bierze udział 
w ogólnoeuropejskim systemie han-
dlu emisjami, które niestety drożeją 
bardzo dynamicznie. Dla porówna-
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nia w ubiegłym roku uprawnienia 
do emisji CO2 kosztowały ok. 25-27 
euro, a teraz jesteśmy na poziomie 
56-58 euro za tonę. I to skutkuje 
podwyższeniem cen ciepła w mie-
ście. W przypadku geotermii nie ma 
tej emisji spalin, dlatego akurat ten 
koszt nam odchodzi w takiej części, 
jaka odpowiada zmniejszonemu zu-
życiu paliwa węglowego. 
Ile ton CO2 produkujemy jako 
PEC „Żyrardów”?
Marek Zawadka: Oczywiście 
wszystko zależy od zimy. Mniej wię-
cej jedna tona spalonego węgla, to 
prawie dwie tony CO2. Przy średnim 
zużyciu węgla na poziomie 18-19 
tys. ton rocznie przeciętnie w roku 
emitujemy więc 32-35 tys. ton CO2. 
I tu należy też podkreślić, że to wła-
śnie koszty wynikające z emisji CO2 
są wyższe niż ceny zakupu samego 
paliwa, w naszym przypadku węgla. 
Skoro już teraz widzimy, że kosz-
ty emisji CO2 są  dwukrotnie 
wyższe niż w ubiegłym roku, 
a sezon grzewczy jeszcze się nie 
zaczął, czy są jakiekolwiek pro-
gnozy, jak wpłynie to na wzrost 
cen za ciepłą wodę i ogrzewanie 
miejskie dla mieszkańców?
Marek Zawadka: W bieżącym roku 
mieliśmy już dwie podwyżki - pierw-
sza zaczęła obowiązywać od 1 lutego, 
druga od 1 kwietnia. Kolejna, trzecia 
podwyżka zacznie obowiązywać od 1 
września. Łącznie w stosunku do cen 
ze stycznia 2021 r. mówimy o 12% 
podwyżce. Jeśli jednak ceny EUA 
będą dalej szybować w górę, a nic 
ich nie zatrzyma, musimy się liczyć 
z tym, że następna podwyżka może 
nastąpić już w grudniu tego roku. 
I warte podkreślenia jest to, że cały 
czas mówimy jedynie o odzyskiwa-
niu kosztów produkcji ciepła. Chciał-
bym zaznaczyć, że my na mieszkań-
cach nie chcemy generować zysków, 
ponieważ nie taki jest charakter na-
szej Spółki. Na wzrost cen mają też 
niebagatelny wpływ wzrosty cen pa-
liw, które gwałtownie podskoczyły. 
Przyczyn takiego wzrostu upatruje-
my m.in. w dynamicznym wzroście 
gospodarki światowej, wynikającym 
z zastoju związanym z epidemią co-
vid-19 oraz sytuacji gospodarczej 
w Chinach. Liczę, że może w przy-

szłym roku te ceny wyhamują. 
Jaki wpływ mają Chiny na dzia-
łalność PEC „Żyrardów”?
Marek Zawadka: Jesteśmy częścią 
światowej gospodarki, kupujemy wę-
giel wysokojakościowy z importu zza 
wschodniej granicy, który ma niższą 
zawartość siarki i popiołu w porów-
naniu do węgli krajowych .Kiedy Chi-
ny zaczęły kupować więcej węgla od 
Rosjan po wyższej cenie do odbudo-
wy swojej gospodarki po pandemii, 
ceny tego paliwa zaczęły gwałtownie 
wzrastać także na polskim rynku.
Czy to oznacza, że PEC „Żyrardów” 
nie korzysta z polskiego węgla?
Marek Zawadka: Kiedyś korzysta-
liśmy, ale polski węgiel jest droższy 
i ma większą zawartość siarki i po-
piołu. Jeśli możemy korzystać z wę-
gla o lepszej jakości i w niższej cenie, 
to patrząc na sytuację ekonomiczną 
i ochronę środowiska Spółka korzy-
sta z węgla importowanego. Ciągle 
śledzimy ten rynek, więc jeśli okaże 
się, że krajowi dostawcy są konku-
rencyjni cenowo i pod względem 
ochrony środowiska, to będziemy 
kupować węgiel lepszy dla Spółki jak 
i mieszkańców Żyrardowa.  
Czy możemy spodziewać się, że 
powodzenie odwiertu badaw-
czego spowoduje wyhamowanie 
podwyżek za ogrzewanie?
Marek Zawadka: Na pewno nie 
w tym momencie. Aktualnie harmo-
nogram jest następujący – mamy do-
finansowanie na odwiert badawczy, 
teraz przed nami procedura przetar-
gowa i wykonanie samego odwier-
tu, którego finalizacja nastąpi pod 
koniec 2023 roku. I dopiero wtedy 
będziemy wiedzieć, jakie parametry 
wody można uzyskać z tego odwier-
tu. Jeśli okaże się, że parametry są 
dla nas sprzyjające, to wtedy będzie-
my starać się o kolejne dofinansowa-
nie na realizację inwestycji, jaką bę-
dzie drugi odwiert (jeśli zdecydujemy 
się na eksploatację wód z dolnej 
jury) i samą ciepłownię geotermalną. 
A patrząc na samą procedurę pozy-
skiwania obecnej dotacji, na którą 
czekaliśmy ponad rok, możemy spo-
kojnie dołożyć kolejne trzy lata do 
kolejnej inwestycji. Więc tak napraw-
dę konkretnych korzyści z geotermii 

można spodziewać się za 5-6 lat.
Przy optymistycznym założeniu, 
że temperatura wód będzie na 
poziomie ok. 60 st.?
Marek Zawadka: Mówimy o dwóch 
poziomach. Jeden pokład jest na 
głębokości ok. 1600 m i tam można 
się spodziewać temperatury wody 
na poziomie 40-45 st. C, a drugi na 
głębokości ok. 2700 m gdzie tempe-
ratura może sięgnąć nawet 70 st. C.  
Sławomir Kakietek: Jednak oprócz 
temperatury ważny jest także wyda-
tek objętościowy samej wody. Przy-
kładowo w Sochaczewie już w latach 
siedemdziesiątych wykonano aż trzy 
odwierty. W jednym z nich na po-
kładzie dolnej jury uzyskano dość 
wysoką temperaturę 80-85 st. C, ale 
wydatek wody oscylował w granicach 
30-40 m3/h, co niestety jest warto-
ścią za niską. 
Czy to właśnie wydatek wody po-
wstrzymał władze Sochaczewa 
do wykorzystania wód termal-
nych? 
Sławomir Kakietek: Ciężko po-
wiedzieć, co powstrzymało wtedy 
Sochaczew i jakie były cele wykona-
nia tych odwiertów. Niemniej w roku 
2019 w Sochaczewie wykonano 
nowy odwiert geotermalny. Woda na 
głębokości 1500-1600 metrów (dol-
na kreda) miała temperaturę 44-46 
st. C, a wydatek osiągnął niemal 200 
m3/h. Biorąc także pod uwagę małe 
zasolenie tej wody, jej energetyczne 
a także rekreacyjne wykorzystanie 
wydaje się zasadne. 
Marek Zawadka: Jesteśmy w kon-
takcie z kolegami z PEC Skiernie-
wice. Oni także pozyskali pie-
niądze na odnowienie swojego 
otworu badawczego i też będą 
starali się wykorzystywać swoje 
wody geotermalne na potrzeby ba-
senów lub ogrzewanie miejskie. Tak 
naprawdę wszyscy prowadzą pra-
ce nad wodami geotermalnymi na 
tym terenie. Mamy ku temu okazje, 
bo jakby nie patrzeć stoimy na tych 
pokładach wody geotermalnej, więc 
warto spróbować i rozpoznać spra-
wę. Aczkolwiek należy podkreślić, 
że to nie są rozwiązania natychmia-
stowe i na wyniki badań, a także po-
tencjalne wykorzystanie tego źródła 

energii będziemy musieli poczekać. 
Biorąc pod uwagę, że wyniki badań 
z naszego odwiertu będą dostępne 
pod koniec 2023 roku, a także póź-
niejsze staranie się o dofinansowa-
nie czy to drugiego odwiertu, czy bu-
dowy samej ciepłowni geotermalnej, 
procedury, decyzje administracyjne, 
przetargi itp., możliwie, że ciepło geo-
termalne popłynie do mieszkańców 
Żyrardowa najwcześniej po 2025 r. 
Natomiast jako Spółka już od jakie-
goś czasu staramy się o możliwości 
odejścia od węgla na rzecz bardziej 
ekologicznych rozwiązań, np. wyko-
rzystania biomasy czy kogeneracji 
opartej na gazie ziemnym.
Czy klienci PEC „Żyrardów” mogą 
w jakikolwiek sposób zminimali-
zować koszty ogrzewania?
Marek Zawadka: Jedynym spo-
sobem jest racjonalne korzystanie 
z ogrzewania i energii. 
Czy mieszkańcy Żyrardowa mają 
tego świadomość? Widać różnicę 
w zużyciu ciepła? Przecież ciągle 
emitowane są spoty i kampanie 
społeczne edukujące mieszkań-
ców o konieczności oszczędności 
energii i ciepła. 
Sławomir Kakietek: Już od ja-
kiegoś czasu coraz większą uwagę 
przykłada się do termomodernizacji 
i termoizolacji budynków. To widać 
nie tylko w zabudowie jednorodzin-
nej, ale również w budynkach wielo-
rodzinnych czy blokach. Mieszkańcy 
także bardzo zracjonalizowali zuży-
cie ciepła. 
Marek Zawadka: Przede wszyst-
kim zimą nie widać otwartych okien 
przez cały dzień. A kiedyś właśnie ta-
kie były zwyczaje – ludzie wychodzi-
li z domu, mieszkanie się wietrzyło 
przy otwartych oknach, a grzejniki 
pozostawały odkręcone. Teraz tego 
się już nie obserwuje. Trzeba przy-
znać, że ekologia również zależy od 
bezpośrednich użytkowników ciepła 
i tego jak tę energię zużywają. Naj-
większe oszczędności powinniśmy 
zacząć od siebie. Należy także pa-
miętać, że im mniej klienci zużywają 
ciepła, tym mniej Spółka musi jego 
wyprodukować, co z kolei wpływa 
korzystnie na środowisko naturalne. 
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Zadzwonił pierwszy dzwonek!

Razem tworzymy Plan Działań 
dla Subregionu Żyrardowskiego!

ŻYRARDÓW

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
Plac Jana Pawła II nr 1

96-300 Żyrardów

46 858 15 00

urzad@zyrardow.pl / zyrardow.pl

Według zapowiedzi Premie-
ra Mateusza Morawieckiego, 
Sekretarz Stanu w MEiN Ma-
rzany Machałek oraz Ministra 
Zdrowia Adama Niedzielskie-
go uczniowie rozpoczynają rok 
szkolny 2021/2022 w trybie 
stacjonarnym. 

Aby sprostać wymaganiom bezpie-
czeństwa w związku z obowiązują-
cym stanem epidemii COVID-19,   
szkoły i placówki będą zaopatry-
wane z Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych w środki ochrony 
osobistej -   maseczki jednorazo-
we, maseczki FFP2/FFP3, ręka-
wiczki, płyny do dezynfekcji oraz   
termometry, stacje do dezynfekcji 
z funkcją mierzenia temperatury, 
płyny do stacji dezynfekcyjnych. 

Miejskie jednostki oświatowe 
będą funkcjonowały zgodnie 
z wytycznymi opracowanymi przez 
MEiN, MZ i GIS, stosując zalece-
nia szczegółowe dotyczące reali-
zacji zajęć, higieny, czyszczenia  
i dezynfekcji pomieszczeń i po-
wierzchni, gastronomii, postępo-
wania w przypadku podejrzenia 
zakażenia u pracowników - szcze-
góły na stronach szkół i placówek. 

Po długotrwałym okresie nauki 
zdalnej nastąpi również wsparcie 
w formie zajęć wspomagających, 
prowadzonych stacjonarnie, któ-
rymi będą objęci uczniowie klas 
IV-VIII i szkół ponadpodstawo-
wych. Dla uczniów miejskich szkół 
przewiduje się 1740 godzin ta-
kich zajęć okresie od września do 
grudnia br.  

23 gminy z powiatów grójeckiego, so-
chaczewskiego i żyrardowskiego, które 
wspólnie tworzą Subregion Żyrardowski, 
powołały partnerstwo, aby skuteczniej 
przygotować się do pozyskiwania pie-
niędzy m.in. z funduszy Unii Europejskiej 
w nowej perspektywie finansowej 2021-
2027, na realizację projektów, których 
celem będzie wspieranie rozwoju i pod-
noszenie jakości życia mieszkańców.

Podstawą do współpracy w ramach Ży-
rardowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
oraz dokumentem, który wyznaczać bę-
dzie wspólne kierunki rozwoju jest Plan 
Działań, nad którym właśnie razem ze 
wszystkimi gminami rozpoczęliśmy pra-
ce. Zależy nam, aby Plan powstał przy 

Państwa aktywnym udziale i odpowiadał 
na najważniejsze wyzwania, przed jakimi 
stoi nasz region w najbliższych latach.

Dlatego zwracamy się z uprzejmą proś-
bą o wypełnienie anonimowej ankiety. 
Państwa opinie i uwagi pomogą nam za-
planować działania niezbędne do zrów-
noważonego rozwoju Subregionu Żyrar-
dowskiego.

Wspólnie możemy więcej!

Ankieta aktywna będzie w terminie od 1 
do 14 września br.

Link do ankiety dostępny jest na stronie 
www.zyrardow.pl

02/09/2021/ czwartek / godz. 19:00
kaplica ewangelicka, ul. 

Żeromskiego 7 c
PRELEKCJA: Biblia w kulturze 

judeochrześcijańskiej - Małgorzata 
Platajs 

KONCERT: Psalmy - współczesne 
sacrum

Blanka Dembosz-Tondera - sopran, 
kompozycje 

Jakub Kornakiewicz - obój, 
improwizacje

Tłumaczenia psalmów : Wulgata, 
Septuaginta, 

Jakub Lubelczyk, Mikołaj Rej.

03/09/2021/ piątek / godz. 18:00
kaplica ewangelicka, ul. 

Żeromskiego 7 c
PRELEKCJA: Portrety biblijnych kobiet - 

dk. Halina Radacz
KONCERT: Modlitwy i hymny biblijnych 

kobiet
Kolegium Muzyki Ewangelickiej 

w składzie: 
Blanka Dembosz-Tondera - sopran, 

Ilona Szczepańska - alt
Paulina Garlińska - viola da gamba

Justyna Młynarczyk - viola da gamba
Autorzy biblijnego przekładu: Jakub 

Lubelczyk, 
Jakub Gembicki.

Muzyka: Jakub Lubelczyk, Claude 
Goudimel.

04/09/2021/ sobota / godz. 16:00
kościół rzymskokatolicki pw. 

Wniebowstąpienia Pańskiego, 
ul. Żeromskiego 7

PRELEKCJA:  
Mariologia rzymskokatolicka - ks. 

Sławomir Kielczyk
Mariologia prawosławna - ks. dr 

Łukasz Leonkiewicz
Mariologia luterańska - prof. Jerzy 

Sojka
KONCERT: Sonaty różańcowe - 

Tajemnice Bolesne 
Aleksandra Radwańska - skrzypce 
Krystyna Wiśniewska - wiolonczela 
Urszula Jasiecka-Bury – klawesyn
Wokół medytacji – kompozycje 

Heinricha Ignaza Franza von Bibera
i austriackich twórców XVII wieku.

05/09/2021/ niedziela / godz. 19:00
kościół rzymskokatolicki pw. 

Wniebowstąpienia Pańskiego, 
ul. Żeromskiego 7

SŁOWO WSTĘPNE: Paweł Hulka-
Laskowski, jakiego nie znamy - dk. 

Halina Radacz
KONCERT: Zelowskie Dzwonki 

z Parafii Ewangelicko-Reformowanej 
w Zelowie. Jedyny zespół w Polsce 
grający na dzwonkach ręcznych.

Wydarzenie w ramach obchodów 
Roku Pawła Hulki-Laskowskiego 

w Żyrardowie.
W 140. rocznicę urodzin i 75. rocznicę 

śmierci pisarza.

PROGRAM
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Nabór ofert na realizację zadań  
w sferze rewitalizacji

Zapraszamy na bezpłatne 
badania profilaktyczne! 

Spis powszechny to szansa,  
a nie inwigilacja

Odpady to wspólna sprawa!

ŻYRARDÓW

Prezydent Miasta Żyrardowa zaprasza mieszkańców w sobotę, 4 września 2021 r., 
do skorzystania z bezpłatnych badań, w ramach realizowanego przez nasze Mia-

sto programu profilaktyki chorób układu krążenia pn. „CZAS DLA SERCA”. 

W godzinach 8.00 – 11.00, w Parku Seniora w Żyrardowie przy ul. Konarskiego 4, będą 
wykonywane bezpłatne badania, m.in.: ciśnienia krwi, poziomu cukru, trójglicerydów 
i cholesterolu we krwi oraz porady prozdrowotne i z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Realizatorami będą między innymi Niepubliczne Zakłady Opieki Zdro-

wotnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru ochrony zdrowia.

Przed badaniem krwi należy być na czczo. 

Szczegółowych informacji na temat akcji udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Żyrardowa, Tel. 46 858 15 66.

Prezydent Miasta Żyrardowa za-
prasza organizacje pozarządowe 
do składania ofert na działania 
skierowane do mieszkańców ob-
szaru rewitalizacji, w trybie art. 
19a ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie. 
Maksymalna kwota dotacji,  jaką 
można uzyskać wynosi 10.000 zł.
Nabór adresowany jest do organiza-
cji pozarządowych lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na zadania z zakresu: Rewita-
lizacji. Celem naboru jest wspieranie 
działań aktywizacji i rozwoju społecz-
ności lokalnej na obszarze rewitaliza-
cji Miasta Żyrardowa.
Budżet przewidziany na realizację 
powyższego zadania wynosi 125 tys. 
zł. Wysokość dofinansowania projek-
tu nie może przekroczyć kwoty 10 
tys. zł., projekt powinien być zrealizo-
wany w okresie nie dłuższym niż 90 
dni (maksymalnie do 31.12.2021 r.) 

i uwzględniać zadania o charakterze 
lokalnym. Oferta musi być kierowana 
do mieszkańców obszaru rewitali-
zacji, a zadanie musi być realizowa-
ne na terenie obszaru rewitalizacji 
Miasta Żyrardowa - granice obszaru 
określa uchwała nr LIX/456/18 Rady 
Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierp-
nia 2018 r. w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Miasta Żyrardowa.
Ofertę należy złożyć w wersji elektro-
nicznej za pomocą portalu Witkac.pl., 
natomiast w formie papierowej nale-
ży dostarczyć potwierdzenie złożenia 
oferty.
Szczegółowe informacja nt. naboru 
dostępne są w systemie Witkac.pl 
oraz w na stronie www.bip.zyrardow.
pl.
Zapraszamy do składania ofert!
W przypadku pytań prosimy o kon-
takt z Wydziałem Rewitalizacji i Roz-
woju UMŻ: e-mail: rewitalizacja@zy-
rardow.pl, nr tel. 46 858 15 70.

Jak wskazują prowadzone analizy, 
związane z efektywnością finan-
sową gospodarki odpadowej na 
terenie Miasta Żyrardowa, wzra-
sta ilość wytwarzanych odpadów, 
wzrastają koszty ich odbioru i za-
gospodarowania, ale nie wzrasta 
liczba mieszkańców zgłoszonych 
do systemu i uiszczających opłaty 
za odbiór odpadów. Mieszkańcy, 
którzy nie płacą, muszą liczyć się 
z tym, że zostaną pociągnięci do 
odpowiedzialności! Urząd Miasta 
intensyfikuje działania, mające 
na celu uszczelnienie systemu. 
Odpady zmieszane to największe 
koszty systemu, dramat dla portfela 
i środowiska! W porównaniu z rokiem 
ubiegłym, wzrosła ilość odbieranych 
odpadów komunalnych zmieszanych, 
jak i pozostałych frakcji, o 20% - 30%. 
Niestety istotnym czynnikiem wpływa-
jącym na to zjawisko, jest nie tylko nie-
właściwe segregowanie odpadów, ale 
również nieuczciwi mieszkańcy, którzy 
nie ujawniają w systemie realnej liczby 
osób zamieszkujących gospodarstwo 
domowe, czyli składają do Urzędu 
Miasta deklaracje odpadowe niezgod-
ne z prawdą. 
Skutkiem takiej sytuacji będzie ko-
nieczność zmiany cen odbioru i za-

gospodarowania odpadów do wyso-
kości pokrywającej rzeczywiste koszty 
systemu. Aby ograniczyć wysokość 
wzrostu opłaty od mieszkańców, któ-
ra zgodnie z obecnymi  kosztami od-
bioru i zagospodarowania odpadów 
powinna wzrosnąć, Urząd Miasta pro-
wadzi działania kontrolne. 
Weryfikacja liczby lokatorów w gospo-
darstwie domowych prowadzona jest 
na podstawie ilości zużytej wody. To 
właśnie w oparciu o te dane, w sytu-
acjach wątpliwych, Urząd Miasta pro-
wadzi postępowania wyjaśniające 
w zakresie rzetelności składanych de-
klaracji dotyczących odbioru i zago-
spodarowania odpadów komunal-
nych. Liczymy też na większą pomoc 
administratorów  budynków wielo-
lokalowych. Warto podkreślić, że za 
niezłożenie deklaracji odpadowej lub 
zafałszowanie danych wskazanych 
w deklaracji grozi kara grzywny w wy-
sokości 500 zł.   
Wszyscy powinniśmy czuć się współ-
odpowiedzialni za system gospoda-
rowania odpadami, bo od nas zależą 
koszty jakie ponosimy za jego fukncjo-
nowanie. Jeśli nie weźmiemy solidar-
nego udziału w opłatach i segregacji 
odpadów, czeka nas nieuchronna 
podwyżka cen. 

Pierwszy spis powszechny odbył się w Polsce równo 100 lat temu. Zarówno wte-
dy, jak i dziś, celem było i jest poznanie sytuacji polskiego społeczeństwa, aby 

potem prowadzić skuteczne działania wspierające jego rozwój. Jeśli zatem leży Ci 
na sercu przyszłość Twojej rodziny, gminy, miasta i całego kraju, powinieneś jak 

najszybciej wypełnić obowiązek spisowy. 

Każdy ma prawo do wątpliwości i nie ma nic złego w stawianiu pytań o sensowność i le-
galność Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Należy 
jednak podejść do tego poważnie i rzetelnie, a nie opierać się na „sensacyjnych” opiniach 

internetowych anonimów. 

Więcej na stronie www.zyrardow.pl

Jeśli wszyscy solidarnie będziemy segregować i płacić za odpady, 
unikniemy wysokiej podwyżki opłat
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Obywatele i obywatelki bawili 
się jak za dawnych lat

Obywatele i Obywatelki tęsk-
niący za PRL-em spotkali się 
w niedzielę 22 sierpnia w Msz-
czonowie.  Nie zabrakło tańców, 
klasycznej oranżady i jedzenia 
ze stołówki. 

Kultowe komedie Stanisława Ba-
rei rozkochały nas w okresie PRLu. 
Dziś trudno o widzów, którzy nie 
znają chwytliwych tekstów i charak-
terystycznych żartów dla reżysera. 
Jedni wspominają te czasy z nutą 
nostalgii, inni cieszą się z nowego 
ustroju. Wiele osób wspomina jed-
nak motoryzację z okresu PRL, smak 
oranżady i innych trunków, a także 
niezapomniany smak posiłków ser-
wowanych na stołówkach. 

Głównym punktem programu była 
inscenizacja pacyfikacji strajku przez 
ZOMO.

Jednak „Wspomnienia PRL-u” to 
również możliwość spotkań kulto-
wych mszczonowskich klasyków. 
Wielbiciele zabytkowych aut od lat 
spotykają się na mszczonowskim 

placu, by wymienić się doświadcze-
niem kolekcjonerskim. Piękno tych 
pojazdów niezmiennie zachwyca 
i przyciąga wielbicieli klasyków z ca-
łego regionu. Klimatyczne dekoracje, 
taneczne hity z dansingów i konkur-
sy z nagrodami umiliły czas pikniko-
wiczom.

Mężczyźni godzinami debatowali na 
temat pracy silników, ilości spalane-
go paliwa przez pojazdy, czy oma-
wiali technologiczne rozwiązania 
zastosowane w danym pojeździe. 
Tematy rozmów były różne, wspomi-
nano saturatory, kartki na żywność 
oraz kolejki – to wszystko doskonale 
jest znane z minionej epoki. Starsi 
mieszkańcy wspominali, natomiast 
młode pokolenie mogło zobaczyć, 
jak trudno było żyć w czasach PRL. 
Rzeczywistość zmieniła się diame-
tralnie, niegdyś puste półki sklepo-
we dzisiaj uginają się od produktów 
w kolorowych opakowaniach, słody-
cze niegdyś niewyobrażalne do zdo-
bycia, dzisiaj są dostępne na wycią-
gnięcie ręki.

MSZCZONÓW

R E K L A M A
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90-lecie Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Bartnikach

PUSZCZA MARIAŃSKA

W sobotę 28 sierpnia druhowie 
z Bartnik świętowali wyjątkowy 
jubileusz. Zawsze gotowi nieść po-
moc, niezawodni i zaangażowani. 
Kiedy syreny alarmowe zawyją, 
oni wyjeżdżają na akcję o każdej 
porze dnia i nocy. Statystyki po-
twierdzają, że jednostka z Bartnik 
jest jedną z najbardziej aktywnych 
jednostek w powiecie żyrardow-
skim. 
Uroczystość rozpoczęła się od prze-
marszu ze strażnicy do kościoła św. 
Antoniego z Padwy w Radziwiłłowie. 
Mszę św. Poprowadził proboszcz ks. 
Mieczysław Młynarczyk. Po nabożeń-
stwie strażacy, zaproszeni goście oraz 
przyjaciele maszerowali do swojej 
jednostki, a poprowadził ich dowódca 
uroczystości naczelnik OSP w Bartni-
kach Łukasz Koziarski. Kolumnie przy-
grywała orkiestra dęta OSP z Bolimo-
wa.
Dowódca uroczystości złożył meldu-
nek do uroczystego apelu z okazji 
90-lecia OSP w Bartnikach oraz Gmin-
nego Dnia Strażaka. Następnie orkie-
stra zagrała marsz powitalny. Oficjalną 

część obchodów 90-lecia OSP Bart-
niki poprowadził Krzysztof Sobczyk, 
prezes OSP Bartniki, a także Członek 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Mazowieckie-
go i wiceprezes Zarządu Gminnego 
OSP w Puszczy Mariańskiej. Powitano 
zebranych gości oraz przyjaciół m.in.: 
Michała Staniaka wójta gminy Puszcza 
Mariańska, Waldemara Suskiego pre-
zesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Żyrardowie, bryg. Tomasza 
Cybul Komendanta Powiatowego PSP 
w Żyrardowie, kpt. Katarzynę Piszczek 
PSP Żyrardów, st. bryg. Andrzeja Okle-
sińskiego byłego Komendanta Powia-
towego PSP w Żyrardowie, bryg. Roma-
na Murgrabię Komendanta Gminnego 
Z OSP RP w Puszczy Mariańskiej, gen. 
druż. Strz. Bogdana Puczyńskiego, 
Mieczysławę Korzonkowską, przedsta-
wicieli UG Puszcza Mariańska, przed-
stawicieli Stowarzyszenia Gospodyń 
i Gospodarzy w Bartnikach oraz Sto-
warzyszenia Promyk, Delegację z OSP 
Grabina, Michałów, Kamion, Waleriany 
i Mszczonów, a także przedstawicieli 
lokalnej prasy, w tym Redakcję Życia 
Powiatu Żyrardowskiego.

Krzysztof Sobczyk Prezes OSP przed-
stawił historię strażnicy w Bartnikach. 
Był to moment wzruszający i refleksyj-
ny, ponieważ wspomniano strażaków 
założycieli jednostki, a także uczczo-
no pamięć strażaków, którzy zasia-
dają dziś na „najwyższym stanowisku 
dowodzenia”. Następnie wręczono 

medale i odznaczenia: złote, srebrne 
i brązowe medale za zasługi dla pożar-
nictwa, odznakę strażaka wzorowego, 
odznakę za wysługę lat. Zaproszeni 
goście złożyli życzenia na ręce prezesa 
OSP, a następnie rozpoczęła się część 
nieoficjalna i integracja przy suto za-
stawionych stołach.
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Dzielmy się chlebem

CHOPIN W RADZIEJOWICKICH 
MURACH

Już od 2011 roku Narodowy Insty-
tut Fryderyka Chopina organizuje 
w Pałacu w Radziejowicach Mię-
dzynarodowy Kurs Mistrzowski dla 
Młodych Pianistów. Dedykowany 
uczniom, studentom i absolwen-
tom szkół oraz wyższych uczelni 
muzycznych Kurs jest wyjątkowym 
wydarzeniem na pianistycznej 
mapie Polski. Każdego roku moż-
liwość pracy pod kierunkiem wy-
bitnych artystów i uznanych auto-
rytetów pedagogicznych przyciąga 
do Radziejowic pianistów z wielu 
krajów na całym świecie.
- W tym roku dziękujemy za dosko-
nałą współprace z Pałacem Radzie-
jowice, który od początku gości 
nas w swoich murach, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury Parowozownia, 

a także Szkole Podstawowej im. 
Władysława Rdzanowskiego w Ra-
dziejowicach. Wszystkie te miejsca 
otworzyły dla naszych kursantów 
swoje przestrzenie, za co serdecz-
nie dziękujemy – mówił Michał 
Bruliński, Koordynator Kursu Mi-
strzowskiego w Radziejowicach.
Kurs stanowi jeden z kluczowych 
elementów Programu Promocji 
Młodych Talentów Narodowego 
Instytutu Fryderyka Chopina, któ-
rym objęci są szczególnie uzdol-
nieni polscy pianiści młodego po-
kolenia. Kurs jest nieodzownym 
elementem przygotowania do 
Konkursu Chopinowskiego, któ-
ry odbędzie się na początku paź-
dziernika.

RADZIEJOWICE

To już tradycja. Co roku miesz-
kańcy gminy Radziejowice spoty-
kają się tłumnie, by wspólnie ce-
lebrować zakończenie zbiorów, 
zwane tu Świętem Chleba. Ta 
niesamowicie ciepła i rodzinna 
uroczystość rokrocznie gromadzi 
Koła Gospodyń Wiejskich, arty-
stów gminnych ośrodków kultu-
ry i szkół, ale przede wszystkim 
mieszkańców, którzy wspólnie 
spotykają się na największej 
w gminie uroczystości, celebru-
jąc ten wyjątkowy czas. 

28 sierpnia mieszkańcy gminy Ra-
dziejowice i okolicznych miejscowo-
ści spotkali się na terenie Parowo-
zowni, by wspólnie obchodzić Święto 
Chleba. To niesamowita okazja do 
spotkania, zwłaszcza w tym wyjątko-
wym i niepewnym czasie pandemii 
covid-19. Spotkania na świeżym po-
wietrzu umożliwiają nie tylko odna-
wianie relacji międzyludzkich, ale też 
dzielenie się efektami całorocznej 
pracy Kół Gospodyń Wiejskich. 

- Mamy obecnie tak mało sposobno-
ści do integrowania się, naszej spo-
łeczności. Nie jesteśmy za bogatą 
gminą, więc nie stać nas na wielkie 

festiwale i festyny, ale to Święto Chle-
ba jest czasem, gdy wszyscy się jed-
noczą i oczekują na to wydarzenie 
przez cały rok – mówiła wójt gminy 
Radziejowice, Urszula Ciężka.

Co roku oficjalne rozpoczęcie Święta 
Chleba wieńczy dzielenie chlebem 
przez wójt Urszulę Ciężką i zaproszo-
nych gości. To piękny symbol i wyraz 
gościnności, której w Radziejowicach 
z pewnością nie brakuje.

Na scenie gościli uczniowie gmin-
nych szkół w programie „Junior 
z talentem prawdziwym diamen-
tem”. Były to prezentacje wierszy 
i piosenek solistów, zespołów, ale 
także międzypokoleniowa wymiana 
sceniczna nauczyli – uczniów i rodzi-
ców z dziećmi. Na starowarszawską 
nutę zagrała „Orkiestra z Chmielnej”. 
Estrada gościła również zespół Pati 
Band, duet wokalny Weronika & Pa-
mela. Gwiazdą wieczoru był zespół 
Papa De, którego muzyka łączy po-
kolenia.

Po raz kolejny w Radziejowicach 
przedstawiciele gmin nie zawiedli 
i przygotowali barwne wieńce dożyn-
kowe.
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Święto plonów w Wiskitkach
Po intensywnych dwóch dniach 
obchodów 800-lecia w Wiskit-
kach, niedziela 29 sierpnia upły-
nęła w Wiskitkach pod znakiem 
dożynek powiatowo – gmin-
nych. Był to całodniowy pro-
gram atrakcji, który rozpoczął 
się barwnym korowodem dożyn-
kowym z wieńcami przygotowa-
nymi przez poszczególne gminy 
i Koła Gospodyń Wiejskich. 

Tegoroczne obchody święta plonów 
w Wiskitkach były wyjątkowe nie tyl-
ko ze względu na fakt ich zbiegania 
się z obchodami 800-lecia, ale też 
faktem, że gmina po raz pierwszy 
organizuje dożynki jako miasto. To 
spowodowało, że mieszkańcy pode-
szli do wydarzenia z dużym zaanga-
żowaniem. 

Niesamowite wrażenia zrobiła na 
zebranych inscenizacja przygotowa-
na przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Nowych Kozłowic. Członkowie Koła 
nie tylko przygotowali piękny dożyn-
kowy wieniec, ale również szyli ludo-
we starodawne stroje, nawiązujące 
do wiejskiej tradycji dożynkowej. Na 
tą okoliczność mieszkańcy Kozłowic 
zajrzeli w czeluści swoich szaf, two-
rząc ze starych ubrań piękne stroje 
wyróżniające ich pochód pośród po-
zostałych. W konkursie na dożynko-
wy wieniec wygrały Wiskitki, drugie 
miejsce zajęło Łubno, a trzecie miej-
sce Czerwona Parcel. – Widzimy taką 
wzmożoną aktywność, jeśli chodzi 
o sołectwa, ale nie tylko. Piękne wita-
cze są umiejscowione w kilku punk-

tach i z każdym rokiem ich przybywa. 
Widać, że to bardzo cieszy mieszkań-
ców naszej gminy – mówi Burmistrz 
Wiskitek, Rafał Mitura. 

– Cieszę się, że te pierwsze dożyn-
ki, które mam okazję współorgani-
zować z gminą Wiskitki i to właśnie 
w tym jubileuszowym dla nich roku 
– mówił Starosta Powiatu Żyrar-
dowskiego Krzysztof Dziwisz. – Bez 
mieszkańców te dożynki z pewnością 
nie miałyby tak wyjątkowego charak-
teru. Piękne stroje Kół Gospodyń 
Wiejskich, poczty sztandarowe – to 
wszystko świadczy o wielkim patrio-
tyzmie na tych terenach, co sprawia, 
że ta uroczystość jest na najwyższym 
poziomie. 

Oczywiście w korowodzie nie zabra-
kło gości z sąsiednich gmin, którzy 
tradycyjnie przybyli z pieczonym 
chlebem. Poza oficjalną i tradycyjną 
częścią obchodów, nie zabrakło rów-
nież atrakcji na scenie. Tu również 
goście z dużym entuzjazmem pode-
szli do zaplanowanego programu. Na 
scenie pojawił się Zespół ludowy „Wi-
skitki”, WonerS, Mig, Łysa Góra, Tuhaj 
Bej, The postman  i Voyager, który 
na wiskickiej scenie obchodził swo-
je 30-lecie działalności scenicznej. 
I choć sam koncert wspomnianych 
gwiazd był wydarzeniem, prawdziwe 
show zrobił burmistrz Rafał Mitura, 
który wraz z zespołem Voyager wy-
stąpił w piosence „Polskie kobiety”. 
Burmistrzowi gratulujemy odwagi. 
Jesteśmy pod wrażeniem ukrytego 
talentu.
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POLICJA

STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ POŻARNA

NA SYGNALE

Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem uczniów. 

Jak co roku przed placówkami oświatowymi pojawiły się policyjne patrole, 
by zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. Funkcjonariusze w pierwszych 
dniach i tygodniach nauki szczególnie zwracać będą uwagę   na łamanie 
przepisów, jakich dopuszczą się kierowcy wobec pieszych. Skontrolują stan 
techniczny oraz wyposażenie pojazdów dowożących uczniów do szkół, 
sprawdzą stan trzeźwości kierujących. Wyegzekwują obowiązek używania 
pasów bezpieczeństwa, zwrócą uwagę na sposób przewożenia dzieci.

Działania mazowieckich policjantów na rzecz bezpiecznego powro-
tu dzieci do szkół

Mając na uwadze bieżący nadzór nad stopniem utrzymania dróg, a także 
prawidłowość oznakowania, policjanci z komend miejskich i powiatowych 
wspólnie z przedstawicielami zarządców dróg i przedstawicielami szkół, 
przeprowadzili lustrację terenów przy szkołach i placówkach oświatowo-
-wychowawczych w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Jednym 
z celów prowadzonej akcji było sprawdzenie zasadności istniejącego ozna-
kowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu, geo-
metrii drogi, a także prawidłowości ustawiania i stanu technicznego zna-
ków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ich widoczności.

Nietrzeźwy kierujący w miejscowości Wiskitki 

W piątek 24 sierpnia po godzinie 22, w Starym Łajszczewie doszło do tra-
gicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że kierujący toyotą 39-letni mieszkaniec gminy Puszcza Mariańska jadąc 
od strony miejscowości Biernik wypadł na łuku drogi i uderzył w drzewo. 
W wyniku zdarzenia, pomimo trwającej blisko godzinę reanimacji, męż-
czyzna zmarł na miejscu. Czynności w sprawie trwają, a policjanci apelują 
o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Tragedia nad wodą

W piątek 24 sierpnia tuż po południu w Guzowie utopił się 51-letni miesz-
kaniec gm. Sochaczew. Mężczyzna wędkował przy tutejszym stawie „szpi-
tal”. O zaistniałej sytuacji dyżurnego żyrardowskiej komendy poinformował 
inny wędkarz, który na brzegu zauważył telefon, buty i wędkę. Zaniepo-
koił go fakt, że przy stawie nie ma innego wędkarza, do którego mogłyby 
należeć te rzeczy. Na miejscu działania prowadzili policjanci oraz strażacy 
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, którzy przeszukiwali 
zbiornik wodny. Po kilku godzinnych poszukiwaniach w wodzie znaleziono 
ciało mężczyzny.

23 sierpnia do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, że w pomiesz-
czeniu dworca PKP przebywa nietrzeźwy mężczyzna, który zakłóca spokój i po-
rządek publiczny. Patrol na miejscu zastał mężczyznę pod wpływem alkoholu, 
który swoim zachowaniem zakłócił spokój przebywających tam osób. Mężczyzna 
po przeprowadzonych badaniach i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych, zo-
stał osadzony w PDOZ do wytrzeźwienia. (foto nr 3).

24 sierpnia dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, dotyczące nieprawi-
dłowo parkujących pojazdów na ul. Karola Hiellego. Patrol na miejscu wystawił 
trzy wezwania dla kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego, po-
przez postój w miejscu obowiązywania znaku B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierun-
kach (foto nr 7).

24 sierpnia patrol Straży Miejskiej przeprowadził na ul. Izy Zielińskiej, kontrolę 
wywozu nieczystości z punktów handlowych prowadzących działalność gospo-
darczą. Wystawiono wezwania dla właścicieli, celem przedstawienia stosownej 
dokumentacji.  (foto nr 8).

26 sierpnia do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, dotyczące zanie-
czyszczenia chodnika i jezdni przez pojazd marki Skoda, z którego wyciekał olej. 
Kierujący przemieszczał się ul. Filipa de Girarda, ul. Środkową, ul. Izy Zielińskiej 
i ul. Leszno. Patrol SM potwierdził zgłoszenie, wzywając jednostkę PSP, w celu 
neutralizacji plam oleju. W sprawie są prowadzone dalsze czynności wyjaśniające 
(foto nr 12 ).

We poniedziałek 23 sierpnia w miejscowości Stare Kozłowice doszło 
do wypadku drogowego w którym uczestniczyły trzy samochody osobo-
we. Jezdnia została całkowicie zablokowana przez pojazdy uczestniczą-
ce w zdarzeniu. Samochodami łącznie podróżowało sześć osób. Obra-
żeń w wypadku doznała jedna osoba której strażacy udzielili pierwszej 
pomocy, a następnie przekazali pod opiekę Zespołowi Ratownictwa 
Medycznego. Utrudnienia w ruchu związane z akcją ratowniczą trwały 
półtorej godziny. 
W piątek 27 sierpnia w Mszczonowie na ul. Piekarskiej doszło do 
wypadku z udziałem samochodu osobowego oraz motocykla. Moto-
cyklista uderzył w tył zaparkowanego samochodu. Pomocy poszkodo-
wanemu udzielił Zespół Ratownictwa Medycznego. Akcja ratownicza 
polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed nadjeżdżającymi 
pojazdami oraz  zebraniu z jezdni rozlanego oleju silnikowego. 
W niedzielę 29 sierpnia w Michałowie doszło do wypadku drogowego 
w  którym uczestniczyły dwa samochody osobowe. Jeden z pojazdów 
znajdował się w  przydrożnym rowie przewrócony na dach, drugi za-
trzymał się na jezdni. Osoby podróżujące pojazdami opuściły je samo-
dzielne. Obecny na miejscu Zespół Ratownictwa Medycznego udzielał 
pomocy uczestnikom kolizji w tym 3 letniemu dziecku.
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GRZYBIARZU,  
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!

MERYTORYCZNY CZWARTEK 
Z JOANNĄ WACHUTĄ  
Z SILVER GYM

• 3 września 
ul. 1 Maja 43

• 4 września
ul. Okrzei 16

• 5 września
ul. 1 Maja 50

• 6 września
ul. Okrzei 16

• 7 września
ul. Okrzei 51 C

• 8 września
Al. Partyzantów 15

• 9 września
ul. Okrzei 16

• 10 września
Al. Partyzantów 11/13

• 11 września  
ul. POW 2D lok. 11

• 12 września
ul. POW 20 – 24

• 13 września
ul. M. C.-Skłodowskiej 14
• 14 września

ul. Okrzei 16
• 15września

ul. F. de Girarda 5
• 16 września

ul. F. de Girarda 17

DYŻURY APTEK:

PORADY I ZDROWIE

Sezon grzybowy w pełni. Co-
dziennie w okolicznych lasach 
pojawia się mnóstwo grzybiarzy, 
którzy przemierzając kilometry 
leśnych kniei, zbierają pełne ko-
sze darów lasu. I choć obcowanie 
z przyrodą jest doskonałym po-
mysłem na spędzenie wolnego 
czasu, grzybiarstwo może być tak 
pożyteczne jak szkodliwe. Dlate-
go należy pamiętać o konieczno-
ści sprawdzania grzybów. 

Jadalne grzyby niejednokrotnie łatwo 
jest pomylić z bardzo podobnymi 
grzybami trującymi. Tym istotniejsze 
jest odpowiednie ich rozpoznanie. 

Pomocne w tym mogą być liczne 
publikacje, np. atlasy. Natomiast Po-
wiatowa Stacja Sanitarno – Epide-
miologiczna w Żyrardowie zaleca 
zbieranie grzybów z  rurkami, gdyż 
nie ma wśród nich grzybów śmier-
telnie trujących. Mogą one spowo-
dować co najwyżej zaburzenia po-
karmowe.

W Polsce ok. 90% śmiertelnych za-
truć grzybami powodują 2 gatunki 
muchomorów:  sromotnikowy i ja-
dowity, które najczęściej mylone są 
z kanią. Jest jeszcze wiele gatunków 
grzybów powodujących śmiertelne 
zatrucia oraz jeszcze liczniejsza gru-

pa grzybów lżej trujących. Istnieje 
wreszcie spora grupa grzybów, któ-
ra jest trująca w stanie surowym, po 
obróbce termicznej natomiast są 
doskonałymi grzybami jadalnymi.

Najbardziej trujący grzyb w naszych 
lasach to muchomor sromotnikowy, 
ponieważ toksyny w nim zawarte do-
prowadzają do uszkodzenia narzą-
dów miąższowych: wątroby, nerek 
i serca. Co roku, pomimo ostrze-
żeń, zatruwa się nim wiele osób. 
Zatrucie muchomorem sromotni-
kowym  może się skończyć śmiercią 
u nawet 50 % osób, które zjadły tego 
grzyba. W powiecie żyrardowskim 
w zeszłym roku nie odnotowano 
przypadku zatrucia. 

Objawy zatrucia w zależności od ro-
dzaju zatrucia, pojawiają się dopiero 
po 6-8 godzinach, a nawet 36 godzi-
nach od spożycia grzybów. Najczęst-
szymi objawami są: skurcze żołąd-
ka, pocenie się, uderzenia gorąca, 
wymioty i biegunka, wysokie tętno, 
gorączka, nieregularne bicie serca, 
obniżenie ciśnienia krwi, bóle głowy, 
osłabienie, omdlenia, zaburzenia wi-
dzenia, zwężenie źrenic, problemy 
oddechowe, zmęczenie, nadmier-
ne pragnienie, utrata koordynacji, 
omamy, zawroty głowy, splątanie, 

majaczenie, drgawki, śpiączka. Naj-
bardziej trujące grzyby mogą także 
powodować uszkodzenia nerek i wą-
troby, które ujawniają się w postaci 
żółtaczki. W skrajnych przypadkach 
zatrute nerki lub wątroba całkowi-
cie przestają działać, co prowadzi do 
śmierci.

Co należy zrobić w przypadku 
wystąpienia objawów zatrucia 
grzybami ?

Należy natychmiast  sprowokować 
wymioty. Reakcja na niektóre tru-
jące grzyby pojawia się dopiero po 
kilku dniach. Nie lekceważmy tych 
objawów. Nawet w przypadku je-
dynie podejrzenia zatrucia grzyba-
mi,  natychmiast udajmy się do 
lekarza. Sposób naszego leczenia 
zależy o tego, jakimi grzybem się za-
truliśmy. Podzielmy się z lekarzem 
naszymi domysłami na ten temat.

Niestety obecnie w powiecie żyrar-
dowskim nie ma punktu, w którym 
prowadzone byłyby dyżury z klasy-
fikatorem / grzyboznawcą. Tym sa-
mym wszyscy, którzy decydują się na 
zbieranie grzybów muszą opierać się 
na własnej wiedzy i doświadczeniu. 
Zalecamy szczególną ostrożność.

Przedstawiamy zilustrowany przykład jednego 
z efektywnych ćwiczeń przynoszących ulgę, To 
ćwiczenie polecane jest szczególnie osobom spę-
dzającym większość dnia w pozycji siedzącej, ale 
też stojącym w jednej pozycji, np. podczas wielo-
godzinnej pracy przy stanowisku. Należy pamię-
tać, że rozciąganie to nie tylko ulga w bólu, ale 
również wpływ na lepsze odżywienie ciała, nawod-
nienie tkanek oraz zmniejszenie ryzyka kontuzji.
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Nowa książka Olgi Gitkiewicz! Tuż po „Nie zdążę” i „Nie hańbi”, ży-
rardowska pisarka Olga Gitkiewicz w sierpniu wydała kolejną książ-
kę „Krahelska. Krahelskie.”. 

Halina, Wanda, Krystyna. Trzy kobiety, jedno nazwisko, zbliżone lata aktyw-
ności, ta sama klasa społeczna. Często je mylono, dopisywano im nieistnie-
jące pseudonimy, litery w nazwisku, przypisywano nie ich intencje, miesza-
no szczegóły biografii, jeden życiorys rozpisywano na trzy albo – częściej 
– trzy zlepiano w jeden. Tylko jak to opowiedzieć? – zastanawia się Olga 
Gitkiewicz.

Halina Krahelska, legendarna inspektorka pracy, działaczka społeczna i ko-
munistka. Kwestionowała każdy system, a na obiad podawała pogadankę 
o zatrudnianiu dzieci w łódzkich fabrykach włókienniczych, choć przecież 
gotowała podobno znakomicie, goście chwalili zwłaszcza jej pieczyste, i pie-
kła mazurki. Nikomu się nie kłaniała.

Wanda Krahelska, zamachowczyni z dobrego domu, stała na balkonie w pe-
ruce, gdy ulicą jechał powóz carskiego namiestnika. Krystyna Krahelska uży-
czyła twarzy i ciała pomnikowi warszawskiej Syrenki i jak syrena była dzielna 
i jasna, a żaden dom nie był jej domem.

To jest książka o Halinie Krahelskiej i innych kobietach z rodziny Krahel-
skich. To jest książka o kliszach. Niektóre są prześwietlone.

Źródło: Fundacja Instytut Reportażu

Kolejny projekt aktywizujący seniorów i młodzież w Klubie Seniora 
„Siwy Dym!”.  Tym razem udało się pozyskać dofinansowanie z Ma-
zowiecka Aktywacja - konkurs grantowy dla organizacji działają-
cych lokalnie. 

W ramach projektu sześciu uczniów z Elektryk. Żyrardowska Duma wraz 
z uczestnikami naszego Klubu spotkają się na wspólnych warsztatach ku-
linarnych. Efektem tego spotkania, poza (rzecz jasna!) pełnymi brzuchami, 
będzie wystawa fotograficzna oraz książka kulinarna. 

- Robimy międzypokoleniowe warsztaty kulinarne - będziemy gotować 
potrawy „smaki dzieciństwa”. W ramach warsztatów nasze seniorki będą 
uczyć młodzież, jak zrobić kluski śląskie, pierogi, domowy makaron itp. 
Powstanie z tego mini książka kulinarna, w której będą przez nas zrobione 
zdjęcia potraw, obszerne opisy ze wspomnieniami tychże smaków – mówi 
Aleksandra Zimoch, koordynatorka Klubu Seniora „Siwy Dym!”.

Projekt powstał dzięki inicjatywie grupy nieformalnej w składzie: Marzena 
Szustakowska, Sylwia Pietryga, Ania Marcinowska i Ola Zimoch.

KRAHELSKA.  
KRAHELSKIE. 

ZLEPIAMY POKOLENIA!

KULTURA

535 467 904

R E K L A M A
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Mojej Narwi

Stanisław Wasilewski
Żyrardowskie Wieczory Literackie

Ruch ręki a ja tam mieszkałem
tęsknota przeprowadzką spo-

pielona
tam dziewczynę całowałem

i żałość nagła gdzie dziś ona?

A lewy brzeg chce oczom uciec
zasłonić się narwiańskim mro-

kiem
i chciałoby się sercem rzucić

przez wody Narwi tak szerokie

Hej rzeko...dumnie mi naj-
szczersza

Narwi moja znasz mnie chyba
więc jeśli placzę po raz pierwszy

łzom mym raptowną słabość 
wybacz

Narwi hej modra będę śpiewał
a wiatr melodię cienką przegiął

zawiesił na samotnych drze-
wach

słowa jak mokre płatki śniegu

W czerwcu Stanisław Wasilewski zdobył 
II nagrodę w Konkursie Ogólnopolskie-
go Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Cieszynie „O złotą wieżę piastowską”. 
W sierpniu III nagroda powędrowała do 
żyrardowskiego poety w Ogólnopol-
skim Konkursie organizowanym przez 
Krasnostawki Dom Kultury. Życzymy 
kolejnych sukcesów!

 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! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Rozwiązanie

KULTURA I ROZRYWKA
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Pionowo

1. zwierzę podobne do byka, 
zamieszkujące tereny Azji 

2. w mitologii greckiej bogini 
mądrości 

3. przypisywanie cech ludzkich 
zjawiskom przyrody, zwie-
rzętom i przedmiotom

4. bohater powieści „Lalka” 
Bolesława Prusa

6. potoczna nazwa ssaka z rzę-
du waleni

7. roślina uprawna kwitnącą na 
żółto 

8. miasto w zachodniej części 
Grecji w Akarnanii

9. Mieczysław - historyk sztuki 
10. badanie i krytyczna inter-

pretacja tekstów, zwłaszcza 
świętych

11. uściślenie treści pojęcia bez 
zmiany jego zakresu 

12. pomieszczenie dla więźnia
13. chmury - o ulewnym 

deszczu 
14. potocznie o nadmiernej 

tkance tłuszczowej w okoli-
cach bioder

18. bankructwo, zwłaszcza 
umyślne 

22. zwężona, wydłużona część 
czegoś

24. osłona na lampę 
25. częściowe lub całkowite 

zasłonięcie Księżyca 
27. w krajach anglosaskich 

jednostka powierzchni 
gruntów 

28. urządzenie w pojazdach 
sygnalizujące zamiar zmiany 
kierunku 

29. Robert- amerykański reży-
ser, scenarzysta i producent 
filmowy

30. imię postaci, w którą wciela 
się Jakub Wesołowski w se-
rialu „Na wspólnej”

35. spokojne i ciche miejsce 
38. obywatele Afganistanu 
39. miara szybkości zmian 

w ośrodku przenoszącym 
informacje 

40. inaczej lunatykowanie 
42. zachowujący się sztucznie, 

zbyt wyszukany 
44. Gallerani - znana jako 

„Dama z gronostajem”
46. uczucie wzywające do na-

tychmiastowego działania 
49.  język literacki starożytnych 

i średniowiecznych Indii
50. nazwisko pary demono-

logów, o których losach 
opowiada film „Obecność”

51. stosunek rodzinny za-
chodzący między jednym 
z małżonków, a krewnymi 
drugiego

52. przypinana komuś 

53. pogardliwie o osobie po-
stępującej nieuczciwie lub 
podle 

54. rozmówca 
55. pasek materiału przytrzy-

mujący na ramieniu część 
garderoby 

56. w okresie okupacji hitlerow-
skiej: strażnik więzienny lub 
obozowy

65. członek sunnickiej dynastii 
imperium muzułmańskiego 

67. Eduardo - hiszpański malarz 
tworzący w XIX wieku 

68. człowiek nieubrany 
69. wiedza nabyta przez naukę 

lub doświadczenie i umie-
jętność jej wykorzystania

71. szwajcarskie miasto w kan-
tonie Turgowia 

72. organizm wymagający do 
życia dostępu wolnego 
tlenu 

76. skoczny taniec
77. postać biblijna Starego 

Testamentu 
78. choroba wywoływana przez 

wirusa HIV
80. w mitologii irańskiej syn 

Ahury Mazdy 
81. Tomasz - polski piłkarz
82. ang. skrót od Międzynaro-

dowego Stowarzyszenia 
Krytyków Sztuk

Poziomo

3. główny plac w miastach 
starożytnej Grecji

5. oponent 
10. posługiwanie się środkami 

obliczonymi wyłącznie na 
wywarcie wrażenia

15. w znaczeniu ogólnym: wylę-
ganie się, wyklucie się

16. spotkanie, w czasie którego 
co najmniej trzy osoby po-
rozumiewają się za pomocą 
urządzeń telekomunikacyj-
nych

17. zalepianie, murowanie 
jakiegoś otworu 

19. miasto w Rosji, przy ujściu 
rzeki Om

20. uczucie oburzenia lub 
przerażenia 

21. Jerzy- aktor teatralny 
i filmowy, zagrał Wokulskie-
go w serialu telewizyjnym 
„Lalaka”

23. tajna wysłanniczka poli-
tyczna

26. obydwa, liczebnik zbiorowy 
28. zespół doktryn mistycznych 

opartych na kabale 
31. tkanina artystyczna przypo-

minająca płaskorzeźbę
32. nizinna rzeka w zachodniej 

Polsce (województwa: wiel-
kopolskie, lubuskie)

33. z pieca spadło u Juliana 
Tuwima 

34. mówienie głupstw, zmy-
ślanie 

36. wygięcie warstw skalnych 
bez przerwania ich ciągłości 

37. głośna awantura, rozgłos 
w jakiejś sprawie 

41. dawniej krzywy, krótki nóż 
szewski 

43. osoba powołana do wyda-
wania orzeczenia lub opinii 
w sprawach spornych

45. drewniana okładzina ścian 
wewnętrznych 

47. kodek kompresji stratnej 
dźwięku formatu MP3

48. portugalski piłkarz gwi-
nejskiego pochodzenia, 
napastnik w rosyjskim 
Lokomitiwie Moskwa

51. obszar zajmowany przez 
przedhistorycznych przod-
ków dzisiejszych Słowian 

54. lud w starożytności zasie-
dlający wschodnie wybrzeże 
Półwyspu Iberyjskiego

57. umiejętność odpowiedniego 
zachowania się

58. rejon w południowo-
-wschodniej Rumunii 

59. miasto we wschodnim 
Ekwadorze 

60. ogólne określenie wszelkie-
go rodzaju wód powierzch-

niowych liniowych
61. miejscowość w Słowenii 
62. księżyc Saturna 
63. może być np. liczbowa lub 

czasu 
64. zagłębienia w nawierzchni 
65. postawa charakteryzująca 

się jednoczesnym występo-
waniem pozytywnego jak 
i negatywnego nastawienia 
do obiektu

66. wyolbrzymienie roli techniki 
w życiu społecznym

70. kurczliwy wyrostek u wod-
nych zwierząt bezkrę-
gowych, służący im jako 
narząd dotykowy i chwytny 

73. Zandberg - polski polityk 
74. osoby znajdujące się gdzieś 

w danym czasie
75. w 480 p.n.e. została tam 

stoczona słynna bitwa mię-
dzy Grekami, a wojskami 
perskimi

78. miejscowość w Wielkiej 
Brytanii 

79. Zn- pierwiastek chemiczny 
83. sumienność, gorliwość 
84. wskazówka  lub zarządzenie 

dotyczące postepowania 
85. miejscowość we Francji 

znana z Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego

86. mięso baranie
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Praca dzieci na przełomie XIX i XX wieku

Z duszącego dymu tysięcy kominów, 
przysłaniającego w bezwietrzne dni 
dachy nowo wybudowanych do-
mów, kamienic i budynków fabrycz-
nych oraz z nieustannego hałasu, 
który w tak wielu miastach i mia-
steczkach wydawały te przeróżne 
dziwne, skomplikowane i pracujące 
całymi dniami maszyny, powoli wy-
łaniał się współczesny nam świat.
Zbudowany został przez wielkich wi-
zjonerów, jak i ambitnych głupców. 
Pomysły jednych, jak i drugich realizo-
wane były jednak poprzez ciężką, czę-
sto wręcz niewolniczą pracę zwykłych 
ludzi, chcących jedynie zapewnić sobie 
i swoim najbliższym lepsze warunki do 
życia. Te miliony bezimiennych kobiet, 
mężczyzn i tych, o których poświęceniu 
ciągle zbyt mało się wspomina - dzieci, 
od świtu do zmierzchu traciły swoje 
zdrowie pracą ponad siły. Szczególnie 
dotyczyło to tych najmłodszych, którzy 
nigdy nie zaznali smaku beztroskiego 
dzieciństwa...
Od dziecka człowiek musiał pracować 
na polu nienależącym do niego, ani 
jego rodziny, lub na jednej z mrocznych 
i zimnych hal fabrycznych. Często pra-
ca tych dzieci odbywała się w skrajnie 
niebezpiecznych warunkach. Pod tym 
względem, na wsi czy w rozrastających 
się miastach było podobnie. Różnica 
polegała jednak na tym, że pracując 
w fabryce można było zazwyczaj zaro-
bić więcej, a wynagrodzenie otrzymy-
wało się w gotówce. Dotyczyło to także 
najmłodszych. Na wsi zaś, pracując np. 
w folwarku, tylko część niewielkiego 
wynagrodzenia płacono w gotówce, 
a resztę w życie, jęczmieniu, pszenicy 
czy otrzymując w dzierżawę niewielki 
skrawek ziemi pod uprawę ziemnia-
ków. Przez to życie na wsi od pokoleń 
wyglądało prawie tak samo, a zacho-

dzące na niej zmiany, były ledwie za-
uważalne.
W mieście czy osadzie fabrycznej, jeśli 
znalazło się pracę dla całej rodziny, zy-
skiwało się większe możliwości oraz za-
zwyczaj poprawiało się standard życia, 
choć oczywiście kosztem wielu począt-
kowych wyrzeczeń. Zdobycie pewnej, 
całkiem dobrze płatnej pracy dla siebie, 
żony lub męża oraz np. dwójki dzieci, 
umożliwiało opłacenie dachu nad gło-
wą i zakup wyżywienia, a może nawet 
odłożenie jakiś pieniędzy na inne wy-
datki. Po latach zyskiwało się także do-

stęp do opieki medycznej, możliwość 
otrzymania nowego mieszkania w do-
piero co wybudowanym domu robot-
niczym czy wysłania dzieci do jednej 
ze szkół fabrycznych. Przynajmniej dla 
niektórych, taka perspektywa pojawi-
ła się w dawnym Królestwie Polskim, 
już po uwłaszczeniu chłopów w 1864 
roku. Wówczas mieszkańcy wsi wraz 
ze swoimi dziećmi, tłumnie wyruszyli 
do miast i miasteczek, z nadzieją na 
nowy początek. I niektórym naprawdę 
się udało. Tak zwana druga rewolucja 
przemysłowa dotarła do ziem daw-

nego Królestwa Polskiego - fabryki się 
rozbudowywały, zwiększały zatrudnie-
nie, szkoliły, a część z nich coraz lepiej 
dbała o swoich pracowników, dzięki 
którym fabrykanci przecież mogli zara-
biać jeszcze więcej pieniędzy.
Niedługo po uruchomieniu Fabryki 
Wyrobów Lnianych w kolonii Żyrar-
dów/Girardów w 1833 roku, zatrud-
nienie w niej było niewielkie i wynosiło 
około 200 osób, a zarobki robotników 
były wręcz fatalne. W ciągu ponad 20 
pierwszych lat swojej działalności, licz-
ba etatów w żyrardowskiej fabryce 
wzrosła zaledwie do około 500 i wśród 
pracowników większość stanowiły ko-
biety oraz dzieci. W ten sposób właści-
ciele mogli płacić im mniej za tą samą 
pracę, niż mężczyznom. Dla najmłod-
szych przygotowywano nawet spe-
cjalne stołki, dzięki którym kilkuletni 
chłopcy i dziewczynki mogli w ogóle 
dosięgnąć do warsztatu. Inne dzieci 
w tym czasie nosiły szpule, lub pchały 
długim korytarzami wózki z różnymi 
półproduktami czy narzędziami. Jesz-
cze inne dzieci, szczególnie te mniejsze 
i sprytniejsze, były wykorzystywane do 
czyszczenia kominów na wysokości czy 
do przeciskania się w wąskich rurach 
i kanałach; wchodzenia w mrok, gdzie 
dorosły nie tylko by się nie zmieścił, ale 
w ogóle nie miałby odwagi wejść.
Zarobki w Fabryce Wyrobów Lnianych 
wzrosły dopiero po przejęciu jej przez 
Karola Augusta Dittricha i Karola Teo-
dora Hielle. Dalej zatrudniano dużo 
dzieci, choć nowi właściciele sprowa-
dzili także z zagranicy znaczną licz-
bę dobrze opłacanych specjalistów. 
Odsetek pracujących kobiet i dzieci 
w żyrardowskiej fabryce zmniejszył się, 
choć nadal był znaczny i wynosił ponad 
40%. Zatrudnienie wzrosło z 500 osób 
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fot. Jedno z najwcześniejszych zachowanych zdjęć, wykonanych na terenie obecnego Żyrardowa. 
Tkalnia mechaniczna, lata 70. lub początek lat 80. XIX wieku.

fot. Kilkuletni, nielegalnie zatrudnieni chłopcy pracujący w jednej z fabryk w mieście Macon w stanie Georgia w USA, rok 1909.  
Tak małe dzieci nie były wówczas zatrudniane w Zakładach Żyrardowskich, jednak kilkadziesiąt lat wcześniej,  

podobny widok można było na co dzień zobaczyć także w żyrardowskiej fabryce.



21ŻPŻ • CZWARTEK • 2 WRZEŚNIA 2021

w 1857 roku do około 2000 w 1870 
roku. Wówczas ruszyła kolejna rozbu-
dowa żyrardowskiej fabryki i w ciągu 
kolejnych 10 lat w Zakładach Żyrar-
dowskich znalazło zatrudnienie już 
prawie 6000 osób.
W Żyrardowie w wielu aspektach, na 
przykład w edukacji, było lepiej niż 
w innych osadach czy osiedlach fa-
brycznych znajdujących się w daw-
nym Królestwie Polskim. Na początku 
lat 80. XIX wieku, do pięciu żyrardow-
skich szkół uczęszczało 500 chłopców 
i dziewczynek, a do Ochronki (przed-
szkola) około tysiąca najmłodszych. 
Kilka lat później w Żyrardowie łącz-
nie uczyło się już około 2800 dzie-
ci, a w latach 90. XIX wieku aż 3500, 
z czego większość na koszt Zakładów 
Żyrardowskich Hielle & Dittrich. Mimo 
zdecydowanego wzrostu liczby dzieci 
objętych edukacją, wprowadzania ko-
lejnych regulacji prawnych i, zdawało-
by się, coraz lepszej sytuacji robotni-
ków, dalej kilkaset dzieci i małoletnich 
musiało codziennie rano wstawać do 
pracy w żyrardowskiej fabryce, wspie-
rając tym samym niewielki budżet 
domowy swojej rodziny. Podobna 
sytuacja miała miejsce wówczas w ty-
siącach angielskich, niemieckich, fran-
cuskich, rosyjskich czy amerykańskich 
fabryk. Tak wyglądał cały ówczesny 
„cywilizowany” świat, oparty na pracy 
tych najsłabszych.
„Pięć lat dziecko kończyło, a już ojco-
wie do fabryki zabierali. Zima nie zima. 
O piątej rano już przy robocie. Spać się 
chciało dzieciakowi, ale gdzie tam. Nie-
przytomnego wlekli do fabryki i dalej, 

noś szpulki, podawaj co tam trzeba. 
Zimą śniegi po pas, dzieciaki płaczą, 
a tu nic, tylko dymaj bratku, ze stary-
mi. Nosili nas na rękach, bośmy oczu 
otworzyć nie mogli i przez śniegi po 
ciemku nie bylibyśmy się przekopali. 
Uciec do domu nie sposób, bo i drogi 
z tych sal się nie znało, a jeśli się dzie-
ciak zabłąkał na inną salę, to dostał la-
nie od ojca. Jeszcze wielkie szczęście, 
gdy się znalazło jaki kącik i można było 
pospać chociaż chwilę. Wiele to się 
namarnowało tych biednych dzieci! 
Chore, niechore, wszystko jedno, noś 
szpulki i po krzyku”.
Pisząc te słowa w latach 30. XX wieku, 
Paweł Hulka-Laskowski sięgał pamię-
cią 50 lat wstecz, do drugiej połowy lat 
80. XIX wieku i czasów swojego dzie-
ciństwa. Wówczas na terenie dawnego 
Królestwa Polskiego sytuacja pracują-
cych dzieci stopniowo zaczęła ulegać 
poprawie, wraz z ustawą o pracy mało-
letnich i jej późniejszymi poprawkami, 
przyjętą w 1882 roku w Rosji. Wpro-
wadzono wówczas zakaz zatrudniania 
dzieci do 12 roku życia, a małoletni od 
12 do 15 roku życia musieli pracować 
krócej, niż ich starsi koledzy i koleżan-
ki. Władze w Petersburgu naśladowały 
w ten sposób inne państwa europej-
skie, które podobne regulacje wpro-
wadziły u siebie już wiele lat wcześniej. 
Mimo to i tak w tych państwach naj-
młodsi dalej masowo pracowali, tyl-
ko teraz nielegalnie, poza oficjalnymi 
rejestrami. Dzięki łapówkom dla od-
powiednich urzędników, przymykano 
oczy na setki dzieci poniżej wskazane-
go w przepisach wieku, wypełniających 
najróżniejsze hale fabryczne. Trzeba 

pamiętać jednak, że zdecydowanej 
większości tych małoletnich pracowni-
ków, bardzo zależało na tej pracy, tak 
samo jak ich rodzinom.
W Żyrardowie prócz inwestycji w edu-
kację, Karol Dittrich (junior) opłacił wie-
lu dzieciom pracowników żyrardow-
skiej fabryki studia, jak w przypadku 
Pawła Hulki-Laskowskiego czy dzieci Jó-
zefa Procnera. Systematycznie zmniej-
szano też zatrudnienie najmłodszych. 
Według oficjalnych informacji, sporzą-
dzonych przez Inspektora Fabryczne-
go Okręgu Warszawskiego A. M. Blu-
menfelda, w 1885 roku w Zakładach 
Żyrardowskich pracowało 373 dzieci 
do 14 roku życia, w tym 168 chłopców 
i 205 dziewczynek. W 1891 roku mało-
letni chłopcy do 14 roku życia zarabiali 
średnio w żyrardowskiej fabryce 2.1 
rubla tygodniowo (na akord około 2.5 
rubla), małoletnie dziewczynki do 14 
roku życia 1.8 rubla tygodniowo (na 
akord około 2.3 rubla), przy średnich 
zarobkach kobiet wynoszących oko-
ło 2.5 rubla tygodniowo (na akord 3 
ruble) i mężczyzn - prawie 4 rubli (na 
akord 4.5 rubli). Wobec takich różnic 
w płacach, nagminnie dopuszczano się 
praktyki zwalniania pracowników po 
ukończeniu odpowiedniego wieku, by 
nie płacić im większych pieniędzy. Zo-
stawiano wtedy tylko tych najbardziej 
wartościowych pracowników, a na 
miejsce zbyt „starych”, zatrudniano 
młodszych.
W kolejnych latach liczba pracujących 
dzieci poniżej 15 roku życia w Zakła-
dach Żyrardowskich Hielle & Dittrich 
dalej malała i na koniec XIX wieku 

wieku (według oficjalnych wykazów) 
wynosiła 50 dzieci w wieku 12-14 lat. 
Tak też pozostało do wybuchu I wojny 
światowej. Prawdopodobnie drugie 
tyle dzieci było natomiast zatrudnio-
nych nielegalnie, najczęściej na prośbę 
swoich rodziców. Część z tych dzieci 
była z kolei sierotami, dla których pra-
ca dawała po prostu możliwość prze-
życia i niewylądowania na ulicy. Jeszcze 
wiele lat musiało upłynąć by „cywili-
zowany” świat zrezygnował z pracy 
najmłodszych, które w końcu zyskały 
poczucie bezpieczeństwa i prawdziwe 
dzieciństwo. Niestety tylko w bogat-
szych częściach tego „cywilizowanego” 
świata. W biedniejszych regionach, 
nadal około 250 milionów dzieci po-
między 5 a 17 rokiem życia, codziennie 
rano rozpoczyna kolejny dzień pracy...

HISTORIA

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. Małoletni pracownicy Zakładów Żyrardowskich - personel napychaczy, rok 1907
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Prawdziwych przyjaciół poznasz na macie
Wydawać by się mogło, że MMA to 
dość brutalny sport, który kojarzy 
się z męską walką o dominację. 
Przekonanie, że na treningi przy-
chodzą jedynie mężczyźni spra-
gnieni rywalizacji i nieustających 
sparingów jest bardzo mylne, 
o czym przekonuje Piotr Drozdow-
ski, właściciel Academii Gorila, 
któremu będziemy mogli kibico-
wać już 11 września na ringu pod-
czas Gali Babilon MMA w Żyrardo-
wie. 

Od czego zaczęła się Twoja przy-
goda z boksem?

Piotr Drozdowski: Tak naprawdę moja 
przygoda zaczęła się 12 lat temu od 2 
miesięcy treningów judo. Jednak od 
zawsze chciałem trenować KSW, więc 
przeniosłem się do Skierniewic, gdzie 
znalazłem klub. Od początku bardzo 
podobały mi się wszystkie walki w ho-
telu Mariott, walki w ringu. Wtedy to 
było jeszcze bardzo niszowe. Moim 
pierwszym wielkim idolem był Mamed 
Chalidow. Chciałem być taki jak on. 

12 lat temu łatwo było znaleźć 
klub, w którym odbywały się tre-
ningi MMA?

Wtedy bardzo ciężko, dlatego jeździ-
łam do Skierniewic. Tam dojeżdża-
łem 3, może 4 lata. Później trener, 
Przemek Matuszewski, namówił mnie 
na zrobienie kursu instruktorskiego, 
dzięki czemu później powstał klub. Tak 
naprawdę dalej jeżdżę do Skierniewic, 
często widujemy się i wspólnie trenu-
jemy, ale teraz każdy z nas poszedł 
swoją drogą, choć nie będę ukrywać, 
że wzorowałem się na nim.

Decydując się na swoją przygodę 
z MMA, zakładałeś starty w wal-
kach?

Właściwie na początku myślałem 
o tym, żeby trenować amatorsko, ale 
jak wiadomo są też walki amatorskie. 
W międzyczasie jeszcze zacząłem tre-
nować boks, jujitsu. Tak mieszałem 
sobie te sztuki walki. Nie trenuje tylko 
MMA, staram się rozwijać na różnych 
płaszczyznach – raz w tygodniu zapa-
sy, stójka. Choć właściwie wszystko to 
jest ukierunkowane pod MMA i walki 
zawodowe już teraz.

Czy Twoim głównym zajęciem są 
przygotowania i treningi do walk 
zawodowych?

Startuję, ale nie jest to moim prioryte-
tem. Pojawiam się na walkach, jestem 
znany w tym środowisku, cały czas 
dostaję propozycje walk. 11 września 
podczas Babilon MMA Żyrardów od-
będzie się moja walka, kolejna zakle-
pana jest już w grudniu na gali Wirtu-
oz. Współwłaścicielem tej organizacji 
jest Marcin Krakowiak, który też walczy 
w KSW. 

Jak przygotowujesz się do tych 
walk? Pierwsza z nich jest już za 
chwilę.

Mój system treningowy przez cały rok 
się nie zmienia. Im bliżej walki, tym 
bardziej staram się trzymać lub zbijać 
wagę, poprawiam aspekty motorycz-
ne, więcej sparingów, ale nie zmie-
niam liczby treningów. O każdej porze 
dnia i nocy jestem gotowy stanąć na 
ringu. 

Jaki jest Twój cel w najbliższym 
czasie?

Minimum 20 walk zawodowych z do-
datnim bilansem. To moje największe 
marzenie.

Czy przy prowadzeniu klubu 
i intensywnych treningach masz 

jeszcze czas na „normalne życie”, 
czy właśnie to, co robisz jest Two-
im życiem?

Faktycznie poza tym, że sam trenu-
ję, trenuję innych – prowadzę zaję-
cia grupowe, treningi indywidualne. 
Prowadzę Academia Gorila, który jest 
moim życiem. Poświęcam klubowi-
czom mnóstwo czasu, bo to nie tylko 
moje starty w zawodach, ale i moich 
zawodników. To są treningi, obozy, 
weekendowe campy, ale i same walki, 
na które jeździmy z podopiecznymi. 
Ten kalendarz naprawdę jest napięty.

Skoro mowa o klubie, kto może 
do Was przyjść? Macie jakieś gra-
nice wiekowe?

Tak naprawdę przychodzą do nas 
dzieciaki już w wieku 6 -7 lat. Mamy kil-
ka grup różnych sztuk walki. Właściwie 
przychodzą do nas dzieci, młodzież 
i dorośli, więc tak naprawdę każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Jeśli przychodzi ktoś z ulicy 
i chciałby zacząć swoją przygodę 
ze sztukami walki, ale nie potrafi 
zupełnie nic, powinien się jakoś 
specjalnie przygotować jeszcze 
przed pierwszym treningiem?

Nie, wystarczy, że przyjdzie na jakąkol-
wiek grupę początkującą. Nie naciska-
my na nikogo. Nie chcemy nikogo zra-
żać do sportu, więc zaczynamy bardzo 
spokojnie. Dopiero z czasem, kiedy 
poznajemy możliwości danej osoby, 
wiemy, czego możemy od niej wyma-
gać i „dokręcamy śrubę”. Z pewnością 
grup początkujących nikt nie musi się 
obawiać. 

Teoretycznie sporty walki ciągle 
kojarzą się jako typowo męskie. 
W Twoim klubie widać kobiety, 
które trenują. Ten trend i postrze-

ganie sportów walki się zmienia?

Tak, to jest zauważalne. Wydaje mi się, 
że kobiety po prostu szukają nowych 
wrażeń. Są takie, które znudziły się ty-
powo kobiecymi zajęciami fitness. 

Może tu odgrywać jakąś rolę adre-
nalina? 

Na pewno, choć u nas ciągle mało 
dziewczyn bierze udział w sparingach. 
Może to też wynika z tego, że głównie 
są jeszcze w grupach początkujących, 
ale widać, że lubią się wyżyć. Mocno 
uderzają i zupełnie się nie oszczędza-
ją. 

Czy to kontuzjogenny sport?

To zależy, czego od niego oczekuje-
my. Jeśli ktoś przychodzi po prostu 
potrenować i nie chce się sparować, 
to tez jesteśmy otwarci na taką formę 
zajęć. A właściwie w głównej mierze 
przychodzą do nas osoby, które chcą 
trenować, a nie walczyć. Każdy robi to 
dla siebie i ma się z tym czuć komfor-
towo. Jeśli jednak ktoś chce startować 
w zawodach, trenuje w kaskach ochra-
niaczach, także dbamy o bezpieczeń-
stwo. Przede wszystkim zależy mi na 
przyjacielskiej atmosferze w klubie. 
Czasem spotykamy się w klubie, żeby 
wspólnie obejrzeć KSW, robimy inte-
gracje. To nie jest tak, że przychodzą 
do nas ludzie, którzy tuż po zajęciach 
wychodzą. Zawiązuje się u nas faj-
na społeczność – umawiamy się na 
wspólne wyjścia, wspólne bieganie. 
To grupa ludzi, którzy razem funkcjo-
nują nie tylko w świecie sportu. Tu 
się nawiązują przyjaźnie. Tak napraw-
dę człowieka najlepiej się poznaje na 
macie. Najlepsza przyjaźń buduje się 
z tymi litrami potu wylanymi na trenin-
gach.

SPORT
Już 11 września wraca z mocną imprezą że-
gnającą lato 2021. W walce wieczoru gali 
Babilon MMA 24 w Żyrardowie  Piotr Nie-
dzielski  (15-4) powalczy o mistrzowski pas 
Babilon MMA w wadze lekkiej (do 70,3 kg). 
Tuż przed „Niedzielą” w klatce rozegra się 
bardzo interesujący pojedynek w katego-
rii półśredniej (do 77,1 kg). Mocny  Łukasz 
Siwiec  (5-1) spotka się w nim z  Konradem 
„Moto Moto” Iwanowskim (7-4).
Piotr Niedzielski to jeden z najlepszych zawod-
ników wagi lekkiej w Polsce. Walka o mistrzow-
ski tytuł będzie dla niego piątym występem dla 
organizacji Babilon MMA. Cztery poprzednie 
zakończyły się jego zwycięstwami. Na fali znaj-
duje się także 29-letni Siwiec, który w czerwcu 
efektownie rozprawił się z Kacprem Bróździa-
kiem, pokonując go przed czasem w drugiej 
rundzie. Czy siłą rozpędu poradzi sobie tak-
że z doświadczonym Iwanowskim, który ma 
za sobą już 8 lat zawodowej kariery? Ta walka 
zapowiada się na poważny test umiejętności. 
 
Na Babilon MMA 24 do klatki wejdzie także miej-

scowy zawodnik kategorii średniej (do 84,2 kg) Piotr „Tadek” Drozdowski (3-4), dla którego będzie to drugi występ dla organizacji Babilon MMA. Nazwi-
sko jego rywala poznamy już jutro. Bilety na galę Babilon MMA 24 w cenie od 40 PLN są dostępne na stronie www.eventim.pl/BabilonMMA24.

Źródło: BabilonMMA24

Babilon MMA 24
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DATA KOLEJNEGO WYDANIA:
19 SIERPNIA

ŻTC BIKE RACE 2021
29 sierpnia odbył się Wielki Finał ŻTC 
BIKE RACE 2021, rywalizacja rozegrała się 
nad Zalewem Żyrardowskim. Było coś dla 
biegaczy, jak i kolarzy.

W porównaniu do ubiegłego roku, tym razem 
biegacze startujący na dystansie krótszym, 
tj. 5 km, w całości biegli po asfaltowej 
trasie. W biegu głównym zawodnicy zmagali 
się z niewielkim podbiegiem na około 4 
kilometrze. Poza tym trasa była płaska. Od 
początku na czoło wysforowała się grupa 
zawodników, która nadawała ton rywalizacji. 
Ostatecznie pierwszy na metę przybiegł Piotr 
Banasiak, za nim finiszował Konrad Łabędzki 
z Ducla Academy Warszawa. Trzecie miejsce na 
podium zajął Marcin Jancewicz. Wśród kobiet 
bezkonkurencyjna była Agnieszka Pachniewska 
z Płocka, wyprzedziła Katarzynę Nowakowską 
z Adidas Runners Warsaw. Trzecia do mety 
dobiegła Agnieszka Bąk z Pawko Runner Team.

Punktualnie o 12:00 rozpoczął się wyścig 
kolarski. Zawodnicy ścigali się na rundzie 
o długości 26,5 kilometra. W M20 triumfował 
Kacper Kistowski z MERX TEAM POLSKA, 
w M30 Michał Kucharski (Cyklomaniacy Łódź 
- Volveno Cycling Apparel), a w kategorii RED 
(zawodników starszych, jadących pełny dystans) 
wygrał Radosław Rękawek (Cross Car Tel). Po 
zakończeniu zawodów odbyło się uroczyste 
nagrodzenie nie tylko najlepszych zawodników 
etapu, ale także klasyfikacji generalnej. Pełne 
wyniki dostępne są na stronie www.ztc.pl.

fot. ŻTC Bike Race

fot. ŻTC Bike Race
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40 lat temu Mariusz  Nawrocki zdobył złoty me-
dal w boksie na Mistrzostwach Polski Juniorów.  
W tym roku jego sukces powtórzyła Martyna 
„Kruszyna” Koczkodaj, zajmując I miejsce w bok-
sie kobiet na XXVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w sportach halowych „Łódzkie 2021”. 
Zawodniczka klubu Sportowy Żyrardów na co 
dzień trenuje pod okiem Roberta Kosiorka. 
Pod koniec sierpnia zdobyłaś Mistrzostwo Pol-
ski w boksie. Jakie emocje towarzyszą w takiej 
chwili?
Martyna Koczkodaj: U trenera Roberta Kosiorka trenu-
ję bardzo krótko, bo dopiero od lutego, a moje umie-
jętności bardzo się rozwinęły. Tym bardziej jest to dla 
mnie naprawdę wielkie osiągnięcie, choćby właśnie ze 
względu na to, że ten sukces przyszedł bardzo szybko. 
Jak wyglądały Twoje wcześniejsze doświadcze-
nia z boksem?
Wcześniej trenowałam w klubie w Pruszkowie, choć 
tam trenowałam raczej elementy boksu. Tam na pew-
no rozbijałam pasję do boksu. Kiedy jednak stwierdzi-
łam, że chcę się w tym rozwijać, ten właściwy rozwój 
zapewnił mi trener Robert Kosiorek, więc zaczęłam 
przyjeżdżać do Żyrardowa. 
Nie masz wrażenia, że ciągle mało jest dziew-
czyn, które decydują się do wychodzenia na 
ring?
Od dziecka miałam dużo energii, którą musiałam 
gdzieś spożytkować. Razem z siostrą chodziłyśmy na 

różne zajęcia: jazdę konną, karate, judo, ping ponga. 
Bardzo długo chodziłam też na harcerstwo. Dopiero 
później pojawił się pomysł, żeby spróbować z boksem. 
To było niecałe 2 lata temu, ale nie wiązałam z tym 
sportem swojej przyszłości, a na pewno nie spodzie-
wałam się takich efektów. 
Jesteś mieszkanką Pruszkowa, jak to się stało, 
że trafiłaś na treningi do Roberta Kosiorka?
Kiedy trenowałam w Pruszkowie, przyjechaliśmy na 
sparing do Żyrardowa. Tak naprawdę to moim ro-
dzicom bardzo spodobał się trener i jego poziom 
wyszkolenia. I kiedy poczułam, że chciałabym zacząć 
jeździć na zawody, więc to też pora, żeby zmienić klub, 
rodzice sami zasugerowali Żyrardów. A jeszcze wtedy 
trener otworzył sekcję damską. Przyjechałam raz i tak 
już zostałam. Cieszę się, że rodzice bardzo wspierają 
mnie w tym sporcie, może dlatego, że kiedyś sami tre-
nowali sztuki walki. No i dziadkowie… Wszyscy są zaan-
gażowani, by codziennie przywozić mnie na treningi.
Jesteś bardzo zaangażowana w ten sport, dojeż-
dżasz ponad 30 km na treningi. Rozumiem, że 
nie traktujesz boksu jako przygodę, ale wiążesz 
z nim swoją przyszłość. 
Mistrzostwa Polski to był najbliższy cel. Trenowałam 
i nie miałam pewności, czy uda mi się uda zdobyć to 
„złoto”. Bardzo bym chciała zdobyć Mistrzostwo Euro-
py, a nawet Mistrzostwo Świata. Jednak największym 
marzeniem jest Olimpiada, choć to chyba cel, do 
którego większość sportowców dąży. Wiem, że to są 
bardzo odległe cele, więc w najbliższym czasie nasta-
wiam się na Puchar Polski Kadetów, który odbędzie się 
w październiku. 
Spotkałaś się z teorią, że boks nie jest dla ko-
biet?
Zdarza się, że słyszę pytania, czy nie boję się, że złamię 
sobie nos. Na szczęście są to pytania od osób, które 
zupełnie nie znają tego sportu, więc nie rusza mnie to. 
Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Wychodząc na 
matę nie martwię się, że złamię nos. Bardziej martwi-
łaby mnie chyba przegrana walka. Słyszę to z troską, 
więc takie stwierdzenia, że boks nie jest dla kobiet, bo 
mogę się uszkodzić, przekornie są dla mnie bardzo 
miłe. Ja o tym nie myślę, więc jeśli ktoś myśli o mnie 
z troską, to odbieram to bardzo pozytywnie. 
Masz 14 lat. Właśnie rozpoczynasz naukę w szko-
le średniej. To dość ważny moment i duże zmia-
ny w życiu. Jest tu miejsce na boks?
Wybrałam liceum w Nadarzynie, żebym miała bliżej 
do Żyrardowa. Ta szkoła ma klasy mistrzostwa spor-
towego, niestety z ukierunkowaniem na piłkę nożną. 
Razem z rodzicami rozmawialiśmy z dyrektorem szko-
ły i zapewnili, że wspierają sportowców w ich rozwoju. 
Wszystkie moje decyzje są ukierunkowane pod decy-
zje w Żyrardowie. 
Co powiedziałabyś dziewczynom, które chcia-
łyby trenować boks, ale ciągle nie odważyły się, 
by przyjść na trening?
Nie ma na co czekać! W tym sporcie naprawdę można 
się zakochać.

Po 40 latach  
Puchar Polski  

wraca do Żyrardowa 

fot. Sportowy Żyrardów


