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W niedzielę 26 września w miejscowości Budy 
Kałki w Krainie Czarnego Bzu odbył się rodzin-
ny piknik z inicjatywy właścicieli Teresy i An-
drzeja Lubeckich i Mariańskiego Ruchu Inicja-
tyw Ekonomiczno-Społecznych. 
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Październik to bardzo ważny miesiąc w pro-
filaktyce onkologicznej. Świadomość, że to 
miesiąc profilaktyki raka piersi wydaje się 
już zakorzeniać w świadomości kobiet. Co-
raz więcej kobiet ma świadomość regular-
nych badań.
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Pałacyk Karola Dittricha jest wizytówką Ży-
rardowa i reprezentacyjną siedzibą Muzeum 
Mazowsza Zachodniego. Dziś budynek napa-
wa nas dumą, choć nie wszyscy zdają sobie 
sprawę, że gdyby nie ostatni, trwający blisko 
2 lata remont, świetność budynku mogłaby 
zostać zachwiana.  
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Urząd Miasta Żyrardowa zlecił audyt zewnętrzny dotyczący  funkcjonowania systemu od-
bioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Powód jest prozaiczny – w systemie 
brakuje 3 miliony złotych, spada ilość mieszkańców, którzy mają wypełnioną deklarację 
„śmieciową” i drastycznie  rośnie ilość odbieranych odpadów. Czekają nas potężne pod-
wyżki, jeżeli Urząd Miasta nie podejmie drastycznych kroków w celu uszczelnienia systemu 
odbioru odpadów.

Więcej na stronie 2

„Tu nie trze-„Tu nie trze-
ba marmurów ba marmurów 
i dodatkowych i dodatkowych 

skrzydeł”skrzydeł”    

- wywiad z nowym Prezesem  - wywiad z nowym Prezesem  
Żyrardowskiego SzpitalaŻyrardowskiego Szpitala
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GROZI NAM POTĘŻNA PODWYŻKA ZA ŚMIECI

WAŻNE

Urząd Miasta Żyrardowa zlecił 
audyt zewnętrzny dotyczący 
funkcjonowania systemu od-
bioru i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych. Powód jest 
prozaiczny – w systemie bra-
kuje trzech milionów złotych, 
spada ilość mieszkańców, którzy 
mają wypełnioną deklarację 
„śmieciową” i drastycznie ro-
śnie ilość odbieranych odpadów 
zmieszanych, a jednocześnie 
spada ilość odpadów segregowa-
nych. Czekają nas potężne pod-
wyżki, jeżeli Urząd Miasta nie 
podejmie drastycznych kroków 
w celu uszczelnienia systemu 
odbioru odpadów.

Audytorzy na podstawie zużycia 
wody mieszkańców oszacowali, że 
w systemie brakuje co najmniej 
3446 osób (10% uczestników sys-
temu), które najprawdopodobniej 
oddają odpady, a nie są zarejestro-
wani oraz nie odprowadzają opłat. 
Ale nie to jest największy problem, 
ponieważ nawet całkowite uszczel-
nienie systemu w tym zakresie przy-
niosłoby dodatkowy dochód w oko-
licach 1 miliona złotych. W systemie 
brakuje trzech milionów i pozostałe 
dwa miliony to ogromny wzrost ilości 
oddawanych odpadów. Audytorzy 
porównali maj 2021 do maja 2020 
i obliczyli, że ilość odpadów zmiesza-
nych wzrosła o niemal 30 %, papier 
o 36% a odpady biodegradowalne 
aż o 377%. Jednocześnie spadła ilość 
odpadów szklanych (o 42%) i metali 
oraz tworzyw sztucznych (o 12%).

System odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych opiera 
się na płatności za tonę odpadów 
odebranych od naszych mieszkań-
ców. Cena frakcji posegregowanej 
kształtuje się w okolicach 500 zł/
tonę. Cena odpadów zmieszanych 
jest dwa razy większa. Oczywiście 
najwięcej jest odpadów zmiesza-

nych i to one są najdroższe. Kontrole 
przeprowadzane przez urzędników 
i straż miejską wskazują, że w budyn-
ki wielolokalowe nie segregują od-
padów. Dotychczas kontrole te nie 
kończyły się mandatami i urzędnicy 
nie są specjalnie chętni do karania. 

W zasadzie jedyną rekomendacją au-
dytorów, jest przejście na rozliczanie 
opłat zgodnie z zużyciem wody przez 
mieszkańców. Podobny system dzia-
ła w wielu miastach Polski, np. w Ło-
dzi mieszkańcy płacą 9,60 zł za metr 
sześcienny wody, w Warszawie jest 
to już 12,73 zł dopłaty za każdy metr. 
Jeżeli lokal nie ma licznika urzędnicy 
obliczają opłatę w oparciu o liczbę 
mieszkańców, mnożą tę liczbę razy 
cztery metry sześcienne wody oraz 
całość mnożą razy 12,73 zł – innymi 
słowy zakładają, że każdy zgłoszony 
mieszkaniec miesięcznie zużyje 4 
metry sześcienne wody. Oznacza to, 
że mieszkańcy bez liczników wody 
płacą ponad 50 zł miesięcznie za od-
pady – o ile zgłoszą prawdziwą ilość 
mieszkańców…

Ilość 4 metrów sześciennych wody 
nie bierze się oczywiście z powietrza, 
mówi o tym Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 14 stycz-
nia 2002 roku w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody. 
Gospodarstwo domowe wyposa-
żone w łazienkę, ubikację i ciepłą 
wodę zużywa od 4,2 do 5,4 metrów 
sześciennych wody. Nie ma więc co 
liczyć, że te ilości w Żyrardowie będą 
mniejsze. 

„Wolałbym te trzy miliony wydać na 
budowę dwóch, trzech porządnych 
dróg niż do tego systemu dopłacać” 
– tłumaczył na Komisji Budżetowej 
Rady Miasta Żyrardowa Prezydent 
Żyrardowa Krzysztof Lucjan Chrza-
nowski. 

Aby system gospodarką odpadami 
się samofinansował należy uzupeł-

nić te brakujące 3 miliony złotych. 
Jak łatwo policzyć 3 miliony złotych 
podzielone na 34 000 mieszkańców 
uczestniczących w systemie opłat za 
odpady komunalne oznaczają do-
płatę każdego uczestnika  88 złotych 
rocznie co daje 7,35 złotych mie-
sięcznie. Oznacza to nic innego jak 
potężną podwyżkę opłat za odbiór 
odpadów – opłata będzie kształto-
wała się w granicach 32 złotych. 

Jeśli urzędnicy zaproponowaliby 
złotówkę mniej niż w Łodzi, czyli 8 
złotych za 1m3, to cena za odbiór 
odpadów na osobę przy średnim 

zużyciu wody wyniosłaby właśnie 
32 złote względem obecnych 25,5 
zł – to wzrost o 25%. Zastosowanie 
stawki warszawskiej to wzrost opłat 
za odpady aż o 50%. 

Należy zaznaczyć, że prawo nie ze-
zwala uzależniać opłaty od ilości/
wagi odebranych odpadów komu-
nalnych. Większe mieszkanie czy 
większy dom nie zawsze musi ozna-
czać większej ilości odpadów. Usta-
wodawca wprowadził też limit opłat 
miesięcznych za odbiór odpadów na 
jedno gospodarstwo domowe i jest 
to kwota ok. 150 złotych.

R E K L A M A
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REMONT TRZECH STAROSTÓW

Pałacyk Karola Dittricha, którego początki 
sięgają lat 90. XIX wieku, jest wizytówką 
Żyrardowa i reprezentacyjną siedzibą 
Muzeum Mazowsza Zachodniego. Dziś 
budynek napawa nas dumą, choć nie 
wszyscy zdają sobie sprawę, że gdyby nie 
ostatni, trwający blisko 2 lata remont, 
świetność budynku mogłaby zostać 
zachwiana. 
To był pierwszy tak gruntowny remont Muzeum 
Mazowsza Zachodniego na przestrzeni ostatnich 
dekad. Prace trwały ok. 2 lat, choć plany na 
realizację tego przedsięwzięcia rozpoczęły się 
ponad 10 lat temu. Ubytki w murach, sypiące się 
schody, przeciekający dach i stolarka okienna 
sprawiały, że duma Żyrardowa jaką jest Pałacyk 
Karola Dittricha, popadał w ruinę.
- Od samego początku była potrzeba 
wyremontowania stropów. Już od 2010 lub 
2011 roku dysponowałem dokumentacją 
konserwatorską dotyczącą stropów. Wnioski 
o dofinansowanie remontu były składane, ale 
problem polegał na tym, że budynek Muzeum 
Mazowsza Zachodniego był własnością Skarbu 
Państwa, więc Starostwo Powiatowe również 
nie mogło przeznaczać pieniędzy na remont 
nie swojego budynku – tłumaczy Dyrektor 
Muzeum Mazowsza Zachodniego, Bogusław 
Nietrzebka. - Dopiero w 2017 roku budynek 
przeszedł na własność powiatu żyrardowskiego, 
czyli został uwłaszczony. Od tamtej pory można 
było składać wnioski. Taki przygotował ówczesny 
Dyrektor Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie 
Powiatowym w Żyrardowie, Adam Lemiesz – 
dziś Wiceprezydent Żyrardowa. Przygotowane 
dokumenty podpisał ówczesny Starosta 
Wojciech Szustakiewicz. Przyznano dotację 
w wysokości ok. 2 mln zł., do których kolejne 

ponad 2 mln zł trzeba było dołożyć z budżetu 
powiatu. To dofinansowanie podpisała Starosta 
Beata Sznajder, a z kolei zakończenie całego 
procesu przypadło już na nowego Starostę 
Krzysztofa Dziwisza w 2020 r. – wyjaśnia 
Dyrektor. 
Lata pracy nad projektem remontu budynku 
Muzeum Mazowsza Zachodniego trwały długo, 
bo i zakres prac był bardzo szeroki. Cały remont 
zakładał odświeżenie fasady budynku, częściową 
wymianę stolarki okiennej, częściową wymianę 
dachu, renowację stropów, wzmocnienie 
i osuszenie fundamentów, malowanie sal 
wystawowych, przebudowa tarasu, stworzenie 
dwóch łazienek – jednej na górze i drugiej, 
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych 
- na dole i zakup schodołaza. Dodatkowo 
zakupiono sprzęt na poczet pracowni 
digitalizacyjnej. Udało się też zakupić komputer, 
w którym można zapoznać się z prezentacją 
o rodzinie Dittrichów, działalności muzeum 
i poznać historię Żyrardowa. 
Niestety ponowne otwarcie Muzeum Mazowsza 
Zachodniego zostało wstrzymane przez dwa 
lock downy, w związku z tym zwiedzający 
ponownie zagościli w zabytkowych murach 
dopiero w lutym 2021 roku.   
- To jednak nie oznacza, że pracownicy Muzeum 
w tym czasie nie pracowali. Wręcz przeciwnie 
– transport, zabezpieczenie i opisywanie 
eksponatów muzeum było bardzo pracochłonne. 
Wyposażenie Muzeum zostało przewiezione do 
Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, gdzie Dyrekcja 
wyraziła zgodę na przyjęcie nas i naszych 
zbiorów. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni – 
opowiada Bogusław Nietrzebka. 
I choć minął już ponad rok od zakończenia 
prac remontowych i wykończeniowych, wielu 

mieszkańców efekty remontu widzi jedynie 
na zewnątrz pałacu po odnowionej fasadzie. 
Niektórzy zachwycają się efektami, innych 
zastanawia się dobór kolorów. 
– Kiedy Pałacyk był oddawany, a mówimy 
o końcówce XIX wieku, bo o roku między 1890 
a 1896, to właśnie takie kolory były wykorzystane 
do pomalowania fasady. Konserwatorzy, którzy 
robili tutaj odkrywki na ścianach, dostali się 
do najstarszych warstw, a te z kolei zostały 
dopasowywane do dzisiejszych barw – wyjaśnia 
historyk. - Musimy pamiętać, że to były takie 
czasy, kiedy ludzie wykorzystywali bardzo 
intensywne kolory. Zupełnie inaczej niż my 
dzisiaj. Wtedy używano ciemnych kolorów – 
mocną czerwień, zieleń i niebieski. Kto miał 
pieniądze wykorzystywał kolory wyraziste, 
a nawet dziś można by powiedzieć agresywne. 
To stanowiło o statusie właściciela. Pod koniec 
XIX wieku jasne, stonowane kolory kojarzyły się 
jedynie z chłopskimi chałupami, co doskonale 
obrazują skanseny – chaty pobielone wapnem, 
malowanie na bladoniebiesko. Biznesmeni 
i fabrykanci nie chcieli być z nimi utożsamiani.
Tym samym generalny remont budynku 
Muzeum Mazowsza Zachodniego nie tylko 
pozwolił na zachowanie w dobrym stanie 
Pałacyku Karola Dittricha, ale również odsłonił 
przed współczesnymi swoje dawne oblicze. I choć 
dzisiejsza fasada nawiązuje do pierwotnych 
kolorów Pałacyku, ciągle nie ma wystarczających 
informacji, które pozwoliłyby na odtworzenie, 
choćby wirtualne wnętrz pałacu. Nie znane są 
kolory wnętrz i meble codziennego użytku, przy 
których właściciel Zakładów Lniarskich spędzał 
swoje wolne chwile w domowej atmosferze.

fot.Muzeum Mazowsza Zachodniego

Muzeum przed remontem Muzeum przed remontem

WAŻNE
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NIEŚMIERTELNIKI WRÓCIŁY DO RODZIN ŻOŁNIERZY

NOWE ORATORIUM ŚW. JANA BOSKO W ŻYRARDOWIE

18 września w Muzeum Mazowsza Zachod-
niego w Żyrardowie odbyła się uroczystość 
przekazania nieśmiertelników Kazimierza 
Piłata i Józefa Pawełkiewicza. W Muzeum 
spotkały się rodziny żołnierzy z Jakubem 
Mrówczyńskim i Korneliuszem Grygorowi-
czem, archeologami. 
- W ramach poszukiwań, które były związane 
z kurhanami z epoki brązu i wczesnego średnio-
wiecza udało nam się znaleźć nieśmiertelniki Kazi-
mierza Piłata i Stanisława Lewandowskiego. Praw-
dopodobnie nieśmiertelniki zostały ukryte w lesie 
między 10 a 12 września 1939 roku w narożniku 
jednej z porosyjskich ziemianek. Cieszę się, że mo-
gliśmy przekazać nieśmiertelnik córce Kazimierza 
Piłata – mówił Jakub Mrówczyński, archeolog. 
- Nieśmiertelnik Józefa Pawełkiewicza znalazłem 
na prywatnej posesji przez zupełny przypadek. 
Z tego co udało mi się ustalić, Józef Pawełkiewicz 
przed wojną mieszkał w Żyrardowie, podobnie jak 
teraz jego rodzina, z którą skontaktowaliśmy się 
dzięki Fundacji „Ocalić od zapomnienia” – tłuma-
czył Korneliusz Grygorewicz. 
Rodziny żołnierzy nie kryły wzruszenia podczas 
uroczystości. Córka Kazimierza Piłata, Marianna 
Piłat - Kania podczas tego wydarzenia ojca wspo-
minała z uśmiechem, podkreślając, że był człowie-
kiem o nieprzeciętnym poczuciu humoru. Fakt 
odzyskania nieśmiertelnika traktuje bardzo oso-
biście. 
- Domyślam się, że ojciec jako mądry, 30-letni 
wtedy mężczyzna, nie zgubił tego nieśmiertelnika, 
tylko zostawił go uciekając przed Niemcami. Dziś 
nieśmiertelnik przekazuję mojemu synowi, który 
dla mnie jest współczesnym bohaterem – mówiła 
Marianna Piłat – Kania. 
Co ciekawe, Kazimierz Piłat nigdy nie był związany 
z ziemiami żyrardowskimi, w związku z tym pozo-
stawienie przez niego nieśmiertelnika nastąpiło 
podczas długiej wędrówki do domu.

Oratorium to  miejsce, gdzie  nie-
ustannie przewijają się dzieci i mło-
dzież – ma swój szczególny klimat. 
To tu młode pokolenia mieszkań-
ców Żyrardowa i okolicznych miej-
scowości spotykają się, by wspólnie 
spędzić czas, rozwijać się w sporcie, 
kulturze i sztuce. To miejsce, które 
jednoczy, dlatego bywa tu tłoczno. 
Stąd pomysł na Nowe Oratorium. 
W połowie września na terenie Ora-

torium Św. Jana Bosko odbyło się 
Święto Radości. Była to doskonała 
okazja, by przy akompaniamencie 
zabawy i radosnych śmiechów ogło-
sić nowy pomysł księży Salezjan. 
- Nasza parafia się rozwija. Budują się 
nowe domy, przybywa mieszkańców, 
w tym również dzieci. To nas bardzo 
cieszy, ale jednocześnie wymaga to 
od nas ciągłego rozwoju. Dlatego też 
zakupiliśmy ziemię pod nowe dzieło. 

Chcemy, by to miejsce związane było 
z wychowaniem, zabawą i kształce-
niem – mówi ks. dr Dariusz Kozłow-
ski. – Naszym założeniem jest na 
pewno Nowe Oratorium, ale nasze 
plany są dalekosiężne.
- Chcemy rozwijać to Salezjańskie 
dzieło i wierzymy, że w perspektywie 
kilku lat będziemy już słyszeć dzie-
cięcy śmiech z Nowego Oratorium. 
W ciągu roku chcielibyśmy zakupić 

kolejne działki i ziemie, żeby w 2022 
roku wbić „pierwszą łopatę” – mówi 
ks. Łukasz Owsianko. 
Salezjanie założyli specjalną stronę in-
ternetową www.noweoratorium.pl, na 
której nie tylko dzielą się swoim pomy-
słem na rozwój oratorium, ale również 
informują na bieżąco o swoich działa-
niach. Obecnie trwa również zbiórka na 
budowę Nowego Oratorium. 

WAŻNE

R E K L A M A

tel. 601 808 505
Żyrardów, ul. Mały Rynek 7/5

P.H. Stara Przędzalnia
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23 września w Szkole Pod-
stawowej nr 4 odbyło się Po-
witanie Jesieni – sportowe 
wydarzenie, którego celem 
było propagowanie zdrowe-
go stylu życia nie tylko wśród 
uczniów, ale również wśród 
sąsiadów szkoły. Tego dnia 
uczniowie zmagali się w tur-
nieju w siatkówce, a zwolen-
nicy ćwiczeń na powietrzu 
korzystali z nowo otwartej 
siłowni plenerowej.
Choć powiew jesieni najczęściej 
kojarzy nam się z pierwszym 
chłodem, uczniowie i nauczy-
ciele, na czele z dyrektor Beatą 
Marzęda-Przybysz są niezraże-
ni, a jesień ma być impulsem do 
wzmożonej aktywności fizycz-
nej. Gdy kolorowe liście lecą 
z drzew, w „Czwórce” startują 
zajęcia na świeżym powietrzu.
- To moja trzecia inicjatywa lo-
kalna. Dwie wcześniejsze udało 
mi się zrealizować w najbliższym 
otoczeniu, w obrębie miejsca 
zamieszkania, czyli plac zabaw 
i oświetlenie. Tym razem złoży-
łam projekt siłowni plenerowej 
na terenie Szkoły Podstawowe 
nr 4. Warto pamiętać, że każ-
dy mieszkaniec ma prawo zło-
żyć taki projekt, a na inicjatywę 
lokalną Prezydent Żyrardowa 
przeznacza 25 tys. zł plus wkład 
własny – mówiła Dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 4, Beata Ma-

rzęda–Przybysz. 
- Warunkiem takich inicjatyw lo-
kalnych jest to, że to mają być 
ogólnodostępne. Mamy jednak 
ten komfort, że siłownia jest 
na terenie ogrodzonym, mamy 
monitoring także wszystkie za-
bezpieczenia są na plus. Poza 
siłownią plenerową przy szko-
le udało się wymienić chodnik, 
dzięki wsparciu z budżetu Mia-
sta Żyrardowa.
W związku z wkładem w mo-
dernizację szkoły, na Powitaniu 
Jesieni nie mogło zabraknąć 
Prezydenta Żyrardowa, Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego. 
- Cieszę się, że tutaj powstała taka 
inicjatywa. Gratuluję Pani Dyrek-
tor i zachęcam do korzystania 
z ćwiczeń siłowych na wolnym 
powietrzu. Nie ma nic lepszego 
na podreperowanie własnego 
zdrowia jak ruch. Serdecznie na-
mawiam do korzystania z tych 
urządzeń, a pewnie nieraz może 
się tutaj spotkamy, bo sam będę 
korzystał z tego miejsca – zachę-
cał Prezydent Żyrardowa, Lu-
cjan Krzysztof Chrzanowski.
W „Czwórce” nie brakuje rów-
nież inicjatyw od prywatnych 
przedsiębiorców. W związku 
z rozwojem szkoły i powstającą 
klasą sportową ukierunkowa-
ną na piłkę siatkową, Krzysz-
tof Rdest, Prezes firmy EMKA 

S.A sfinansował tablicę wyni-
ków do sali gimnastycznej.
- To właśnie w tej szkole rozpoczy-
nałem swoją przygodę z nauką 
i właśnie dlatego postanowiłem 
ofiarować tu elektroniczną tabli-
ce wyników. Życzę tej młodzieży 
samych wygranych meczów – 
mówił Krzysztof Rdest, Prezes 
firmy EMKA SA.
- Serdecznie dziękuję za wyrozu-
miałość i wsparcie Panu Prezy-
dentowi Lucjanowi Krzysztofowi 
Chrzanowskiemu, za pomoc przy 
tworzeniu oraz realizacji inicja-
tywy lokalnej „Budowa terenu 
rekreacyjnego siłowni plenerowej 
na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrar-
dowie”, Miejskiemu Zespołowi 
Urbanistycznemu, Panu Toma-
szowi Adamiakowi -inspektorowi 
Wydziału Inwestycji UMŻ, Pra-
cownikom Starostwa Powiato-
wego, Pani Agnieszce Chrzanow-
skiej z Samorządu Mieszkańców 
Nr 3, Panu Geodecie Maciejowi 
Aronowskiemu oraz serdecznie 
dziękuję za nieustające wsparcie 
szkoły panu Prezesowi Krzyszto-
fowi Rdestowi, który tym razem 
ufundował elektroniczną tablicę 
sportową – podsumowała dyrek-
tor szkoły.
Oczywiście to nie koniec inwe-
stycji w Zespole Szkół nr 4. Już 
niebawem rozpocznie się tu re-
mont dachu.

Powitanie jesieni w „Czwórce”

WAŻNE
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Marcin Pluta - Prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.

„TU NIE TRZEBA MARMURÓW 
I DODATKOWYCH SKRZYDEŁ” 

Od września Centrum Zdrowia 
Mazowsza Zachodniego ma no-
wego prezesa. Został nim Mar-
cin Pluta, wieloletni samorządo-
wiec i działacz społeczny, który 
pierwsze kroki w żyrardowskim 
szpitalu postawił jako członek 
Rady Nadzorczej. Po prawie 
miesiącu od objęcia funkcji Pre-
zesa CZMZ, pytamy o plany i wi-
zję na ratowanie szpitala. 

Panie Prezesie, mija właśnie 
miesiąc, odkąd objął Pan funk-
cję Prezesa Centrum Zdrowia 
Mazowsza Zachodniego. Jak Pan 
ocenia ten czas?

To bardzo ciężka i intensywna pra-
ca. Szczerze mówiąc, jest wiele rze-
czy, które potrafią wciągnąć i po-
chłonąć mnie bez reszty. W szpitalu 
jest wiele kwestii, które potrzebują 
pełnej atencji zarządzających tą pla-
cówką. Z pewnością to, co napawa 
nadzieją, to kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, który jak na 
powiatowy szpital jest dość dobry, 
bo na poziomie ok. 50 mln zł. Nato-
miast już teraz widać, że wykonanie 
tego kontraktu niestety nie jest na 
zadowalającym poziomie. Innymi 
słowy mamy możliwości – mamy 
dobry kontrakt, mamy lekarzy do-
brze opłacanych, mamy sprzęt, ale 

nie mamy wykonania. 

Czyli nie mamy pacjentów.

No tak. Musimy usprawnić współ-
pracę między gabinetami Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej i poradniami 
specjalistycznymi w kontekście ho-
spitalizacji w naszym szpitalu i pla-
nowanymi operacjami oraz popra-
wić jakość obsługi pacjentów.

Dlaczego tak się dzieje? Ma Pan 
już jakieś wnioski?

Tak, pewne wnioski już mam, ale 
przede wszystkim chciałbym swoje 
działania ustalić z personelem me-
dycznym. 

Z pewnością znana Panu jest 
opinia na temat szpitala. Czy 
ona również może mieć wpływ 
na brak wykonanych procedur 
medycznych? W końcu żyrar-
dowski szpital wywoływany jest 
jako kość niezgody przy każdym 
możliwym temacie i rzadko kie-
dy w pozytywnym kontekście 
mieszkańcy się wypowiadają na 
jego temat. Skoro w szpitalu są 
możliwości do przyjmowania pa-
cjentów, a chętnych brak, może 
warto pomyśleć o odbudowaniu 
opinii na temat szpitala?

Nie będę pracował nad samą opi-

nią dla opinii. Będę starał się od-
budować tkankę lekarzy i pielęgnia-
rek z ziemi żyrardowskiej, którzy 
w tym momencie pracują w innych 
okolicznych szpitalach: Grodzisku 
Mazowieckim, Pruszkowie, Skier-
niewicach czy Rawie Mazowieckiej. 
Pracują dla naszych konkurentów. 
Jeśli uda nam się odzyskać tych pra-
cowników, a nasza oferta będzie 
konkurencyjna, to sądzę, że za tymi 
ludźmi może właśnie iść dobra opi-
nia o szpitalu przez jakość ich pra-
cy. Tu działa taki mechanizm, który 
sprawia, że lekarze z tego powiatu 
czują odpowiedzialność lokalną 
za opinię, jakby nie patrzeć, swo-
ich sąsiadów, mieszkańców, którzy 
oceniają ich pracę. Więc tym bar-
dziej powinni dbać o opinię, która 
idzie za nimi i za szpitalem. Bardzo 
chciałbym jednocześnie wejść we 
współpracę i zaangażować przy-
chodnie POZ na terenie powiatu. 
Mamy infrastrukturę i środki do le-
czenia pacjentów i ubolewam nad 
tym, że mieszkańcy nie są u nas 
leczeni. Mam świadomość tego, że 
z pewnością opinia na temat szpi-
tala wpływa na odpływ pacjentów, 
ale wierzę, że poprawa komunika-
cji z przychodniami medycznymi 
na terenie szpitala, może tę sytu-
ację poprawić. Wiem, że mamy do-
bry dostęp do lekarzy specjalistów 
i chciałbym, żeby pacjenci z tego 
korzystali. 

Skoro mówi Pan, że szpital jest 
dobrze zakontraktowany z NFZ, 
jakie to ma przełożenie na za-
dłużenie szpitala? Skąd ono się 
bierze. 

Szczerze mówiąc, jest to kwestia, 
która wymaga dłuższej analizy. 
Muszę sprawdzić i właściwie prze-
analizować źródła kosztów na po-
szczególnych oddziałach i działach. 
Mówiąc wprost musimy przeliczyć 
szpital od nowa. Z pewnością to wy-
maga bardzo wnikliwego zapozna-
nia. Chodzi tu o koszty utrzymania 
personelu, amortyzacji sprzętu, czy-
li wszystkie koszty, które mają wpływ 
na utrzymanie szpitala w zestawie-
niu z efektywnością wykonywania 
kontraktów i efektywnością pracy. 
Chciałbym ten system dokręcić. Co 
nie oznacza, że dopiero się temu 
przyglądamy i szukamy problemu. 
Widzimy, gdzie wykonywanie kon-
traktu jest dobre i mamy z tego 
przychody, widzimy też mankamen-
ty i miejsca, w których nic się nie 
dzieje, a takie niestety też są. Pła-
cimy dość wysokie wynagrodzenia, 
co w opinii publicznej bardzo czę-
sto określane jest „zatrważającymi 
wynagrodzeniami”, co w szczegó-
łowym zestawieniu chciałbym zwe-
ryfikować. Mamy też takie kluczowe 
oddziały jak oddział wewnętrzny, 
chirurgiczny i położniczy, które są 
dla nas okrętami flagowymi, ale wie-
rzę, że nawet tu możemy jeszcze 
wiele zdziałać. 

Skoro wywołuje Pan do tablicy 
opiekę nad kobietą, porodową 
i okołoporodową, trudno nie za-
pytać o pomysł, jak przyciągnąć 
kobiety do szpitala. Wbrew po-
zorom wydaje mi się, że to wła-
śnie ten oddział jest jednym 
z kluczowych, jeśli chodzi o opi-
nię, która buduje szpitale. To 
właśnie kobiety w okresie ciąży 
muszą dokonać wyboru, gdzie 
chcą prowadzić ciąże i rodzić. 
Najczęściej kobiety wybierają 
szpitale idąc za lekarzem pro-
wadzącym ciążę czy też kierując 
się opinią innych mam. Kobiety 
mają też coraz większą świado-
mość, jak i w jakich warunkach 
chcą rodzić. Tu kłania nam się 
również estetyka miejsca, czy 
choćby możliwość porodów ro-
dzinnych. Mieszkanki Żyrar-
dowa rzadko kiedy wybierają 
z własnej woli szpital w Żyrardo-
wie, udając się do Skierniewic, 
Sochaczewa, Pruszkowa, o War-
szawie i jej możliwościach nie 
wspominając. Skoro mówi Pan, 
że ginekologia i położnictwo są 
jednym z filarów tego szpitala, 
jak Pan chce przyciągnąć ciężar-
ne na żyrardowską porodówkę?

Z pewnością na tym polu mamy 
największe zaniedbania. Nie muszę 
mówić o infrastrukturze. Nie mamy 
tzw. KOCa (koordynowanej opie-
ki nad kobietą w ciąży). Tak, mamy 
neonatologię, to brzmi fajnie, ale 
fakt jest taki, że statystyki pokazu-
ją, że w Żyrardowie dziecko rodzi 
się co drugi dzień. Z drugiej strony 
jesteśmy zobligowani przed NFZ, 
że zapewniamy całodobową obsa-
dę, co kłóci się ze zdrowym rozsąd-
kiem i ekonomią, bo obecnie mamy 
o wiele wyższe koszty niż przycho-
dy z tytułu prowadzenia tego od-
działu. Jednak my oddział gineko-
logiczno - położniczy traktujemy 
jako bardzo, bardzo istotną 
kwestię, dlatego też musimy ten 
oddział zmodyfikować i właściwie 
ustanowić jakieś podwaliny 
całego systemu – szkoła rodzenia, 
poradnia specjalistyczna. Chcemy, 
by kobieta była prowadzona przez 
jednego lekarza i miała pewność, że 
konsultując się w czasie ciąży, będzie 
również rodziła u tego samego 
lekarza według ustalonego planu. 
Oczywiście to wiąże się również ze 
współpraca z położną, co z kolei 
splata się ze wspominaną szkołą 
rodzenia. Obecnie tej ciągłości nie 
ma. Marketingu, który przyciągnąłby 
te kobiety nie ma, bo właściwie nie 
ma, do czego go robić. Te wszystkie 
kwestie dobrze grają w innych 
jednostkach, a o tym oddziale po 
prostu zapomniano. Wierzę, że 
oddział ginekologiczno-położniczy 
uda się ustawić jako priorytet 
w działaniach na przyszłość. 

Mówi Pan, że w planach jest 
ściąganie lokalnych lekarzy, 
którzy mogliby zasilić szeregi 
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żyrardowskiego szpitala. Ale 
przecież Żyrardów spokojnie 
można nazwać „Zagłębiem pie-
lęgniarek”. To tu od lat kształci-
ły się pielęgniarki.

Tak, uważam to za bardzo pozytyw-
ny wyróżnik. Cięgle działają tu szko-
ły, które kształcą pielęgniarki. Wiele 
miejsc w Polsce, w których były licea 
i szkoły policealne dla pielęgniarek 
nie przystosowało się do zmieniają-
cych się warunków na rynku, a Ży-
rardów jest inkubatorem pielęgnia-
rek po studiach. 

Jakie jest w takim razie przeło-
żenie na sytuację pielęgniarek 
w żyrardowskim szpitalu? Nie 
od dziś wiadomo, że jest to nie-
doceniana finansowo grupa za-
wodowa. 

Wydaje mi się, że przy założeniach 
systemowych, zarobki pielęgniarek 
w Żyrardowie są zadowalające. Mar-
twi mnie inna rzecz, choć ona na 
pewno wykracza poza plany na ten 
rok. To jest kwestia wynagrodzenia 
pielęgniarek w kontekście ich do-
świadczenia zawodowego. Martwi 
mnie fakt, że pielęgniarki, które 
wprowadzają w praktykę koleżanki 
dopiero po studiach zarabiają na 
tym samym poziomie. A powiedział-
bym nawet, że te doświadczone 
pielęgniarki, choć bez wykształcenia 
wyższego, zarabiają niejednokrot-
nie mniej, niż ich koleżanki, które 
wchodzą bezpośrednio po studiach 
w system. To nie jest sprawiedliwe. 
Chciałbym docenić pielęgniarki, któ-
re mają bogate doświadczenie. 

A mamy młode pielęgniarki po 
studiach w Żyrardowie?

Nie wiem, jak przedstawia się to 
wiekowo, ale wiem, że wyjątkowo 
na skalę Polski, w Żyrardowie nie 
mamy dużego problemu z brakiem 
pielęgniarek. Wydaje mi się, że to 
właśnie jest zasługa tych szkół pie-
lęgniarskich, które od dziesiątek 
lat w Żyrardowie były jak choćby 
liceum medyczne i funkcjonującą 
dziś uczelnię wyższą. Cieszę się, że 
w szpitalu jest też bardzo dobra 
Pielęgniarka Naczelna, która ma do-
świadczenie w opiece długotermi-
nowej, według mnie jeden z najcięż-
szych oddziałów dla pielęgniarstwa. 
Chciałbym docenić prace zarówno 
Pielęgniarki Naczelnej jak i Pielę-
gniarek Oddziałowych. Oczywiście 
mam świadomość nadchodzącego 
problemu związanego ze średnim 
wiekiem pielęgniarek. 

W tym momencie w Polsce śred-
ni wiek pielęgniarek to 50+. 

Tak, ale wierzę, że szereg inwesty-
cji, które wraz z Zarządem Powiatu 
Żyrardowskiego planujemy, będzie 
sprzyjał zaangażowaniu kolejnych 
pokoleń pielęgniarek, które u nas 
będą budować swoją praktykę. Mu-
simy mieć jednak świadomość tego, 
że takie rozwiązania nie są natych-
miastowe, a potrzeba na nie przy-
najmniej kilku lat. To proces. 

Jakie inwestycje są planowane 
i kiedy się rozpoczną?

Z pewnością musimy zrealizować 
pierwszy projekt w zakresie termo-
modernizacji budynku A i B, to jest ta 
„podkowa”, najstarsza część z czer-
wonej cegły. Obecnie jest tam Izba 
Przyjęć, Otolaryngologia, Blok Ope-
racyjny, Ginekologia i Położnictwo. 
Mamy już podpisaną umowę z Na-
rodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska. Moim zadaniem, do czego 
zobowiązałem się przed Zarządem, 
jest jak najszybciej ten remont roz-
począć. Czekamy na kolejny pro-
jekt w zakresie termomodernizacji 
kolejnych pięciu budynków, który 
jest teraz w trakcie rozpatrywania, 
w co zaangażowani są Starostowie 

Powiatu Żyrardowskiego. Wierzę, 
że uda się pozyskać środki i na ten 
remont. Warto wspomnieć, że na 
to zadanie łącznie mamy już ponad 
10 mln zł, zagwarantowanych przez 
Powiat Żyrardowski i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska. Zo-
bowiązałem się, że przeprowadzę 
szpital przez tę termomoderniza-
cję, a ponieważ mam w tym do-
świadczenie, wierzę, że zrealizuję to 
zadanie. Mamy regularne spotkania 
ze starostami podczas których głów-
nym tematem są dalsze plany na 
modernizację tego szpitala. Remon-
ty, które nie zakładają jedynie zmian 
z zewnątrz. Presja ze strony władz 
powiatu jest naprawdę duża, co pa-
radoksalnie bardzo mnie cieszy. Już 
teraz jestem zapoznawany z plana-

mi, które wcześniej były przygoto-
wywane dla całego szpitala. Wierzę, 
że korzystając z tych projektów uda 
nam się wypracować wspólną wizję 
i drogę do modernizacji szpitala, 
która nie tylko jest realna do prze-
prowadzenia, ale również będzie 
najlepszym rozwiązaniem dla szpi-
tala i jego pacjentów. Wychodzę 
jednak z założenia, że mądre jest 
wydawanie niedużych środków. Na-
leży pamiętać, że ten szpital nie po-
wstanie na nowo bez olbrzymiego 
zastrzyku gotówki, dlatego obecnie 
razem z władzami powiatu staram 
się stąpać twardo po ziemi i realnie 
podejść do możliwych inwestycji. 

Nie chcę dziś obiecywać gruszek na 
wierzbie i mówić o planach, które 
dopiero się klarują. Mogę jednak 
powiedzieć, że jednym z podsta-
wowych założeń jest przystosowa-
nie sal pacjentów tak, by w każdej 
z nich znalazła się łazienka i toaleta, 
żeby ściany i podłogi były zmoder-
nizowane. Wydaje mi się, że choć 
jest to rozwiązanie szybkie i tanie, 
na tyle podniesie estetykę oddzia-
łów, że w końcu stanie się akcepto-
walne przez mieszkańców. Tu nie 
trzeba marmurów i dodatkowych 
skrzydeł szpitala. Bardzo chciałbym 
poprawić te warunki również na 
oddziałach długoterminowych, by 
poprawić komfort naszych pacjen-
tów. Od tego chcę zacząć. Wierzę, 
że ta „transformacja” szpitala może 

się odbyć na poziomie finansowego 
zrównoważenia. Oczywiście szpital 
ze swoich środków nie jest w sta-
nie przeprowadzić modernizacji, 
ale nawet jeśli nie zdobędziemy ol-
brzymich grantów, wierzę, że przy 
współpracy powiatu z gminami i wy-
korzystując środki unijne, będzie-
my w stanie wiele zdziałać dla tego 
szpitala. 

Jednak szpital to nie tylko mury. 
Jaką ma Pan wizję na jego roz-
wój?

Szukamy rozwiązań, które przynio-
są placówce pozytywny rozgłos nie 
tylko w powiecie, ale również poza 
jego granicami. Jednym z takich po-
mysłów jest właśnie opieka długo-
terminowa. Takie Centrum Opieki 
Długoterminowej. Co ciekawe, mój 
pomysł spotkał się nie tylko z apro-
batą, ale również był spójny z wizją 
Starostów na rozwój szpitala. Mamy 
już podwaliny pod takie centrum 
i chciałbym, żeby to był też wyróżnik 
tego szpitala. Chciałbym, żeby w tej 
placówce znalazł się oddział lub po-
doddział geriatrii, tzw. silver care, 
oddział rehabilitacji dla pacjentów 
terminalnych oraz osób starszych 
i może endoprotezoplastyka. In-
nymi słowy, kiedy pacjent w wieku 
senioralnym do nas trafia, powinien 
otrzymać nieprzerwalną opiekę od 
momentu udzielenia pierwszej po-
mocy, dopóki nie wyzdrowieje do 
takiego stopnia, kiedy będzie mógł 
wrócić do rodziny. Co jednocze-
śnie byłoby ułatwieniem dla rodzi-
ny, która często nie ma możliwości 
dalszego leczenia pacjenta w domu. 
Naszym założeniem jest zapewnie-
nie ludziom opieki w najszerszym 
możliwym zakresie. 

Tych pomysłów na rozwój szpi-
tala było już całe mnóstwo. Kie-
dyś była też wizja rozwoju psy-
chiatrii w Żyrardowie. 

Ta nasza psychiatria jest dzisiaj na 
poziomie ambulatoryjnym, choć 
niestety nie jest wykonywana na 
poziomie, na którym byłaby zado-
walająca. 

To też jest kolejny pomysł rzą-
du na rozwój placówek medycz-
nych. 

Tak, ale nie wiem, czy w Żyrardowie 
jest potrzeba otwierania oddziału 
psychiatrycznego na poziomie opie-
ki szpitalnej. I przyznam szczerze, 
że z tą psychiatrią, nie tylko w Ży-
rardowie jest chyba jakiś problem 
z wykonywaniem kontraktów. Prze-
cież całkiem niedawno w Sochacze-
wie szpital psychiatryczny został 
zamknięty. To jest dla mnie zagad-
ką, że z jednej strony jest duże za-
potrzebowanie w naszym kraju na 
opiekę psychiatryczną, z drugiej 
strony te rozwiązania nie przynoszą 
oczekiwanych efektów. To z pew-
nością jest jedno z pytań, na które 
w najbliższym czasie muszę sobie 
odpowiedzieć z lekarzami. Z pew-
nością szukanie odpowiedzi na wie-
le nurtujących mnie pytań w kwestii 
działalności tego szpitala są planem 
na najbliższe miesiące.
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Stoimy u progu katastrofy klima-
tycznej – hasło to w ludzkiej świa-
domości zapisuje się za sprawą 
reklam, codziennych serwisów in-
formacyjnych i akcji edukacyjnych. 
Ale to tylko hasło. Jak pokazuje 
praktyka mieszkańcy Żyrardowa 
nie tylko nie chcą lub nie potrafią 

segregować śmieci, ale zdarza im 
się ominąć postawiony na środku 
drogi kosz. Można by stwierdzić, 
że jeden porzucony na ulicy papier 
wysypiska nie czyni. Gorzej, gdy za-
miast upuścić jeden odpad, wyrzu-
cają wolno torby śmieci. 

Od kilku miesięcy w Żyrardowie trwa 
akcja edukacyjna, mająca na celu zwięk-
szanie świadomości mieszkańców nie 
tylko w kwestii zasad segregacji śmieci, 
ale również konsekwencji nie stosowa-
nia się do przyjętych norm. Kiedy wzglę-
dy ekologiczne nie przemawiają, możli-
we, że przemówią liczby.
Opłata za odbiór jednego worka 120l 
to koszt 25 zł. Tylko w sierpniu miasto 
zebrało 365 worków z nielegalnych 
wysypisk śmieci. To budżet Żyrardowa 
kosztuje ponad 9 tys. zł za miesiąc nie-
legalnych odpadów. Rocznie z budżetu 
miasta odchodzi ponad 100 tys. zł na 
śmieci, do których nikt się nie przyznaje. 
- Rzeczywiście nielegalne wysypiska śmie-
ci cały czas mamy w naszym mieście. To 
takie newralgiczne punkty, gdzie nie do 
końca mamy możliwość stałej kontroli, po-
mimo że mamy pomoc w naszym przed-
siębiorstwie, więc sprzątanie tych terenów 
odbywa się na bieżąco. Bardzo trudno 
jest w tej chwili złapać osobę na gorącym 
uczynku – mówi Dyrektor Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Żyrardowa, Aneta Kalisiak-Ćwikowska. 
– Chcąc zniwelować te wysypiska urucha-
miamy możliwości straży miejskiej i policji, 

ale nadrzędnym celem jest zmiana stosun-
ku mieszkańców do ochrony środowiska. 
Według informacji Urzędu Miasta 
najczęściej nielegalne wysypiska zlo-
kalizowane są na obrzeżach miasta 
i w miejscach wypoczynku plenerowe-
go. Mieszkańcy Żyrardowa często po-
zostawiają nieczystości na schodach 
Zalewu Żyrardowskiego i od strony tzw. 
„dzikiej plaży”, w tunelu wzdłuż ulicy 1 
Maja, wzdłuż rzeki Pisia Gągolina, przy 
ul. Akacjowej, w okolicach Eko parku 
i lasku międzyborowskim. 
Pojawiają się jednak głosy ze strony 
mieszkańców, że sytuacja podyktowa-
na jest za mała liczbą ulicznych koszy 
na terenie miasta, zwłaszcza w okresie 
pandemii. Urzednicy zaprzeczają jakoby 
liczba koszy w tym czasie się zmniejszy-
ła. Przeciwnie, podkreślają, że z każdą 
nową inwestycją związaną z moderni-
zacją ulic lub skwerów zielonych, liczba 
koszy na śmieci wzrasta, a na prośbę 
mieszkańców kosze są dodatkowo do-
stawione. Jednak mimo stawiania koszy, 
mieszkańcom miasta często zdarza się 
zwyczajnie do nich nie trafić, co nie tylko 
wpływa na estetykę, ale też na budżet 
miasta. 

Żyrardów płynie z deszczem Dzień otwarty w Schronisku

Nielegalne wysypiska były,  
są i niestety będą

Niejednokrotnie po krótkim opadzie deszczu ulice Żyrardowa są re-
gularnie zalewane. Nie można mówić o stałym zjawisku, które do-
skwiera mieszkańcom na skalę kilkudniowej powodzi. Jednak nie 
można zaprzeczyć, że po gwałtownych opadach trudno przejechać na 
odcinkach ulic, m.in. Limanowskiego, Ossowskiego i tunelem wzdłuż 
ulicy 1 Maja.
To, co dzieje się na ulicach miasta nie jest dla nikogo nowością, choć wśród 
kierowców wzburzenie ciągle nie ustępuje przyzwyczajeniom. Wielu miesz-
kańców winy upatruje w złej infrastrukturze miasta, dlatego o opinię poprosi-
liśmy Urząd Miasta Żyrardowa.
- Zmieniła się struktura opadu. W tej chwili w przeciągu 30 minut spada ok. 3/4 
opadu, który jest wyliczony na tak zwany opad średni. Nasza atmosfera się zmie-
nia, co ma przełożenie również na kanalizację miejską. Jeżeli mieszkaniec widzi 
z okna, że w przeciągu pół godziny deszczu ulicami miasta płynie rzeka wody, nie 
można się dziwić, że kanalizacja planowana na opad średni nie jest w stanie przy-
swoić tej ilości wody. Na to potrzeba czasu – mówi Aneta Kalisiak-Ćwikowska, 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa.
Kanalizacja, która służy mieszkańcom Żyrardowa w większości była budowana 
w latach 60. I 70. Projektowano ją na opad średni, co przy dzisiejszej zmianie 
klimatycznej powoduje, że woda do gruntu schodzi zdecydowanie wolniej.
- Nie można jednak powiedzieć, że kanalizacja nie jest utrzymywana w odpo-
wiednim stanie. Na bieżąco ją odmulamy, więc nie zgadzamy się z opinią, że 
ulice są zalewane ze względu na złe utrzymywanie sieci kanalizacyjnej – tłuma-
czy Aneta Kalisiak-Ćwikowska.
Jednak w związku z jesiennym opadem liści, Dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej przypomina, że sieć kanalizacyjna może się przytykać ze wzglę-
du na gromadzenie liści. W takich sytuacjach należy skontaktować się z Wy-
działem Gospodarki Komunalnej, który pomoże mieszkańcom w rozwiązaniu 
tego problemu. Jednocześnie warto wspomnieć o konieczności sprawdzania 
kanalizacji w starych blokach, o co Dyrekcja apeluje do zarządców budynków 
wielorodzinnych.

ŻYRARDÓW

Dzień otwarty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt!
W niedzielę, 3 października, w godz. 10.00 – 15.00, Schronisko dla Bez-
potomnych Zwierząt im. psa Kazana w Żyrardowie przy ul. Czystej 
3 organizuje dzień otwarty. Impreza organizowana jest w związku ze 
Światowym Dniem Zwierząt. Celem imprezy jest promocja adopcji oraz 
zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. 
W programie:

•	 spacery z psami schroniskowymi (godz. 10:00-12:00)
•	 schronisko od kuchni (zwiedzanie schroniska w godz. 10:00- 14:00), 
•	 pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej dla psów i kotów (godz. 

12:00), 
•	 pokaz treningu z udziałem psa ze schroniska,
•	 pokaz wykonywania mat węchowych i zabawek dla psów 

(w godz.12:00- 14:00),
•	 bezpłatne czipowanie psów dla mieszkańców Żyrardowa (w godz. 

13:00-15:00),
•	 stoisko z akcesoriami dla psów i kotów oraz karmą,
•	 prelekcje organizowane przez Ethoplanet,
•	 bieg z Psijacielem z elementami dogtrekingu (start 14:00).

UWAGA!  
W celu skorzystania z darmowego chipowania należy mieć ze sobą książecz-
kę zdrowia zwierzęcia z aktualnym szczepieniem na wściekliznę i być zamel-

dowanym w Żyrardowie.  
Bieg z Psijacielem organizuje stowarzyszenie Run de Girard. Aby wziąć udział 
w biegu należy się zarejestrować i zaakceptować regulamin. Link do rejestra-

cji publikujemy w aktualnościach na stronie miasta www.zyrardow.pl.
Szczegółowe informacje pod nr. tel. 46 855 25 82.  
Serdecznie zapraszamy! Informacja prasowa UM ŻYRARDÓW
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II Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych

ŻYRARDÓW

Zapraszamy do udziału w II Żyrardowskim Forum Inicjatyw Społecz-
nych, które odbędzie się 2 października, o godz. 13.00, w Resursie w Ży-
rardowie. W gronie społeczniczek i społeczników, aktywnych miesz-
kańców, przedstawicieli podmiotów prowadzących działania społeczne 
oraz obywatelskie chcemy rozmawiać o możliwościach i sposobach na 
zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania publiczne.
Wydarzenie jest również dorocznym spotkaniem Prezydenta Miasta Żyrardowa 
Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi. Działanie 
realizowane jest w ramach projektu „Działaj.My dla współpracy” z dotacji pro-
gramu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. 
Prosimy o  rejestrację przez  formularz na stronie:  https://forms.gle/xwrspGy-
G2S9qFxpK7
Program spotkania:
12.30 - rejestracja uczestników i powitalna kawa
13.00 - rozpoczęcie II Żyrardowskiego Forum Inicjatyw Społecznych
13.05 - „Żyrardów potrzebuje aktywnych mieszkańców” - Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski, Prezydent Miasta Żyrardowa
13.20 - „Centrum Usług Społecznych jako narzędzie aktywizacji mieszkańców” 
- Adam Lemiesz, Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa, Jakub Kamiński - Orga-
nizator społeczności lokalnej, Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
13.40 - „Żyrardów stawia na współpracę z organizacjami pozarządowymi” - Bar-
bara Smolarek, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Żyrardowa
14.00 - „Jak włączać mieszkańców w działania społeczne i obywatelskie?” - Łukasz 
Broniszewski, ekspert ds. partycypacji, Fundacja STABILO z Torunia - 60 min.
15.00 - „DZIAŁAJ.MY dla współpracy” - prezentacja założeń projektu Federacji 
DZIAŁAJ.MY i Miasta Żyrardowa - Paulina Drozd, Prezes Zarządu Żyrardowskiej 
Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”
15.15 - 15.45 - przerwa obiadowa
15.45 - 16.30 - Dyskusje stolikowe: „Jak angażować mieszkańców w sprawy pu-
bliczne w Żyrardowie?”
Dyskusja metodą World Cafe nad następującymi zagadnieniami:

•	 Co utrudnia mieszkańcom podejmowanie aktywności w sprawach pu-
blicznych?

•	 Jakie grupy mieszkańców warto szczególnie włączać w sprawy publiczne 
(mapa interesariuszy)?

•	 W jaki sposób promować działania aktywizujące mieszkańców?
•	 Jak organizować działania aktywizujące mieszkańców?

16.30 - Koncert okolicznościowy „Przebojowo z zespołem Fuerte”
17.30 - Zakończenie Forum
Organizatorzy:

•	 Prezydent Miasta Żyrardowa
•	 Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie
•	 Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych «DZIAŁAJ.MY»

R E K L A M A

Informacja prasowa UM ŻYRARDÓW
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75-lecie LO im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie

27 września w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Szarych Szeregów 
w Mszczonowie odbyła się uroczy-
stość, podczas której celebrowano 
75-lecie szkoły i 25-lecie nadania jej 
imienia Szarych Szeregów. 
W poniedziałek 27 września w murach 
liceum zebrali się przedstawiciele Za-
rządu Powiatu Żyrardowskiego, Gminy 
Mszczonów, obecni i dawni nauczyciele 
oraz dyrektorzy szkoły oraz zaprzyjaź-
nieni przedstawiciele innych placówek 
oświatowych. 
- Jestem niesamowicie dumna. To, że na-
sza szkoła nosi imię Szarych Szeregów to 
ogromne zobowiązanie – mówi Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Sza-
rych Szeregów w Mszczonowie, Joan-
na Zielonka. – Nie mieliśmy dużo czasu, 
żeby przygotować się do tego jubileuszu, 
ponieważ mieliśmy niespełna miesiąc, by 
przygotować to wydarzenie od początku 
roku szkolnego, a jest ono dla nas szalenie 
ważne. Widzimy, że młodzież się zmienia, 
każde pokolenie jest inne, ale wierzę, że 
ideały zostają. Dlatego próbujemy wpajać 
uczniom ideały, które towarzyszyły w Sza-
rych Szeregach.
Podczas uroczystości odbyło się rów-
nież ślubowanie uczniów klas pierw-
szych, a także patriotyczne przedsta-
wienie, które nawiązywało do Szarych 
Szeregów i historii II wojny światowej.

- Jest to przekazanie wiedzy o historii, tra-
dycji i o dokonaniach tej szkoły kolejnym 
uczniom. To czas, kiedy kolejne klasy 
pierwsze przychodzą do tej szkoły. Dzięki 
takim uroczystościom mogą się dowie-
dzieć od starszych kolegów, z czym wiąże 
się imię tej szkoły i jak ważne są wartości 
patriotyczne związane właśnie z imieniem 
Szarych Szeregów – mówił Starostwa 
Powiatu Żyrardowskiego, Krzysztof 
Dziwisz. - Podczas jubileuszu istotne jest, 
by podsumować ważne sprawy, ale i roz-
mawiać o potrzebach szkoły, co padło już 
między wierszami. Wiemy o koniecznych 
remontach i doposażeniu. Mogę zapew-
nić, że jako Zarząd Powiatu będziemy 
działać dla dobra i rozwoju tej placówki.
W czasie uroczystości mówiono o in-
westycjach, których budynek szkoły wy-
maga. Podczas swojego wystąpienia 
Burmistrz Mszczonowa, Józef Grzegorz 
Kurek zapewnił o chęci pomocy szkole 
w planowanych remontach, a jedno-
cześnie o możliwościach, jakie Gmi-
na Mszczonów daje młodym ludziom 
w znalezieniu odpowiedniej pracy. 
- To właśnie przed uczniami tej szkoły, 
przed którymi 4 lata nauki, kolejne lata 
studiów i w perspektywie wejście na rynek 
pracy, stoi szansa na znalezienie rozwo-
jowej i dobrze płatnej pracy w Mszczono-
wie – zapewniał Józef Grzegorz Kurek, 
Burmistrz Mszczonowa. – Wierzę, że lata 
nauki w tej szkole, choć wiem, że często 
trudno się zmotywować, opłacą Wam się 
w przyszłości.

MSZCZONÓW
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W niedzielę 26 września w miejsco-
wości Budy Kałki w Krainie Czar-
nego Bzu odbył się rodzinny pik-
nik z inicjatywy właścicieli Teresy 
i Andrzeja Lubeckich i Mariańskie-
go Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-
-Społecznych. Było to wyjątkowo 
wydarzenie, obfitujące w kulinar-
ne tradycje i atrakcje dla całej ro-
dziny.
Od ponad 30 lat małżeństwo Lubec-
kich prowadzi gospodarstwo rolne, cie-
sząc się z otaczającej przyrody i skar-
bów natury, w jakie okolica obfituje. 
Kilka lat temu Lubeccy założyli planta-
cję czarnego bzu, która stała się miej-
scem niedzielnego pikniku. Zaangażo-
wanie właścicieli Krainy Czarnego Bzu 

przekłada się na zwiększanie wiedzy 
i świadomości działań ekologicznych 
i tradycji kulinarnych nie tylko przez 
nich samych, ale i mieszkańców Gminy 
Puszcza Mariańska. 
Samo wydarzenie odbyło się dzięki ini-
cjatywie Mariańskiego Ruchu Inicjatyw 
Ekonomiczno-Społecznych w Puszczy 
Mariańskiej, które w tym roku pozy-
skało dwa granty na realizację tego wy-
darzenia. Pierwszym z nich jest stwo-
rzenie Ekologicznej ścieżki z Krainie 
Czarnego Bzu, drugi zakłada promocję 
produktów tradycyjnych i regionalnych.
- Będzie to 5 tablic takich informacyjno - 
edukacyjnych na temat właśnie walorów 
czarnego bzu. I choć gospodarstwo jest 
prywatne, właściciele otwierają to miejsce 
dla zainteresowanych. Dzięki uprzejmości 
właścicieli każdy może tu wejść, a już za 
chwilę powstanie wspomniana ścieżka 
edukacyjna – opowiada Katarzyna Nie-
wczas, Kierownik Biura Mariańskiego 
Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno – Spo-
łecznych w Puszczy Mariańskiej. 
 I choć projekty są w trakcie realizacji, 
sam piknik był już doskonałą okazją, 
by zintegrować mieszkańców Gminy 
i okolicznych miejscowości w tema-
cie czarnego bzu i innych produktów 
regionalnych. To właśnie dzięki życzli-
wości Państwa Lubeckich na terenie 
ich gospodarstwa pojawili się również 

strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Michałowie, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Michałowa, przedstawiciele Bo-
limowskiego Parku Krajobrazowego. 
Wśród wystawców znalazło się również
 Gospodarstwo Rolne Wioletty i   Da-
riusz Marcinowskich, rodzinne od po-
koleń gospodarstwo w Radziwiłłowie 
Mazowieckim, którzy przeplatają tra-
dycje kuchni chłopskiej i ziemiańskiej. 
Właściciele gospodarstwa wytwarzają   
swoje produkty spożywcze z surow-
ców lokalnych, głównie pochodzących 
z własnego gospodarstwa. Podstawę 
stanowią tradycyjne receptury przeka-

zane Panu Dariuszowi przez jego bab-
cię Mariannę.
By podkreślić wyjątkowość czarnego 
bzu i zakorzenić tradycję jego upra-
wy i przetwórstwa w trakcie wydarze-
nia odbył się wykład Anny Traut-Seligi 
„Czarny bez w wierzeniach Słowian”.
Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci, jak 
malowanie ekologicznych toreb, two-
rzenie drewnianych podkładek czy 
kreatywne wykorzystanie starych ba-
nerów. Najmłodsi mogli również ba-
wić się w robienie ogromnych baniek 
mydlanych, a także udać się na konną 
przejażdżkę.

W Krainie Czarnego Bzu

Pogarsza się jakość powietrza

Wyniki wyborów Sołtysa

R E K L A M A

PUSZCZA MARIAŃSKA

Przekazujemy powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informo-
wania dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w powiecie żyrardowskim.

W okresie od 17 września do końca roku 2021 należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

PYŁ ZAWIESZONY PM2,5

POZIOM 1 (kolor ostrzeżenia: żółty) – Działania podejmowane przez obywateli i podmioty korzy-
stające ze środowiska w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszo-
nego PM 2,5 (stężenie uśrednione dla roku: 20 µg/m3)

L.P. Sposób działania

1 Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, 
pieszo) w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego

2 Korzystanie z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej w celu ogra-
niczenia natężenia ruchu samochodowego

3
Zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominko-
wych, piecyków ozdobnych); zakaz nie obowiązuje, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do 
lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii

4 Zakaz używania dmuchaw do liści
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WIELOFUNKCYJNE BOISKO  
W SZKOLE W RADZIEJOWICACH
W Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radzie-
jowicach rozpoczęły się prace budowlane przyszkolnego obiektu 
sportowego.

W zakres prac wchodzi:

•	 budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, 
siatkówkę, tenisa ziemnego, oraz do gry w koszykówkę o bezpiecz-
nej nawierzchni poliuretanowej

•	 wykonanie prostej trzytorowej bieżni (połączonej ze skocznią do 
skoku w dal) o długości 80 m o bezpiecznej nawierzchni poliureta-
nowej

•	 budowę dwóch trybun (52 miejsc siedzących każda)
•	 budowę chodników pieszych
•	 przebudowę schodów wejściowych do sali gimnastycznej
•	 wykonanie odwodnienia terenu
•	 wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej
•	 wykonanie opaski żwirowej od północnej strony budynku sali gim-

nastycznej
•	 montaż piłkochwytów, oświetlenia i ogrodzenia obiektu, stojaków na 

rowery, ławek i koszy na śmieci

Całość zadania wykona firma „ADA-LIGHT” Sp. z o.o. z Gostynina za 1 317 
000 zł. Budowa zgodnie z umową ma potrwać do końca marca 2022 roku.

W miniony czwartek nastąpiło oficjalne rozpoczęcie budowy. Pierwszą ło-
patę wbiła p. Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka w obecności gospo-
darza obiektu – dyrektora szkoły Żanety Wesołowskiej,  Dyrektora Gminne-
go Centrum Oświaty w Radziejowicach p. Beaty Kaliny, pracownika Urzędu 
Gminy p. Adama Bronisza,  przedstawicieli wykonawcy p. Daniela Przybyl-
skiego oraz p. Pawła Liberadzkiego a także Inspektorów Budowlanych Łuka-
sza Gadomskiego i Romana Bienasa.

RADZIEJOWICE
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GUZÓW MA SWOJE KOŁO  
GOSPODYŃ WIEJSKICH

WISKITKI BĘDĄ MIAŁY  
SWOJE TARGOWISKO

Guzowianki to nowe Koło Gospodyń Wiejskich, które działa w Guzo-
wie. Choć inauguracja działań KGW odbyła się w połowie września, 
„Guzowianki” działają od lutego 2020 roku. 

- Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany. Miałyśmy działać, ale nie 
mogłyśmy nic – nie mogłyśmy się spotykać, tym bardziej nic zrobić, więc od 
roku w naszych głowach powstał jedynie plan – mówi Bożena Cieśla, Prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Guzowianki”. – Dużym ułatwieniem 
do naszych działań są dofinansowania, które już udało nam się pozyskać jak 
choćby z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa w ramach pro-
gramu „Szczepimy się”. Cieszę się, bo wsparcie finansowe tylko napędza 
nas do działania. 

Pierwsze działania „Guzowianek” już dostrzegane są lokalnie. To właśnie 
w ramach inauguracji ich działalności w połowie września odbył się piknik, 
który był kolejnym pretekstem do lokalnych spotkań. Podczas Kleofasek 
26 września, panie z Koła zapewniły stoisko ze smakołykami, przy którym 
mieszkańcy Guzowa i okolic zbierali się tłumnie. 

I choć „Guzowianki” dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, już teraz mogą 
się pochwalić swoimi unikalnymi strojami i chęcią działania, która sprawia, 
że ich obecności podczas lokalnych wydarzeń nie można pominąć.

ŚMIERĆ NA POLU  
KUKURYDZY

W środę 22 września w miejscowości Guzów podczas prac polowych 
doszło do tragicznego w skutku zdarzenia. 22-letni mężczyzna został 
śmiertelnie porażony prądem.
W środę tuż przed godziną 23 dyżurny żyrardowskiej komendy został poinfor-
mowany o wypadku, do którego miało dojść podczas wykonywania prac polo-
wych. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że podczas prac 22-latek kie-
rował kombajnem do zbioru kukurydzy, a towarzyszący mu 60-letni mężczyzna 
kierował ciągnikiem z przyczepą. Gdy kierowca ciągnika zauważył, że z maszyny 
22-latka ulatnia się dym ostrzegł go, a następnie widział jak kierowca kombaj-
nu ucieka z pojazdu trzymając w ręku gaśnicę. Po chwili 60-latek podjechał 
bliżej, aby oświetlić zepsutą maszynę. Wtedy to zauważył, że za kombajnem 
leży drugi kierowca, a skrzynia ładunkowa maszyny dotyka linii energetycznych 
wysokiego napięcia. Natychmiast zaczął udzielać młodemu mężczyźnie pierw-
szej pomocy. Po chwili na miejscu pojawiło się pogotowie energetyczne, które 
zabezpieczyło linię, straż pożarna, która zabezpieczała miejsce zdarzenia oraz 
pogotowie ratunkowe z którego lekarz pomimo udzielanej pomocy poszkodo-
wanemu stwierdził zgon mężczyzny.
Mieszkańcy Guzowa i okolicznych miejscowości są wstrząśnięci ostatnimi wy-
darzeniami. Podczas niedzielnej mszy 26 września w kościele w Guzowie odby-
ła się modlitwa w intencji zmarłego rolnika. 
Pamięć o 22-latku uczczono minutą ciszy podczas oficjalnej części uroczystości 
Kleofaski w Guzowie. 

Ruszyła budowa targowiska 
miejskiego w Wiskitkach. Już 
niebawem przydrożne stragany 
zajmą dogodne miejsce naprze-
ciwko Placu Wolności, dzięki 
czemu zwiększy się dostępność 
lokalnych produktów w samych 
Wiskitkach. 
To ważna inwestycja dla rozwi-
jającego się miasta. Dotychczas 
targowisko w Wiskitkach było 
umownym placem. Lokalnych sprze-
dawców można było również zauwa-
żyć wzdłuż drogi nr 50. Teraz zwięk-
szy się nie tylko komfort kupujących, 

ale również bezpieczeństwo handla-
rzy. 
- Potrzebna jest nam strefa usłu-
gowa i handlowa. Jednym z takich 
miejsc z pewnością będzie targowi-
sko miejskie, którego budowa już się 
rozpoczęła. Mamy nadzieję, że ta in-
westycja zakończy się późną jesienią 
tego roku – mówi Burmistrz Wiski-
tek, Rafał Mitura. – To już wizualnie 
zmieni i powiększy Wiskitki. 
Inwestycja wyceniana na blisko 1,5 
mln zł zakłada budowę nie tylko pla-
cu handlowego, ale również dodat-
kowych miejsc parkingowych.
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POLICJA

STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ POŻARNA

20 września dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na drugim 
piętrze bloku mieszkalnego przy ul. Stefana Okrzei, na balkonie stoi osoba 
i wzywa pomocy, ponieważ nie może się dostać do mieszkania, ze wzglę-
du na zatrzaśnięte drzwi balkonowe. Patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na 
miejsce dotarła wezwana przez zgłaszającego załoga PSP, która udzieliła 
pomocy Katarzynie K., w dostaniu się do lokalu. Ww. została legitymowana 
przez funkcjonariuszy SM.

20 września do dyżurnego Straży 
Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, do-
tyczące przebywających na posesji 
przy ul. Pomorskiej, dwóch psów 
w złej kondycji, których nikt nie do-
karmia. W dniu 22.09.2021 podjęto 
czynności z udziałem pracownika 
WGK UM w ww. miejscu, podczas 
których właścicielka zwierząt, zobo-
wiązała się oddać jednego pieska 
do schroniska, a drugiego zabrać 
do rodziny na wieś.

20 września zaobserwowano 
przy pomocy systemu monitorin-
gu miejskiego dwie osoby, które 
na ul. Ludwika Waryńskiego spo-
żywają alkohol w miejscu publicz-
nym. Za naruszenie przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi, funkcjonariusze SM, na 
Antoniego K. i Tadeusza W., nało-
żyli mandaty karne.
26 września wpłynęło zgłoszenie do dyżurnego SM, że na terenie po-
dwórka przy ul. Ludwika Waryńskiego, ktoś rozpalił ognisko. Wysłany na 
miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W związku z naruszeniem prze-
pisów o termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarniami, Ewelinie 
K. udzielono pouczenia oraz zobligowana do ugaszenia ogniska.
26 września dyżurny Straży Miejskiej przyjął zgłoszenie od osoby poru-
szającej się na wózku inwalidzkim, która nie może się wydostać z peronu 
PKP, ponieważ winda jest zepsuta. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy 
Karolinie C. w wydostaniu się z terenu peronu.

W czwartek 23 września ok. godz. 
15 strażacy interweniowali w miej-
scowości Wręcza, gdzie doszło do 
pożaru opuszczonego budynku. 
Strażacy ugasili dobudowaną część 
budynku mieszkalnego i pożar nie 
rozprzestrzenił się na pozostałe za-
budowania. Po przeszukaniu pogo-
rzeliska nie stwierdzono, że budy-
nek nie jest użytkowany i nikt w nie 
ucierpiał w pożarze. W akcji ratow-
niczej brali udział strażacy z JRG Ży-
rardów oraz OSP Wręcza.

NA SYGNALE

Policja ostrzega
Mieszkańcy Mazowsza otrzymują wiadomość SMS-a o nałożeniu kwaran-
tanny. Oszuści wysyłają za pomocą wiadomości tekstowych linki do złośli-
wego oprogramowania. W dodatku SMS-y mają napis “Kwarantanna“, a to 
powoduje, że pojawiają się pod prawdziwymi SMS-ami, o ile wcześniej od-
biorca otrzymał je z Sanepidu, bo był skierowany na kwarantannę. Przy wy-
korzystaniu specjalnej aplikacji oszuści mogą jako nadawcę ustawić dowol-
ną instytucję to podnosi wiarygodność ataku.W treści wiadomości znajduje 
się link do strony, która próbuje nakłonić nas do aktualizacji aplikacji. 
W rzeczywistości zainstalowanie pobranego pliku spowoduje infekcję złośliwym wi-
rusem. W przypadku instalacji tej aplikacji atakujący uzyskają dostęp do wrażliwych 
danych z telefonu, m.in. danych uwierzytelniających do bankowości mobilnej.Jeśli 
nie zainstalowałeś aplikacji na swoim telefonie, nie masz się czego obawiać. Samo 
wejście na stronę internetową też niczego złego nie robi.Apelujemy, aby korzysta-
jąc z obecnych technologii, stale dbać o znajomość zasad bezpieczeństwa w sieci 
i zapewniać ochronę swoich danych oraz za każdym razem weryfikować tożsa-
mość osób, które kontaktują się z nami z prośbą o pieniądze czy inne dane.
Każde zdarzenie lub próbę wyłudzenia zgłoś w najbliższej jednostce Policji 
lub zadzwoń na 112.
Dodatkowo każdy może zgłosić stronę, co do jakiej ma podejrzenie, że 
może wyłudzać dane osobowe, dane uwierzytelniające do kont bankowych 
lub serwisów społecznościowych do Zespołu CERT Polska. W przypadku, 
gdy źródłem podejrzanej strony jest wiadomość SMS zawierający link, moż-
na go przesłać na numer 799-448-084 wykorzystując funkcję „przekaż” albo 
„udostępnij” w swoim telefonie. Do zgłaszania incydentów służy także for-
mularz dostępny na https://incydent.cert.pl/phishing.

Utrata przytomności w supermarkecie
We wtorek 21 września na parkingu marketu Lidl lądował helikopter Lot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. Został on zadysponowany w związku 
z omdleniem starszej kobiety stojącej w kolejce do kasy. Na miejscu zdarze-
nia przyjechała Straż Pożarna. Brak dostępnych karetek spowodował we-
zwanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ostatecznie karetka Pogotowia 
Ratunkowego przybyła na miejsce wraz z helikopterem i to właśnie karetką 
pacjentka została przetransportowana do szpitala.
Aktywny i świadomy Senior w świecie finansów
„Aktywny i świadomy Senior w świecie finansów” - to druga edycja projektu 
mazowieckiej Policji. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żyrar-
dowie przeprowadzili spotkania z klubami seniorów z całego powiatu.
Żyrardowska Policja rozpoczęła serię szkoleń dla starszych mieszkańców 
powiatu żyrardowskiego. To druga edycja projektu mazowieckiej Policji, który 
potrwa do jesieni. Spotkania w ramach projektu trwały cały tydzień od 20 do 24 
września. Odbyły się one przy współpracy z klubami seniorów, urzędów miasta, 
gmin, lokalnych przedstawicieli banków oraz ZUS-u. Była to także doskonała 
okazja, by bezpośrednio poznać potrzeby seniorów, dotyczące poczucia 
bezpieczeństwa. Spotkaniu towarzyszyła wystawa plakatów profilaktycznych, 
w skład których wchodzi 10 prac plastycznych przygotowanych przez Studen-
tów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Rado-
miu. Szkolenie poświęcone było metodom działania oszustów, złodziei i wła-
mywaczy. Wystawę można było zobaczyć w każdej z 5 gmin na terenie powiatu 
żyrardowskiego w terminie od 13 do 26 września. Policjanci ostrzegali przed 
działaniami przestępców, posługujących się m.in. metodą „na policjanta” i „na 
wnuczka”, które są często modyfikowane. Nie zabrakło edukacji ekonomicznej 
mówiącej o bezpieczeństwie korzystania z nowoczesnych usług bankowych, 
kart płatniczych, rachunków internetowych oraz metod weryfikacji autentycz-
ności banknotów. Przestrzegano również przed tzw. super okazjami, akwizyto-
rami proponującymi okazyjne umowy na zakup sprzętu i usług.
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NOWOTWÓR TO TYLKO CZERWONE ŚWIATŁO, BY NA CHWILĘ ZAHAMOWAĆ

Październik to bardzo ważny miesiąc w profi-
laktyce onkologicznej. Świadomość, że to mie-
siąc profilaktyki raka piersi wydaje się już za-
korzeniać w świadomości kobiet. Coraz więcej 
kobiet ma świadomość regularnych badań. 
Czy jest coś, co możemy jeszcze zrobić, by za-
dbać o swoje zdrowie? Rozmawiamy o tym 
z Małgorzatą Klimkiewicz, trenerem medycz-
nym.
W profilaktyce nowotworów piersi jest kilka czynni-
ków. Od lat pracuję z kobietami, które przeszły już 
mastektomię, bardzo często jeszcze są w trakcie 
leczenia lub wracają do siebie po chemioterapii. 
One zwracają uwagę na jedno, że tak naprawdę nie 
dbały o siebie przez całe życie, nie zwracały uwa-
gi na to, co jedzą, na dietę. Nie zastanawiały się 
nad tym, jaki życia prowadzą, nie ćwiczyły. I równie 
istotnym czynnikiem jest tu stres. I gdybyśmy teraz 
wszystko to zaczęli analizować, okazałoby się, że te 
3 czynniki się nieustannie ze sobą łączą. Jeśli ktoś 
ćwiczy, to znajduje ujście dla stresu, a jeśli opanuje 
się stres, to dużo łatwiej kontrolować nasze nawy-
ki żywieniowe. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że 
przestrzegając diety, ćwicząc regularnie i prowa-
dząc spokojne życie unikniemy nowotworów, ale 
z pewnością możemy to ryzyko zmniejszyć. Cieka-
wostką jest też, że w 2009 roku we Florencji spotka-
łam master trenera od trixa, który powiedział mi, że 
mleko jest produktem, który kobiety powinny usu-
nąć ze swojej diety. Zaczęłam czytać na ten temat 
i powoli wprowadzać tę zasadę – najpierw u siebie, 
później u swoich klientek. Faktycznie widzę po swo-
ich podopiecznych, że wyeliminowanie produktów 
- wszystkich jogurtów, kefirów, mleka zwykłego - 
wpływa bardzo dobrze na ich samopoczucie i zdro-
wie. One szczupleją, zmienia się jakość skóry (nie 
tylko na twarzy, ale również na brzuchu, na udach) 
i przede wszystkim zdecydowanie rzadziej chorują 
nawet na niewielkie infekcje. Ten wspomniany tre-
ner zwrócił też moją uwagę na fakt, że zachorowal-
ność na nowotwory piersi u kobiet w Japonii jest 
znikoma. W jego teorii może to wynikać z faktu, że 
Japonki nie piją krowiego mleka i mają dużo zdrow-
szą dietę. Wracając jednak to profilaktyki nowotwo-
rów, z pewnością brak zrównoważonej diety ma tu 
ogromne znaczenie. 
I genetyka…
I genetyka, choć nawet genetykę można oszukać. 

Musimy pamiętać, że nawet jeśli moja mama i bab-
cia przeszły nowotwór piersi, nie jest to dla mnie wy-
rokiem, tylko wskazówką, by zdecydowanie bardziej 
o siebie zadbać. Znaczna większość moich klientek, 
z którymi ćwiczę od wielu lat, nawet jeśli od operacji 
minęło 5 – 6 lat, mówi, że każde badanie wywołuje 
w nich lęk. I to normalne, ale dbają o siebie, pro-
wadzą zdrowy styl życia, zupełnie inaczej dobierają 
dietę, ćwiczą. Poza tym wcześnie wykryty nowotwór 
daje świetne rokowania, więc przede wszystkim nie 
możemy bać się badań. 
Pracujesz z kobietami po mastektomii. Naj-
częściej, kiedy kobieta słyszy tę diagnozę, bar-
dzo często wycofuje się z życia towarzyskiego. 
Bardzo często słyszymy, że chorzy onkologicz-
nie zawężają swój świat do najbliższej rodzi-
ny, a nawet możemy to grono zawęzić jedynie 
do domowników. Jak udaje Ci się te kobiety 
zachęcić do wyjścia z domu?
Podejście do leczenia osób po przebytym nowo-
tworze w ostatnim czasie się zmienia. Coraz więcej 
jest badań i coraz więcej lekarzy mówi o tym, że ko-
biety, które uprawiają aktywność fizyczną po prze-
bytym nowotworze mają mniejsze ryzyko nawro-
tów choroby. Na początku nigdy nie zachęcam do 
zajęć grupowych nie tylko ze względu na stopniowe 
przekraczanie barier, ale głównie ze względu na to, 
że kobieta, która nie ma piersi albo ma sztuczną 
pierś, która jest jeszcze ruchoma, może odczuwać 
dyskomfort podczas ćwiczeń w grupie. Dlatego na 
wstępie proponuję ćwiczenia indywidualne, pod-
czas której staram się o miłą i intymną atmosferę, 
która ma budować bezpieczeństwo. Zauważyłam, 
że z biegiem czasu te kobiety same zaczynają szu-
kać zajęć grupowych, powoli wychodzą z tej swojej 
zbudowanej bezpiecznej przestrzeni. 
Wydaje mi się, że praca z kobietami po ma-
stektomii bywa trudna ze względu na delikat-
ność samego tematu i kobiecej psychiki. Z ja-
kimi najtrudniejszymi przypadkami musiałaś 
się zmierzyć?
Temat jest bardzo trudny, bo każda kobieta jest 
inna. Ostatnio trafiła do mnie młoda dziewczyna 
w trakcie chemioterapii. To dla mnie samej było to 
trudne. Młoda kobieta, która ma głęboką depresję. 
W sytuacji, kiedy kobieta jest w trakcie chemiotera-
pii, w dodatku czerwonej, nawet ćwiczenia nie wy-
glądają tak samo. Najczęściej kobiety, które do mnie 
przychodzą mają już zagojone rany po operacji, po 
konsultacji lekarskiej wiem, jakie ćwiczenia mogę 
z nimi wykonywać. To, co zawsze jest dla mnie naj-
większym wyzwaniem to psychika. Wydaje mi się, 
że w większości przypadków nie mam problemu, by 

otworzyć kogoś na budowanie relacji. Ale zdarzają 
się przypadki, które muszę konsultować z psychote-
rapeutą, a zdarza się, że zalecam swoim podopiecz-
nym, by z porady psychoterapeuty skorzystały. Sta-
ram się przekonać te kobiety, że nowotwór to nie 
wyrok, ale małymi krokami – powoli, powoli do przo-
du możemy dojść do zdrowia. Chciałabym, żeby no-
wotwór piersi był dla nich jedynie czerwoną lampką, 
która zapala się na jakiś czas i która każe nam na 
chwilę wyhamować, zrobić coś inaczej. Cieszy mnie 
to, że z perspektywy czasu większość kobiet, które 
przeszły leczenie onkologiczne, mówią, że dobrze, 
że to się wydarzyło, bo dzięki chorobie w ich życiu 
zmieniło się wiele rzeczy, zmieniły swoje priorytety.
Twoje działania są ciągle dość nowatorskie. 
Leczenie kobiet po mastektomii poprzez ruch 
chyba ciągle nie jest wystarczająco powszech-
ną metodą.
12 lat temu tak było. Sama czułam się wtedy jeszcze 
dość niepewnie, ale z biegiem czasu, kiedy zaczęłam 
się szkolić, bardzo dużo czytać na ten temat i bu-
dować praktykę, czuję, że naprawdę warto to robić. 
Bardzo często wymieniam się też doświadczeniem 
w grupie znajomych fizjoterapeutów, lekarzy, więc 
ta wymiana wiedzy jest bardzo naturalna. I tak wy-
chodzi z tego naprawdę fajny trening. Pracujemy 
w ścisłej współpracy z lekarzem. To znaczy, kobieta, 
która do mnie trafia, nie przynosi badań. Nie jestem 
lekarzem, ale to właśnie od lekarza musi mieć zielo-
ne, że może ćwiczyć zdarza mi się także, że sama też 
rozmawiam z lekarzem i pytam o różne rzeczy, choć 
najczęściej proszę o to pacjentki. Cały czas się szko-
lę, a mówimy o 20 latach doświadczenia w branży, 
bardzo dużo czytam na ten temat i tak naprawdę 
dzisiaj już niewiele rzeczy jest w stanie mnie zasko-
czyć. Choć zdarzają się klientki, które potrafią spę-
dzić mi sen z powiek, najczęściej są psychologiczną 
zagadką i tu muszę rozwiązać problem z terapeutą. 
Musimy też wiedzieć, że to nie jest tak, że choru-
jemy i to nie ma powiązania z naszymi emocjami. 
Wszystko ma powiązane z naszymi emocjami, więc 
jeśli ktoś choruje na chorobę tarczycy, kręgosłupa, 
to bardzo często bóle i ataki choroby są powiązane 
z nadmiernym stresem. Nie możemy naszego cia-
ła traktować odrębnie. Ja jestem trenerem, lekarz 
też ma swój zakres obowiązków, ale tylko wspólnie 
możemy osiągnąć najlepsze efekty. Przede wszyst-
kim zachęcam, by kobiety po prostu nie czekały 
w domu.

fot. Natalia Klapsa

PORADY I ZDROWIE

• 1 października 
ul. Okrzei 16

• 2 października
ul. F. de Girarda 5

• 3 października
ul. F. de Girarda 17

• 4 października
ul. Wittenberga 3

• 5 października
ul. Okrzei 16

• 6 października
ul. Limanowskiego 30

• 7 października
ul. 1 Maja 40

• 8 października
ul. 1 Maja 43

• 9 października  
ul. Okrzei 16

• 10 października
ul. 1 Maja 50

• 11 października
ul. Okrzei 51 C

• 12 października
ul. Al. Partyzantów 15

• 13 października
ul. Okrzei 16

• 14 października
ul. Al. Partyzantów 11/13

DYŻURY APTEK:

Apteka ESKULAP
ul. Filipa de Girarda 17

96-300 Żyrardów,

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 22:00
Sobota   08:00 – 20:00
Niedziela   10:00 – 18:00

R E K L A M A
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WZÓR NA ŻYRARDOWSKIE PAMIĄTKI

Już wkrótce w Muzeum Lniarstwa w Żyrardo-
wie ponownie zabrzmią krosna, a  spod ręki 
tkaczy wyjdzie tkanina żakardowa, tym razem 
nie z oryginalnym deseniem produkowanym 
dawniej w Zakładach Lniarskich, lecz z nowo-
czesnym wzorem, inspirowanym lokalną hi-
storią. Eksperci w dziedzinie tkactwa, a także 
graficy i historycy wybrali laureata konkursu 
na najlepszy projekt graficzny wzoru tkaniny 
żakardowej, organizowanego w ramach zada-
nia „Być jak… mistrz żakardowy”. Tkanina ze 
wzorem autorstwa Pauliny Wołowicz zostanie 
wykorzystana do uszycia żyrardowskich lnia-
nych pamiątek.
Na  przestrzeni sierpnia br.  został zorganizowany 
konkurs na zaprojektowanie nowego wzoru tkaniny 
żakardowej. Była to  doskonała okazja dla grafików 
oraz pasjonatów wzornictwa do zaangażowania się 
w  działania na  rzecz podtrzymania lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego oraz twórczego podejścia do hi-
storii i tradycji poprzemysłowej. Na konkurs nadesła-
no 10 projektów graficznych, które w głównej mierze 
nawiązywały do  motywów roślinnych – kwiatu lnu, 
który jest symbolem przemysłu lniarskiego, jak i sym-
bolem Żyrardowa.
Oceną prac zajęło się pięcioosobowe jury, składa-
jące się z  przedstawicieli żyrardowskich instytucji, 
artystów czy historyków. W skład komisji konkurso-
wej weszli: Jacek Czubak – Pełnomocnik Prezydenta 

Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa, 
Łukasz Kasperczyk – Dyrektor Wydziału Kultury i Pro-
mocji Miasta Żyrardowa, Bogusław Nietrzebka – Dy-
rektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardo-
wie, Zbigniew Kołaczek – żyrardowski artysta plastyk 
oraz Bożena Tober – tkacz, wieloletni pracownik Za-
kładów Lniarskich.
„Wybór laureata konkursu okazał się dość trudny. 
Wszystkie nadesłane prace spełniały wymagania tech-
niczne, a także merytorycznie wpisywały się w założenia 
konkursu. O wyborze laureata zadecydowała w głównej 
mierze możliwość odtworzenia wzoru na tkaninie, czyli 
techniczne możliwości przygotowania wzornicy krosna 
żakardowego, jak i możliwość najszerszego zastosowa-
nia tkaniny z zaprojektowanym wzorem, która umożliwi 
nam później uszycie żyrardowskich pamiątek.” – mówi 
Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową 
o wartości 1 tys. zł oraz  fragment tkaniny żakardo-
wej z zaprojektowanym przez niego wzorem. Tkani-
na zostanie wyprodukowana w  ramach otwartych 
pokazowych warsztatów dostępnych bezpłatnie dla 
wszystkich odwiedzających Muzeum Lniarstwa w Ży-
rardowie.
Konkurs na  zaprojektowanie nowego wzoru ża-
kardowego był jednym z  działań organizowanych 
w ramach zadania pn. „Być jak… mistrz żakardowy”, 
którego celem jest przybliżenie mieszkańcom świa-

ta żyrardowskich żakardów. Organizatorom projektu 
zależy, żeby zaangażować lokalną społeczność w ży-
cie placówki. Dlatego też w pierwszej połowie wrze-
śnia w mediach społecznościowych Muzeum Lniar-
stwa zorganizowano głosowanie, gdzie spośród 20 
oryginalnych deseni produkowanych dawniej w Za-
kładach Lniarskich, internauci wybrali pięć z  nich, 
które zostaną utkane na  muzealnych krosnach 
i przeznaczone do uszycia żyrardowskich pamiątek. 
Uczestnicy projektu mieli również okazję przyjrzeć 
się z  bliska pracy mistrza żakardowego, desena-
torki i  karciarza, arkadownika, nawlekacza osnów 
czy tkaczki oraz poznać ginące zawody w ramach or-
ganizowanych bezpłatnych warsztatów z cyklu „Być 
jak…”, które były prowadzone w Muzeum Lniarstwa 
w Żyrardowie na przestrzeni sierpnia i września.
W  październiku przewidziany jest ostatni cykl zajęć 
pn. „Być jak szwaczka”, podczas których będzie moż-
na nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi ma-
szyny krawieckiej.
Zadanie pn.  „Być jak… mistrz żakardowy – historia 
zaklęta w ginących zawodach dawnej żyrardowskiej 
fabryki lnu”, realizowane przez Lokalną Organizację 
Turystyczną Mazowsza Zachodniego, współfinanso-
wano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE-
FIO na lata 2021-2030.
Informacja prasowa Muzeum Lniarstwa

KULTURA
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ul. Tadeusza Kościuszki 13
96-300 Żyrardów

tel.: 516 932 962
jesteśmy dla was otwarci od poniedziałku 

do niedzieli w godzinach 11-21

 

Pionowo

1. Skrót od Okręgowej Spół-
dzielni Mleczarskiej 

2. Materiał, z którego wykony-
wane są sztućce 

3. Owad, który kojarzy nam się 
z uciążliwymi użądleniami 
jednak jest też pożyteczny, 
ponieważ żywi się mszyca-
mi, mączlikami i gąsienicami

4. Warzywo o licznych wła-
ściwościach i wartościach 
odżywczych, wyglądem 
przypomina dużą szyszkę

5. Np. struś, kura, kaczka
6. Rodzaj drzewa, z którego 

możemy pozyskać sok
7. Rodzaj pulchnego, chrupią-

cego wafla
8. Owoce, z których możemy 

zrobić wino 
9. Stosowany jako przyprawa 

zakwaszająca
10. Gatunek ryby często uży-

wanej do past 
11. Deser spożywany na 

zimno 
12. Przyprawa o charaktery-

stycznym smaku, stoso-
wana do ciast, kompotów, 
likierów

15. Napar przyrządzany z liści 
i pąków roślin 

16. Owoc, którego miąższ ma 

kolor zielony 
18. Roślina jednoroczna nale-

żąca do rodziny kapusto-
watych

21. Potrawa zawierająca ka-
wałki mięsa, cebulę i inne 
warzywa

22. Suszona kora używana 
jako przyprawa

24. Zimny, gęsty sos do ma-
czania pieczywa, warzyw 
itp.

26. Jednoroczna roślina 
warzywna uprawiana dla 
jadalnej bulwy o różowej, 
czerwonej lub fioletowej 
skórce

28. Mięso z krowy lub z wołu
29. Jej owoce są źródłem przy-

prawy zwanej laskami 
30. Krem z dodatkiem orze-

chów laskowych i kakao
32. Kucharz odpowiedzialny 

za napisanie przepisów do 
książki kulinarnej 

34. Zupa z kapusty kiszonej
35. Produkt spożywczy otrzy-

mywany z mleka
36. Bigosu … żyrardowska re-

stauracja, w której Magda 
Gessler przeprowadziła 
kuchenną rewolucję

40. Gatunek warzywa z rodzi-
ny selerowatych

43. Gatunek dużego ptaka 
z rodziny kurowatych

45. Przyprawa stosowana do 
wzmacniania smaku np. 
herbaty

46. Suszone owoce 
48. Kluska, zwykle faszerowa-

na grzybami lub mięsem, 
dodawana do niektórych 
zup

49. Przyprawa o żółtym 
kolorze

51. Mateusz – restaurator, 
właściciel restauracji Sen 
i Warszawa Wschodnia 

52. Twardy ser podpuszczko-
wy z mleka krowiego

53. Wojciech Modest … - re-
staurator

55. Potrwa przygotowywana 
z płatków owsianych 

56. Ciasto z dodatkiem jabłek 
58. Kiełbasa dodawana do 

żurku 
60. Pomieszczenie dla pszczół 
62. Nakrycie na stół 
64. Rodzaj rośliny wykorzysty-

wanej do kompotów
66. Pieczywo z mąki i wody 

na drożdżach lub na 
zakwasie, formowane 
w bochenki

67. Przyprawa korzenna uzy-
skiwana z kłączy rośliny 

o tej samej nazwie
69. Zwierzę z rodziny świń, 

cenione przez myśliwych
70. Ciasto biszkoptowe z baka-

liami
71. Zwierzę robocze znane ze 

swojej siły 
72. Gatunek rośliny o jadal-

nych, dużych, zielonych 
nasionach 

73. Jadalne wodorosty używa-
ne zwykle do przygotowy-
wania sushi

Poziomo

4. Sos pomidorowy podawany 
do frytek 

6. Rodzaj przekąski pochodzą-
cej z Włoch, podawanej 
z pomidorami i bazylią 

9. Ciekła substancja tłuszczowa
10. Ciasto przekładane makiem
13. Roślina zielna silnie aro-

matyczna, bogata w olejek 
eteryczny, używana np. jako 
przyprawa do pomidorów

14. Dwuletnia, cebulkowa rośli-
na warzywna, używana jako 
przyprawa kuchenna oraz 
środek leczniczy

17. Czerwony przedstawiciel 
skorupiaków

19. Ptactwo domowe
20. Jedna z najdroższych przy-

praw na świecie
21. Rodzaj włoskich klusek 
23. Rodzaj angielskiego sera, 

produkowanego z krowiego 
mleka

25. Polski fast food
27. Łodyżki roślin okopowych 

np. pietruszki 
28. Mięso ze świni 
31. Mięso z dzikich zwierząt
33. Czerwony, pospolity kwiat 

polny rośliny o tej samej 
nazwie, często występujący 
w zbożach jako chwast

37. Ciasto urodzinowe 
38. Pan … fikcyjna postać 

z animowanego serialu 
SpongeBob Kanciastoporty, 
właściciel restauracji typu 
fast food

39. Rodzaj słonej przekąski 
41. Owoc figowca
42. Placek z ciasta drożdżowe-

go, smażony na tłuszczu
44. Tabletki do ssania zawiera-

jące porost islandzki 
45. Maciej …– polski kucharz, 

prowadził programy o te-
matyce kulinarnej 

47. Słodki czerwony owoc 
50. Rodzaj ryby żyjącej w Bał-

tyku
51. Ptak żyjący dziko lub hodo-

wany

54. Nazwa formacji, w której 
lecą dzikie gęsi 

55. Rodzaj pszenicy 
57. Gordon …– znany kucharz 
59. Organiczny związek che-

miczny 
61. Przyprawa z wysuszonych 

liści i łodyg, używana np. 
do pizzy 

63. Ciastko przekładane kre-
mem

65. Pascal … – francuski ku-
charz polskiego pocho-
dzenia

68. Masa z owoców i cukru 
przetarta i gotowana

70. Wodorost morski, używany 
w japońskiej kuchni do 
przyprawiania potraw

72. Rodzaj wędliny wykorzysty-
wanej np. do jajecznicy 

74. Ciastko z ubitej piany 
z białek

75. Urządzenie służące do me-
chanicznego uzyskiwania 
soku z owoców lub warzyw

76. Rodzaj drzewa, którego 
owocami są żołędzie 

77. Dodawane np. do sernika
78. Rodzaj sosny, której nasio-

na są jadalne i znane jako 
orzeszki

79. Przyrząd do opiekania 
kromek pieczywa

Wyślij sms w treści wpisując hasło krzyżówki na numer +48 515 789 700.  
Pięć pierwszych osób, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę  
otrzyma Burger Chesse (200g wołowiny) od Fat Daddy’s.

Rozwiązanie
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Kleofaski – podróż do przeszłości
Gmina Wiskitki ma bogatą historię, o czym miesz-
kańcy przekonują się na każdym kroku. Kultywo-
wanie tradycji, które wzmacniają przynależność 
lokalną staje się coraz bardziej powszechna 
w gminie. Nie jest to jedynie domena samych Wi-
skitek, ale również ościennych sołectw. Doskona-
łym przykładem jest Guzów, którego mieszkańcy 
od 7 lat w ostatnie dni września wspominają Kle-
ofasa Michała Ogińskiego.

265 rocznica urodzin Kleofasa Michała Ogińskiego 
i 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja były 
okazją do spotkania mieszkańców Guzowa i okolic. 
26 września społecznicy z Guzowa zorganizowa-
li uroczystość, która pozwoliła zebranym gościom 
przenieść się w czasie. 

Wyjątkowość tego wydarzenia wynika nie tylko z hi-
storii, która stała się inspiracją. Za tym Kleofaskami 
stoją przede wszystkim ludzie ze Stowarzyszenia 
SOS Polacy, mieszkańcy Guzowa. To właśnie oni siłą 
własnych rąk i ogromnym zaangażowaniem zbudo-
wali tradycję Kleofasek, której celem jest edukacja 
młodzieży w kierunku lokalnego patriotyzmu. 

Nie od dziś wiadomo, że nauka przez zabawę to 
najlepsza metoda, dlatego Kleofaski przesiąknięte 
są elementami, które zwiększają wiedzę na temat 

wydarzeń związanych z życiem Guzowa. Sama uro-
czystość inspirowana była życiem i twórczością Kle-
ofasa Michała Ogińskiego, kompozytora urodzone-
go w Guzowie.

Organizatorzy w tradycyjnych strojach, inspirowa-
nych modą XVIII wieku, zaprezentowali się pod-
czas tradycyjnego Poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” 
Ogińskiego. I choć na wszystkich pokaz tańca zrobił 
duże wrażenie, na uwagę zasługuje fakt, że szla-
checkie stroje nie były wypożyczone, a uszyte przez 
lokalną krawcową na potrzeby tego wydarzenia. To 
właśnie zbierane podczas Kleofasek datki pozwa-
lają na rozwój tej uroczystości również w zakresie 
kostiumów. 

Po oficjalnej części odbył się piknik na terenie gu-
zowskiego stadionu, gdzie przedstawiono insce-
nizację bitwy polsko - bolszewickiej z 1920 roku. 
Nie mogło zabraknąć także Guzowianek, lokalnego 
Koła Gospodyń Wiejskich, które w połowie wrze-
śnia zainaugurowały swoją działalność. Goście mo-
gli skosztować tradycyjnej pajdy chleba ze smalcem 
i ogórkiem małosolnym, bigosu, pierogów z czer-
wonym barszczem i oczywiście piętrzących się wy-
pieków. Na najmłodszych mieszkańców sołectwa 
czekały „dmuchańce” i karuzele.

FOTOREPORTAŻ
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GDZIE NA WAKACJE W LISTOPADZIE?  
ZAPLANUJ SWÓJ URLOP TERAZ!

Jakie kierunki przywitają Cię wymarzonym 
wakacyjnym klimatem? Przeczytaj arty-
kuł i zainspiruj się, gdzie jechać na wakacje 
w listopadzie! Podsuwamy listę topowych 
miejsc gwarantujących najlepszy urlop.
Tajlandia – egzotyczne wakacje jesienią
Pozwól sobie na niezapomniany relaks w rajskiej Taj-
landii. Kierunek ten od lat podbija serca turystów ze 
względu na ogromną różnorodność, krajobrazy jak 
z pocztówek i dostępność wielu miejsc pozwalających 
na wymarzony wypoczynek.
Jeśli zastanawiasz się, gdzie jechać na wakacje w listo-
padzie, wybierz Phuket, Krabi, lub jedną z wielu eg-
zotycznych wysepek i zażyj kąpieli w ciepłym morzu. 
Wizyta w tym wyjątkowym kraju to również okazja do 
zobaczenia ciekawych zabytków buddyjskich, poznania 
lokalnej tradycji i skosztowania przysmaków tajskiej 
kuchni. Dodając do tego gorące słońce i temperatury 
w okolicy 30 stopni, mamy gotowy przepis na udane 
wakacje.

Odkryj piękną Afrykę – Kenia i Zanzibar cze-
kają!
Afryka odsłoni przed Tobą swoje prawdziwe skar-
by. Wakacje w Kenii to niepowtarzalna okazja, aby 
zobaczyć bogactwo fauny i flory dzięki wycieczce 
na fotograficzne safari. Na uwagę zasługują 
również przepiękne plaże pokryte białym piaskiem 
i imponujące rafy koralowe, które na pewno 
zachwycą miłośników nurkowania. Wystarczy 
wybrać jeden z atrakcyjnych hoteli i pozwolić 
sobie na odpoczynek w najlepszym stylu.
Niedaleko Kenii leży słynna afrykańska wyspa 
–  Zanzibar. Zachwyca barwną kulturą, niesamo-
witymi krajobrazami, wyjątkowo czystym wybrze-
żem i przepyszną kuchnią. Jeśli marzysz o egzo-
tycznym klimacie, wypełnionym  aromatycznymi 
zapachami i smakami, urlop na Zanzibarze z pew-
nością przypadnie Ci do gustu. Na aktywnych cze-
ka z kolei bogata oferta sportów wodnych i wiele 
ciekawych miejsc do snorkelingu i nurkowania.

Postaw na Wyspy Kanaryjskie!
Jeśli pragniesz wygrzewać się w promieniach go-
rącego słońca i wolisz bliższe loty, wakacje w listo-
padzie na Wyspach Kanaryjskich to trafny wybór. 
Temperatury utrzymują się wtedy w granicach 26 
stopni, a woda w Oceanie jest jedynie kilka 
stopni chłodniejsza. Każda z wysp ma w so-

bie coś wyjątkowego –   Fuerteventura  zachęca 
piaszczystymi plażami,  Lanzarote  wulkanicznym 
krajobrazem, a  Teneryfa  kryje w sobie piękno 
natury, w tym wulkan Teide będący najwyższym 
szczytem w Hiszpanii.
Możesz też wybrać mniej popularną La Palmę, La 
Gomerę  słynącą z dziewiczych krajobrazów, czy 
bardziej imprezową  Gran Canarię. Wyspy Kana-
ryjskie to też raj dla miłośników sportów wodnych 
i wszystkich osób, które planują aktywne wakacje 
last minute.

Gorący Egipt – tanie wakacje all inclusive
Zastanawiasz się, gdzie jest ciepło w listopadzie? 
Wybierz Egipt. Znajdziesz tu ekskluzywne hotele 
w bardzo atrakcyjnych cenach, szczególnie jeśli 
zdecydujesz się na wakacje last minute. W Egip-
cie czeka na Ciebie wiele atrakcji – czas wypełni 
zwiedzanie wspaniałych zabytków, podziwianie 
imponującej rafy koralowej i korzystanie z lokal-
nych atrakcji. Udaj się do Marsa Alam lub Sharm 
El Sheikh  i odpocznij na całego. Na zwiedzanie 
poleca się Wielka Piramida Cheopsa w Gizie, 
Luksor, czyli «miasto pałaców», czy słynna Dolina 
Królów.

Karaiby – spełnienie marzeń o rajskim urlo-
pie
Chcesz zasmakować egzotycznego klimatu 
na wyspach? Karaiby mogą spełnić Twoje ma-
rzenia. Urlop na Dominikanie, Kubie, czy Ja-
majce  dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń, 
gdyż każda z wysp kryje w sobie najciekawsze 
atrakcje.  Dominikana  zwana „Perłą Karaibów” 
to raj dla miłośników plażowania i przepięknych 
krajobrazów – wybrzeże wyspy znane jest z pięk-
nych pocztówek wakacyjnych. Aktywni będą mo-
gli skorzystać z bogatej oferty sportów wodnych, 
a także możliwości zobaczenia dziewiczych Par-
ków Narodowych.
Z kolei Kuba przeniesie Cię w gorący klimat salsy, 
pięknej przyrody i plaż, a także ciekawych zabytków 
wpisanych na listę UNESCO. Wizyta w Hawanie to 
dobra okazja, aby zobaczyć prawdziwe oblicze 
Kuby i poczuć gorącą atmosferę tętniących 
życiem uliczek.  Wakacje na Jamajce  będą na 
pewno udane dzięki gościnnym mieszkańcom, 
rozbrzmiewającym wszędzie rytmom reggae 
i odpoczynku na piaszczystych plażach z białym 
piaskiem.

Poznaj urok pobliskich wysp
Będąc w temacie wysp warto wspomnieć 
o  Malcie.  Ta niewielka wyspa położona na 
Morzu Śródziemnym urzeka ciekawymi 
zabytkami, smaczną kuchnią, bogatym życiem 
nocnym i różnorodnymi plażami. Warto też 
zobaczyć jaskinię Blue Grotto mieniącą się różnymi 
odcieniami turkusu, a to tylko jedna z wielu atrakcji 
czekających na turystów. W listopadzie pogoda 
na pewno pozwoli odpocząć Ci od polskiej jesieni 
– będzie ok 21 stopni w ciągu dnia.
Urlop na Cyprze  Północnym to również dobry 
pomysł na oderwanie się od rzeczywistości. 
Atrakcyjne oferty last minute pozwolą na urlop 
po okazyjnych cenach. Co czeka Cię na Cyprze? 
Piękne miasta i starożytne zabytki, cudowne 
plaże i morze atrakcji. Nie martw się o pogodę – 
w listopadzie temperatury mogą sięgać nawet 24 
stopni.

Turcja - kraj na styku dwóch kontynentów
Wśród atrakcyjnych kierunków wysoko uplaso-
wała się Turcja. Nic dziwnego – ciekawa kultura, 
bogactwo smaków i zapachów, kolorowe bazary 
i atrakcyjne wakacyjne kurorty sprawiają, że turyści 
chętnie powracają w te strony. Listopad to dobry 
czas na zwiedzanie najlepszych zabytków w Stam-
bule, czy odwiedzenie słynnej Kapadocji. Wybierz 
jeden z hoteli na Riwierze Tureckiej i odpocznij tak 
jak lubisz.
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Karol August Dittrich - historia wielkiego fabrykanta

Wiele nowych, niepublikowanych 
wcześniej informacji o rodzinie 
Dittrich i samym Karolu Auguście, 
jednym z ojców sukcesu Zakładów 
Żyrardowskich i samego 
Żyrardowa.

Karol August Dittrich, a właściwie 
Carl August Dietrich, jak widnieje 
w dokumentach z jego wczesnych 
lat, urodził się 30 września 1819 
r. w Lipsku w królestwie Saksonii; 
w mieście, niedaleko którego 6 lat 
wcześniej rozegrała się wielka Bitwa 
Narodów, uznana za największą bitwę 
lądową na Starym Kontynencie, jaką 
stoczono przed wybuchem I Wojny 
Światowej. Ojcem Karola był Johann 
Georg (Jan Jerzy) Dietrich, właściciel 
jednej z wielu gospód w Lipsku 
i poddany króla Saksonii Fryderyka 
Augusta I z dynastii Wettinów, którego 
twórcy tzw. Konstytucji 3-Maja wskazali 
jako przyszłego króla Polski, a który 
w latach 1807-1813 sprawował władzę 
w podległym Napoleonowi Księstwie 
Warszawskim.

Matką Karola Augusta była Christiane 
Friederike (Krystyna Fryderyka) Zäuner 
urodzona w miejscowości Eisleben, 
rodzinnym mieście Marcina Lutra; 
druga i ostatnia żona Johanna Georga 
Dietricha. O jego pierwszej żonie 
wiemy niewiele; na nazwisko miała 
Sridricka i zmarła krótko po ślubie, 
prawdopodobnie przy porodzie. 
Z danych, które udało mi się uzyskać 
między innymi z księgi meldunkowej 
dla miasta Lipska z lat 1814-1831 
wynika, że oryginalna pisownia 
nazwiska rodowego Karola Augusta 
to nie Dittrich, a Dietrich. Pod tym 
nazwiskiem urodził się Karol i jego trójka 
rodzeństwa. Zmiana pisowni dokonała 
się w latach 30. lub 40. XIX w. i możliwe, 
że miała związek z działalnością rodziny 
na terenie północnych Czech i Moraw, 
gdzie uproszczona forma zapisu tego 
nazwiska była po prostu łatwiejsza 
do zapamiętania dla Czechów. Samo 
nazwisko Dietrich/Dittrich było i nadal 

jest bardzo popularne u naszych 
zachodnich sąsiadów, zaś w Polsce 
możemy je spotkać w większym 
zagęszczeniu na południowym-
zachodzie kraju, gdzie występuje dość 
często też jego spolszczona forma 
w postaci Dytrich/Dytrych.

Dietrichowie byli wyznania 
e w a n g e l i c k o - a u g s b u r s k i e g o . 
Najstarszym dzieckiem Johanna 
Georga i Christiane Friederike był 
Gustaw Wilhelm, urodzony w 1814 r. 
Dwa lat później urodziła się im córka 
Auguste Emilie, następnie Carl August 
w 1819 r. i jako ostatni Heinrich 
Ludwig w 1823 r. Rodzina Dietrich nie 
należała do grona zamożnych rodzin 
przemysłowców, czy liczących się 
kapitalistów z branży włókienniczej, 
jak zakładano we wcześniejszych 
publikacjach naukowych na temat 
historii Żyrardowa czy Zakładów 
Żyrardowskich i jak niestety często 
dalej się powtarza. Przez to błędne 
założenie od razu nasuwa się myśl, 
że wszystko to, co osiągnął Karol 
August, to tylko pomnożenie majątku 
otrzymanego po bogatym ojcu. 
Tymczasem Dietrichowie należeli raczej 
do biedniejszej klasy średniej, biorąc 
pod uwagę wszystkich mieszkańców 
Lipska, a twórcą bogactwa rodziny był 
dopiero Karol August.

Gospoda, której właścicielem był jego 
ojciec, stanowiła dach nad głową dla 
kilku osób wynajmujących tu łózko 
do spania oraz miejsce, gdzie mogli 
zjeść coś ciepłego. W związku z tym 
nie przynosiła też dużych dochodów. 
Mimo to wiemy, że Johann Georg 
inwestował w edukację swoich synów, 
dzięki czemu umożliwił im lepszy 
początek i dał większe możliwości, 
niż sam posiadał będąc w ich wieku. 
Po skończonej nauce, Karol August 
pracował w różnych miejscach 
związanych z rozwijającym się w okolicy 
przemysłem włókienniczym, aż 

w końcu został agentem handlowym 
w firmie założonej w Lipsku w 1820 r. 
przez dwóch braci Harkort (nie Harkot 
jak błędnie się podaje): Gustawa i Carla 
Friedricha, a zajmującej się między 
innymi handlem przędzą angielską 
w północnej części cesarstwa 
austriackiego.

Szef Karola Augusta, Gustaw 
Harkort był bardzo wpływową 
osobą w Lipsku, jak i całej Saksonii. 
Od czasu sprowadzenia się do 
Lipska z miejscowości Westerbauer 
w Westfalii, dał się poznać jako sprawny 
przedsiębiorca i polityk. Odpowiadał 
za powstanie Lepziger Bank, był 
prezesem budowy kolei mającej 
połączyć Lipsk ze stolicą królestwa 
Saksonii – Dreznem, nadzorował 
budowę kolei Lipsk-Magdeburg, 
a do tego wspierał artystów z Lipska 
i finansował rozwój sztuki oraz kultury 
w tym mieście. Czy był wzorem dla 
młodego, rozpoczynającego dopiero 
swoją wielką karierę, a pochodzącego 
przecież z niezbyt zamożnego domu 
Karola Augusta? Czy swoją postawą, 
majątkiem i posiadanymi wpływami 
rozbudził jego ambicje, wyznaczył mu 
dalszy kierunek? Na pewno praca dla 
firmy należącej do braci Harkort była 
dla dwudziestoparoletniego Karola 
Augusta świetną życiową lekcją, która 
jak się później okazało, doskonale 
przygotowała go na stojące przed 
nim wyzwania, pozwoliła mu zdobyć 
potrzebne kontakty, doświadczenie 
i niewielki kapitał początkowy.

W połowie lat 40. XIX w. Karol August, 
którego nazwisko już wówczas było 
zapisywane jako Dittrich, rozpoczął 
bliską współpracę z młodszym od 
siebie o trzy lata Karolem Teodorem 
Hielle, pracującym w rodzinnej firmie 
Joseph May & Söhne w Schönlinde, 
założonej przez jego dziadka, 
a kierowanej wtedy przez Franza 
Maya, czyli brata matki Karola 
Teodora. Rodzina Hielle wywodziła się 
z sąsiedniej miejscowości Schönbuche, 

oddalonej od Schönlinde zaledwie 
o niecały kilometr. Obie miejscowości 
znajdujące się w regionie Szluknowsko, 
stanowiącej dziś najdalej na północ 
wysunięty obszar Republiki Czeskiej, 
swoją historią sięgały średniowiecza i od 
momentu powstania, w zdecydowanej 
większości zamieszkiwała je 
niemieckojęzyczna ludność wyznania 
rzymskokatolickiego.

W 1847 r. Karol Teodor Hielle poślubił 
w Schönlinde córkę swojego wujka 
Franza Maya – Florę Joannę. Z kolei 
rok później drugą córkę Franza Maya 
- Teresę Elżbietę, poślubił w tym 
samym kościele pod wezwaniem Marii 
Magdaleny, Karol August Dittrich. 
Rodzina Dittrichów zamieszkała 
w domu teścia, znajdującym się przy 
ówczesnej Schönbüchler Strasse, który 
powstał najprawdopodobniej w 1766 
r., a wybudował go producent mydła 
Dominik Rösler. Po śmierci Röslera 
dom dziedziczyły kolejne pokolenia 
jego potomków, aż stał się własnością 
syna Elżbiety Rösler i Johanna Josepha 
- Franza Maya, a następnie jego córki 

fot.Karol August Dittrich fot.Pierwsze biuro firmy Hielle & Dittrich

fot.Teresa Elżbieta Dittrichfot.Karol August Dittrich
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Teresy Elżbiety i jej męża Karola 
Augusta Dittricha. W 1863 r. Karol 
August kupił sąsiedni budynek wraz 
z przylegającym do niego budynkiem 
gospodarczym i kazał je zburzyć, 
a na uzyskanej przestrzeni postawił 
dwa nowe domy prezentujące różne 
style architektoniczne, które wraz 
z pierwotnym domem Dittrichów 
utworzyły imponującą całość – 
największy dom w Schönlinde.

1 stycznia 1849 r. Karol August 
Dittrich i Karol Teodor Hielle założyli 
firmę Hielle & Dittrich z siedzibą 
w Schönlinde. Firma ta zajmowała się 
handlem przędzą na rynku austriackim 
oraz na mocno podzielonym rynku 
niemieckim, a wspólnicy stopniowo 
poszerzali swoją działalność, stając 
się akcjonariuszami i właścicielami 
różnych małych zakładów 
rzemieślniczych. Niedługo później 
nabyli niewielką fabrykę lniarską 
w oddalonej od Schönlinde o ok. 250 
km miejscowości Mährisch Schönberg 
(dzisiejszy Šumperk), gdzie już od 
XVIII w. prężnie rozwijał się przemysł 
włókienniczy, głównie ten lniany, 
a w 1842 r. uruchomiono tu pierwszą 
mechaniczną przędzalnię lnu na 
Morawach. Z posiadania fabryki 
w tej miejscowości wziął się późniejszy 
błąd w publikacjach dotyczących 
Żyrardowa, jakoby Dittrich i Hielle 
pochodzili z Moraw, lub że tylko 
Dittrich pochodził z Moraw, a Hielle ze 
Śląska.

To w Mährisch Schönberg 
ponad trzydziestoletni wspólnicy 
testowali rozwiązania zastosowane 
niedługo później na większą skalę 
w Żyrardowie, w którym kontrolę 
nad Fabryką Wyrobów Lnianych 
sprawował w tym czasie Bank Polski. 
Na początku lat 50. XIX w., władze 
Banku postanowiły sprzedać mocno 
zadłużoną i nierentowną żyrardowską 
fabrykę zatrudniającą wtedy około 
500 osób, jednak szybko okazało się, 
że nie było na nią chętnych. Dopiero 

po ogłoszeniu w kraju i zagranicą 
sprzedaży Fabryki Wyrobów 
Lnianych „pod nader ułatwionymi 
warunkami” - czyli z możliwością 
łatwiejszego dostępu do kredytów 
na jej rozwój i funkcjonowanie, Bank 
Polski otrzymał dwie konkurencyjne 
oferty. Jedna wpłynęła od Samuela 
Fränkla, n iemieckiego przedsiębiorcy 
żydowskiego pochodzenia 
i poddanego króla pruskiego, 
właściciela między innymi dużej fabryki 
włókienniczej w Prudniku. Druga 
propozycja wpłynęła od firmy Hielle 
& Dittrich z siedzibą w Schönlinde, 
a złożyli ją Karol Teodor Hielle 
i Karol August Dittrich. I to właśnie 
ich propozycja okazała się lepsza dla 
Banku Polskiego, a przede wszystkim 
dla rozwoju samej żyrardowskiej 
fabryki oraz osady fabrycznej.

Oferty różniły się planami co 
do przyszłego rozwoju Fabryki 
Wyrobów Lnianych w Żyrardowie, 
a przedstawione założenia Hielle 
i Dittricha, przerosły najśmielsze 
oczekiwania urzędników Banku 
- wspólnicy z Schönlinde chcieli 
zainwestować zdecydowanie więcej 
swoich pieniędzy w modernizację 
i rozbudowę fabryki niż Samuela 
Fränkel oraz zaciągnąć duże pożyczki 
w Banku Polskim. Dodatkowo obaj 
byli polecani przez kilku wpływowych 
bankierów wiedeńskich, między innymi 
barona Denisa von Eskelesa i Johanna 
Heinricha Stametza oraz jednego 
z bankierów berlińskich o nazwisku 
Mosner/Moser, jako świetni fachowcy 
i odpowiedzialni przedsiębiorcy. Po 
krótkich negocjacjach, 13 marca 
1857 r. w kancelarii notarialnej 
znajdującej się przy ul. Miodowej 
w Warszawie, a należącej do wówczas 
prawie 33-letniego Stanisława Jakuba 
Jasińskiego herbu Złotowąż, rejenta 
kancelarii ziemiańskiej guberni 
warszawskiej, został podpisany akt 
kupna-sprzedaży osady fabrycznej 
i kolonii Żyrardów oraz osady 
fabrycznej Szyszka.

W imieniu Banku Polskiego, który 
pozbywał się wymienionych własności, 
kontrakt podpisał urzędnik bankowy 
Tomasz Ilnicki, zaś w imieniu dwóch 
wspólników z Schönlinde, podpis 
złożył Karol Teodor Hielle, dysponujący 
pisemnym upoważnieniem od swojego 
wspólnika i zarazem szwagra – Karola 
Augusta Dittricha. Czemu w Warszawie 
nie zjawił się wtedy Karol August, by 
móc osobiście podpisać najważniejszy 
dokument w swoim życiu? Ponieważ 
dokładnie tydzień wcześniej 
w Schönlinde, na świat przyszło kolejne 
dziecko jego i Teresy Elżbiety - córka 
Anna Ludwika, w przyszłości żona 
Aloisa Ludwika Eugena Marcellina, 
z którym zamieszkali na początku lat 
80. XIX w. w tzw. pałacyku tyrolskim 
w Żyrardowie.

Dopiero ponad dwa miesiące później, 
27 maja 1857 r., do Warszawy 
przyjechał Karol August Dittrich i w tej 
samej kancelarii, przed tym samym 
rejentem Stanisławem Jasińskim, 
zaświadczył, że podpisany wcześniej 
kontrakt zatwierdza. Następnie 

podpisano jeszcze dodatkowe 
porozumienia i tytuły własności osady 
fabrycznej oraz kolonii Żyrardów, 
a także osady fabrycznej Szyszka, 
zostały przepisane na Karola Teodora 
Hielle i Karola Augusta Dittricha. 
Fabrykę oraz dwie osady sprzedano 
(na kredyt, spłacony w 1893 r.) za 96 
tysięcy rubli. Wspólnicy zobowiązali się 
także zainwestować w żyrardowską 
fabrykę ponad 80 tysięcy rubli 
(w sumie zainwestowali znacznie 
więcej), wziąć z Banku Polskiego 
pożyczkę na ponad 100 tysięcy rubli 
na dalszą jej rozbudowę, wykupić cały 
zalegający w magazynach surowiec 
i półprodukty należący do Banku, 
choćby się już nie nadawały do użycia, 
przy 35% rabacie od aktualnej ceny 
rynkowej oraz wypełnić podpisane 
wcześniej z księciem Zygmuntem 
Radziwiłłem z Nieborowa i hrabią 
Adamem Krasińskim z Radziejowic, 
kontrakty na zakup od nich drewna na 
potrzeby fabryki.

Tak zaczął się nowy rozdział nie tylko 
w życiu Karola Augusta i rodziny 
Dittrich, ale także samej żyrardowskiej 
fabryki, która w końcu znalazła się 
w odpowiednich rękach. Zakup 
odległej o ok. 500 km od Schönlinde 
nierentownej i od lat przynoszącej 
straty fabryki, jeszcze w kraju, którego 
języka ani Hielle ani Dittrich nie 
znali, a gdzie zainwestowali przecież 
wszystkie swoje pieniądze, przy tym 
zadłużając się na olbrzymie sumy, był 
niesamowicie odważną, czy wręcz 
szaleńczą decyzją. Jednak dzięki 
postawieniu wszystkiego na jedną 
kartę; dzięki ich umiejętnościom 
organizacji i zarządzania oraz wiedzy 
i zdobytemu doświadczeniu, obaj 
osiągnęli ogromny sukces, także ten 
finansowy, fabryka się stale rozrastała, 
zatrudniając z roku na rok coraz więcej 
osób , pożyczki zaciągnięte w Banku 
Polskim były regularnie spłacane, 
a rodziny Dittrich i Hielle awansowały 
w drabinie społecznej.

fot.Rynek w Lipsku w pierwszej połowie XIX w.

fot.Dom rodziny Dittrich w Schönlinde
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Wkroczenie wojsk niemieckich do miasta i początek okupacji Żyrardowa 
wtorek, 12 września 1939 roku

Tak opisał ten dzień Paweł Hulka-
-Laskowski w książce „Księżyc nad 
Cieszynem”:
„Zdenerwowanie i podniecenie po-
wszechne. Znikają resztki nadziei, 
że Niemcy zostaną może zatrzyma-
ni. Alarmy i naloty bezustanne. Je-
steśmy brudni, spoceni, niewyspa-
ni. Od kilku dni nie rozbieramy się 
wcale. Niewiasty robią niewielkie 
tobołki: troszkę bielizny, pieniądze, 
kosztowności, aby nie iść na wy-
gnanie z pustymi rękami. Późnym 
wieczorem dziwny ruch w mieście: 
ludzie przebiegają szybko przez uli-
ce. Jedni biegną tam, inni ówdzie. 
Nic nie rozumiemy. Wszyscy jeste-
śmy śmiertelnie strudzeni. Spokój 
i łóżko byłyby dobrodziejstwem. 
Ale łóżko jest marzeniem ścię-
tej głowy. O spokoju wiemy z całą 
pewnością, że nie wróci tak pręd-
ko. Jest wstrętna atmosfera popło-
chu. Siedzimy i czekamy sami nie 
wiedząc na co. Rozmawiać się nie 
chce. Nasi goście poszli do swego 
pokoju. Żona zgasiła światło i de-
likatnie otwiera okno, bo zaduch 
jest nieznośny. Córka siedzi w fo-
telu i drzemie, żona kładzie się na 
tapczanie, ja rzucam się ubrany na 
łóżko. Serce bije niespokojnie, my-
śli utknęły (...)
Budzi mnie szarpanie za ramię. 
Prędzej! Żona nalega, abym wsta-

wał. Och wstaje, ale
w głowie mam zamęt i dziwnie je-
stem ociężały. Złość i wściekłość 
zwracają się przeciwko żonie. Cze-
mu budzisz? W piekle chyba we-
selej, niż na takiej wojnie tych za-
dżumionych ludożerców! Nie czuję 
nóg, skóra pali od brudu i potu, 
głowa jakaś cudza.
Na dole czekają już nasi goście. 
Wychodzimy na ulicę i biegiem 
docieramy do szkoły. Mijamy ofi-
cera idącego szybko w kierunku 
ulicy Teklinowskiej. Na ulicy Lima-
nowskiego paru naszych żołnierzy 
z karabinami gotowymi do strzału 
biegnie ku szosie. Już widno, nie-
długo wzejdzie słońce. W schronie 
ścisk. Przechodzę do mieszkania 
stróża szkolnego i zbliżam się do 
suterenowych okien wychodzących 
na skwer. Strzelanina i tupot. Stróż 
ujmuje mnie delikatnie za ramię - 
„Lepiej do sionki, niż tu” pokazuje 
mi wybite okno i ślad kuli w ścianie.
Przychodzę do sionki i siadam na 
ławie. Patrzę po obecnych: wszyscy 
siedzą z głowami pospuszczanymi. 
Nastrój jak w poczekalni piekieł. 
Nie do wytrzymania. Wychodzę po 
schodach sutereny ku drzwiom, 
gdzie stoi doktór Werner. Odpycha 
mnie gwałtownie i cofa się sam. 
Tuż nad nami samolot niemiecki 
sieje kulami po placyku przed szko-

łą. Wracamy do schronu, siadam 
i rzecz najdziwniejsza, zaczynam 
czuć nienawiść do samego siebie, 
do życia, które jest takie nieustępli-
we wobec śmierci i zagłady. Gdzieś 
z boku mnożą się strzały karabi-
nowe, nieco dalej hukają armaty. 
Trwa to długie godziny i wytwarza 
nastrój sennej obojętności. Zabiją - 
to zabiją. Koło drugiej na schodach 
do schronu pojawia się Niemiec 
z karabinem pod lewą pachą i gra-
natem w prawym ręku.
Alle raus!
Wychodzimy. Jakiś parobek nie-
miecki z powalaną gębą i zakurzo-
ny jak nieboskie stworzenie usta-
wia nas w szeregu i każe trzymać 
ręce do góry. Inny soldat stoi przy 
karabinie maszynowym wymierzo-
nym przeciwko nam. Podoficer po 
czterdziestce podchodzi do nas 
i obmacuje nam kieszenie. - „Kto 
ma broń, zostanie zaraz zastrze-
lony”. Niemiecki podoficer wyjmu-
je mi z kieszeni portfel, przegląda 
go i zwraca. Z kieszeni u spodni 
wyjmuje portmonetkę, zagląda do 
niej, oddaje i pozwala opuścić ręce. 
Odchodzą. Przychodzi jakiś smar-
kacz z karabinem i woła żeby iść za 
nim. Wychodzimy na ulice. Koło ko-
ścioła paru oficerów w komicznych 
czapach, komponowanych przez 
samego Hitlera, idzie z rewolwe-
rzyskami w garści. Gdy skręcamy 
w skwer, widzę na ziemi nóż rzeź-
nicki. Wywiera niesamowite wraże-
nie ten porzucony czy upuszczony 
nóż. O parę kroków dalej leży w ka-
łuży zaschłej krwi jego właściciel. Za 
nim jeszcze jeden i jeszcze. Cywile 
- i zawsze strzał w potylicę. Patrzę 
otępiały bez wrażenia. Rozumiem, 
że to nie są strzały przypadkowe, 
zabłąkane kule. Gdy docieramy do 
szosy, włączamy się do długiego 
pochodu mieszkańców Żyrardowa. 
Wszyscy zostali wygnani z miesz-
kań jako zakładnicy, jeśli w mieście 
padnie jedyny strzał.
Ulica jest obrzydliwością spusto-
szenia. Porozwalane i popalone 
czołgi, poobalane słupy z prze-
wodnikami elektrycznymi, druty 
zwisające na trupy czołgów i trupy 
ludzkie. Wystawa fotografa leży na 
chodniku a fotografie porozrzuca-
ne dokoła. Tak samo jest ze skle-
pami zegarmistrzów. Potrzaskane 
zegarki kieszonkowe leżą obok bu-
dzików i zegarów szafkowych. Bud-
ka z wodą sodową i owocami leży 
obalona i wszystko, co w niej było, 
tworzy jakiś paskudny śmietnik. Co 
parę kroków trup z raną w potyli-
cy. Przyskoczył bandyta i strzelił do 
idącego czy uciekającego. Na co 
i dlaczego? Jakaś specjalna rozkosz 
mordowania bezbronnych. Lust-

mörder!
Pędzą nas, trzydziestotysięczne 
miasto, w pole. Gdy przechodzimy 
przez przejazd kolejowy, duży od-
dział piechoty zmotoryzowanej pa-
trzy na nas, z ciężkimi rewolwerzy-
skami w garści. Strasznie niewiele 
potrzeba, aby ci zbójcy zaczęli do 
nas strzelać. Mijamy ich i wchodzi-
my między płonące domy. Chce się 
strasznie pić, ale gdzie tu szukać 
wody? Nawet gdyby się ją znalazło, 
nie daliby przecie przystanąć i na-
pić się. Przed domami otomany, 
wózki dziecięce, materace, koszy-
ki. U bramy płonącego domu jakiś 
człowiek śmiertelnie blady ocieka 
krwią. Doktór Werner odruchowo 
pochyla się nad nim, ale żołnierz 
nie pozwala ratować rannego. Do 
czyjegoś mieszkania na parterze 
wrzucili niemieccy bandyci gra-
nat i mieszkanie się pali. Idziemy 
w spiekocie słonecznej przez ten 
gryzący dym i nie wiemy, co z nami 
zrobią. Jest nam dziwnie wszystko 
jedno.
Zbaczamy z szosy w pole. Po żni-
wach pozostały tu wielkie sterty 
słomy. Obszar pola otoczony kara-
binami maszynowymi. Siadamy na 
ziemi i czekamy, co będzie dalej. Co 
chwila odzywa się w głębi ziemi cięż-
kie łupnięcie, jakby ziemia stękała. 
To wybuchają ciężkie pociski arty-
leryjskie. Szosą płyną bez końca ar-
maty zmotoryzowane różnych wiel-
kości, idą oddziały wojska. Pić! Ślina 
w ustach ma gęstość gliny. Zaraz tu 
muszą zajechać beczki strażackie 
z wodą, bo skonamy z pragnienia. 
Ludzie czołgają się skrycie do kałuż 
ohydnych i piją coś, co przypomina 
gnojówkę. Sołdaty ustawiają kara-
biny maszynowe. Kobiety klękają 
i cicho nucą: „Kto się w opiekę...” 
Każą siadać. Mija kilkanaście minut. 
Soldaty rechocą z uciechy. Ludzie 
skubią słomę ze stert i robią sobie 
legowisko. Zapada noc, robi się co-
raz chłodniej. Tulimy się jedni do 
drugich, żeby było cieplej i próbu-
jemy spać. Zmęczenie robi swoje, 
zapadamy na chwilę w sen, ale gdy 
jaki bliższy wybuch budzi ze snu, 
widzimy na całym horyzoncie pę-
kające pociski armatnie, mniejsze 
i większe, i całkiem duże. Łup - łup! 
stęka ziemia. Reflektory samocho-
dów i ciężarówek a także zmotory-
zowanej artylerii, oświetlają szosę 
i nasze pole. Koło rzeźni, tuż przed 
polem, jasno pali się dom. Gdy do-
gasa, Niemcy zapalają drugi i trze-
ci. Nad głowami wiekuiste gwiazdy 
w ładnych konstelacjach patrzą na 
ziemię i mrugają obojętnie. Jakaś 
nieszczęśliwa kobieta rodzi i wije 
się w bólach porodowych. Czasem 
głośno krzyknie. Urzędnik fabrycz-

fot. Muzeum Mazowsza Zachodniego, autor nieznany
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ny, od dawna chory na serce, umie-
ra. Nie ma czym przynieść mu ulgi.
O piątej rano Niemcy każą usta-
wić się wszystkim w szeregach. Po 
godzinie stania na dotkliwym, wil-
gotnym chłodzie przychodzi jakiś 
paskudny wermachciarz i woła, czy 
nie ma wśród zszeregowanych ko-
goś umiejącego po niemiecku. Wy-
suwa się jakiś Niemczyk z obleśnym 
uśmiechem. Służy! Wermachciarz 
pyta przez niego, czy wśród zebra-
nych są Niemcy. Jeśli są, to niech 
wystąpią z szeregu. Wysuwa się 
sporo takich, o których nie przy-
puszczaliśmy, że uważają się za 
Niemców. Wermachciarz prawi im 
jakieś słowa powitania i pozwala 
natychmiast odejść do domów. Od-
chodzą. Uradowani i zadowoleni.
Teraz wermachciarz oddziela Ży-
dów od aryjczyków. Potem stałych 
mieszkańców Żyrardowa od niesta-
łych. Stoimy już dwie godziny. Nogi 
mdleją, w głowie się kręci! Wer-

machciarz każe żydom zdejmo-
wać płaszcze i daje je tym, co stoją 
najbliżej. Niektórzy łapią te dary 
skwapliwie, inni ich nie przyjmują. 
Wermachciarz dziwi się, dlaczego 
ktoś nie przyjmuje dobrego płasz-
cza, skoro mu dają darmo. Stoimy 
dalszą godzinę. Ludzie koszarowe-
go drylu nie mogą się obejść bez 
takich uciech koszarowych. Jeste-
śmy drętwi ze znużenia i wreszcie 
po dziewiątej wolno nam pójść do 
domu. Idziemy noga za nogą wśród 
ohydnego spustoszenia. Niektóre 
trupy jeszcze nie zabrane. Druty 
przewodów elektrycznych wciąż 
jeszcze wiszą żałośnie, kamien-
ne płyty chodników powyrywane. 
Obok jednego z rozbitych czołgów 
leży trup spalonego czołgowca. 
Malutki jak trup dziecka. Na skwe-
rze wśród drzew, krzewów i kwia-
tów - wyrwy głębokie.
Wermachciarze zatrzymali naszych 
gości jako niestałych mieszkańców 
Żyrardowa. Wracamy do domu 

sami. Och, zrzucić z siebie brudne 
ubranie i umyć się porządnie, a po-
tem spać i spać aż do końca tej po-
twornej wojny, tego dzikiego najaz-
du chamstwa na cywilizację ludzi 
pracy i pokoju. Ale wody nie ma. 
Wodociągi czekają naprawy. Wodę 
trzeba nosić z dalekich pomp i stu-
dzien. Wreszcie można się umyć 
i przebrać. Kładziemy się do łózek, 
ale usnąć nie sposób. Jesteśmy 
w mocy najgorszych swoich wro-
gów. Krzyżackiego gada nie ugłasz-
cze nikt... Wiedział to Mickiewicz, 
nie chcieli przyjąć tego do wiado-
mości nasi rządzący. Co będzie 
jutro? Nie, nie zaśniemy już z ta-
kim spokojem, z jakim sypialiśmy 
przed nieszczęsnym dniem pierw-
szego września. Będzie powracała 
świadomość, że jesteśmy w nie-
woli ludzi, którzy ponieśli bardzo 
wiele trudu, aby się odczłowieczyć 
i upodobnić do czegoś, co jeszcze 
nie ma nazwy w mowie ludzkiej.
(zdjęcie przedstawia przemarsz 

wojsk niemieckich przez Żyrardów, 
a dokładnie przez ówczesną ul. 
Mszczonowską - dziś ul. A. Mickie-
wicza, 12 września 1939 roku)
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i „Echo Żyrardowskie”  
na łamach Życia Powiatu Żyrardowskiego

Więcej informacji 
mogą Państwo 

znaleźć na stronie 
www.facebook.com/echozyrardowa/
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Silver Gym: Ćwiczenia 
rozciągające z Tomkiem 
Srebrnikiem

III Charytatywny Turniej Koszy-
kówki Mężczyzn o Puchar Sta-
rosty Powiatu Żyrardowskiego
Po raz trzeci UKS Trójka wraz z Fun-
dacją „Z Miłości do Dziecka” byli or-
ganizatorami Charytatywnego Tur-
nieju Koszykówki o Puchar Starosty 
Powiatu Żyrardowskiego. Wzięły 
w nim udział drużyny grające w 2 
lidze: ŁKS Łódź , Isetia Warszawa , 
MUKS Piaseczno oraz oczywiście 
UKS Trójka Żyrardów. Choć były to 
mecze towarzyskie przed zbliżają-
cym się sezonem ligowym i grano 
dla podopiecznych Fundacji, za-
wodnicy grali na najwyższym po-
ziomie. - Cieszymy się, że mogliśmy 
kolejny już raz zorganizować chary-

tatywny turniej i wspomóc Funda-
cję, a przede wszystkim dzieciaków 
potrzebujących pomocy. Datki ze-
brane do puszki i z licytacji prze-
kazane zostały dla podopiecznych 
Fundacji „Z Miłości do Dziecka”. 
Wynik turnieju był drugorzędny, 
choć ważny w kontekście zbliżają-
cego się sezonu”- powiedział Pre-
zes UKS Trójka Robert Janiszewski.
Wyniki turnieju:
I miejsce - ŁKS Łódź
II miejsce - ISETIA Erzurum
III miejsce - UKS Trójka Żyrardów
IV miejsce - MUKS Piaseczno
Najlepszym zawodnikiem w Trój-

ce wybrano Sebastiana Parola , 
a najlepszym strzelcem turnieju 
został Karol Odolczyk również 
z żyrardowskiej Trójki.
Puchary wręczyli: 
Stanisław Nalej, członek Zarządu 
Powiatu Żyrardowskiego, 
Krzysztof Rdest, członek Zarządu 
Powiatu Żyrardowskiego i Prezes 
Emka S.A. (Sponsor klubu UKS 
Trójka),
Adam Lemiesz, Wiceprezydent 
Żyrardowa 
Dorota Białobrzewska, Prezes 
Fundacji „Z Miłości do Dziecka”.

Najlepsi pięściarze młodego pokolenia skrzyżowali rękawice w Jedwab-
nie. Kibice obejrzeli 20 starć. Był to świetny start zawodników z Żyrardo-
wa. Mistrzostwo Polski wywalczyła Julka Lubarska. Z brązowym meda-
lem Mistrzostw Polski Młodzików wrócił Olivier Tartanus. 
- Zawodnicy od początku tego roku prezentowali świetną formę. Już w Grudzią-
dzu na eliminacjach do Mistrzostw Europy wywalczyli złote medale. Na początku 
czerwca zdobyli złote medale na Mistrzostwach Mazowsza (kategoria do 14 lat). 
Cieszę się, że również na Mistrzostwach Polski pokazali się z najlepszej strony – 
mówił Marek Kowalczyk, trener Klubu Rocky Żyrardów. – Wydaje mi się, że tych 
sukcesów by nie było, gdyby ten sport nie dawał nam tyle radości. Nam to znaczy 
zawodnikom i mi jako trenerowi. 
W Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików wystartowało 200 zawodników. 
To ogromna duma, że wśród najlepszych kolejny raz znaleźli się żyrardowscy za-
wodnicy.

III CHARYTATYWNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN 
O PUCHAR STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

MAMY MISTRZYNIĘ POLSKI MŁODZICZEK
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Rozciąganie przodu uda. Przysiadamy na łyd-
kach, po czym bardzo mocno wypychamy biodro 
do góry tak, by poczuć, że cały przód uda nam 
się rozciąga. Osoby, którym ćwiczenie to sprawia 
trudność nie muszą przysiadać nisko na łydkach.

Rozciąganie klatki piersiowej i obręczy barkow-
ej. Zaczynamy z kątem 90 st. W tym kącie nasze 
dłonie utrzymujemy przez cały czas ćwiczenia. 
Odwodzimy ręce daleko do tyłu tak, aby poczuć, 
że klatka piersiowa się rozciąga.

Rozciąganie mięśni pleców i odcinek lędźwio-
wy. Kocie grzbiety – najpierw usiłujemy wypchnąć 
grzbiet, później odwrotnie – chowamy.

Rozciąganie bocznych mięśni grzbietu. Staramy 
się, aby nasze pośladki przylegały do pięt. Wycią-
gamy całe plecy do przodu, po czym wracamy 
sylwetką w przód. Osoby, które nie mogą jeszcze 
w pełni się rozciągnąć, mogą odrywać pośladki 
od pięt. 


