
20 LAT AMAZONEK

9 INWESTYCJI  
ODPADOWYCH

WYWIAD Z BURMI-
STRZEM KURKIEM

50  LAT RELAX-U

PUSZCZA MARIAŃSKA     STR. 13

10-CIO LECIE 
POWOZOWNI

RADZIEJOWICE    STR. 14

REMONT KOŚCIOŁA

WISKITKI STR. 15

82. ROCZNICA BITWY 
MSZCZONOWSKIEJ
 

 MSZCZONÓW     STR. 12 

5 LAT WSPÓŁPRACY Z KRASNĄ LIPĄ
Na pamiątkę pięcioletniej współpracy Żyrardowa z Krasna Lipą 
przedstawiciele samorządów obu miast, grupa mieszkańców Ży-
rardowa, harcerze, młodzież w roli żyrardowskich szpularek oraz 
dyrektorzy miejskich placówek kulturalnych posadzili w parku Dit-
tricha 5 drzew przyjaźni.

Więcej na stronie 11.

13 września w żyrardowskiej Re-
sursie odbyła się uroczystość 
20-lecia żyrardowskich Ama-
zonek. Wydarzenia odbyło się 
w gronie przyjaciół 1Stowarzysze-
ni Kobiet z Problemami Onkolo-
gicznymi, którzy od lat, a często 
od początku istnienia Stowarzy-
szenie w Żyrardowie towarzyszą 
im w często trudnych etapach 
drogi ku zdrowiu swoim i innych. 

Więcej na stronie 17.

„W tej gminie był, jest i będzie 
porządek!” - wywiad z Burmi-
strzem Mszczonowa Józefem 
Grzegorzem Kurkiem

Więcej na stronie 8 i 9.

W Mszczonowie powstanie 9 in-
westycji związanych z przetwa-
rzaniem odpadów - mieszkańcy 
protestują.

Więcej na stronie 12.

Żyrardów, wydanie nr 7, 16 września 2021 roku
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41. ROCZNICA POWSTANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

R E K L A M A

4 września w Żyrardowie odby-
ły się uroczystości związane z 41 
rocznicą powstania NSZZ „Solidar-
ność”. Święto to zostało ustano-
wione na znak historycznego zry-
wu Polaków do wolności w 1980 
roku, który rozpoczął proces 
upadku komunizmu. Uroczysto-
ści zostały zorganizowane w Ży-
rardowie dla uczczenia bohate-
rów, którym zawdzięczamy życie 
w wolnej, niepodległej i demokra-
tycznej Polsce.
Obchody 41. Rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się 
uroczystą mszą świętą. W Kościele 
pw. Św. Karola Boromeusza, którą 
poprowadził proboszcz ks. Stanisław 
Puchaczewski. Po mszy zebrani goście 
przenieśli się pod Pomnik Doga Polski 
ku wolnym Narodom, gdzie zebrane 

delegacje, służby mundurowe, orga-
nizacje społeczne, parte polityczne 
i przedstawiciele lokalnych szkół złożyli 
kwiaty. Na zakończenie uroczystości, 
schola męska z Parafii pw. św. Cyryla 
i Metodego wykonała kilka pieśni pa-
triotycznych. 
- Pragnę, żebyśmy my jako ludzie „So-
lidarności” przekazali sztafetę pokole-
nia. Chcemy, by ta historia przetrwała, 
a jak się zna historię, to i zna się Pol-
skę. Dlatego pokazujemy młodym lu-
dziom, co można zmienić w tym kraju 
na lepsze – mówił Bogdan Zieliński, 
Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ 
„Solidarność” w Żyrardowie.
W uroczystości udział wzięli: Przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” Region 
Mazowsze Andrzej Kropiwnicki, Pre-
zydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof 

Chrzanowski, zastępca Prezydenta 
Żyrardowa Adam Lemiesz, Przewod-
niczący Rady Miasta Ryszard Mirgos, 
Starosta Powiatu Żyrardowskiego 
Krzysztof Dziwisz, członek zarządu 
Stanisław Nalej, Przewodniczący Rady 
Powiatu Klaudiusz Stusiński z radnymi 
powiatowymi; Dyrektorowi Biura Posła 
na Sejm RP Macieja Małeckiego - Mi-
chał Orliński. 
Hołd bohaterom ,,Solidarności” odda-
ło również wielu mieszkańców Żyrar-
dowa, liczne grono przedstawicieli So-
lidarności z Regionu Mazowsze, min. 
Przewodniczący Oddziału w Wołomi-
nie Józef Radzio ze sztandarem; Prze-
wodniczący Oddziału Grodzisk Mazo-
wiecki –Janusz Grudniewski; delegacja 
z pocztem sztandarowym z Komisji 
Terenowej z Ursusa; Przewodnicząca 
Komisji Zakładowej Szpitala w Przasny-

szu Krystyna Janowska ze sztandarem. 
Przy Pomniku Droga Polski ku Wol-
nym Narodom były również obecne 
delegacje, służb mundurowych , orga-
nizacji społecznych, partii politycznych, 
instytucji, a co cieszy najbardziej liczne 
grono młodzieży ze szkół podstawo-
wych i średnich z Żyrardowa oraz dy-
rektorzy i nauczyciele żyrardowskich 
placówek oświatowych. Uroczystość 
przy pomniku rozpoczęła się odśpie-
waniem hymnu państwowego. Oko-
licznościowe przemówienie wygłosił 
tradycyjnie Bogdan Zieliński, przewod-
niczący Rady Oddziału NSZZ ,,Solidar-
ność” w Żyrardowie, Prezydent Miasta 
Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski oraz Starosta Powiatu Żyrar-
dowskiego Krzysztof Dziwisz. Następ-
nie delegacje złożyły przy pomniku 
kwiaty. 

WAŻNE
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KOŁA GOSPODYŃ 
WIEJSKICH RUSZAJĄ 

NA ZAKUPY
62 koła i inne organizacje poza-
rządowe z powiatów grójeckiego, 
sochaczewskiego i żyrardowskie-
go otrzymały wsparcie z samorzą-
du województwa mazowieckiego. 
Spotkanie z organizacjami odbyło 
się 3 września w Zespole Szkół nr 
1 w Żyrardowie. Łączne wsparcie od 
samorządu województwa dla kół, osp 
oraz stowarzyszeń z regionu żyrar-
dowskiego wynosi ponad 307 tys. zł. 
Na tę kwotę złożyły się dotacje w wyso-
kości do 5 tys. zł dla każdej organizacji. 
W całym województwie dofinansowa-
nie przyznano 604 organizacjom po-
zarządowym na łączną kwotę niemal 
3 mln zł. Głównym celem konkursu 
jest wsparcie aktywności na wsi i roz-

wój lokalnych społeczności. Jak wynika 
z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń 
Wiejskich, na Mazowszu jest już nie-
mal 1,3 tys. tego typu organizacji. 

Zgłoszone projekty były bardzo różno-
rodne pod kątem potrzeb organizacji, 
np. KGW w Brochocinie (pow. socha-
czewski) kupi pawilon ogrodowy, stół 
piknikowy, garnki oraz zastawę, KGW 
w Guzowie GUZOWIANKI (pow. ży-
rardowski) kupi wyposażenie kuchni 
oraz stroje ludowe. Stroje i sprzęt za-
kupi także Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rębowoli „Rembowianki” (pow. gró-
jecki), z kolei KGW Borzymówka-Glinki 
(pow. sochaczewski) zorganizuje cykl 
spotkań „Wieczorki taneczne na de-
chach”.
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30 LAT  
W SAMORZĄDZIE

Na wrześniowej sesji rada miasta, 
po 30 latach działalności w sa-
morządzie, mandat oddał Jerzy 
Naziębło. Pożegnanie się ze sta-
nowiskiem Radnego Rady Miasta 
Żyrardowa wynika z objęciem 
stanowiska Dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Żyrardo-
wie. 

Jerzy Naziębło swoją przygodę z sa-
morządem w Żyrardowie rozpoczął 
od Miejskiej Rady Narodowej, w któ-
rej udzielał się w latach 1988 – 1990. 
Później, od 1994 nieprzerwanie wy-
bierany był do Rady Miasta. Związa-
ny był z partiami: SLD, Unią Wolności 
i ostatecznie PO. W latach 2002–2006 
był przewodniczącym rady, zaś w ka-
dencji 2006–2010. W 2014 roku z ra-
mienia lokalnego komitetu kandydo-
wał na urząd prezydenta Żyrardowa, 
utrzymując jednocześnie mandat rad-
nego na kolejną kadencję. Również 
w 2018 pozostał radnym miejskim 
jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. 
Poza działalnością w Radzie Miasta, 
w latach 1988 - 2001 Jerzy Naziębło 
pełnił również funkcję Dyrektora Mu-
zeum Okręgowego w Żyrardowie, dziś 
Muzeum Mazowsza Zachodniego. 
We wrześniu z żalem żegnał się z rad-
nymi, by móc podjąć obowiązki Dyrek-
tora Miejskiej Biblioteki w Żyrardowie.

- Wydaje mi się, że prawo niestety jest 
w tej kwestii dość surowe. Nie byłoby 
wielkim błędem, gdyby ludzie, bo nie 
mówię tylko o sobie, którzy są ob-
darzeni zaufaniem społecznym, pia-
stowaliby jednocześnie wyższe sta-
nowiska w publicznych instytucjach. 
Zwłaszcza, że na wyższych szczeblach 
taka działalność jest dopuszczalna. 
Jednak dura lex est lex i musiałem 
zrzec się mandatu radnego – mówił 
Jerzy Naziębło. 

Zaangażowanie samorządowca w do-
tychczasowe obowiązki już teraz obja-
wia się nowymi pomysłami na rozwój 
biblioteki. - Chyba największym pro-
blemem jest w tym momencie sama 
siedziba, o którą będę starał się wal-
czyć. Prawdopodobnie będziemy mu-
sieli znaleźć inne miejsce lub, do cze-
go będę zachęcał, wybudować nową 
siedzibę biblioteki zgodną z wszelkimi 
normami, a może nawet bardziej za-
chęcającą do korzystania z biblioteki. 
Jestem po objeździe skandynawskich 
bibliotek i przyznam szczerze, że dużo 
nam brakuje, choć bardzo bym chciał, 
żeby chociaż namiastka znalazła się 
w naszym mieście – tłumaczył Jerzy 
Naziębło.

Nowe wyzwania, które stawia stano-
wisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej mają szansę na nowo po-
budzić czytelnictwo w Żyrardowie. 
W dobie rozwijającej się technologii 
i cyfryzacji, czytanie książek w wersji 
papierowej nie jest już tak popularne 
jak kiedyś, choć przewrotnie można 
by rzec, że samo zainteresowanie sze-
roko pojętą literaturą przeżywa swój 
renesans. 

W kwietniu 2021 roku Biblioteka Naro-
dowa opublikowała najnowszy raport 
o stanie czytelnictwa w Polsce. Na za-
dawane od blisko trzech dekad pyta-
nie o czytanie w całości lub fragmen-
cie co najmniej jednej książki w ciągu 
12 miesięcy poprzedzających bada-
nie, twierdząco odpowiedziało 42% 
respondentów. To najlepszy wynik od 
sześciu lat. Oznacza to wzrost o 3% 
w skali roku i o 5% w skali dwóch lat. 
To ostrożny optymizm, choć z pewno-
ścią może być iskrą do szukania no-
wych rozwiązań do rozpalania miłości 
do książek wśród dzieci i młodzieży.

WAŻNE
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WAKACJE – CZAS REMONTÓW W SZKOŁACH

Czas wakacji to okres odpoczynku 
dla uczniów i nauczycieli. Jednak 
w czasie, gdy uczniowie cieszą się 
przerwą letnią, dla szkół wakacje 
to możliwość przeprowadzenia ko-
niecznych modernizacji i remon-
tów, których wymagają budynki. 
Odświeżanie ścian, remonty łazie-
nek to tylko niektóre inwestycje, 
które w ostatnim czasie w szko-
łach powiatu żyrardowskiego zo-
stały zrealizowane. 
Z pewnością największymi inwesty-
cjami w powiecie żyrardowskim jest 
remont i przebudowa Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Żyrardowie, a także budowa przed-
szkola przy ul. ks. Stanisława Brzóski. 
Jednak właściwie w każdej ze szkół po-
jawiły się choćby niewielkie naprawy, 
które mają wpłynąć na komfort nauki 
w roku szkolnym 2021/2022. 
Żyrardów
W Szkole Podstawowej nr 1 w Żyrar-
dowie największą zmianą jest teren 
utwardzony, którego koszt wyniósł 160 
tys. zł. Poza tym przeprowadzono rów-
nież remont łącznika hali sportowej. 
W Szkole Podstawowej nr 2 wyremon-
towano nawierzchnię asfaltową przed 
szkołą i wokół placu zabaw. W Szkole 
Podstawowej nr 4 wyremontowano 
łazienki i wymieniono drzwi. Tu jednak 
szkoła czeka na większą inwestycję, 
jaką będzie wymiana dachu. Podczas 
wrześniowej sesji Rady Miasta Żyrar-
dowa zabezpieczono 130 tys. zł na ten 
cel. 
Szkoła Podstawowa nr 6 w Żyrardo-
wie wymagała wymiany części paneli 
podłogowych w niektórych salach. Dy-
rektor zainstalowała również tablicę 
interaktywną. W Szkole Podstawowej 
nr 7 wyremontowano klatki schodo-
we, a w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stefana Żeromskiego naprawiono ko-
miny. W Żyrardowie nie zapomniano 
również o przedszkolakach, bo w Miej-
skim Przedszkolu nr 5 plac zabaw prze-

szedł generalny remont. Na te prace 
miasto przeznaczyło ponad 300 tys. zł. 
W Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie, 
tzw. „Włókienniku”, od początku roku 
wykonano różne prace remontowe, 
których łączna kwota wynosi ponad 
26 tys. zł. Odbywa się również montaż 
wykładziny na parterze szkoły, które-
go koszt wynosi 51 tys. zł. Szkoła ma 
w planach także wymianę drzwi oraz 
remont podłogi na sali gimnastycznej.
Mszczonów
W Liceum Ogólnokształcącym im. Sza-
rych Szeregów w Mszczonowie trwają 
prace nad zabezpieczeniem i malo-
waniem ścian w sali gimnastycznej, 
wymieniane są tam także parapety. 
Remontowana jest jedna z łazienek 
przy sali gimnastycznej. Odbywa się 
montaż nowej armatury, oświetlenia 
oraz drzwi. Trwa również remont szat-
ni przy sali gimnastycznej. Malowane 
są ściany oraz wymieniana jest wykła-
dzina, ościeżnica i drzwi. Odbywa się 
także remont dachu nad pomieszcze-
niem gospodarczym.
Wiskitki
W Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach 
został wykonany remont frontu szko-
ły, który uległ znacznemu zniszczeniu 
podczas ostatniej zimy. Mając na uwa-
dze bezpieczeństwo, szkoła w tym roku 
rozpoczęła prace remontowe. Całkowi-
ty koszt remontu to 45 000 zł w propor-
cji 60% po stronie Szkoły Podstawowej 
im. Marii Kownackiej, 40% Zespół Szkół 
nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie. 
Puszcza Mariańska
W Puszczy Mariańskiej wymieniono ze-
wnętrzną stolarkę okienną i drzwiową 
w budynku Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Puszczy Mariańskiej. 
Koszt inwestycji to ponad 230 tys. zł - 
kwota w całości pochodzi ze środków 
własnych gminy. Zakończenie zadania 
przewidziane jest na połowę paździer-
nika. Kolejne 10 tys. zł przeznaczono 
na montaż nowego podłoża na placu 

zabaw przy Przedszkolu Samorządo-
wym w Puszczy Mariańskiej przy ul. 
Króla Jana Sobieskiego 42.
Radziejowice
Duże przebudowy znalazły się również 
na liście zadań Gminy Radziejowice. 
W Szkole Podstawowej im. Józefa Cheł-
mońskiego w Kuklówce Radziejowickiej 
dobudowano 3 sale lekcyjne i zaplecze 
szatniowo-sanitarne. W ramach tej 
inwestycji wykonawca przeprowadzi 
rozbiórkę istniejących budynków go-
spodarczych, wybuduje nowe przyłą-
cze elektroenergetyczne, parking oraz 
chodniki. Ponadto przed wejściem do 
szkoły zostanie wybudowany podjazd 
dla osób niepełnosprawnych, a w nowo 
wybudowanej części budynku szkoły 
zostanie zamontowana winda umoż-
liwiająca osobom z niepełnosprawno-
ścią ruchową dostęp do pierwszego 
piętra budynku. Zakończenie inwesty-
cji planowane jest na pierwszą połowę 
2022 roku, a jej koszt zgodnie z umową 
wyniesie 1 730 000 zł. 
Na terenie położonym przy Szkole Pod-
stawowej im. Władysława Rdzanow-
skiego w Radziejowicach realizowane 
będzie zadanie pn. „Budowa przysz-
kolnego obiektu sportowego w Radzie-
jowicach. Realizacja zadania obejmuje 
m.in: budowę boiska wielofunkcyjne-
go do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, 
siatkówkę, tenisa ziemnego, oraz do 
gry w koszykówkę o bezpiecznej na-
wierzchni poliuretanowej; wykonanie 
prostej trzytorowej bieżni (połączonej 
ze skocznią do skoku w dal) o długości 
80 m o bezpiecznej nawierzchni po-
liuretanowej; budowę dwóch trybun 
(52 miejsca siedzących każda); budo-
wę chodników; przebudowę scho-
dów wejściowych do sali gimnastycz-
nej; wykonanie odwodnienia terenu; 
wykonanie nowej nawierzchni drogi 
dojazdowej; wykonanie opaski żwiro-
wej od północnej strony budynku sali 
gimnastycznej; montaż piłkochwytów, 
oświetlenia i ogrodzenia obiektu, stoja-

ków na rowery, ławek i koszy na śmieci. 
Wartość kosztorysowa inwestycji wy-
nosi 1 335 946,68 zł. Obecnie Gmina 
prowadzi postepowanie przetargowe 
na wyłonienie wykonawcy przedmio-
towego zadania.  Na realizację ww. za-
dania Gmina Radziejowice utrzymała 
dofinansowanie, w wysokości 33% cał-
kowitej wartości zadania, ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej - Sportowa 
Polska – edycja 2020.
Poza inwestycjami realizowanymi przez 
samorządy w przygotowanie szkół do 
nowego roku szkolnego włączył się 
również Krzysztof Rdest, Prezes Spół-
ki EMKA S.A., który sfinansował zakup 
i montaż piaskownicy w Szkole Podsta-
wowej im. Władysława Rdzanowskiego 
w Radziejowicach.
Nowe kierunki
W tym roku pojawiły się w ofercie szkół 
powiatowych nowe, innowacyjne kie-
runki. 
W Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie 
został utworzony kierunek technik eks-
ploatacji portów 
i terminali, a Zespół Szkół Nr 3 w Wiskit-
kach zdecydował się na uruchomienie 
kierunku technik grafiki i poligrafii cy-
frowej.
W Żyrardowskich szkołach podstawo-
wych również można odnotować no-
wości w programie nauczania. Przede 
wszystkim w Szkole Podstawowej nr 
2 uczniowie pierwszych klas rozpo-
częli naukę z rozszerzeniem informa-
tycznym o profilu „Robotyka z klocka-
mi LEGO”. W Szkole Podstawowej nr 
3 również stawiany jest duży nacisk 
od najmłodszych lat, dlatego władze 
szkoły zadecydowały o wprowadzeniu 
klasy sportowej od najmłodszych lat. 
Od tego roku uczniowie pierwszych 
klas rozwijać się będą w klasach spor-
towych z ukierunkowaniem na koszy-
kówkę.

fot. GCI Mszczonów

WAŻNE
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23 GMINY W ŻYRARDOWSKIM 
OBSZARZE FUNKCJONALNYM
Kolejne gminy w Żyrardowskim Ob-
szarze Funkcjonalnym. 3 września 
do subregionu żyrardowskiego do-
łączyło 8 gmin, które dopełniły ŻOF. 
Współpraca między samorządami 
może ułatwić pozyskiwanie środ-
ków rządowych i unijnych, które 
pozwolą na nowe inwestycje w re-
gionie. 
3 września w Resursie odbyło się uro-
czyste podpisanie Aneksu do Wielo-
stronnej deklaracji współpracy gmin 
subregionu żyrardowskiego w zakresie 
partnerstwa na rzecz zrównoważonego 
rozwoju społeczno-gospodarczego Ży-
rardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
dzięki czemu  do ŻOF dołączyły kolejne 
gminy: Belsk Duży, Błędów, Brochów, 
Iłów, Mogielnica, Młodzieszyn, Nowe 
Miasto nad Pilicą i Rybno.

W ramach Żyrardowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego będą współpracowały 
ze sobą 23 jednostki samorządu teryto-
rialnego – wszystkie gminy z powiatów 
grójeckiego, sochaczewskiego oraz ży-
rardowskiego, w tym w szczególności: 5 
gmin powiatu żyrardowskiego (Mszczo-
nów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, 
Wiskitki i Żyrardów); 10 gmin powiatu 
grójeckiego (Chynów, Grójec, Pniewy, 
Warka, Jasieniec, Goszczyn, Belsk Duży, 
Błędów, Mogielnica i Nowe Miasto nad 
Pilicą) i 8 gmin powiatu sochaczewskie-
go (Nowa Sucha, Sochaczew, Socha-
czew (gmina), Teresin, Rybno, Iłów, Mło-
dzieszyn i Brochów).
- To dla nas bardzo ważny moment, 
bo do grona Żyrardowskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego dołączyło kolejnych 
osiem gmin. Myślę, że to początek bar-

dzo dobrej współpracy z wszystkimi 
gminami w zakresie pozyskania fun-
duszy europejskich w kolejnej, nowej 
perspektywie 2021t – 2027 – mówił 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Prezy-
dent Żyrardowa.  - To dla nas bardzo 
ważne jako włodarzy miast i gmin, bo 
mamy świadomość, że rozwój naszych 
miejscowości gwarantują głównie środki 
europejskie oraz programy oferowane 
przez rząd. Tym samym w subregionie 
zależy nam na pozyskiwaniu jak najwię-
cej środków zewnętrznych, abyśmy mo-

gli, zgodnie z życzeniem mieszkańców, 
rozwijać nasze gminy. 
Kolejnym krokiem wzajemnej współpra-
cy będzie podpisanie porozumień mię-
dzy gminami w sprawie zasad współ-
pracy Stron w zakresie opracowania 
dokumentu programowego jednostek 
samorządu terytorialnego wchodzą-
cych w skład Innego Instrumentu Te-
rytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego” w perspektywie 2021-
2027 oraz wybór Komitetu Sterującego 
ŻOF.

Świadczymy usługi elektryczne 
na terenie Żyrardowa i okolic. 

Zapraszamy!
biuro@energonobis.pl

Sklep internetowy Zlewozmywak.pl 
zawiera obszerną ofertę zlewozmy-

waków.
zlewozmywakpl@gazeta.pl

Oferujemy pozabankowe finanso-
wanie dla kazdej firmy,spolki,start up 

i rolników.
podzastaw@int.pl

Od września Centrum Zdro-
wia Mazowsza Zachodniego 
ma nowego prezesa. Choć po 
tak krótkim czasie ciężko mó-
wić o efektach pracy prezesa 
w żyrardowskim szpitalu, en-
tuzjazm i zapał do pracy już 
teraz stały się wizytówką Mar-
cina Pluty. 
Marcin Pluta z pewnością nie jest 
człowiekiem z przypadku, bo swoja 
przygodę ze szpitalnictwem rozpo-
czął od szpitala w Brzezinach, który 
dziś jest jednym z wiodących szpi-
tali specjalistycznych w wojewódz-
twie łódzkim. Nowy prezes zarzą-
dzał również placówką w Łowiczu, 
która dzięki jego decyzjom odzy-
skała stabilność finansową. Marcin 
Pluta ma również doświadczenie 
w samorządach, gdzie pełnił różne 

funkcje i jednostkach podległych.
- Sądzę, że sytuację żyrardowskie-
go szpitala znam dobrze, choćby 
ze względu na fakt, że mogłem ją 
poznać z poziomu członka Rady 
Nadzorczej – mówi Marcin Plu-
ta. - To, co mnie cieszy, to fakt, że 
wynagrodzenia dla lekarzy są na 
wysokim poziomie. To z kolei po-
zwala mi planować nawiązywanie 
współpracy z lokalnymi lekarzami. 
Chciałbym, żeby Ci, którzy zaczy-
nali tu swoją ścieżkę zawodową, 
po prostu tu wrócili. Wiem, że to 
trudne, ale sądzę, że podstawą 
budowania żyrardowskiej kadry 
medycznej są lekarze z ziemi ży-
rardowskiej. Wiem jednak, że to 
nie tylko będzie dobre dla żyrar-
dowskiego szpitala, ale może być 
tez opłacalne dla lekarzy. Już teraz 

mogę zdradzić, że lada chwila doj-
dzie do serii spotkań z tymi leka-
rzami, którzy otrzymają ode mnie 
oferty współpracy. 
Ambitne plany na ożywienie żyrar-
dowskiego szpitala nie są prezeso-
wi obce, a wręcz napędzają go do 
działań, których możemy spodzie-
wać się w najbliższym czasie. 
- Jeśli ktoś wczyta się wnikliwie 
w moje doświadczenia zawodowe, 
pewnie zauważy, że podejmuję 
się głównie wyzwań, które nie są 
najłatwiejsze. Cieszę się jednak, że 
mogę liczyć na Zarząd Powiatu na 
czele ze Starostą Powiatu Żyrar-
dowskiego, który widzę, że również 
o ten szpital walczy, szczególnie 
w zakresie nowych inwestycji – 
mówił Prezes CZMZ, Marcin Pluta.

MAMY NOWEGO PREZESA SZPITALA

OGŁOSZENIA I KONDOLENCJE

W związku ze śmiercią Wiesława Jankowskiego 
wieloletniego Zastępcy Dyrektora  

ds. Administracyjno-Technicznych  
Żyrardowskiego Szpitala wyrazy głębokiego 

współczucia dla całej rodziny.

Składają Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie Marcin Pluta   

wraz z pracownikami

WAŻNE
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100-lecie „Czerwoniaka”
W murach szkoły zapisuje się 
wszystko. Czarny atrament 
wspomnień wsiąka w ściany, 
stare meble. Rośnie wraz z trawą 
na boisku. Szkoły się zmieniają, 
uczniowie dorastają, nauczycie-
le odchodzą. Na lata pozostają 
przyjaźnie i, chciałoby się rzec, 
wiedza – choć z tą różnie bywa. 
Refleksja podczas tego wydarze-
nia zawitała jako pierwsza. Trud-
no się dziwić, bo szkoła, która 
kształci młodzież w Żyrardowie 
od 100 lat to bogactwo wielopo-
koleniowej tradycji. 

11 września w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stefana Żeromskiego od-
był się uroczysty piknik będący uho-
norowaniem 100-lecia szkoły. Tego 
dnia mury liceum prezentowały się 
dumnie, otwierając swoje przestrze-
nie na uczniów, dawnych absolwen-
tów i młode pokolenia, które, bardzo 
możliwe, będą pisać nowe dzieje 
szkoły. 

- To kawał historii miasta! – mówił Pre-
zydent Żyrardowa, Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski. – To tu kształcili się nasi 
lokalni artyści, lekarze, inżynierowie. 
Sam jestem absolwentem tej szkoły. To 
piękne i miłe wspomnienia. Chciałbym 
wrócić do tamtych czasów, choć nie-
stety wiem, że to niemożliwe. 

Tego dnia w liceum zorganizowano 
atrakcje tematyczne w salach i na 
korytarzach. Można było skoszto-
wać pysznych domowych wypieków, 
uczestniczyć w lekcji tańca z Espa-
niolą lub pograć w gry planszowe 
z grupą miłośników gier planszo-
wych „Grota”. Była też scena, na któ-
rej wystąpili obecni i dawni ucznio-
wie „Czerwoniaka”, lokalni artyści 
i goście z Krasnej Lipy. Dla miesz-
kańców śpiewali: Julia Ksit, Czas 
na Nas, The Bass hoppers, Olivia 
Sosnowska, Stanisław Wasilewski. 
Nie zabrakło też tanecznych show 
w wykonaniu Szkoły tańca MashArt 
i Espaniola Latin Show. Gwiazdą wie-

czoru była Kasia Cerekwicka, która 
swoim występem zachwyciła żyrar-
dowską publiczność. 

Jednak ten rok jest wyjątkowy dla li-
ceum nie tylko ze względu na same 
obchody 100-lecia, ale również fakt, 
że wszyscy tegoroczni maturzyści 
zdali egzamin dojrzałości. Tym sa-
mym szkoła może się pochwalić 
100% zdawalnością matury!

- Dziś pokazujemy to, co działo się 
w naszej szkole od 1920 roku, kiedy 
szkoła powstała. Mamy fantastyczną 
wystawę wspomnieniową, jeszcze z po-
przedniej siedziby liceum – wspomina 
Dyrektor Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stefana Żeromskiego, Beata 
Sawicka. -  Cieszę się, że możemy po-
chwalić się naszymi projektami wy-
mian zagranicznych Comenius, Era-
smus i Erasmus +. 

Oczywiście samo wydarzenie pobu-
dziło różne wspomnienia, nie tylko 
te, które powodowały łzy wzrusze-
nia, ale również wywoływały szero-
ki uśmiech i błysk w oku. – To cała 
masa nazwisk zapisanych złotymi 
zgłoskami, ale też wycieczki, mieliśmy 
takie raz do roku – wspomina Pre-
zydent Żyrardowa, Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski - Zbieraliśmy też cebulę 
w Guzowie w ramach zajęć praktycz-
nych. Tak, tak, zabierano nas wczesną 
jesienią na zbieranie cebuli na polu. 
Cóż, różnie bywało z tym zbieraniem 
cebuli, ale do Guzowa się jeździło, bo 
nie było wtedy zajęć w szkole. Takie 
wtedy były zajęcia proekologiczne! – 
śmieje się Prezydent. 

Wspomnienia budowane na prze-
strzeni 100 lat działalności szkoły 
są doskonałą bazą do wzmacnia-
nia tradycji i kultury, które w szkole 
obecne są po dziś dzień. Patrząc na 
rozmarzone twarze odwiedzających 
mury szkoły, możemy być pewni, że 
sztafeta pokoleń ciągle będzie się 
odbywać w murach Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Żeromskie-
go w Żyrardowie.

FOTOREPORTAŻ
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Piknik Potańcówka
To wydarzenie hucznie zakończy-
ło cykl Potańcówek w Żyrardowie. 
10 września, wyjątkowo w Parku 
Dittricha, odbyła się Potańców-
ka, która jak zawsze zgromadziła 
tłumy seniorów. Ostatnia Potań-
cówka wyróżniła się na tle po-
przednich nie tylko miejscem, ale 
również programem artystycz-
nym, bo tego dnia starowarszaw-
ska muzyka przeplatała się z cze-
ską muzyka ludową. 
Międzynarodowy program nie był 
tu przypadkowy. Wszystko to spo-
wodowane było wizytą gości z miast 
partnerskich, którzy od 9 września 
gościli w Żyrardowie. Okazją do tego 
spotkania było 5 lat współpracy mię-
dzy Żyrardowem a Krasną Lipą, czyli 
miastem pochodzenia Karola Dittri-
cha i Karola Hielle. 
Piknik Potańcówka rozpoczął się od 
symbolicznego sadzenia pięciu lip na 
znak przyjaźni między miastami. Każ-
de drzewo sadzone było przez inne 
osoby. I tak pierwsze z nich zostało 
zasadzone przez Prezydenta Żyrar-
dowa Lucjana Krzysztofa Chrzanow-
skiego i starostę Krasnej Lipy, Jana 

Kolářa, drugie przez Radnych Rady 
Miasta, trzecie przez przedstawicie-
li mieszkańców Żyrardowa, czwarte 
przez harcerzy i uczennice LO im. 
Stefana Żeromskiego w Żyrardowie 
przebrane za szpularki, a piąte przez 
dyrektorów placówek kulturalnych 
podległych miastu i Muzeum Mazow-
sza Zachodniego. 
Następnie Prezydent Żyrardowa Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski i starosta 
Krasnej Lipy, Jan Kolář wspólnie, na 
dwugłos polsko - czeski czytali frag-
menty „Przygody dobrego wojaka 
Szwejka” Jaroslava Haška w polskim 
przekładzie Pawła Hulki-Laskowskie-
go.
W ramach współpracy Żyrardowa 
z Krasną Lipą, miasta pochodzenia 
Karola Dittricha i Karola Hielle, do 
naszego miasta przyjechały zespołu 
ludowe z Czech, które zabawiały ze-
branych pieśnią i tańcem. Na scenie 
nie zabrakło również dobrze znanych 
żyrardowskiej publiczności akcen-
tów w postaci Orkiestry z Chmielnej 
i Tetryk Band.

FOTOREPORTAŻ
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W TEJ GMINIE BYŁ, JEST I BĘDZIE PORZĄDEK!

W poniedziałek 6 września odbył 
się protest mieszkańców przeciw-
ko budowie punktów zbierania 
odpadów i punktów przetwórstwa 
odpadów. Ten protest głównie 
skupiał się na inwestycji firmy SA-
RIA. Wydaje mi się, że dla zgroma-
dzonych najbardziej dotkliwa była 
nieobecność Pana lub przedstawi-
ciela urzędu. 
Józef Grzegorz Kurek: Chciałbym 
wyjaśnić , że Pani Redaktor TVP, któ-
ra do mnie dzwoniła, ustaliła spotka-
nie z mieszkańcami w poniedziałek 
o godzinie 17:00. Ze mną spotka-
nie ustaliła we wtorek o godzinie 
9:00. Nawet przy takiej ilości ok. 60 
przypadkowych wzburzonych osób 
organizator nie mógł zapewnić bez-
pieczeństwa podczas nagrania, a ja  
nie chciałbym skończyć jak Prezy-
dent Adamowicz. Więc to, że spo-
tkanie ze mną we wtorek o godzinie 
9:00 było propozycją pani redaktor 
z TVP, natomiast w poniedziałek 
miało się odbyć z mieszkańcami 
i przedstawicielami inwestorów, 
żeby wyjaśnili mieszkańcom, co 
i w jaki sposób chcą robić. To nie są 
inwestycje gminne, tylko prywatne.
Czy planuje Pan spotkać się 
z mieszkańcami, by wysłuchać ich 
stanowiska?
Oczywiście, że tak. Planuję takie spo-
tkanie. Choć ta awantura ma drugie 
dno. Prawie przez 2 lata były prowa-
dzone postępowania środowisko-
we, przez 2 lata ktoś sprawdzał, czy 
SARIA może na tym terenie zbierać 
przeterminowane artykuły ze skle-
pów, rozpakowywać i przewozić do 
biogazowni. Nikt przez ten czas, po-
mimo ogłoszeń i informacji, nie na-
pisał, nie zadzwonił i nie przyszedł, 
bo też nikt nie był zainteresowany 
tym tematem. Potem raptem wybu-
chła afera, gdy już wydaliśmy decy-
zję środowiskową. A przecież w tym 
kraju jest wolność gospodarcza. Je-
śli firma chce prowadzić jakąkolwiek 
działalność gospodarczą, to musi 
złożyć wniosek do urzędu o wydanie 
decyzji środowiskowej, w której jako 

jeden z załączników jest karta infor-
macyjna, co chce robić, w jaki spo-
sób i jak zapewni bezpieczeństwo 
środowiska i mieszkańców. Po wpły-
nięciu takiego wniosku, przesyłamy 
go do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, do Sanepidu i do Wód 
Polskich. Jeśli te trzy firmy wydadzą 
opinię, to czy mi się to podoba, czy 
nie, musze wydać decyzję środowi-
skową, bo tak mówi prawo. Na tym 
etapie wydawania decyzji jest miej-
sce, żeby mieszkańcy zgłosili swoje 
uwagi. A jeśli mieszkańcom nie po-
doba się takie przedsięwzięcie, to 
zawsze mogą złożyć odwołanie. 
Mieszkańcy zwracają jednak uwa-
gę na to, że to był trudny czas, bo 
okres pandemii Covid–19. 
Wydawanie decyzji środowiskowych 
było wyłączone z pandemii. Wszyst-
kie kwestie związane z decyzją śro-
dowiskową, z uwagami, wnioskami, 
mieszkańcy mieli prawo składać 
w wyznaczonym terminie. 
Jednak słysząc to, co mówili miesz-
kańcy zebrani pod urzędem, naj-
większym ich zarzutem był fakt, że 
oni nie byli informowani o tym, co 
się dzieje. 
Skończyły się czasy, kiedy inwestor 
będzie chodzić od drzwi do drzwi 
i pytać, czy mieszkańcy zgadzają 
się na prowadzenie takiej czy innej 
działalności. Są przepisy, procedu-
ry ustalone przez rząd. W kwestii 
gospodarowania odpadami rząd 
uszczelnił ten system i w końcu 
mamy mieć ład i porządek w gospo-
darce odpadami. Uchwalono BDO 
– Baza Danych o Odpadach. Teraz 
każdy odpad, który jest wyprodu-
kowany przez gminę czy przedsię-
biorcę musi być zgłoszony (ile waży, 
co to jest za odpad). Ten dokument 
wędruje za tym odpadem, dopóki 
ten nie zostanie zutylizowany. Na-
wet osad z naszej mszczonowskiej 
oczyszczalni, kierownik musi zwa-
żyć, opisać i ten dokument musi być 
zawieziony do miejsca utylizacji osa-
dów z oczyszczalni. Skończyły się 
tym samym czasy lasów, partyzant-
ki. Nie ma już możliwości utylizacji 
odpadów „pod chmurką”. Jeśli teraz 
zmodernizujemy naszą oczyszczal-
nię, to również osady nie będą mo-
gły być gromadzone na powietrzu. 
To też był sprzeciw mieszkańców, 
że oczyszczalnia śmierdzi. Ale jeśli 
sam osad zbierany był przez kilka 
dni, jeszcze może przyszedł deszcz, 
który powodował proces parowania 
tych osadów, to zrozumiałe jest, że 
to będzie śmierdzieć. Stąd też, żeby 
tą woń zneutralizować, modernizu-
jemy oczyszczalnię, żeby zwiększyć 
jej wydajność. Wiadomo, że powsta-
ją ścieki, więc one muszą być zuty-
lizowane. Dzisiaj taki system nas 
obowiązuje. 
Czy jednak mieszkańcy byli infor-
mowani o inwestycji firmy SARIA?
Od 20 lat w terenie gdzie będzie 
SARIA działa Zbiorczy Punkt Padliny, 
który o dziwo nikomu nie przeszka-

dza. Oczywiście, w naszej lokalnej 
prasie było obwieszczenie, że SARIA 
wystąpiła o wydanie decyzji środo-
wiskowej. Każdy, kto był zaintere-
sowany mógł zadzwonić i zapytać 
się. Zanim ta afera wybuchła, nikt 
do mnie nie zadzwonił i nie zapy-
tał, czy inwestycja może być groźna 
dla środowiska i mieszkańców. Nikt 
nie powiedział, że ma obawy. Oczy-
wiście nasi wrogowie już przypięli 
nam łatkę, że to tu będzie „Europej-
skie Centrum Śmieciowe” – nazwa 
chwytliwa! Keramzyt był przedsię-
biorstwem, które miało oddziały-
wanie na środowisko, podobnie jak 
na tereny wokół. W związku z tym, 
że ekoterroryści z Radziejowic do-
prowadzili do wstrzymania produk-
cji keramzytu, przedsiębiorstwo 
z konieczności podjęło inną działal-
ność gospodarczą. I taką dzielnicę 
przemysłową, niewielką, bo o po-
wierzchni 30 ha stworzyliśmy. Stąd 
też firma SARIA w trybie przetargu 
zakupiła działki i będzie tam zbie-
rała przeterminowaną żywność, 
którą rozpakuje, zmieli i wywiezie 
do biogazowni. I to ma się odbywać 
w szczelnej hali z biofiltrem. Dzisiaj 
Wojewódzka Inspekcja Środowiska 
ma podgląd do całego procesu i tu 
nie może być partyzantki. Ta dzia-
łalność musi być transparentna 
i zgodna z przepisami. Rząd ustalił, 
że działalność odpadowa ma być 
prowadzona w tzw. obiegu zamknię-
tym, więc te bioodpady my również 
będziemy mogli ulokować w SARIi. 
To oznacza, że liczymy się z tym, że 
w Mszczonowie utylizacja odpadów 
może stać się tańsza, a one z kolei 
zostaną przerobione w biogazowni 
na ciepło, gaz i prąd.
Podczas spotkania inwestor za-
proponował mieszkańcom, żeby 
pojechali do Rudnitz pod Berli-
nem, gdzie zlokalizowany jest sio-
strzany zakład do tego, który ma 
powstać w Mszczonowie. Czy Pan 
również dostał taką propozycję?
Tak. Widziałem już chyba wszystkie 
instalacje, które przerabiają odpa-
dy i bioodpady. Byłem w spalarni 
w Wiedniu, która zlokalizowana jest 
w centrum miasta. Tam spala się 
odpady bez sortowania. I tam nie 
ma o to nikt pretensji, że w środku 
miasta jest spalarnia. W Mszczono-
wie nie będzie spalarni komu-
nalnej. Tu będą po prostu czaso-
we magazyny. Każdy z nas ma taki 
punkt zbierania odpadów w domu. 
Wszyscy śmieci zbieramy, by je 
później wystawić, by je ktoś zabrał 
i zutylizował. Tu będzie to samo. 
Ten magazyn SARIi też się nie róż-
ni od tego, co robimy w domu. Te 
odpady będą tu składowane przez 
72 godziny. Co ciekawe, nikomu nie 
przeszkadza przydomowa spalar-
nia w postaci pieców – kopciuchów. 
Tych mamy w gminie 1700. A prze-
cież mamy dofinansowanie z pro-
gramu „Czyste powietrze”. Przy tej 
burzy o ochronie środowiska war-
to odnotować, że w zeszłym roku 
z programu wymieniono raptem 40 

pieców. A w tym roku mamy raptem 
74 wnioski na 1700 pieców do wy-
miany w Gminie. To jest największe 
zagrożenie dla zdrowia! 
Ale jednak w niemieckiej prasie 
pojawiały się informacje, że z ma-
gazynów SARIi wydobywa się bar-
dzo nieprzyjemna woń. 
A ja nie mogę się tłumaczyć za SA-
RIę. Jeśli będzie problem to od tego 
jest WIOŚ (Wojewódzka Inspekcja 
Ochrony Środowiska) – nie gmina, 
nie burmistrz! To WIOŚ ma narzę-
dzia do tego, żeby interweniować, 
jeśli pojawią się jakiekolwiek skargi 
mieszkańców. I jeśli faktycznie będą 
jakiekolwiek uchybienia ze strony 
inwestora, to WIOŚ ma narzędzia do 
tego, żeby zakład zamknąć. Dzisiaj 
przy tych karach, które są nakładane 
na przedsiębiorców, nikt nie może 
sobie nawet pozwolić na to, żeby 
działać niezgodnie z przepisami. 
Tylko mam pewne poczucie, że dziś 
w Mszczonowie mieszkańcy wpadli 
w spiralę strachu i zaczynają się bać 
nawet PSZOKa, w którym mają być 
składowane akumulatory, baterie, 
opony  i stare meble. No jeśli to też 
jest zaraza, to znaczy, że przede 
wszystkim społeczeństwu brakuje 
gruntownej edukacji. I to z pewno-
ścią też jest zadanie mediów. A dziś 
w mediach jest głównie sensacja. 
Przecież ludzie muszą wiedzieć, że 
te śmieci muszą być gdzieś groma-
dzone i utylizowane. W zamian za 
to, kiedy przychodzi nowa stawka 
za odbiór odpadów, wszyscy się bu-
rzą, że ceny rosną! Niestety wszyst-
kie te reżimy sanitarne, filtry, to 
wszystko kosztuje. Zrobienie moni-
toringu, zabezpieczeń – to sprawia, 
że utylizacja staje się droższa. Dla-
tego my chcemy, żeby mieszkańcy 
mieli szansę płacić za śmieci mniej. 
A z drugiej strony chyba jasnym jest 
też, że gminy, które nie mają wpły-
wów z tytułu działalności gospodar-
czych prowadzonych na ich terenie, 
z podatków nie istnieją. My cały czas 
staramy się o nowe miejsca pracy 
dla naszych mieszkańców. Miesz-
kańcy okolicznych gmin również 
przyjeżdżają do nas do pracy. Te-
reny wokół PKL Keramzyt oraz po-
tężne wyrobisko nadają się jedynie 
na taką działalność. To jest teren 
uznany za zdegradowany. Oczywi-
ście najłatwiej byłoby temat odpu-
ścić, siedzieć z założonymi rękami 
i nie narażać się mieszkańcom. Ale 
jeśli dziś ta inwestycja nie pojawi się 
u nas, to gdzie te odpady pojadą? 
Za granicę? I ile to może kosztować? 
Z pewnością drożej. 
A wie Pani, kto będzie winny, jeśli 
będą kolejne podwyżki za śmieci? 
Burmistrz, prezydent, wójt! Bo prze-
cież samorząd nic nie zrobił, żeby 
zahamować podwyżki! No, ale jeśli 
chce się coś zrobić, to też jest źle 
i mieszkańcy organizują protesty! 
A tu nikt nie mówi o zakładach prze-
twórstwa, a jedynie o tymczaso-
wym zbieraniu odpadów. Nie widzę 
obecnie żadnego niebezpieczeń-
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stwa dla mieszkańców, naprawdę 
nie ma się czego bać. Ten reżim jest 
zbyt duży, żeby inwestor mógł sobie 
pozwolić na wydanie setek tysię-
cy złotych, a może nawet milionów 
na halę i za chwilę ją zamknąć. Jeśli 
ktoś cały czas patrzy im na ręce, to 
oni wiedzą, że muszą to robić zgod-
nie z przepisami. I tyle!
W wywiadzie dla Merkuriusza Msz-
czonowskiego wspomniał Pan, że 
będą 3 punkty składowania odpa-
dów, między innymi jeden z nich 
będzie należał do firmy SARIA. Na-
tomiast mieszkańcy doliczyli się 
już 9 takich inwestycji. 
Tak! No jeśli mamy Keramzyt z jej te-
renem i w tej chwili już głównie zaj-
muje się utylizacją odpadów ropo-
pochodnych, remediacją gruntów 
(czyli oczyszczanie gruntu z ropy). 
Reszta firm, która działa na tym te-
renie zajmują się głównie zbiórką 
odpadów przemysłowych. 
Te firmy już działają, czy są to ko-
lejne firmy, które zaczną swoją 
działalność na terenie gminy?
To są lata działalności, żeby ta-
kie zakłady powstały. Keramzyt od 
wielu lat zajmuje się tą remediacją 
gruntów, druga firma EkoSerwis 
– zajmuje się zbieraniem odpa-
dów przemysłowych, jak np. odpa-
dy z warsztatów samochodowych. 
SARIA – jeszcze stoi puste pole. 
Kolejna firma – Hetman, który zaj-
muje się odpadami, kupił grunt od 
Keramzytu i na tych działkach chce 
wybudować dwa magazyny – jeden 
na szkło, drugi na odpady zielo-
ne (liście, trawę etc.). Szkło trafi do 
huty, liście do utylizacji – wszystko 
zostanie wywiezione. Firma ECO 
RGS – zakład produkcji granulatów 
i materiałów glebotwórczych – po-
dobnie jak Keramzyt ropopochod-
ne. I znów ta sama firma, czyli ECO 
RGS – unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych. MS Metale Sp. 
z.o.o. – odzyskiwanie gruntów za-
nieczyszczonych metalami ciężkimi 
i węglowodanami. No i jeszcze bu-
dowa stacji paliw, myjni i Okręgowej 
Stacji Kontroli Pojazdów. I to jest 
wszystko! Ach, jeszcze jedna firma, 
która będzie czyściła studzienki ka-
nalizacyjne naszej oczyszczalni. Czy 
można powiedzieć, że te firmy będą 
miały jakąkolwiek szkodliwość dla 
mieszkańców? Przez swoje 33 lata 
pracy dla mieszkańców nie zrobi-
łem niczego, ani mieszkańcom, ani 
gminie, co mogłoby komukolwiek 
zaszkodzić. To, że strach ma wielkie 
oczy, że niektórzy się boją, to pro-
ponuję poczytać wnikliwie na ten 
temat. Dziś mieszkańcy Radziejowic, 
którym nie przeszkadza Słabomierz, 
przyjeżdżają do Mszczonowa, chcąc 
zblokować inwestycje na naszym 
terenie ale pieniądze za opłaty za 
składowanie odpadów na wysypi-
sku im nie śmierdziały.
Czy widząc ten sprzeciw społecz-
ny, zastanawiał się Pan, czy można 
było zrobić coś inaczej, co pozwo-
liłoby tym ludziom spokojniej po-
dejść do planowanych inwestycji?
Z tego, co wiem, podczas protestu 

pojawiło się 50 lub 60 osób. Pośród 
nich znacząca część była również 
z Radziejowic. To niewielki odsetek 
mieszkańców jak na 11,5 tys. miesz-
kańców Gminy Mszczonów. To nie 
jest większość, która się tu stawiła, 
co więcej, nie chcę, żeby mieszkańcy 
ościennych gmin decydowali o poli-
tyce rozwoju Mszczonowa. Nasza 
gmina nie protestuje przeciwko 
inwestycjom w gminie Radziejowi-
ce. Ja chcę, żeby w Mszczonowie 
wszystko było zgodne z literą pra-
wa, a co za tym idzie, żeby miesz-
kańcy mogli czuć się bezpiecznie. 
Mimo wszystko podczas protestu 
byli też mieszkańcy Mszczonowa. 
Czy można było coś zrobić lub czy 
jeszcze można cokolwiek zrobić, 
żeby Ci ludzie byli spokojniejsi 
i czuli się bezpiecznie?
Wydaje mi się, że w ostatnim czasie, 
nie tylko w Mszczonowie, ale w ca-
łej Polsce jest coraz więcej sprze-
ciwu społecznego. Nie chcę tego 
nazywać trendem, ale podstawą 
takich zachowań jest ogólne nieza-
dowolenie społeczeństwa na wiele 
rzeczy, które dzieją się w Polsce. 
W ciągu ostatniego roku widzimy 
zwiększoną liczbę organizowanych 
protestów. Wydaje się, że dziś pro-
test jest jednym z podstawowych 
środków wyrazu społeczeństwa. 
Z drugiej zaś strony, podczas ta-
kich spotkań jest również mnóstwo 
podburzaczy, którzy czerpią nieopi-
saną wprost satysfakcję z tego, że 
podburzają niepokoje społeczne. 
Są mieszkańcy, którzy do mnie pi-
szą, cokolwiek bym nie zrobił, jest 
źle. Kiedyś w Mszczonowie już były 
protesty dotyczące budowy spalar-
ni odpadów medycznych. I te same 
osoby, które wtedy były prowodyra-
mi, żeby to nie powstało, dziś pro-
testują przeciwko kolejnym inwesty-
cjom. Zawsze powtarzam, że jestem 
otwarty na dialog z mieszkańcami, 
ale z ludźmi, którzy mają satysfak-
cję „z zadymy dla zadymy”, nie mam 
ochoty rozmawiać, bo ta rozmowa 
nie jest poparta żadnymi argumen-
tami, a ja nie chcę się z nikim prze-
krzykiwać. W ostatnim czasie firma 
SARIA wydała oświadczenie. Jeśli 
dopuszczą się złamania złożonego 
przyżeczenia, będę pierwszym, któ-
ry wystąpi do WIOŚ, który wystąpi 
z wnioskiem, by te magazyny za-
mknąć. To mogę obiecać. W tej gmi-
nie był, jest i będzie porządek!
Składowiska odpadów są inwe-
stycjami zewnętrznymi. Jakie in-
westycje są obecnie realizowane 
w Gminie Mszczonów z ramienia 
samorządu?
W tej chwili naszą największą inwe-
stycją jest z pewnością rewitaliza-
cja terenów wokół kościoła, którą 
już kończymy. Zrewitalizowaliśmy 
już I etap inwestycji w parku, koń-
czymy również część relaksacyjną. 
Obecnie kończymy ostatnią część, 
czyli wielki plac zabaw dla dzieci 
i młodzieży. Będzie się tam znajdo-
wał pumptrack, fontanna dyszowa, 
siłownia plenerowa – to, mam na-
dzieję, skończymy jesienią. Wydaje 
mi się, że tą inwestycją skończymy 

wreszcie teren, gdzie mieszkańcy 
będą mogli wyjść i spokojnie od-
począć, a jednocześnie znajdzie się 
miejsca do zabawy dla dzieci. Wcze-
śniej w Mszczonowie były niewielkie 
parki, gdzie było dość ciasnawo. Te-
raz mam nadzieję, że to się zmieni. 
A skoro przychodzą do nas nowe 
firmy, byliśmy zmuszeni do moder-
nizacji oczyszczalni. Rozpoczęliśmy 
właśnie tę inwestycję, a planujemy ją 
zakończyć w 2023 roku. To ogrom-
na inwestycja warta 26 mln zł. 
Rozumiem, że taka inwestycja wy-
maga dofinansowania…
Na razie nie pozyskaliśmy żadne-
go dofinansowania. Próbujemy. Są 
gminy, którym dotacje przychodzą 
z łatwością. W Gminie Mszczonów 
nauczyłem się tego, że wszystko 
trzeba wypracować, a większość 
inwestycji musimy pokrywać z wła-
snego budżetu. Oczywiście ostat-
nio otrzymaliśmy dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych, 
dzięki czemu możemy wyremon-
tować ulicę Żyrardowską od ronda 
do ronda. Wsparliśmy finansowo 
Starostwo Powiatowe w Żyrardo-
wie w związku z budową wiaduktu 
i drogi w Świnicach. Szkoda tylko, że 
obecny Zarząd Powiatu nie wspo-
mniał o dużym zaangażowaniu w tą 
inwestycję Pani Beaty Sznajder.
Na stronie internetowej Gminy 
pojawiła się również informacja 
o konsultacjach społecznych zwią-
zanych ze Strategią Rozwoju Gmi-
ny 2030. Jaka jest Pana wizja roz-
woju Gminy?
Sama strategia realizowana jest na 
potrzeby potencjalnych możliwości 
pozyskiwania funduszy europej-
skich. Taki jest wymóg, by w ogóle 
móc przystąpić do wnioskowania 
o dofinasowanie w nowym okresie 
rozliczeniowym. Niestety jest tyle 
niewiadomych w związku z budże-
tem wszystkich gmin, że dziś ciężko 
o jakiekolwiek plany. Skoro ma się 
zmienić system finansowania gmin, 
ma się zmniejszyć udział budże-
tu gmin w podatku PIT i CIT, więc 
trudno przewidzieć, jak dalej może 
wyglądać budżet gminy. Nie wiem, 
o jakich środkach my w ogóle bę-
dziemy mogli mówić. Przez te 30 lat 
nauczyliśmy się jednak jednej rzeczy 
– jeśli mamy na kogoś liczyć, to tylko 
na siebie. To dlatego zależy nam na 
tym, by jak najwięcej firm przycho-
dziło do Gminy. Tylko dzięki temu 
jesteśmy w stanie dzisiaj cokolwiek 
zrobić w celu rozwoju Mszczonowa. 
Gmina, która nie ma przedsiębior-
ców, umiera lub jedynie wegetuje. 
Nie chcę czekać na to, czy rząd da 
mi jakąś dotację, bo raz się ją do-
stanie, a raz nie. Jeśli jednak ma się 
własne pieniądze, nie trzeba też ni-
kogo prosić. Ale przede wszystkim 
cieszę się z każdego miejsca pracy, 
bo dzięki temu mieszkańcy Gminy 
mają z czego żyć, mogą się rozwijać. 
Robię wszystko i tego też dotyczy 
Strategia Rozwoju Gminy, że dalej 
będziemy się rozwijać i stawiamy 
na przedsiębiorczość. Dzięki temu 
na węźle północ-południe (Powąz-
ki, Adamowice, Szeligi) tworzymy 

nową, kolejną dzielnicę przemysło-
wą. Chcemy, by gmina miała więk-
sze wpływy do budżetu, bo jeśli nie 
ma wzrostu dochodów w gminie, to 
gmina podupada. Koszty stałe gmi-
ny ciągle rosną. Ostatnio otworzy-
liśmy przetarg na dostawę energii 
elektrycznej dla szkół i jednostek 
gminnych. Sama energia zdrożała 
o 40 proc. 
Czy są plany na przekształcenie 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w spółkę miejską?
Tak. Są takie plany. Rosną ceny za 
odpady komunalne w ogromnym 
tempie. Podjęliśmy decyzję, że nasz 
zakład budżetowy przekształcimy 
w spółkę. Tylko po to, żeby część 
zadań gospodarki odpadami reali-
zować w układzie „in house”, czyli 
z wolnej ręki zakład dostanie zada-
nie zbierania odpadów. Pracownicy 
ZGKiM doskonale znają naszą gmi-
nę, wiedzą kto wystawia śmieci, wie-
dzą jak dojechać. I tu znowu, jeśli 
powstanie magazyn SARII, będzie-
my mogli odpady bio oddawać do 
nich, dzięki czemu może być taniej.
Kiedy to przekształcenie może na-
stąpić?
Chcielibyśmy, żeby spółka zawiązała 
się do końca roku. 
Czy 100% udziałów będzie miała 
Gmina Mszczonów?
Jeśli zakład budżetowy przekształca 
się w spółkę, to podobnie jak PGK 
Żyrardów, w naszym Zakładzie je-
dynym udziałowcem będzie Gmina 
Mszczonów. 
Od dłuższego czasu zauważalne 
jest, że relacje Gminy Mszczonów 
ze Starostwem Powiatu Żyrar-
dowskiego, mówiąc delikatnie, są 
dość napięte. W kuluarach zaczęto 
mówić o tym, że Mszczonów jako 
gmina chce opuścić Powiat Żyrar-
dowski. Czy w tych informacjach 
jest ziarno prawdy?
Żadnych rozmów na ten temat 
nie prowadzimy. Jednak, jeśli nie 
ma żadnej współpracy a ostatnio 
musiałem wysyłać pismo z prośbą 
o spotkanie z Zarządem Powiatu 
i przedstawicielami gmin, by poznać 
wnioski, które powiat będzie składał 
do Nowego Ładu i Funduszu Dróg 
Samorządowych, to znaczy, że tej 
współpracy nie ma. Przecież więk-
szość tych inwestycji wymaga party-
cypacji z budżetu gmin. Wydaje mi 
się, że to wszystko jest jedynie kwe-
stią wzajemnego szacunku, skoro 
tylko przy współpracy z samorząda-
mi, powiat może zrealizować inwe-
stycję, która jest jego zadaniem. To 
Powiat powinien zabiegać o mode-
lową współpracę, a nie ją torpedo-
wać.
Najbliższe wybory samorządo-
we odbędą się prawdopodobnie 
w 2023 roku. Czy myśli Pan dziś 
o tym, czy będzie Pan kandydował 
na stanowisko Burmistrza Gminy 
Mszczonów?
Oczywiście, że tak! Cokolwiek by się 
nie działo, będę startował.  

WYWIAD



10 ŻPŻ • CZWARTEK • 16 WRZEŚNIA 2021

Narodowe czytanie

Pożegnanie lata

4 września 2021 roku odbyła się 10. jubileuszowa ogólnopolska edycja 
Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to dramat Moralność pani 
Dulskiej, autorstwa Gabrieli Zapolskiej.
Moralność pani Dulskiej to popularny i wyrazisty w swoim przesłaniu dramat, który 
na stałe wszedł do kanonu polskiej literatury. Dzieło cechuje komizm, bogactwo 
obserwacji obyczajowych, a zwłaszcza silna wymowa społeczna. Mimo upływu 
kolejnych dziesięcioleci sztuka nie traci na swojej aktualności. To ponadczasowy 
i uniwersalny obraz ludzkich przywar, ułomności charakteru. Dulska jako uosobie-
nie cech powszechnie uznawanych za godne potępienia pozostaje od ponad stu 
lat żywym obrazem postaw społecznych aktualnych w każdym czasie i miejscu.

W Żyrardowie „Moralność pani Dulskiej” czytaliśmy 3 września w Centrum Kultury. 
Wydarzenie zorganizował Urząd Miasta Żyrardowa, Miejska i Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie, Towarzystwo Śpiewa-

cze ,,Lira” i Centrum Kultury w Żyrardowie. 

Gości powitał Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz 
Radna Żaneta Wesołowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej 
Rady Miasta Żyrardowa. 

Słowo wstępne wygłosiła Bożena Gąsiorowska. Fragmenty „Moralności pani Dul-
skiej” czytali Bogumiła Turczyniak (Lira), Lucjan Krzysztof Chrzanowski (Prezydent 
Żyrardowa), Paweł Szlaga (Biblioteka), Katarzyna Bezoń (Biblioteka), Dorota Bie-
gańska (Biblioteka), Leokadia Purgal (Lira), Marlena Chodor (SP nr 6) oraz Krystyna 
Głowacka (Lira). O oprawę muzyczną zadbał Maciej Klociński. 

Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja 
została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Głów-
nym celem Narodowego Czytania jest promocja czytelnictwa jako podstawowej 
formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury oraz wzmacnianie 
kulturowej i narodowej wspólnoty Polaków poprzez dobór kanonicznych utworów 
oraz ich prezentację w atrakcyjnej oprawie artystycznej.

4 września, na zakończenie lata w Żyrardowie na terenie kompleksu rekreacyj-
no-sportowego AQUA Żyrardów odbyły się się koncerty, zawody, pokazy iluzji 
i tańca. Zagrali m.in. zespół Sonanto, Saszan, Gooral, maryo, Biernaski & Novika.

ŻYRARDÓW
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5 lip na 5 lat współpracy z Krasną Lipą

W ubiegłym tygodniu do Żyrardo-
wa, na zaproszenie Prezydenta Lu-
cjana Krzysztofa Chrzanowskiego, 
przybyły delegacje z miast part-
nerskich – Krasnej Lipy (Czechy) 
i Triawny (Bułgaria). Impulsem 
do zaproszenia gości jest przypa-
dająca na ten rok 5. rocznica pod-
pisania porozumienia w sprawie 
współpracy z Krasną Lipą oraz ob-
chody Roku Pawła Hulki-Laskow-
skiego, najwybitniejszego żyrar-
dowianina z czeskim rodowodem. 
Miasto Krasna Lipa reprezentował 
burmistrz Jan Kolář, wiceburmistrz 
Jana Drobečkowǎ oraz Jiři Rak. Z Triaw-
ny – naszego miasta partnerskiego 
z Bułgarii przyjechali Marin Marinov 
zastępca burmistrza i Stefan Petrov. 
Z zaprzyjaźnionego miasta Brienz 
w Szwajcarii odwiedził nas także Peter 
Huggler.
Oficjalne rozpoczęcie wizyty odbyło 
się w piątek 10 września  w Resursie. 
Prezydent wręczył Janowi Kolářowi, 
burmistrzowi Krasnej Lipy, okoliczno-
ściowe pismo w wyrazami wdzięcz-
ności, skierowanymi do całego samo-
rządu i mieszkańców Krasnej Lipy, za 
wspólne podejmowanie działań, ma-
jących na celu zacieśnianie więzi przy-
jaźni, poznawanie kultury i obyczajów 
naszych miast oraz popularyzowanie 
łączącej oba miasta historii, związanej 
z rodzinami – Hielle i Dittrich.
Podczas spotkania mogliśmy wysłu-
chać wykładu dr. Jerzego Naziębły po-
święconego życiu i twórczości Pawła 
Hulka-Laskowskiego. Szkoła tańca 
Mash ART zaprezentowała tańce pol-
skie oraz fragmenty spektaklu LEN.
Na pamiątkę pięcioletniej współpracy 
Żyrardowa z Krasna Lipą przedstawi-
ciele samorządów obu miast, grupa 
mieszkańców Żyrardowa, harcerze, 

młodzież w roli żyrardowskich szpu-
larek oraz dyrektorzy miejskich pla-
cówek kulturalnych posadzili w parku 
Dittricha 5 drzew przyjaźni.
Następnie w parkowym amfiteatrze 
mieliśmy okazję  wysłuchać wybranych 
cytatów z książki ,,Przygody dobre-
go wojaka Szwejka” Jaroslava Haška, 
w języku czeskim oraz w języku pol-
skim według tłumaczenia Pawła Hul-
ki-Laskowskiego. Fragmenty czytali Jan 
Kolař i Lucjan Krzysztof Chrzanowski.
Zaraz po tym na scenie parkowego 
amfiteatru zaprezentowały się chór 
i zespoły ludowe z Krasnej Lipy. Za-
grała też Orkiestra z Chmielnej i żyrar-
dowska kapela ,,Tetryk Bend”.
Delegacje z miast partnerskich uczest-
niczyły także w innych wydarzeniach 
odbywających się w naszym mieście 
w miniony weekend. W sobotę go-
ście mieli okazję uczestniczyć w pik-
niku z okazji 100-lecia Liceum Ogól-
nokształcącego im. S. Żeromskiego 
w Żyrardowie, podczas którego zwie-
dzili szkołę. W niedzielny wieczór w Re-
sursie wysłuchali koncertu jazzowego 
w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej 
i Andrzeja Jagodzińskiego. 
Na zakończenie pobytu w Żyrardowie 
uczestniczyli w koncercie Tatrzań-
skiej Orkiestry Klimatycznej w hołdzie 
Prymasowi Tysiąclecia, który odbył 
się w kościele pw. Matki Bożej Pocie-
szenia w Żyrardowie. Wcześniej, spe-
cjalnie dla naszych przyjaciół, koncert 
organowy w żyrardowskiej farze dał 
Zbigniew Słowik.
Ponadto goście odwiedzili Muzeum 
Mazowsza Zachodniego, Muzeum 
Lniarstwa, żyrardowskie przedsiębior-
stwo Polmos, zwiedzili naszą osadę fa-
bryczną, a także warszawską starówką 
i miejsce urodzenia Fryderyka Chopi-
na – Żelazową Wolę.

ŻYRARDÓW
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Mszczonowski wrzesień

W Mszczonowie powstanie 9 inwestycji związanych 
z przetwarzaniem odpadów -mieszkańcy protestują

11 i 12 września w Mszczonowie od-
były się obchody 82. rocznicy zwy-
cięskiej Bitwy Mszczonowskiej 
Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli 
odwiedzić miasteczko wojskowe, w któ-
rym lokalni rekonstruktorzy i Strzelcy 
wraz z członkami WTS-u przygotowali 
dla najmłodszych mieszkańców gminy 
pętlę taktyczną: konkurencje sprawno-
ściowe, konkursy historyczne, zabawy 
z mapą i quizy wojskowe. W tym czasie 
w amfiteatrze odbyły się dwa koncerty 
- Strażackiej Orkiestry Dętej OSP Msz-
czonów i zespołu SONANTO. Gawędę 
historyczną przed koncertami wygłosiła 
radna Barbara Gryglewska – znawczyni 
dziejów Ziemi Mszczonowskiej. 
Odbyła się również uroczysta Msza świę-

ta, po której ks. Łukasz Warzyński i ks. 
Rafał Nawrocki udali się wraz z przed-
stawicielami władz samorządowych do 
mogiły rozstrzelanych, przy której hono-
rową wartę zaciągnęli rekonstruktorzy 
z GRH STRZELCY im. 31 pSK. Zebrane 
delegacje złożyły kwiaty.
Inicjatorem wydarzenia było Gminne 
Centrum Informacji, które do współ-
pracy przy organizacji patriotycznego 
wydarzenia zaprosiło: Mszczonowskie 
Stowarzyszenie Historyczne, Warszaw-
skie Towarzystwo Strzeleckie, Mszczo-
nowski Klub Strzelecki oraz Mszczonow-
ski Ośrodek Kultury. We wrześniowym 
święcie uczestniczyli ponadto harcerze 
Hufca ZHP Mszczonów, a także strażacy 
z Orkiestry Dętej OSP.

W Mszczonowie powstanie 9 in-
westycji związanych z przetwa-
rzaniem odpadów -mieszkańcy 
protestują.
W poniedziałek 6 września pod 
Urzędem Gminy w Mszczonowie 
odbyło się spotkanie mieszkań-
ców Mszczonowa i okolicznych 
miejscowości związane z nagra-
niem programu Telewizji Pol-
skiej „Alarm”. Uczestnicy nie 
zgadzają się na inwestycje, któ-
ra będzie przetwarzać przeter-
minowane odpady spożywcze. 
W spotkaniu wziął udział Robert 
Maraszkiewicz, Prokurent, Dy-
rektor Oddziału ReFood firmy 
SARIA Polska Sp. z.o.o.
Punktualnie o godzinie 17:00 w po-
niedziałek na placu przed Urzędem 
Gminy w Mszczonowie zebrali się 
mieszkańcy Gminy Mszczonów i oko-
licznych miejscowości, którzy nie 
zgadzają z budową punktów zbiera-

nia odpadów na terenie Gminy Msz-
czonów – inwestycja ta zaplanowana 
jest na granicy Gminy Mszczonów 
i Radziejowice. W ostatnim czasie na 
forach mieszkańców rozgorzała dys-
kusja spowodowana informacjami 
o budowanie trzech inwestycji zwią-
zanych ze zbieraniem odpadów. 
- Ten problem nie dotyka tylko gminy 
Mszczonów, ale i okolicznych miej-
scowości. Sama jestem mieszkanką 
gminy Radziejowice, a inwestycje, 
o których mówimy zlokalizowane są 
w większości na terenie byłych zakła-
dów Keramzyt, które bezpośrednio 
sąsiadują z naszą gminą – mówi Ma-
rzena Dymecka.
- Niedawno dotarło do nas obwiesz-
czenie, że jedna z firm chce zbu-
dować punkt zbierania odpadów. 
Chcieliśmy uzyskać informacje, co 
tam dokładnie będzie. Zapytanie 
wysłałem 23 sierpnia przez stronę 
internetową, do dziś nie uzyska-

łem odpowiedzi – opowiada Paweł 
Szustkiewicz, mieszkaniec gminy 
Mszczonów. – Sami zaczęliśmy dłu-
bać w tym temacie. Doliczyliśmy się 
9 takich inwestycji, a SARIA jest jed-
ną z nich. Czuję, że zaraz staniemy 
się zagłębiem śmieciowym, a że jest 
bardzo dużo działek, mam wrażenie, 
że to jeszcze nie koniec takich inwe-
stycji. 
I choć głośno podkreślano brak re-
prezentanta Urzędu Gminy Msz-
czonów podczas zgromadzenia, 
z mieszkańcami spotkał się przed-
stawiciel firmy SARIA Polska, Dy-
rektor Oddziału ReFood, Robert 
Maraszkiewicz, który usiłował prze-
konać mieszkańców, że planowana 
inwestycja nie będzie zagrażała ich 
zdrowiu i nie wpłynie negatywnie na 
środowisko. 
- Widzę, że mieszkańcy po prostu 
chcą się dowiedzieć, na czym pole-
gać będzie inwestycja. To właśnie 

dlatego przyjechałem do Mszczo-
nowa, by dokładnie opowiedzieć, 
czym będziemy się zajmować. Jest to 
pierwsza inwestycja tego typu w Pol-
sce, choć takie zakłady mamy za gra-
nicą – mówił Robert Maraszkiewicz. 
– Będziemy odbierać produkty ze 
sklepów, robimy z nich biomasę, 
która jest świetnym substratem do 
biogazowni.
Przedstawiciel inwestora zapewnił 
również, że dla mieszkańców, którzy 
są zainteresowani technologią pla-
nowanego punktu zbierania i prze-
twórstwa odpadów, zostanie zor-
ganizowany wyjazd do Rudnitz pod 
Berlinem, gdzie funkcjonuje taki sam 
zakład firmy SARIA, jaki planowany 
jest w Mszczonowie. 
Z naszych informacji wynika, że 
mieszkańcy nie zadeklarowali jesz-
cze chęci wyjazdu do Rudnitz.

MSZCZONÓW
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Będzie nowe boisko w MichałowieRelax-ują się od 50 lat
24 zadania z terenu wojewódz-
twa mazowieckiego zostało 
dofinansowanych z budżetu 
Mazowsza w subregionie żyrar-
dowskim. Wśród gmin z bonifi-
katą od Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego jest również 
Puszcza Mariańska, która pozy-
skała 78 tys. na budowę boiska 
do koszyków i siatkówki na tere-
nie wsi Michałów. 

Obiekty sportowe, wozy strażackie, 
zabytki, sprzęt do nauki zdalnej czy 
też inwestycje w rodzinnych ogród-
kach działkowych – takie inwesty-
cje w ostatnim czasie dofinansował 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik w subregionie 
żyrardowskim. Umowy w imieniu 
Gminy Puszcza Mariańska podpisali: 
Wójt Michał Staniak i Skarbnik Elż-
bieta Zdziebłowska. Jedną z ważniej-
szych było dofinansowanie przyzna-
ne na zakup nowego samochodu dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bart-
nikach. Gmina na ten cel otrzyma 
100 tys. złotych. 

- Jest to bardzo ważne dofinanso-
wanie. Koszt wozu to ok. 800 tys. zł, 
każde 100 tys. zł, jest bardzo istotne. 
Ten samochód musi być odpowied-
nio wyposażony i nie da się kupić 
tego samochodu za niższą kwotę 
– mówił Michał Staniak, wójt gminy 
Puszcza Mariańska. 

Dodatkowo osiem obiektów sporto-
wych dostanie wsparcie Mazowsza, 
w tym kwota 78 tys. złotych zostanie 
przeznaczona na budowę boiska do 
koszykówki i siatkówki na terenie wsi 
Michałów. 

- To taka niewielka szkoła, w której 
uczy się około 50 dzieci, ale w takich 
szkołach boisko również jest po-
trzebne. Tym bardziej, że miejsco-
wość jest dość zwarta, więc nie tylko 
uczniowie, ale i lokalna społeczność 
będzie mogła z boiska skorzystać – 
tłumaczy wójt.

Możliwe, że mieszkańcy Michałowa 
będą mogli korzystać z boiska jesz-
cze w tym roku.

W minioną sobotę 11 września w Bartnikach odbył się turniej spor-
towy oraz piknik z okazji 50-lecia istnienia klubu sportowego Relax 
Radziwiłłów. Mieszkańcy spotkali się podczas wspólnej uczty i zaba-
wy. Przybyli również goście specjalni.

Warunki pogodowe nie mają znaczenia, gdy do gry wkracza pasja. W tym 
roku klub Relax Radziwiłłów świętuje 50 lat działalności. Historia klubu by-
wała trudna, konieczne były przeprowadzki, zdarzyło się nawet, że lokalni 
piłkarze pokonywali starym żukiem 200 kilometrów, aby móc trenować. Am-
bicja pasjonatów sprawiła, że klub przetrwał i dzisiaj rośnie kolejne pokole-
nie małych zapaleńców.  W tak zwanym „Trójmieście”, jak żartobliwie miesz-
kańcy nazywają Grabinę, Bartniki i Radziwiłłów istniały niegdyś trzy kluby: 
Relax, Perła i Mazowsze. Prezes Klubu Dariusz Zawadzki pełni tę funkcję od 
niemal 30 lat i między innymi on przyczynił się do tego, że klub przetrwał. 
Od kilku lat przy klubie funkcjonuje szkółka piłkarska, młodzież wyjeżdża na 
szkółki piłkarskie. Jak przekonują mieszkańcy, wśród dzieci na pewno rośnie 
„nowy” Robert Lewandowski. Przybyli na tę okoliczność goście zaoferowali 
wsparcie oraz pomoc w rozwoju klubu m.in. Grzegorz Dobrowolski Dyrek-
tor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie, a także Sławomir 
Pietrzyk z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Swoją pomoc zaoferował 
także Krzysztof Rdest, stały partner wspierający klub. Oferował darmowe 
przejazdy autobusowe dla młodzieży podczas meczy wyjazdowych. Obecni 
byli także wójt gminy Puszcza Mariańska Michał Staniak, Radni, seniorzy, 
rodzice oraz dzieci.

R E K L A M A

PUSZCZA MARIAŃSKA
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DZIEŃ PIŻAMY 10-LECIE GCK  POWOZOWNIA

10 września 2021r. Szkoła Pod-
stawowa im. Władysława Rdza-
nowskiego w Radziejowicach 
wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji charytatywnej „Dzień Pi-
żamy – obudź w sobie Anioła”. 
Dzień Piżamy – to Dzień Zdro-
wia i solidarności z chorymi 
dziećmi. Dlaczego piżama? To 
standardowe ubranie chorych 
dzieci. Do akcji Fundacji „Gdy 
liczy się czas” włączyli się za-
równo uczniowie, jak i nauczy-
ciele. 

Dzień Piżamy to przede wszystkim 
możliwość zwrócenia uwagi na 
zdrowie i nauka empatii. Oprócz 
wsparcia chorych dzieci na od-
działach onkologii, widoczna jest 
potrzeba promocji zdrowia, dla-
tego w piątek 10 września w szko-
le poprowadzone były zajęcia 
prozdrowotne. Zbierano również 
pieniądze do wcześniej przygoto-
wanej puszki. Tego jednego dnia 
udało się zebrać aż 1400,95 zł. Te 
pieniądze mają się przyczynić do 
stworzenia ośrodka rehabilitacji 
dla chorych dzieci. 

Jednak najważniejszym aspektem 
całego Dnia Piżamy jest fakt inte-
gracji społeczności szkolnej. Kiedy 
w grę wchodzi życie i zdrowie dzie-
ci w Szkole Podstawowej im. Wła-
dysława Rdzanowskiego kończy się 
podział na starszych i młodszych, 
na nauczycieli i uczniów. Ważny 
jest wspólny cel, który wszystkim 
przyświeca. 

Akcja zorganizowana została przez 
Fundację „Gdy liczy się czas” w celu 
podkreślenia, że wrzesień to Mie-

siąc Świadomości Nowotworów 
Dziecięcych, a średni wiek rozpo-
znania raka u dzieci to 6 lat, a aż 
80% dzieci chorych na raka jest 
diagnozowanych w późnym sta-
dium choroby. W ciągu ostatnich 
40 lat liczba diagnoz raka u dzieci 
wzrosła o 24%. 

I choć coraz częściej pojawiają się 
informacje o badaniach przesie-
wowych w kierunku nowotworów 
u dorosłych, nie ma zalecanych 
badań przesiewowych w kierun-
ku raka u dzieci w celu wczesne-
go wykrycia. Większość dzieci ma 
zdiagnozowanego raka wieku dzie-
cięcego dopiero po pojawieniu się 
objawów. Oznacza to, że więk-
szość dzieci jest diagnozowana po 
rozprzestrzenieniu się choroby, co 
sprawia, że choroba jest trudniej-
sza w leczeniu i wymaga bardziej 
intensywnego, a zatem bardziej 
toksycznego leczenia.

10 września odbyła się impre-
za inaugurująca rok jubileuszo-
wy 10-lecia GCK  Powozownia 
w Radziejowicach. Obchody ju-
bileuszu rozpoczęte zostały od 
podziękowań dla pracowników 
GCK Powozownia, którym zostały 
wręczone kwiaty. Dyrektor Powo-
zowni Daria Doleżyczek podzięko-
wała członkom swojego zespołu 
za trud i pracę włożoną w two-
rzenie wydarzeń kulturalnych dla 
mieszkańców. Następnie nastąpi-
ło otwarcie wystawy „Grupy Ma-
larskiej Powozownia” Uczniowie 
warsztatów malarskich pod kie-
rownictwem Pani Hanny Gancar-
czyk wystawili wspólnie ponad 90 
obrazów o różnej tematyce. Przy-
było wielu gości, którzy oprócz 

podziwiania dzieł mogli zapoznać 
się z księgami pamiątkowymi Po-
wozowni, sięgnąć pamięcią w hi-
storię tego miejsca.

W międzyczasie można było skorzy-
stać z poczęstunku przygotowanego 
przez GCK.

Na zakończenie goście zostali zapro-
szeni na wykład, który poprowadziła 
Pani Urszula Kowalczuk pt. „Język oku-
ty na cztery kopyta”. Był on kwintesen-
cją miłości do koni i języka polskiego 
- opowiadania okraszane wspomnie-
niami. 

Zaproszone zostały szczególnie oso-
by, które są związane z Powozownią 
sercem, uczestniczyli w różnych wyda-
rzeniach, tworzyli je i byli ich częścią. 
Impreza miała charakter kameralny.

fot. Powozownia

fot. Powozownia

RADZIEJOWICE
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Skatepark - inwetycja  

w młodzież
Trwa remont kościoła 

w Wiskitkach

Podczas gdy w Żyrardowie re-
alizowany jest z wielką pompą 
pumptrack, Wiskitki, bez więk-
szego rozgłosu, budują skate-
park. Będzie to prawdziwa gratka 
dla wielbicieli jazdy na rolkach, 
deskorolkach i rowerach BMX.

Od lat mieszkańcy Żyrardowa na 
wszelkie sposoby próbują uzyskać 
w mieście profesjonalny skatepark. 
Odpowiedzią na ich prośby będzie 
już niedługo pumptrack, o którym 
niejednokrotnie informowaliśmy. 
Tymczasem, Już niebawem rozpocz-
nie się budowa skateparku w Wiskit-
kach. Inwestycja zaplanowana z bu-
dżetu miasta i gminy Wiskitki wynosi 
ponad 460 tys. zł. To zarówno odpo-
wiedź gminnej młodzieży jak i zapro-
szenie dla mieszkańców sąsiednich 
miejscowości. 

- Mamy place zabaw dla dzieci, ale 
nie mieliśmy niczego, co może być 
z przeznaczeniem dla młodzieży. Po-
nieważ ciągle się rozwijamy, stwier-
dziliśmy, że skatepark będzie dosko-
nałą inwestycją – mówił burmistrz 
miasta i gminy Wiskitki, Rafał Mitura.

Technologią budowy skateparku 
jest budowa przy użyciu prefabryko-
wanych elementów skateingowych 
montowanych na placu budowy przy 
zachowaniu monolityczności kon-
strukcji. Skatepark zostanie wykona-
ny z betonu klasy C35/45 montowa-
nego na placu budowy. 

- Projekt jest w 100% realizowany 
z budżetu gminy, ale wierzymy, że 
swoją atrakcyjnością będzie opłacal-
ny poprzez przyciąganie do Wiskitek 
młodego pokolenia. Zależy nam na 
tym, by pokazać Wiskitki jako miasto 
atrakcyjne na różnych płaszczyznach 
i mamy na to wiele pomysłów – doda-
je burmistrz.

To jednak nie jedyna inwestycja dedy-
kowana dla młodzieży, która realizo-
wana jest w gminie Wiskitki. Obecnie 
trwa budowa placu zabaw w Wi-
skitkach i Starym Drzewiczu, boiska 
wielofunkcyjnego w Jesionce, rozbu-
dowa placu zabaw w Franciszkowie. 
Zakończono także budowę siłowni 
plenerowych w Jesionce, Działkach. 
Również w Działkach wybudowano 
nowy plac zabaw.

Kilka lat temu w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Wiskitkach 
zniszczeniu uległ plafon w prezbiterium kościoła. Zaczął usuwać się 
tynk z sufitu, co w znacznym stopniu wpływało na bezpieczeństwo dla 
wiernych i księży odwiedzających kościół.
Przez rok proboszcz starał się o dofinansowanie na remont kościoła z różnych 
funduszy, jednak ostatecznie żaden z wniosków nie przeszedł, a pomocną dłoń 
do proboszcza wyciągnęła Gmina Wiskitki, która na remont prezbiterium prze-
znaczyła 300 tys. zł z budżetu. 
- Musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ nie było już czasu, żeby cze-
kać, aż te pieniądze znajdą się ze środków zewnętrznych. Zwłaszcza, że ten rok 
dla Wiskitek jest bardzo wyjątkowy, a sam kościół pod kątem historycznym jest 
niezwykle cenny. Stwierdziliśmy, że musimy wspomóc parafię, choć przede 
wszystkim mieszkańców, którzy to właśnie w tym kościele obchodzą swoje naj-
większe uroczystości – śluby, chrzty – tłumaczył Rafał Mitura, Burmistrz Wiskitek. 
Gmina skorzystała z możliwości przyznawania dotacji do renowację zabytków 
na terenie gminy, w czym pomocna, a wręcz niezbędna okazała się decyzja Rady 
Miasta i Gminy Wiskitki.

Podziękowania  
za organizację 800-lecia

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki Wice-
przewodnicząca Rady Hanna Lipińska podziękowała Burmistrzo-
wi Rafałowi Miturze za organizację obchodów 800-lecia Wiskitek. 

- To były niesamowicie intensywne 4 dni, ale też pełne emocji 
i wrażeń, za co bardzo dziękuję. W swoich odczuciach wydaję się 
nie być odosobniona, patrząc na reakcje mieszkańców naszej 
gminy – mówiła radna Hanna Lipińska. 

fot. UMiG Wiskitki
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POLICJA

STRAŻ MIEJSKASTRAŻ POŻARNA

Kierowco! Nie polujemy na zebrach!
Jak co roku żyrardowska Policja wraz z przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola nr 9 
w Żyrardowie wzięła udział w happeningu zorganizowanym przy jednym z przejść dla 
pieszych w mieście. „Kierowco! Nie polujemy na zebrach” to hasło kampanii mającej 
na celu zwrócenie uwagi kierującym, aby zachowywali szczególną ostrożność w pobli-
żu przejść dla pieszych.
Najbardziej zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Zderzenie pieszego i po-
jazdu prawie zawsze kończy się obrażeniami ciała, a czasem też największą tragedią. Niestety 
spora liczba takich wypadków ma miejsce na przejściach dla pieszych, więc tam, gdzie przekra-
czający jezdnię pieszy powinien być całkowicie bezpieczny. Jednak znaczna część uczestników 
ruchu drogowego, pieszych i kierujących zapomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa 
i przepisach ruchu drogowego obowiązujących na przejściach dla pieszych i w ich rejonie. Aby 
walczyć z tym zjawiskiem, żyrardowscy policjanci już po raz kolejny przygotowali akcję profilak-
tyczną - Kierowco! Nie polujemy na zebrach!!!
W realizację kampanii oprócz Policji zaangażowały się także placówki oświatowe z powiatu żyrar-
dowskiego. We wtorek 14 września przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Żyrardowie 
ubrane w kamizelki odblaskowe wraz z własnoręcznie wykonanymi transparentami apelowały do 
kierowców o ostrożną i bezpieczną jazdę przy przejściach dla pieszych.
Aktywny i świadomy senior w świecie finansów
W najbliższym czasie odbędą się szkolenia seniorów do udziału w szkoleniach w każ-
dej gminie na terenie powiatu żyrardowskiego. Główną ideą spotkań jest podniesie-
nie świadomości mieszkańców na temat oszustw, których najczęściej ofiarami padają 
osoby starsze.
Na terenie powiatu dochodzi do różnego rodzaju oszustw. Mieszkańcy bardzo często tracą przy 
tym oszczędności całego życia. Warto pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób 
działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wy-
kazać się dużą ostrożnością. Przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności 
starszych i samotnych osób. Aktualne są ostrzeżenia dla seniorów przed próbami oszust meto-
dami „na wnuczka”, „policjanta”, czy pracownika banku. Najlepiej jednak nie ulegajmy presji czasu 
i nie przekazujmy haseł do kont bankowych, a także pieniędzy nieznanym osobom.
Dlatego, aby zwiększyć bezpieczeństwo seniorów poprzez wzrost świadomości w obszarach fi-
nansowych, Mazowiecka Policja w ramach II edycji projektu ”Aktywny i świadomy senior w świecie 
finansów” organizuje cykl szkoleń kaskadowych.
Harmonogram spotkań:
20 września 2021 godz. 17:00 - Mszczonów ul. Warszawska 33 (MOK)
21 września 2021 godz. 17:00 - Radziejowice ul. Sienkiewicza 6 (Powozownia)
22 września 2021 godz. 15:00 - Żyrardów ul. 1 Maja 45 (Resursa)
23 września 2021 godz. 17:00 - Bartniki ul. Relaks 6 (Klub sportowy)
24 września 2021 godz. 15:00 - Wiskitki Plac Wolności 34 (budynek po starej szkole przy kościele) 

Ponadto w ramach programu serdecznie zachęcamy do obejrzenia plenerowych wy-
staw, na które składa się 10 prac plastycznych przygotowanych przez Studentów Wy-
działu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu poruszają-
cych tematykę  zagrożeń seniorów w świecie finansów.  Akcja realizowana jest przez 
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu z Narodowym 
Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Areszt za znęcanie się nad ojcem
Bez powodu wszczynał awantury będąc pod wpływem alkoholu, używał słów 
wulgarnych, uderzał i kopał po całym ciele, a także niejednokrotnie groził po-
zbawieniem życia. Teraz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w ubiegłym tygodniu w środku nocy 
pojechali do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie syn zgłaszającego miał się 
awanturować. Początkowo 21-latek zachowywał się spokojnie, wypowiadał się w spo-
sób logiczny. Na tym policjanci zakończyli interwencję. Jednak już pół godziny później 
ojciec ponownie zgłosił interwencję, której powodem był awanturujący się syn. Tym ra-
zem młody mężczyzna był wyraźnie pobudzony, odgrażał się ojcu pozbawieniem życia, 
a także szarpał go. Nawet uderzył. Policjanci zatrzymali agresywnego żyrardowianina. 
Wszczęta została procedura Niebieskiej Karty, a także złożono zawiadomienie o znęca-
niu się.
Decyzją Sądu Rejonowego w Żyrardowie na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejono-
wej w Żyrardowie 21-letni żyrardowianin najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
Nietrzeźwy nie zatrzymał się do kontroli 
Był pijany i kierował samochodem. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 
37-letni mieszkaniec Skierniewic został zatrzymany, a za swoje czyny odpowie 
przed sądem.
W nocy z piątku na sobotę (11/12 września) dyżurny żyrardowskiej komendy otrzymał 
zgłoszenie o nietrzeźwym kierujących, który wyjechał z jednej ze stacji na terenie po-
wiatu. Policjanci w Słabomierzu zauważyli wskazany pojazd i podjęli próbę zatrzymania 
go włączając światła błyskowe oraz dźwiękowe. Kierujący zignorował wydawane pole-
cenia do zatrzymania się. Mężczyzna przyspieszył i z nadmierną prędkością próbował 
uniknąć kontroli drogowej. Mundurowi kontynuowali pościg. Na terenie Adamowic za-
trzymali uciekiniera. Już po chwili potwierdziło się, że kierujący był nietrzeźwy. Przepro-
wadzone badanie stanu trzeźwości wykazało niemal 2 promile alkoholu w organizmie. 
37-latek stracił prawo jazdy. Pojazd został zabezpieczony na parkingu policyjnym, a on 
sam spędził noc w policyjnej celi.
37-letni mieszkaniec Skierniewic wkrótce odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości oraz za niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu. Zgodnie z obo-
wiązującym kodeksem karnym niezatrzymanie się do kontroli drogowej stanowi przestęp-
stwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

6 września 2021 do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie od zaniepokojonej osoby, 
która zauważyła dwa agresywne psy, biegające po boisku Aqua przy ul. rtm. Witolda Pileckiego. 
Z uwagi na okoliczności i przebywające dzieci na terenie boiska, na miejsce zgłoszenia wysłano 
niezwłocznie patrol, który potwierdził zgłoszenie. Dyżurny Straży Miejskiej wezwał osobę odła-
wiającą błąkające się zwierzęta, jednak w trakcie prowadzonych czynności, na terenie pojawiła 
się właścicielka czworonogów. Strażnicy miejscy za niezachowanie środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierząt, na Irenę P. nałożyli grzywnę w postępowaniu mandatowym oraz zobligowali 
ww. do okazania w wyznaczonym terminie świadectwa szczepień psów (foto nr 1).
7 września 2021 do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, że na Pl. Jana Pawła II leży 
osoba na trawniku. Wysłany na miejsce patrol zastał mężczyznę w stanie upojenia alkoholowe-
go. Z uwagi na okoliczności, niezbędna była pomoc ratowników medycznych, w celu oceny stanu 
zdrowia osoby, nie zagrażał on jednak jego życiu i zdrowiu. W związku z powyższym, mężczyzna 
został pozostawiony w PDOZ do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia ww. odczuł skutki swego 
postepowania w postaci nałożonej grzywny w postępowaniu mandatowym (foto nr 6). Tego sa-
mego dnia, w niedługim odstępie czasu, przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, zaobser-
wowano na ul. Tadeusza Kościuszki młodego człowieka, który leżał na trawniku przy przejściu dla 
pieszych. Wysłany na miejsce patrol SM wezwał na miejsce zespół pogotowia ratunkowego, który 
podjął decyzję o zabraniu Damiana O. do placówki medycznej, w celu hospitalizacji (foto nr 7).

6 września ok godz. 12:07 na drodze krajowej nr 50 w Guzowie doszło do zderzenia samo-
chodu osobowego z ciągnikiem siodłowym. Samochód osobowy w wyniku zderzenia wpadł 
do przydrożnego rowu. Ruch na drodze w obu kierunkach został zablokowany. W wypadku 
brały udział 3 osoby. Podróżujący zostali zbadani przez Zespół Ratownictwa Medycznego 
i nie wymagali przewiezienia do szpitala. Działania strażaków polegały na  zabezpieczeniu 
miejsca wypadku przed nadjeżdżającymi pojazdami. Utrudnienia w ruchu trwały prawie 
dwie godziny.

6 września ok godz. 16:54 strażacy zostali wezwani do Bartnik, gdzie na ul. Miodowej do-
szło do wypadku. Motocykl uderzył w tył samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia po-
szkodowany został kierujący motocyklem. Strażacy udzielili motocykliście pierwszej pomocy.  
Mężczyzna z urazem ręki został odwieziony do szpitala.

W sobotę 11 września ok godz. 13:22 doszło do groźnego wypadku na drodze pomiędzy 
Korytowem, a miejscowością Tartak Brzózki. Samochód osobowy w czasie wyprzedzania zje-
chał z drogi i dachował. Dwie kobiety podróżujące samochodem nie odniosły obrażeń i  po 
zbadaniu prze Zespół Ratownictwa Medycznego pozostały na miejscu zdarzenia. Ruch na 
drodze odbywał się wahadłowo. 

NA SYGNALE
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• 17 września 
ul. Wittenberga 3

• 18 września
ul. Okrzei 16

• 19 września
ul. Limanowskiego 30

• 20 września
ul. 1-go Maja 40

• 21 września
ul. 1 Maja 43

• 22 września
ul. Okrzei 16

• 23 września
ul. 1 Maja 50

• 24 września
ul. Okrzei 51 C

• 25 września  
ul. Al. Partyzantów 15

• 26 września
ul. Okrzei 16

• 27 września
Al. Partyzantów 11/13

• 28 września
ul. POW 2D lok. 11

• 29 września
ul. POW 20 – 24

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

DYŻURY APTEK:

13 września w żyrardowskiej 
Resursie odbyła się uroczystość 
20-lecia żyrardowskich Ama-
zonek. Wydarzenia odbyło się 
w gronie przyjaciół Stowarzysze-
ni Kobiet z Problemami Onkolo-
gicznymi, którzy od lat, a często 
od początku istnienia Stowarzy-
szenie w Żyrardowie towarzyszą 
im w często trudnych etapach 
drogi ku zdrowiu swoim i innych. 
13 września 2001 roku żyrardo-
wianka, Lucyna Korycka, której sa-
mej udało się wygrać walkę z rakiem 

piersi, postanowiła dzielić się swymi 
doświadczeniami i pomocą z innymi 
kobietami, które zmagają się z no-
wotworem piersi. To właśnie wspar-
cie drugiego człowieka jest tym naj-
ważniejszym, by znaleźć w sobie siłę 
do pokonania raka. 
Od tego czasu wiele się zmieniło. 
Szeregi żyrardowskich Amazonek 
rozszerzyły się o znaczne grono. To 
nie tylko miejsce wsparcia, ale rów-
nież głębokiej przyjaźni, która panie 
wzajemnie się obdarzają. I choć za-
łożycielki stowarzyszenia nie ma już 

wśród nas, jej duchowa obecność 
podkreślana była wielokrotnie pod-
czas poniedziałkowego wydarzenia. 
- Jestem dziś niesamowicie wzru-
szona. Nasza Lucynka zawsze nam 
mówiła, że choćby było nas niewie-
le, to żebyśmy nigdy nie zapomniały 
o wsparciu innych kobiet – mówiła 
Prezes „Amazonek” Halina Irzycka. 
Obecne przedstawicielki zarządu, 
z prezes Haliną Irzycką, przyjęły pod-
czas jubileuszowej uroczystości wie-
le słów podziękowań za swoją pracę 
i obecność w Żyrardowie.  

- Dziś oddaję Wam hołd! - powiedział 
Adam Lemiesz, zastępca Prezydenta 
Miasta Żyrardowa. 
Poza Adamem Lemieszem z podzię-
kowaniami wystąpił Stanisław Nalej, 
członek Zarządu Powiatu Żyrardow-
skiego. Nie zabrakło również słów 
uznania i od współpracujących miej-
skich jednostek i okolicznościowych 
prezentów. Jubileuszowy koncert za-
grali Andrzej Korycki (syn założycielki 
żyrardowskich Amazonek) i Domini-
ka Żukowska.

PORADY I ZDROWIE

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szcze-
pienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Szcze-
pienia odbywają się cały czas w punktach popu-
lacyjnych i powszechnych. Z początkiem roku 
szkolnego Kuratoria Oświaty wydały wytyczne 
w sprawie stworzenia dodatkowych udogodnień 
dla rodziców, którzy wyrażą wolę zaszczepienia 
swoich dzieci. 

W pierwszym tygodniu szkoły (1 - 5 września) odby-
wały się lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami 
w charakterze informacyjno-edukacyjnym. W drugim 
tygodniu (6 – 12 września) trwały przygotowania do 
szczepienia - zbieranie przez wychowawców zgód od 

rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci. 
W trzecim tygodniu września 

III tydzień września (13 -19 września) –  trwa tydzień 
szczepień, do których przystąpi… z terenu Żyrardowa. 

Dla uczniów żyrardowskich szkół będzie rekomendo-
wany punkt w podmiocie leczniczym prowadzącym 
stacjonarny punkt szczepień. Poszczególne szkoły 
będą miały wyznaczone dzień i godziny. Mając na uwa-
dze zapewnienie uczniom maksymalny poziom bezpie-
czeństwa, szczepienia będą odbywały się stacjonarnie 
w przychodni. Szczepienia są dobrowolne i odbywa-
ją się tylko i wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów 
prawnych.

RUSZYŁY SZCZEPIENIA W SZKOŁACH

20-LECIE ŻYRARDOWSKICH AMAZONEK
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PRZEDSTAW NA FOTOGRAFII HISTORIĘ 
STRAJKU SZPULAREK Z 1883

KSIĘGA, KTÓRA ŁĄCZY

W pierwszy weekend września 
w Żyrardowie odbył się festiwal 
„Księga, która łączy”. Wydarze-
nie pod patronatem Prezydenta 
Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysz-
tofa Chrzanowskiego, Pastor Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Żyrardowie dk. Halina Radacz 
i Dyrektor Artystyczny Blanka 
Dembosz-Tondera zapraszają na 
cykl wydarzeń skierowany do mi-
łośników kultury inspirowanej 
przez Biblię „Księga, która łączy” 
skupiało się na przekładach Biblii 
jako łącznika między religiami. 
Wydarzenia rozpoczęło się w czwar-
tek, 2 września, w kaplicy ewangelickiej 
w Żyrardowie przy ul. Żeromskiego 
od wykładu pt. „Biblia w kulturze ju-
deochrześcijańskiej”, wygłoszonego 
przez Małgorzatę Platajs, długolet-
nią dyrektor Towarzystwa Biblijnego 
w Polsce.
- Mówiłam głównie o ekumenicznym 
przekładzie Pisma Świętego, w którym 
wzięło udział jedenaście kościołów 
chrześcijańskich, a 70 osób było bez-
pośrednio zaangażowanych w projekt. 

Te prace trwały ponad 20 lat! – mó-
wiła Małgorzata Platajs, wykładowca 
festiwalu „Księga, która łączy”. – Jeżeli 
spojrzymy na to, co jest zapisane w Bi-
blii, np. o miłości czy absolutu, to my, 
przeciętni zjadacze chleba, mamy za-
równo potrzebę miłości jak i potrzebę 
absolutu, potrzebę życia duchowego. 
Podobnie, jeśli przyjrzymy się Dziesię-
ciorgu Przykazaniom, to właściwie dla 
wszystkich jest to wskazówka jak żyć, 
nawet bez wchodzenia w jakąkolwiek 
interpretację – opowiada Platajs. 
Poza wykładem tego dnia odbył się 
koncert „ Psalmy” śpiewaczki i kom-
pozytorki Blanki Dembosz-Tondery 
wraz z oboistą Jakubem Kornakiewi-
czem. Były to nowe kompozycje Blanki 
Dembosz-Tondery psalmów w języku 
hebrajskim, aramejskim, greckim i pol-
skim, łączące inspiracje dawną muzykę 
sakralną z medium muzyki elektroaku-
stycznej oraz improwizacjami na głos 
i obój. Podczas całego wydarzenia 
można było usłyszeć szereg wywia-
dów: Portrety biblijnych kobiet, Mario-
logie, a także Paweł Hulka-Laskowski, 
jakiego nie znamy. Każdy dzień zwień-
czony był tematycznym koncertem.

Wciel się w postać szpularki, zrób 
sobie zdjęcie oraz wygraj nagro-
dę! Wystartował właśnie konkurs 
fotograficzny dla miłośników lo-
kalnej historii, który skierowany 
jest do osób indywidualnych, jak 
i grup znajomych czy rodzin, któ-
rzy chcieliby w aktywny sposób 
wziąć udział w zabawie. Konkurs 
polega na przygotowaniu stylizacji 
dawnego robotnika i uwiecznieniu 
siebie na zdjęciu w niecodziennej 
dotychczas odsłonie nawiązującej 
do wydarzenia Strajku Szpularek 
z 1883 roku. Zgłoszenia do konkur-
su można wysyłać do 30 września 
2021 roku. Stowarzyszenie Fa-
bryka Feniksa rozpoczęło tym sa-

mym projekt, który pozwoli nam 
ponownie przybliżyć historię tego 
największego zdarzenia w historii 
Żyrardowa. 
Osoby chętne do udziału w konkursie 
muszą przesłać swoje zgłoszenie do 
udziału w na maila: biuro@muzeuml-
niarstwa.pl. Termin nadsyłania zgło-
szeń mija 30 września br. Szczegóły 
udziału dostępne są w Regulaminie 
opublikowanym na portalu www.mu-
zeumlniarstwa.pl. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem 731 
318 800. 
Zadanie pn. „Strajk Szpularek 1883”, or-
ganizowane przez Stowarzyszenie Fa-
bryka Feniksa, zostało dofinansowane 
ze środków z budżetu Województwa

KULTURA

Na przełomie października i li-
stopada na żyrardowskim rynku 
wydawniczym pojawi się kolejny 
tytuł. Tym razem książka skie-
rowana będzie do najmłodszych 
mieszkańców miasta i, co nikogo 
nie powinno dziwić, będzie odno-
sić się do historii miasta. 
Muzeum Mazowsza Zachodniego po-
zyskało dofinansowanie w wysokości 

14 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego na powtórne 
wydanie bajek dla dzieci Pawła Hul-
ki-Laskowskiego. Na książkę będą się 
składać dwa tytułu – „Od wiosny do 
wiosny” i „Uciechy lata”. 
- Wniosek do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pisaliśmy 
dwukrotnie, ale akurat w roku Pawła 
Hulki – Laskowskiego udało nam się 
pozyskać dotację – mówił Bogusław 
Nietrzebka, Dyrektor Muzeum Ma-
zowsza Zachodniego. – Mam nadzieję, 
że książka będzie atrakcyjna dla mło-
dego pokolenia, choć pisana jest dość 
prosty językiem, charakterystycznym 
dla bajek z lat 20. XX wieku. 
Pierwsze wydanie książki wyszło 
w 1923 roku przez Wydawnictwo 
Lwowskie w nakładzie 300 egzempla-
rzy. Tym razem książka ma szansę tra-
fić do 1000 dzieci. 
Partnerami projektu jest też Towarzy-
stwo Przyjaciół Żyrardowa, które do 
wydania książki również wniosło swój 
wkład. Łączna wartość projektu to 
koszt 22 tys. zł.

KSIĄŻECZKI DLA 
GRZECZNYCH DZIECI
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Pionowo

1. Możejko - imię postaci, w którą 
wciela się Piotr Polk w serialu  
„Ojciec Mateusz”

2. zbiór ksiąg uważanych przez 
chrześcijan za święte

3. pierwiastek chemiczny o sym-
bolu  As

4. płaska teczka 
5. niemiecki serial fantastycz-

nonaukowy, będący pierwszą 
niemieckojęzyczną produkcją 
Netflixa

6. osoba skłonna do płaczu
7. jeden z najbardziej znanych 

singli zespołu Wilki 
8. istniejący poza granicami bytu 

i poza granicami ludzkiego po-
znania

9. mężczyzna mający wstręt do 
kobiet

11. kontrolowanie, pilnowanie 
kogoś lub czegoś

12. wartość czegoś wyrażana 
w pieniądzach

13. bardzo cienkie sznureczki ze 
skręconych włókien, używa-
ne do szycia

17. Gdańsk, Gdynia, Sopot
18. zespół muzyczny
19. w psychoanalizie świadoma 

część osobowości
20. duży statek morski
21. zbyt swobodne, często lek-

ceważące zachowanie
23. prowincja Północno-

-Wschodnia w Kenii

24. drewniana konstrukcja uży-
wana do hodowli pszczół

26. załoga łodzi wioślarskiej
28. miasto w województwie ma-

łopolskim, nekropolia kró-
lów Polski 

30. gra, w której gracze na wy-
drukowanej papierowej 
planszy z liczbami zakreśla-
ją liczby wylosowane przez 
prowadzącego grę

33. międzynarodowy znormali-
zowany numer książki 

34. Kraina Wielkich Jezior 
35. stolica Chorwacji 
37. stolica Szwecji
38. typ osobowości, która cha-

rakteryzuje spokój, opano-
wanie

41. jedno z głównych miast-
-państw dawnego państwa 
Jorubów

42. jeden z siedmiu grzechów 
głównych

44. Havertz - imię niemieckiego 
piłkarza grającego w Chel-
sea F.C

47. chorobliwa i przesadna oba-
wa o własne zdrowie

50. w mitologii greckiej jedna 
z tytanid, córka Uranosa 

51. polana górska powstała po 
kontrolowanym wypaleniu 
lasu

54. Iwan - nazwisko rosyjskiego 
poety, laureata nagrody No-
bla w 1933 roku

55. podstawa kolumny
56. wieś w Polsce położona 

w dolinie Bzury, w której 
znajduje się Pałac Radziwił-
łów 

58. zagadkowy, tajemniczy
60. mieszkaniec Indii
61. marka samochodu oso-

bowego produkowanego 
przez rosyjski koncern

62. gatunek muzyczny powstały 
we wczesnych latach 90. XX 
wieku

66. Englert - polski aktor teatral-
ny i filmowy

67. stolica Norwegii
69. najmniejsza małpka na świe-

cie 
71. okazała budowla mieszkal-

no-obronna
73. zespół cech psychicznych 

względnie stałych dla dane-
go człowieka

74. kamień szlachetny o ciem-
noczerwonym kolorze 

76. szósty miesiąc roku kalenda-
rzowego

80. świecznik przeznaczony na 
jedną świecę

81. komputer osobisty 
83. część stodoły, gdzie składa 

się zboże
86. twórca, założyciel 
88. otwór w dolnej części twarzy 

zamknięty wargami
89. metalowy lub plastikowy za-

trzask 
91. drugi okres ery mezozoicz-

nej
92. wielki wysiłek 

93. marka samolotów 
Poziomo

8. metoda badania radiologicz-
nego pozwalająca uzyskać 
obrazy poprzecznych prze-
krojów organów pacjenta

10. okres powrotu do zdrowia 
po przebytej chorobie

14. nazwisko aktora, który wcie-
lał się w rolę tytułowego 
Rocky’ego

15. ostatni okres epoki kamienia
16. środki używane w uprawie 

roślin celem zwiększenia 
plonów

17. pojemnik przeznaczony do 
przechowywania tabaki

22. obywatelka Chile
25. wywar mięsno-warzywny
27. gatunek ssaka z rodziny del-

finowatych
29. Jakub - najbardziej znany 

przywódca chłopski pod-
czas rabacji galicyjskiej

30. akronim pochodzący od an-
gielskiej frazy „before any-
one else”

31. w mitologii japońskiej diabły
32. Dominika - polska piosen-

karka, wokalistka zespołu 
Blue Cafe

34. dorastający chłopak
36. komedia Aleksandra Fredry 
39. najdłuższa rzeka Polski
40. miasto położone nad Mo-

rzem Bałtyckim
43. struktury tektoniczne po-

wstałe w wyniku rozerwania 
mas skalnych

45. jedna z głównych i najstar-
szych boskich form w religii 
egipskiej

46. osoba, której się nic nie chce
48. zabieg diagnostyczny wy-

korzystywany w medycynie 
w celu rozpoznania chorób 
serca 

49. ruch religijny w starożytnej 
Grecji

52. pierwiastek chemiczny 
o symbolu Zn

53. mieszkaniec Mauretanii
54. roślina zielna żyjąca dłużej 

niż dwa lata
57. dowódca zarządzający pro-

wincją kresową - marchią
58. kobieta zajmująca się eko-

nomią
59. imię męskie pochodzenia 

greckiego
60. banda, zgraja
63. rozległy obszar o określo-

nym klimacie, charaktery-
stycznej szacie roślinnej 
i szczególnym świecie zwie-
rzecym

64. drzewo pospolicie występu-
jące w Polsce

65. cecha osoby, która szczo-
drze obdarowuje innych

68. jaskinia krasowa w Hiszpanii 
w Górach Kantabryjskich

70. człowiek zanudzający innych
72. włoski klub piłkarski z siedzi-

bą w Mediolanie
73. nauka o mierzeniu czasu 

i kolejności następowania 
po sobie wydarzeń

75. partykuła wyrażająca wyższy 
od oczekiwanego stopień 
intensywności

77. futerał do przechowywania 
delikatnych przedmiotów

78. rzeka w środkowej Polsce, 
płynie przez Bolimowski 
Park Krajobrazowy

79. obywatel Belgii 
81. wydzielona część budynku, 

mająca określone przezna-
czenie

82. mała kartka, zawierająca in-
formacje przydatne na te-
ście 

83. brak ruchu, działania i zmian 
w jakiejś dziedzinie lub w ży-
ciu

84. miejsce, przez które się wjeż-
dża

85. owoc w kształcie dużej kuli 
o zielonej skórce i czerwo-
nym miąższu

87. jantar, amber 
90. żaglowiec z trzema maszta-

mi 
94. tkanka drzew i krzewów 

przewodząca substancje or-
ganiczne

95. dziennikarka przygotowują-
ca materiał dla czasopism, 
radia lub telewizji sprawoz-
dania z wydarzeń bieżących 

96. ubezpieczenie samochodu 
od szkód powstałych wsku-
tek wypadku

97. mieszkanka Afryki

Śmietnik 

Kuba Wacławek

poszedłem wyrzucić śmieci
przy antresoli stała dziewczynka
mruczała coś i rzucała gołębiom

źdźbła trawy
gdy włożyłem worek do kontenera

gołębie zerwały się i odleciały
dziewczynka zmarszczyła nos i powie-

działa:
„Gołębie nie jedzą trawy!”

i poszła sobie
pomyślałem że już od dawna

nie słyszałem równie głębokiej myśli

Aparat

Kuba Wacławek

stanąłem przed lustrem i pomyślałem 
o tym że kiedyś umrę

w ciszy policzyłem zdjęcia których po 
sobie nie zostawię

fotografie których nikt mi nie zrobił
przypomniałem sobie te wszystkie 

chwile
gdy uśmiechałem się szeroko do wy-

obrażonego obiektywu
napinałem mięśnie

i powtarzałem w myślach
już

niech to będzie już
teraz jestem najpiękniejszą rzeźbą
umyłem twarz i po chwili umarłem

śmieszne
zdawało mi się że

sekundę przed uderzeniem głową 
o podłogę

usłyszałem pstryknięcie aparatu

 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!

Rozwiązanie
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Rodzina Wątróbskich – najważniejsza polska rodzina  
związana z Zakładami Żyrardowskimi Hielle & Dittrich w drugiej połowie XIX wieku

HISTORIA

Po sprzedaniu 13 marca 1857 roku 
firmie Hielle & Dittrich osady fa-
brycznej Szyszka oraz osady fa-
brycznej i kolonii Żyrardów, ich 
poprzedni właściciel – Bank Pol-
ski, wysłał do Żyrardowa swoje-
go kontrolera. Miał on za zadanie 
nadzorować całą inwestycję oraz 
płynność finansową pomiędzy 
Bankiem, a dwoma pożyczkobior-
cami – Karolem Teodorem Hielle 
i Karolem Augustem Dittrichem. 
W razie problemów finansowych, 
które wynikałyby z winy nowych 
właścicieli lub w wypadku niedo-
pełnienia przez nich postanowień 
zawartych w umowie, kontroler 
Banku Polskiego mógł zażądać od 
dwóch wspólników z Schönlinde, 
natychmiastowej spłaty wszyst-
kich należności względem Banku, 
a tym samym zakończenia ich dzia-
łalności w Żyrardowie.

Karol August Dittrich i Karol Teodor 
Hielle wzięli z Banku Polskiego około 
200 tysięcy rubli pożyczki (96 tysięcy na 
zakup dwóch osad fabrycznych i kolonii 
Żyrardów oraz 100 tysięcy na rozwój), 
przy 80 tysiącach rubli wkładu własne-
go, a także przy stałym inwestowaniu 
w żyrardowską fabrykę i sam Żyrardów. 
Z powodu dużych zobowiązań wobec 
Banku, rola kontrolera była znaczą-
ca, a nowi właściciele musieli liczyć się 
z jego zdaniem i wątpliwościami, któ-
re mogły w nim budzić podejmowane 
przez nich decyzje. Początkowo, przez 
okres kilku miesięcy funkcję kontrole-
ra pełnił urzędnik bankowy Tomasz Il-
nicki, który reprezentował Bank Polski 
podczas sprzedaży Fabryki Wyrobów 
Lnianych i dwóch osad fabrycznych 
wspólnikom z Schönlinde w marcu 
tego samego roku. Pod koniec 1857 
roku został jednak wysłany do Żyrardo-
wa inny kontroler, który swoją funkcję 
sprawował przez okres około 30 lat.
Tym kontrolerem był 32 letni Mikołaj 
Wątróbski, a swoją pracę w Żyrardowie 
rozpoczął z dniem 1 stycznia 1858 roku. 
Prócz funkcji kontrolera z ramienia 
Banku, Mikołaj Wątróbski od początku 

swojej działalności w Żyrardowie, pełnił 
w żyrardowskiej fabryce także funkcję 
głównego buchaltera (księgowego), co 
wynikało z postanowień umowy sprze-
daży. Według początkowych ustaleń, 
od firmy Hielle & Dittrich otrzymywał 
wynagrodzenie 800 rubli rocznie, czyli 
około 7 razy więcej niż przeciętny ro-
botnik. Wątróbski szybko stał się wła-
ścicielem pokaźnej działki przy drodze 
prowadzącej na Sokule i do Guzowa 
(patrz załączony plan), na której wy-
budowano jego pierwszy żyrardowski 
dom (obecnie budynek nr 5 przy ul. S. 
Żeromskiego). Tam zamieszkał ze swo-
ją żoną Ksawerą z Bayerów i swoim 
maleńkim synem Józefem, urodzonym 
w 1855 lub 1856 roku (kilka lat później, 
małżeństwu Wątróbskich urodziła się 
jeszcze córka Maria).
Mikołaj Wątróbski wykazał się ogrom-
nym zaangażowaniem, wiedzą i su-
miennością w pierwszych, jak i kolejnych 
latach rozwoju żyrardowskiej fabryki. 
Przejrzystość finansowa, kontrola nad 
spłatą kolejnych należności względem 
Banku i piecza nad wydatkami przezna-
czonymi na błyskawiczną rozbudowę 
Fabryki Wyrobów Lnianych sprawiły, że 
Wątróbski stał się osobą niezastąpioną 
w Żyrardowie, którą właściciele firmy 
Hielle & Dittrich darzyli ogromnym za-
ufaniem. Podobnie było ze strony Ban-
ku Polskiego – w sporządzanych tam 
raportach, jego praca była chwalona 
i doceniana przez różnych urzędników 
bankowych. Od początku swojej pra-
cy w Żyrardowie Mikołaj Wątróbski był 
najważniejszym Polakiem w rozrastają-
cych się Zakładach Żyrardowskich, a po 
śmierci Karola Teodora Hielle w 1871 
roku, stał się bliskim doradcą Karola 
Augusta Dittricha, a później jego syna 
Karola Józefa (juniora).
W kwietniu 1883 roku, na początku 
pierwszego strajku w żyrardowskiej 
fabryce - strajku szpularek i tkaczy, Mi-
kołaj Wątróbski został wysłany do pro-
testującej załogi, z zadaniem załagodze-
nia sytuacji, wyjaśnienia nieporozumień 
i doprowadzenia do zakończenia pro-
testu. Jak wiemy, jego negocjacje się nie 

powiodły, a strajk trwał dalej i przybierał 
na sile. W opisach tych wydarzeń znaj-
dujących się w socjalistycznej prasie, 
znalazła się informacja, jakoby jednym 
z powodów gniewu robotników i zerwa-
nia negocjacji były horrendalnie wyso-
kie zarobki Mikołaja Wątróbskiego – aż 
18 tysięcy rubli rocznie, co w porówna-
niu do średnich zarobków robotnika 
wynoszących ledwie ponad 200 rubli 
rocznie (w przypadku mężczyzn i pracy 
na dniówki – w przypadku kobiet śred-
nie zarobki wynosiły około 132 rubli 
rocznie; pracując na akord zarobki był 
trochę większe), było niewyobrażalną 
wręcz sumą. I mimo że znacznie prze-
sadzoną, nadal powtarzaną w różnych 
publikacjach i opracowaniach.
Mikołaj Wątróbski na pewno zarabiał 
wtedy dużo więcej niż robotnik, czy 
urzędnik fabryczny, jednak na pew-
no nie było to 18 tysięcy rubli rocznie, 
a zdecydowanie mniej, prawdopodob-
nie cztero lub pięciokrotnie mniej (we-
dług wyliczeń Andrzeja Góralskiego, 
dyrektorzy Zakładów Żyrardowskich 
w późniejszym okresie, gdy firma była 
w znacznie lepszej kondycji finansowej 

niż na początku lat 80. XIX wieku, zara-
biali około 4 tysiące rubli rocznie, przy 
rocznych zarobkach naczelnego dy-
rektora Wilhelma Haupta wynoszących 
około 5 tysięcy rubli rocznie). Nadal była 
to ogromna kwota względem zarobków 
robotników, jednak nie tak wielka, jak 
podawała to prasa robotnicza, w której 
chciano przecież przestawić dyrekcję 
żyrardowskiej fabryki w jak najgorszym 
świetle. Zapomina się natomiast, że to 
właśnie dzięki takim osobom jak Mikołaj 
Wątróbski, który wówczas pracował już 
od prawie 30 lat w żyrardowskiej fabry-
ce, zawdzięcza się sprawną rozbudowę 
fabryki i jej niezwykły sukces.
Po strajku szpularek i tkaczy w 1883 
roku, w trakcie którego robotnicy 
prócz zdemolowania budynków i hal 
fabrycznych, domów robotniczych, po-
wybijali także okna w domu rodziny 
Wątróbskich, rozpoczęły się zmiany 
w Zakładach Żyrardowskich Hielle & 
Dittrich. Osadę fabryczną na zawsze 
opuścił schorowany i dotkliwie pobity 
podczas strajku przez robotników Ka-
rol August Dittrich. Kierownictwo nad 
fabryką przejął wówczas 30 letni Karol 
Józef Dittrich (junior). W zarządzaniu 
ogromną fabryką wspierali go przede 
wszystkim jego kuzyn Gustaw Dittrich 
(junior), szwagier Ludwik Marcellin oraz 
właśnie Mikołaj Wątróbski. Po wielu 
miesiącach przygotowań, 19 kwietnia 
1885 roku car Aleksander III zatwierdził 
powstanie Towarzystwa Akcyjnego Za-
kładów Żyrardowskich Hielle & Dittrich 
(TAZŻ) z siedzibą w Żyrardowie, którego 
jednym z założycieli i dyrektorów został 
Mikołaj Wątróbski (widniejący w doku-
mentach jako emeryt) – wraz ze Stefa-
nem Kossuthem - jedyni Polacy w tej 
jednej z największych spółek akcyjnych 
w Królestwie Polskim.
W 1884 lub 1885 roku Wątróbski do-
prowadził do ślubu swojego syna Jó-
zefa – dyrektora farbiarni i tkalni wełny, 
o którego wykształcenie i rozwój dbał 
od najmłodszych lat, z Marią - córką 
szanowanego pośród żyrardowskiej 
społeczności doktora Aleksandra Ja-
wurka. Młode małżeństwo w marcu 
1886 roku doczekało się pierwszego 
dziecka, syna Aleksandra, a w kolejnych 
latach Maria urodziła kolejno: Halinę 
(Tuwan), Janinę (Kirste), Zofię (Kahl), Sta-
nisława i Stefana. W czerwcu 1889 roku, 
podczas wizyty szacha Iranu Nasera 
ad Dina w Żyrardowie, prezes Dittrich 
wyznaczył Mikołaja Wątróbskiego wraz 
z Stefanem Kossuthem - Polaków i jego 
wielkich ekspertów, do oprowadzenia 
szacha po terenie Zakładów Żyrardow-
skich, co było dla obu niewątpliwie wiel-
kim zaszczytem.
Firma Hielle & Dittrich, a później Towa-
rzystwo Akcyjne Zakładów Żyrardow-
skich Hielle & Dittrich, spłaciło należ-
ności wobec Banku Polskiego w 1893 
roku. Wówczas 68 letni Mikołaj Wątrób-
ski symbolicznie zakończył swoją misję 

fot. Dyrektor farbiarni i tkalni wełny  
w Zakładach Żyrardowskich Hielle & Dittrich 

- Józef Wątróbski i jego dwie córki: od lewej: 
Zofia i Janina. 17 czerwca 1904 r., Żyrardów. 

fot.Józef i Maria Wątróbscy wraz z dwiema córkami Zofią (po prawej) i Haliną  
oraz ich mężami i dziećmi, przed 1920 r.

fot.Mikołaj Wątróbski około 1875 r.
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w Żyrardowie. Od stycznia 1858 roku 
i początku jego pracy w żyrardowskiej 
fabryce minęło 35 lat. Rok później, 9 
kwietnia 1894 roku, ten zasłużony dla 
Zakładów Żyrardowskich i rozwoju sa-
mego Żyrardowa, niezastąpiony przez 
wiele lat główny księgowy żyrardowskiej 
fabryki – zmarł. Jego pogrzeb, który od-
był się trzy dni później, był wielką uro-
czystością. Na żyrardowski cmentarz 
odprowadził go tłum składający się 
z dyrektorów, urzędników fabrycznych, 
majstrów, zwykłych robotników i miesz-
kańców osady fabrycznej. Pochowany 
został z należnymi mu honorami za 
swoją długoletnią pracę.
Józef Wątróbski w chwili śmierci ojca 
miał około 37 lat. Kilka lat później wybu-
dował dla swojej rodziny nowoczesny 
dom przy przedłużeniu ulicy Przejazd, 
niedługo nazwane ulicą Kolejową. Po 
śmierci Mikołaja, rodzina Wątróbskich 
w ciągu kilku lat straciła pozycję naj-
ważniejszej polskiej rodziny w Żyrar-
dowie. Związane było to z przejściem 
w marcu 1899 roku prezesa Karola 
Józefa Dittricha (juniora) na zasłużoną 
emeryturę i sprzedażą znacznej czę-
ści posiadanych przez niego udziałów 
w Towarzystwie Akcyjnym Zakładów Ży-
rardowskich Hielle & Dittrich. Wówczas 
prezesem TAZŻ został spolonizowany 
Niemiec, łódzki fabrykant i zięć Karola 
Scheiblera - Edward Herbst. Mimo czę-
stej wymiany korespondencji z Karo-
lem Dittrichem, Józef Wątróbski stracił 
znaczną część wpływów wraz z odej-
ściem na emeryturę swojego szefa 
i jednocześnie wieloletniego przyjaciela 
rodziny. Zapewne odziedziczył część 
udziałów ojca w TAZŻ, jednak nie zastą-
pił go na fotelu dyrektora w zarządzie 
spółki, zachowując jednak do przejścia 
na emeryturę dyrektorskie stanowisko 
w Zakładach Żyrardowskich, a jeszcze 
pod koniec I wojny światowej pełniąc 
ważne role w żyrardowskiej fabryce.
W trakcie rewolucji w Rosji w 1905 
roku, gdy Zakłady Żyrardowskie prze-
rwały pracę, robotnicy ogłosili bojkot 
swoich wyrobów, a pod koniec roku 

kluczowe postacie w fabryce - głównie 
obcokrajowcy, w tym naczelny dyrektor 
Wilhelm Haupt - uciekły z Żyrardowa, 
wiele obowiązków i problemów spa-
dło na dyrektora farbiarni i tkalni weł-
ny. Józef Wątróbski został w mieście ze 
swoją rodziną i dalej pracował. Wraz 
z księdzem Władysławem Żaboklickim 
oraz księdzem Józefem Lipskim, a także 
swoją żoną Marią (córką dr Aleksandra 
Jawurka), lekarzami: Szulcem, Wilczyń-
skim, Rosenbergiem i wieloma innymi 
osobami, Wątróbski współtworzył ży-
rardowską Ligę Narodową, sprzeciwia-
jącą się strajkom i protestom robotni-
czym. Mimo negatywnego stosunku 
do samych strajków, Liga Narodowa 
wspierała protestujących robotników, 
znajdujących się w złej sytuacji mate-
rialnej. W ramach swojej działalności, 
członkowie Ligi utworzyli komitet po-
mocy strajkującym robotnikom, który 
zbierał i wypłacał pieniądze najbardziej 
potrzebującym pracownikom żyrar-
dowskiej fabryki. Jednak napięcia panu-
jące wówczas, ale i jeszcze przez kilka 
następnych lat pomiędzy zarządem, 
dyrektorami i urzędnikami, a strajkują-
cymi robotnikami, w wielu momentach 
dochodziły do granic wytrzymałości.
Tak było 17 stycznia 1908, gdy wieczo-
rem na dziedzińcu fabryki, zwolniony 
robotnik farbiarni Piotr Jarosz pobił ki-
jem niczego niespodziewającego się, 
a wracającego właśnie do domu dyrek-
tora Wątróbskiego, za co został szyb-
ko aresztowany. Przyznał się, że była 
to zemsta za utratę przez niego pracy 
w farbiarni. Jego decyzja o ataku na dy-
rektora spowodowała zamknięcie far-
biarni na kilka następnych dni. Według 
Krzysztofa Zwolińskiego, w całe to zaj-
ście zaangażowani byli działacze Socjal-
demokracji Królestwa Polski i Litwy (SD-
KPiL), którzy wysyłali z Warszawy, Łodzi 
czy innych miast, do Żyrardowa swoich 
agitatorów, z zadaniem podburzenia 
robotników przeciw dyrekcji fabryki.
Sytuacja panująca w fabryce uspokoiła 
się dopiero około 1910 roku, wobec 
poprawy finansowej Zakładów Żyrar-

dowskich Hielle & Dittrich. Józef Wą-
tróbski przeszedł na emeryturę około 
1913 roku, choć dalej współpracował 
z fabryką i pełnił w niej ważne funkcje. 
Na to wskazują chociażby dokumenty 
ze sprzedaży kamienicy należącej do 
firmy Hielle & Dittrich, a znajdującej się 
na Krakowskim Przedmieściu (nr 55) 
w Warszawie, do której doszło w czerw-
cu 1918 roku, ponad miesiąc po śmieci 
Karola Józefa Dittricha (juniora). Zakła-
dy Żyrardowskie, na prośbę Herberta 
Späte i Aleksandra Husarzewskiego, 
w trakcie zawierania tej transakcji re-
prezentował Józef Wątróbski, wówczas 
68 letni emeryt. Kamienica została 
sprzedana Wacławowi Rago, właścicie-
lowi sąsiedniego budynku (nr 54) oraz 
Domu Handlowego „Wacław Rago 

i Spółka”. Do sprzedaży kamienicy nr 55 
na Krakowskim Przedmieściu zmusiła 
fatalna wówczas sytuacja finansowa fir-
my Hielle & Dittrich i Towarzystwa Ak-
cyjnego Zakładów Żyrardowskich, spo-
wodowana zniszczeniem żyrardowskiej 
fabryki przez wycofujące się z Żyrardo-
wa wojska rosyjskie, do którego doszło 
17 lipca 1915 roku. Od tego czasu Za-
kłady Żyrardowskie pozostawały w ru-
inie, przez co przestało istnieć około 8 
tysięcy miejsc pracy.
Po zakończeniu Wielkiej Wojny i odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości, Jó-
zef Wątróbski mógł w końcu odpocząć 
i nacieszyć się ukochaną rodziną. Był 
wspaniałym ojcem i dziadkiem. Przez 
lata 20. XX wieku cieszył się na zasłu-
żonej emeryturze z narodzin kolejnych 
wnuków. Zmarł 14 lutego 1930 roku, 
w wieku 74 lat, a pochowany został 
w rodzinnym grobowcu znajdującym 
się na żyrardowskim cmentarzu, nie-
daleko głównej bramy. Tam też rodzina 
umieściła tablicę poświęconą jednemu 
z wnuków Józefa i Marii – porucznikowi 
Kaźmierzowi Kirste, zamordowanemu 
przez Sowietów w Katyniu wiosną 1940 
roku. Podobny los spotkał najmłodsze-
go syna Józefa i Marii – Stanisława Wą-
tróbskiego - zamordowanego przez So-
wietów w Charkowie, któremu również 
poświęcono jedną z tablic w rodzinnym 
grobowcu.
Potomkowie Wątróbskich żyją do dziś, 
także w naszym Żyrardowie. Najmłod-
sza córka Józefa i Marii wyszła za mąż za 

Wilhelma Kahla, którego rodzina wywo-
dzi się z miejscowości Kahl nad Menem 
w Dolnej Frankonii – doktora praw, kra-
kowskiego adwokata oraz sędziego Naj-
wyższego Trybunału Administracyjnego 
w II RP. Po powstaniu warszawskim, 
Wilhelm Kahl wraz z 17-letnim synem 
Januszem i rodziną został wywieziony 
do obozu Sachsenhausen, 30 kilome-
trów od Berlina. Stamtąd Kahlowie 
trafili do kolejnego obozu, tym razem 
do Neuengamme, gdzie byli świadka-
mi masowego mordowania więźniów 
w ostatnich dniach wojny. Janusz Kahl, 
artysta i muzyk, po wojnie pełnił funkcję 
wiceprezesa koła działającego przy Pol-
skim Związku Byłych Więźniów Politycz-
nych Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych. Był także wicepre-

zydentem Międzynarodowego Komite-
tu Więźniów Obozu w Neuengamme. 
Jego syn i tym samym prawnuk Józefa 
oraz praprawnuk Mikołaja Wątróbskie-
go, mieszka w rodzinnym domu przy 
dawnej ulicy Kolejowej, jest przemiłym 
człowiekiem, ma dwóch synów: Macie-
ja oraz Mikołaja, i nazywa się Zbigniew 
Kahl. To dzięki Jego pomocy udało mi 
się zebrać wiele kluczowych informacji 
o dawnej rodzinie Wątróbskich, tak za-
służonej dla żyrardowskiej fabryki oraz 
samego Żyrardowa.
(zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodziny 
Kahlów/Wątróbskich oraz z Muzeum 
Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, 
w oryginale czarno-białe)

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. Ślub jednej z córek Józefa Wątróbskiego - Janiny Kirste. Od lewej siedzą: Jadwiga 
Jawurek zwana Białą Jadwigą - rodzona siostra Marii Wątróbskiej (z domu Jawurek), która 
wraz z Jadwigą Kowalczyk zwaną Czarną Jadwigą, prowadziły przez wiele lat w Warszawie 

szkołę dla dziewcząt (obie zostały rozstrzelane przez Niemców w trakcie powstania 
warszawskiego). Dalej siedzi Maria Wątróbska i jej trzy córki: Janina Kirste, Halina Tuwan 

oraz Zofia Kahl. Trzeci od lewej stoi Józef Wątróbski.

fot. Dom wybudowany przez Józefa Wątróbskiego przy dawnej ulicy Kolejowej,  
początek XX w.
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CZYM JEST DLA MNIE PIĘKNO WĘDKARSTWA

 CZAS WOLNY

Moja wędkarska przygoda trwa już od kil-
kudziesięciu lat. Rozpoczęła się jeszcze za 
czasów leszczynowych wędzisk i spławików 
domowej produkcji, z butelkowego korka. 
A od tamtych, bardzo już odległych dni, 
już na zawsze będzie związana z moją ro-
dzinną miejscowością: wiejskim Gzowem, 
w pułtuskim powiecie, tuż przy asfaltowej 
drodze z Warszawy nad mazurskie jeziora. 
Nie one jednak zrodziły i z każdym rokiem 
czyniły silniejszymi moje, trwające do dziś, 
wędkarskie pasje. 

Tym początkiem stała się Narew, jedna z nie-
wątpliwie najpiękniejszych polskich rzek. Na-
rew, która cierpliwie, bez przerw toczy swe 
wody w bliskim sąsiedztwie mojego rodzinne-
go domu. A równie wielką siłą sprawczą stał się 
mój śp. ojciec - Józef Wasilewski, uczestnik woj-
ny obronnej we wrześniu 1939 roku. No i od 
zawsze, od momentu jak tylko sięgam pamięcią 
– wędkarz. A nawet prawdziwy pasjonat spę-
dzania czasu nad wodą z wędką w ręku. 

Właśnie od ojca pobierałem swoje pierwsze 
wędkarskie lekcje. Właśnie od niego, jeszcze 
jako uczeń podstawówki, otrzymałem w ojcow-
skim prezencie swoją pierwszą w życiu wędkę. 
Była wykonana z nadnarwiańskiej leszczyny. 
Przez całą zimę starannie suszyliśmy ją na stry-
chu naszego rodzinnego domostwa. W domu 
było biednie, na lepsze wędzisko, takie sklepo-
we, najzwyczajniej w świecie nie było nas stać. 
Nic więc dziwnego, że ta uboga „leszczynówka” 
była dla mnie skarbem prawdziwym. Że do dziś, 
do teraz, jest dla mnie pewnego rodzaju sym-
bolem, czymś o wiele więcej niż tylko „kijem do 
łowienia ryb”. 

A zadając sobie pytanie: „czym jest dla mnie 
piękno wędkarstwa” już teraz mogę stwierdzić, 
że nie tylko przyjemną formą wypoczynku nad 
wodą. Nie tylko drogą ucieczki od zgiełku co-
dzienności. Jednoznaczną odpowiedź trudno 
mi zdefiniować. Na pewno jednak jest czymś 
znacznie więcej. Tak jak przez wiele lat było 
czymś o wiele wymiarów większym dla mego 
wędkarskiego przewodnika: ojca, którego wspo-
mniałem wcześniej. 

Los sprawił, że dla Józefa każdy kolejny dzień 
z Narwią był sposobem na sensowne życie, na 
uporczywą walkę o każdy kolejny tego życia 
dzień. Bezlitosna choroba pozbawiła go nóg. 
Pomimo wszelkich przeciwności nigdy jednak 
nie była w stanie pozbawić go, czy nawet osła-
bić, wędkarskich pasji. Pierwszą część drogi do 
rzeki beznogi wędkarz pokonywał na wózku in-
walidzkim. A długie i bardzo strome zejście na 
narwiański brzeg, mógł pokonać już tylko siłą 
własnych rąk. I czynił to z powodzeniem! A moim 
i mojego starszego brata zadaniem było jedynie 
doniesienie podbieraka, wioseł, termosu z her-
batą i kilku kromek chleba do zacumowanej 
przy brzegu ojcowskiej łodzi, na której, z wędką 
w ręku, potrafił spędzać wiele godzin w poszu-
kiwaniu – zazwyczaj bardzo skutecznym - pod-
wodnych drapieżców: szczupaków, sandaczy, 
okoni, sumów. Im właśnie poświęcał najwięcej 
uwagi. I tylko dokuczliwe zimno czy deszcz po-
trafiły go zatrzymać pod domowym dachem. 
A prawie zawsze drugim pasażerem łodzi był 
pies Bej – wierny towarzysz józefowych, nar-
wiańskich wypraw. 

Pamiętam doskonale: w tamtych latach - sie-
demdziesiątych i na początku osiemdziesiątych 
- ryb w Narwi było mnóstwo. Mnie, początku-
jącego wtedy wędkarza, przyciągały z magne-
tyczną siłą. Ze swoją leszczynową wędką ojcu 
dorównać nie byłem w stanie. On zwracał rzece 
półmetrowe szczupaki. Mnie bardzo cieszyły, ło-
wione z brzegu, wzdręgi, karasie, płotki… Biega-
łem nad wodę prosto ze szkoły, tuż po lekcjach, 
często zapominając o obiedzie, z którym czekała 
matka. Ważniejsze było moje wodne oczko przy 
sosnowym zagajniku, gdzie wieczorami kusiłem 
ryby owsianymi płatkami, dżdżownicami, ziem-
niakami… I tam zdarzały się okazy. Wiele z nich, 
holowanych leszczynówką, zrywało stągiewki, 
które się wówczas stosowało. Bo przecież tylko 
w sferze moich chłopięcych marzeń mieścił się 
kołowrotek, taki prawdziwy, z regulowanym ha-
mulcem. 

Choć tyle lat minęło pamiętam, jak by to było 
wczoraj, dzień w którym kończyłem „podsta-
wówkę” i w którym ojciec po raz pierwszy dał mi 
do ręki swój prawdziwy kij spinningowy. Był wy-
posażony w „Delfina 330” - kołowrotek radziec-
kiej produkcji. Jakiż to wtedy był dla mnie super 
sprzęt! Koledzy z wioski w niecierpliwej kolejce 
ustawiali się tylko po to, by choćby przez chwi-
lę owe cudo potrzymać. I na ten właśnie spiner 
upolowałem swego pierwszego wodnego dra-
pieżnika: okonia, który mierzył sobie aż czter-
dzieści dwa centymetry! Szalałem ze szczęścia, 
wracając do domu ze śpiewem na ustach, sły-
szanym ponoć w całej wsi. 

Śpiewam zresztą do dziś. Piszę teksty piosenek, 
jako perkusista i piosenkarz solista występuję 
w składzie żyrardowskiego zespołu muzyczne-

go „Esox”, którego jestem współzałożycielem 
(niech się nieskromnie pochwalę). A „Esox” – co 
należy w tym miejscu podkreślić, to nie tylko 
utalentowani muzycy i piosenkarze, ale także 
- nomen omen - aktywni wędkarze! No, bo czy 
mogło być inaczej w estradowej formacji z tak 
wędkarsko pobrzmiewającą nazwą? 

No i oczywiście, kiedy tylko się da, chwytam 
za spinning i pędzę nad wodę. Dokładniej zaś 
mówiąc nad Narew. Od zawsze - i pewnie już 
na zawsze - moją wędkarską miłość, najlepszą, 
najpiękniejszą rzekę. Swoją wędkarską „choro-
bą” skutecznie zaraziłem również żonę, z któ-
rą, już wielokrotnie, wczesnym świtem malują-
cym pierwszymi promieniami słońca cudowne 
nadrzeczne krajobrazy, wspólnie wyruszaliśmy 
na ryby. 

A kiedy wracam pamięcią do swojego pierwsze-
go rekordowego okonia – tego ponad czterdzie-
stocentymetrowego – muszę z żalem stwier-
dzić, że okazy – te rzeczywiste, nie tylko z nazwy 
- są obecnie w Narwi coraz większą rzadkością. 
Jest to przede wszystkim skutkiem źle prowa-
dzonej gospodarki rybackiej. W ramach węd-
karskiego stowarzyszenia „Nasza Narew”, któ-
remu przewodniczę od 2014 roku, staramy się 
temu coraz aktywniej przeciwdziałać. Wspólnie 
z liczną grupą kolegów „po kiju” podejmujemy 
kolejne przedsięwzięcia zmierzające do szero-
ko rozumianej ochrony naturalnych narwiań-
skich środowisk, przeciwdziałające m.in. postę-
pującej w szeregu miejsc eutrofizacji wodnych 
rozlewisk. Nasze interwencje, realizowane przy 
wsparciu biur poselskich i administracji regio-
nalnej owocują pożytecznymi rezultatami, cho-
ciaż nie ukrywamy, że oczekujemy na więcej, dla 
wspólnego pożytku. 

Ale to już inny, odrębny problem, wykraczający 
poza moje konkursowe dywagacje, odnoszą-
ce się do piękna wędkarstwa. A to piękno naj-
pełniej wyraża się przecież nie w problemach 
oczekujących rozwiązania. Jest ono zawsze wpi-
sane w możliwość obcowania z naturą. W całej 
tej natury krasie. W kolejnych, pięknych obra-
zach narwiańskich świtów, słonecznych i desz-
czowych dni, zmierzchów i rozgwieżdżonych 
nocy. W krzykach żurawi zmierzających gdzieś 
pod chmurami, koncertach trzciniaka i tajemni-
czych pohukiwaniach bąka, ukrytego gdzieś nie 
wiadomo gdzie. Nad moją Narwią owo piękno 
zawarte jest nieustannie także w urządzanych 
przez błotniaka stawowego seansach polowań 
na dzikie kaczki i bardzo mocno wrytym w moją 
pamięć – choć zdarzyło się tylko jeden raz - wi-
doku orła w locie atakującego gęś gęgawą. Czy 
wreszcie w licznych spotkaniach z ciekawskimi 
łabędziami, bez lęku podpływającymi do burty 
mojej wędkarskiej wiosłówki. 

A to wszystko, i więcej nawet, stało się możliwe 
dzięki wpojonemu mi przez ojca zamiłowaniu 
do wędkarstwa, głębokiego szacunku do przy-
rody, nieustannego, konsekwentnego przeciw-
stawiania się wszystkim, którzy bezkrytycznie 
i bezmyślnie podcinają gałąź drzewa, na której 
sami siedzą. A w oczywistej konsekwencji – bez-
myślnie niszczą sami siebie. 

Z wędkarskim pozdrowieniem

Stanisław Wasilewski, tu i ówdzie znany rów-
nież pod pseudonimem „Szczupak”.
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Ćwiczenie na rozciąganie bicepsów. Stajemy z lekko 
ugiętymi nogami, wyciągamy dłonie mocno na 
zewnętrz. Głowę przechylamy na jedną stronę. 
Wypychamy głowę do góry, przeciwstawną rękę 
wypychamy ku dołowi. Wytrzymujemy w tej pozycji 
około 5 sekund. Po 5 sekundach przechylamy głowę 
na drugą stronę, przeciwstawną rękę kierujemy 
ku dołowi i również przytrzymujemy 5 sekund. 
Ćwiczenie warto powtórzyć około 3 razy.

Ćwiczenie na rozciąganie klatki piersiowej. Ściągamy 
łopatki, łokcie podnosimy na wysokości barków. To 
nasza pozycja startowa. Odwodzimy ramiona do 
tyłu, wypychając klatkę piersiową tak, by jak klatka 
piersiowa się rozciąga. Powtarzamy 3 razy.
Ćwiczenie na rozciąganie nóg. Sylwetkę przenosimy 

na jeden bok. Staramy się by nasze stopy były 
ustawione równolegle i całościowo przylegały do 
podłoża i zaczynamy wypychać biodro do tyłu. Na-
stępnie przenosimy się na drugą nogę.
Ćwiczenie rozciągające plecy: Rozpoczynamy w po-

zycji wyprostowanej. Schodzimy do dołu, mając sple-
cione ręce za kolanami i pozycję przygarbioną. Wy-
pychamy nasze plecy do góry. Po czym rozluźniamy 
ramiona i powoli – krąg po kręgu, wracamy. 

Każde ćwiczenie powtarzamy 3 razy.

Silver Gym: Trening na 
mocne plecy z Tomkiem 
Srebrnikiem

Bieg okolicznościowy

Mistrzostwa Mazowsza Młodzików i sukcesy  
dla młodych żyrardowian

11 września na terenie dawnej siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego 
w Żyrardowie wystartował bieg okolicznościowy 
uczniów, nauczycieli i absolwentów szkoły. Był 
to bieg upamiętniający 100-lecie liceum od daw-
nej siedziby do obecnej, zlokalizowanej przy ul. 
Kacperskiej. Bieg zakończył się metą na terenie 
boiska przy Szkole Podstawowej nr 3. I choć za-
łożeniem biegu było wspólne, integracyjne poko-
nanie wyznaczonej trasy, w uczestnikach wywo-
łało chęć rywalizacji, co sprowokowało biegaczy 
do większego wysiłku. Zaplanowany dystans po-
konano w ok. 10 min. Wszystkim uczestnikom 
wręczono pamiątkowe medale. 

Młodzi pięściarze z Żyrardowa odnoszą kolejne sukcesy! Tym razem Mistrzostwo Mazowsza (w kate-
gorii 14 lat) zdobyła Julia Lubarska. Wygrała po przerwaniu walki przez sędziego. W tym turnieju Julia 
zdobyła również nagrodę Najlepszej Zawodniczki Turnieju Młodziczek. W kategorii do 14 lat Mistrzo-
stwo Mazowsza wygrał również Oliwier Tartanus. Zwycięstwo zdobył w pierwszej rundzie również 
przez RSC, czyli przerwanie walki przez sędziego. Zwyciężczynią jest również Maja Kuran (12 lat), która 
w Turnieju Pawła Skrzecza zmierzyła się z 14-latką. 

Wszyscy zawodnicy trenują w Klubie Rocky Żyrardów. Trenerami pięściarzy są Marek Kowalczyk i Józef 
Polański, którzy wspomagani są przez Zbiegniewa Raubo. 
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