
fot. Prezydent Miasta Żyrardów Lucjan Krzysztof Chrzanowski

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz 
jeszcze zacniejszą – nauczać.”

(M. Twain)

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszyst-
kim Nauczycielom, Pedagogom, Psychologom 
oraz Pracownikom Administracji i Obsługi ży-
czymy satysfakcji z wykonywania codziennych 
zadań oraz wielu radosnych chwil w życiu za-
wodowym i osobistym.

 Składamy Państwu wyrazy uznania za wy-
siłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy i war-
tości, które wpływają na rozwój młodego czło-
wieka.

 Z wyrazami szacunku, 
Redakcja Życia Powiatu Żyrardowskiego
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NOC BIBLIOTEK
W ostatni weekend odbywały się wydarze-
nia, które miały zachęcić dzieci, młodzież 
i dorosłych do częstszego sięgania po książki.
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PASOWANIE NA UCZNIA
Rozpoczęły się uroczystości pasowania na 
ucznia w szkołach powiatu żyrardowskiego. 
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W tej chwili kilka kluczowych stanowisk w tym Mieście wymaga obsadzenia. Jest ogłoszo-
ny konkurs na Sekretarza Urzędu Miasta. Poszukujemy Dyrektora Centrum Usług Społecz-
nych. Trwa konkurs na stanowisko Prezesa Spółki PGM i Aqua Żyrardów. To tylko przykła-
dy, które pokazują, że my tych kompetentnych i kreatywnych ludzi poszukujemy.

Wywiad z Prezydentem Miasta Żyrardowa Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim na stronie 8

SZTAFETA POKOLEŃ
Obchody 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego.

Więcej na stronie 11
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BLISKO 130 000 ZŁ DLA  
JEDNOSTEK OSP Z POWIATU 

ŻYRARDOWSKIEGO

R E K L A M A

4 października w siedzibie 
OSP Wiskitki spotkali się 
przedstawiciele lokalnych 
ochotniczych straży pożar-
nych z Prezesem Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warsza-
wie, Markiem Ryszką, Wi-
ceministrem Aktywów 
Państwowych i posłem PiS 
Maciejem Małeckim i Bur-
mistrzem Miasta i Gminy 
Wiskitki, Rafałem Miturą.

Dofinansowania dla strażaków 
ochotników to istotny wkład 
w rozwój jednostek OSP w na-
szym regionie. 4 października 
w siedzibie OSP Wiskitki umowy 
w związku z dofinansowania-
mi z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie dla 
ochotniczych straży pożarnych. 
W powiecie żyrardowskim na 
ich wsparcie przeznaczono bli-
sko 130 tys. zł. - Historia Ochot-
niczych Straży Pożarnych sięga 
już 100 lat i do dziś strażacy są 
gotowi na co dzień nieść pomoc 
każdemu, kto tej pomocy potrze-
buje. Wiemy jak szybko i spraw-
nie udzielali pomocy w tym trud-
nym okresie covidowym. Dlatego 
te dofinansowania na sprzęt, sa-

mochody i mundury są tak waż-
ne – mówił Marek Ryszka, Pre-
zesem Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. - Bardzo zależy nam na 
tym, by ułatwiać wejście w służbę 
kolejnym pokoleniom strażakom 
ochotnikom – dodał Wicemini-
ster Aktywów Państwowych, 
Maciej Małecki. 

Ponad 60 tys, zł dofinansowania 
pozyskali strażacy z OSP Wistki. 
– Wiskitki to bardzo dobre miej-
sce do podpisania takich umów. 
Jako gmina posiadamy 10 aktyw-
nych jednostek OSP, co stanowi 
ogrom druhów i druhen. Cieszę 
się, że 4 jednostki pozyskały do-
finansowane, a środki zostaną 
przeznaczone na dofinansowanie 
wyposażenie bojowe – wyjaśniał 
Rafał Mitura, Burmistrz Miasta 
i Gminy Wiskitki. 

Dofinansowaniem objęto: 

OSP Działki – 20 000 zł – Zakup 
sprzętu, wyposażenia oraz 
środków ochrony indywidual-
nej służących do prowadzenia 
akcji ratowniczych i usuwania 
skutków zagrożeń

OSP Jesionka – 15 000 zł - Ak-
tywowanie i doposażanie Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej 

OSP Nowe Kozłowice – 10 
199,97 zł - Zakup sprzętu, 
wyposażenia oraz środków 
ochrony indywidualnej słu-
żących do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skut-
ków zagrożeń

OSP Wiskitki – 17 981 zł - Za-
kup sprzętu, wyposażenia 
oraz środków ochrony indy-
widualnej służących do pro-
wadzenia akcji ratowniczych 
i usuwania skutków zagrożeń

OSP Żyrardów – 19  974 zł - 
Zakup sprzętu, wyposażenia 
oraz środków ochrony indy-
widualnej służących do pro-
wadzenia akcji ratowniczych 
i usuwania skutków zagrożeń

OSP Osuchów – 19  337 zł - 
Zakup sprzętu, wyposażenia 
oraz środków ochrony indy-
widualnej służących do pro-
wadzenia akcji ratowniczych 
i usuwania skutków zagrożeń

OSP Zbiroża – 14 500 zł - Ak-
tywowanie i doposażanie Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarni-
czej

OSP Michałów – 12  750 zł - 
Aktywowanie i doposażanie 
Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej

R E K L A M A

MEDALE STULECIA 
ODZYSKANEJ | 

NIEPODLEGŁOŚCI

WAŻNE

8 października w Resursie odbyło się uroczyste 
spotkanie, na którym przyznano Medale Stule-
cia Odzyskanej Niepodległości. Podczas oficjal-
nej uroczystości w Resursie, poznaliśmy osoby, 
które z zaangażowaniem i poświęceniem pra-
cowały na rzecz przemian demokratycznych 
i aktywnie uczestniczyły w działaniach Komite-
tów Obywatelskich na terenie Żyrardowa.
Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości, które 
wręczył Wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski 
odznaczeni zostali:
1. Pani Hanna Błażejczyk
2. Pani Małgorzata Teresa Korabiewska
3. Pani Stanisława Eufemia Korotko
4. Pani Izasława Anna Kowalska
5. Pan Marian Lerka
6. Pani Hanna Krystyna Nowak
7. Pan Zbigniew Andrzej Ragan
8. Pan Tomasz Bronisław Zubowicz
  W  lutym 2021 r. zostało odznaczonych Medalem 
Regionu Mazowsze NSZZ” Solidarność „z  okazji „ 
40-lecia NSZZ „Solidarność”11 związkowców z żyrar-
dowskiej solidarności. 1 października medal został 
wręczony Bożenie Jakubiak Astapkowicz. Medal wrę-
czył Wiceprzewodniczący Regionu Mazowsze i  jed-
nocześnie Przewodniczącego Kapituły – Waldemara 
Dubińskiego.
Organizatorem uroczystości jest Rada Oddziału NSZZ 
„Solidarność „w  Żyrardowie. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Żyrardowa 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Członek Zarządu 
Powiatu Stanisław Nalej.

Informacja prasowa UM Żyrardów
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KOLEJNE UMOWY NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA PODPISANE

WSPARCIE  
DLA CZYTELNICTWA

Dwanaście placówek oświato-
wych z Powiatu Żyrardowskiego 
otrzymało wsparcie w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na zakup książek 
i wyposażenia bibliotek szkolnych. 
Akcja ma na celu popularyzację 
czytania wśród uczniów i przed-
szkolaków.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 jest programem uchwalonym 
na lata 2021-2025 przez Radę Mini-
strów w celu poprawy stanu czytelnic-
twa w Polsce poprzez wzmacnianie roli 
bibliotek publicznych, szkolnych i peda-
gogicznych jako lokalnych ośrodków ży-
cia społecznego, stanowiących centrum 
dostępu do kultury i wiedzy.
Planowany budżet Programu na lata 
2021-2025 wynosi blisko 1,1 mld zł, 
w tym 635 mln zł z budżetu państwa.
Program jest realizowany przez Mini-
sterstwo Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu, przy zaangażowaniu 
Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki 
i Narodowego Centrum Kultury, oraz 
we współpracy z Ministerstwem Eduka-
cji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W ramach tego programu dofinanso-
wanie zyskała Szkoła Podstawowa im. 
Józefa Chełmońskego w Kuklówce Ra-
dziejowickiej. – W tym roku doszły nam 
kolejne lektury, w które nie jesteśmy za-
opatrzeni. Chcielibyśmy też dać dzieciom 
dostęp do innych pozycji książkowych. 
Zależy nam, żeby biblioteka szkolna nie 
kojarzyła się uczniom jedynie z lekturami, 
ale z możliwością wyboru książek, które 
sami chcieliby przeczytać – tłumaczy Syl-
wia Król, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce 
Radziejowickiej. 
Z raportu o stanie czytelnictwa w Polsce 
w 2020 roku przeprowadzonego przez 
Bibliotekę Narodową wynika, że tylko 
42% respondentów przeczytało przy-
najmniej jedną książkę w ciągu roku. 
Ten wynik i tak jest najlepszym od 6 lat, 
choć ciągle niezadowalającym. 
- Od lat obserwujemy, że czytelnictwo 
spada, dlatego nie tylko jako dyrektor, ale 
przede wszystkim polonistka, zależy mi, 
żeby biblioteka była w naszej szkole cen-
trum kultury i wiedzy, a w związku z cią-
głymi zmianami podstawy programowej 

potrzeby biblioteki co roku są ogromne – 
mówi Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Korytowie.
W powiecie żyrardowskim z Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 
skorzysta 12 podmiotów. 
W Gminie Radziejowice:
•	 Szkoła Podstawowa im. Józefa Cheł-

mońskiego w Kuklówce Radziejo-
wickiej (szkoła)  – 4 tys. zł

•	 Szkoła Podstawowa im. Józefa Cheł-
mońskiego w Kuklówce Radziejo-
wickiej (oddział przedszkolny) – 1,5 
tys. zł

•	 Gminne Przedszkole im. Jana 
Brzechwy w Radziejowicach – 3 tys. 
zł

•	 Szkoła Podstawowa im. Korne-
la Makuszyńskiego w Korytowie 
A - oddziały przedszkolne (oddział 
przedszkolny) – 3 tys. zł

W Gminie Puszcza Mariańska:
•	 Szkoła Podstawowa w Walerianach 

– 3 tys. zł
•	 Szkoła Podstawowa w Michałowie 

– 3 tys. zł
•	 Szkoła Podstawowa im. Króla Jana 

III Sobieskiego w Puszczy Mariań-
skiej – 12 tys. zł

 W Gminie Wiskitki:
•	 Przedszkole Publiczne w Wiskit-

kach – 3 tys. zł
•	 Szkoła Podstawowa im. Świętego 

Jana Pawła II we Franciszkowie – 12 
tys. zł

•	 Szkoła Podstawowa im. Prof. Zbi-
gniewa Religi w Miedniewicach – 4 
tys. zł

•	 Szkoła Podstawowa im. Marii Kow-
nackiej w Wiskitkach – 12 tys. zł

•	 Szkoła Podstawowa im. Aleksandra 
Kamińskiego w Guzowie – 4 tys. zł

11 października w Resursie 
odbyło się uroczyste podpisa-
nie umów z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Ponad 163 tys. zł 
trafi do gmin z powiatu żyrar-
dowskiego i żuromińskiego na 
usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu. 
- Cieszę się, że kolejny raz spotyka-
my się w żyrardowskiej Resursie, 
by głosić dobre wiadomości. Fakt, 
że dziś podpisujemy umowę na 
ochronę środowiska jest szalenie 
istotne, nie tylko dla Żyrardowa, ale 
również, wydaje mi się, we wszyst-
kich gminach, które mają okazję 
te umowy podpisać – stwierdził 
w swoim przemówieniu Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski, Prezydent 
Żyrardowa. Dotacje dla samorzą-
dów są przyznawane w ramach 
ogólnopolskiego programu dofi-
nansowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
dofinansowuje przedsięwzięcia 
w zakresie demontażu, zbierania, 
transportu oraz unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest. 
Od 2018 roku Fundusz przekazał 
na ten cel blisko 35 mln zł. W tym 
roku budżet programu realizowa-

ne na Mazowszu wynosi łącznie 
5,1 mln zł. 
- To program realizowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie przy udziale Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. W tym 
roku na teren województwa ma-
zowieckiego dysponujemy kwotą 
5,1 mln zł – mówił Marek Ryszka, 
Prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 
- W Gminie Wiskitki ta inicjatywa 
cieszy się bardzo dużą popularno-
ścią, dlatego nie ma roku, żebyśmy 
my jako gmina nie aplikowali o te 
środki, a z drugiej strony po liczbie 
wniosków widzimy, że nasi miesz-
kańcy zmieniają głównie pokrycia 
dachowe, kiedy ten materiał jest kło-
potliwy. Właśnie dzięki tym środkom, 
zamiast wyrzucać azbest na niele-
galnych wysypiskach śmieci, pozby-
wają się go w sposób humanitarny 
i z dbałością o środowiska – tłuma-
czy Rafał Mitura, Burmistrz Miasta 
i Gminy Wiskitki. 
Przyznane dotacje:
- M. Żyrardów – 7 766,99 zł
- G. Radziejowice – 11 758,56 zł
- Gmina Puszcza Mariańska – 
29 999 zł

- G. Wiskitki – 30 000 zł
- G. Bieżuń – 30 000 zł
- M. i G. Lubowidz – 29 912 zł
- G. Kluczbork Osada – 23 948 zł
Podczas tego spotkania Prezy-
dent Miasta Żyrardowa, Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski oraz Marek 
Ryszka, Prezes WFOŚiGW w War-
szawie, w obecności Wiceministra 
Aktywów Państwowych, Macieja 
Małeckiego, podpisali porozumie-
nie w zakresie wspólnej realizacji 
rządowego programu Czyste Po-
wietrze. – To bardzo ważny pro-
gram, na który rząd Prawa i Spra-
wiedliwości przeznaczył z Budżetu 
Państwa 100 mld zł na wymianę 
źródeł ciepła na źródła ekologiczne, 
wymianę okien i termomodernizację 
budynków. Te pieniądze mieszkańcy 
Żyrardowa mogą pozyskać składa-
jąc odpowiednie wnioski, a dzięki 
temu, że Punkt Konsultacyjny Pro-
gramu „Czas na Czyste Powietrze” 
powstanie, mieszkańcy nie będą 
musieli już jeździć np. do Warszawy 
– tłumaczył Wiceminister Aktywów 
Państwowych i poseł PiS, Maciej 
Małecki.  Zadaniem samorzą-
du będzie pomoc mieszkańcom 
w uzyskaniu dofinansowania do 
wymiany źródła ciepła i termo-
modernizacji budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych. 

WAŻNE
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WSPÓLNIE NA RZECZ  
BEZPIECZEŃSTWA NA  

DRODZE WOJEWÓDZKIEJ

NOWA RADNA MONIKA PLAK

GRANTY NA ZADANIA PUBLICZNE 
Z OBSZARU KULTURY I OCHRONY 

DZIEDZICTWA

OFERTA NA REALIZACJĘ 
ZADANIA PUBLICZNEGO

ŻYRARDÓW

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrza-
nowski spotkał się w miniony 
poniedziałek z Grzegorzem Obłę-
kowskim, Dyrektorem Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie, by porozmawiać 
o możliwości podjęcia współpracy 
w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa na drodze wojewódzkiej nr 
719 w granicach naszego miasta. 
Podczas spotkania omówiono zakres 
zadań, które mogłyby być zrealizowa-
nie w ramach współpracy Miasta Ży-
rardowa z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego oraz Mazowieckim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie. Ustalono, że przedmiotem analizy 
możliwości podjęcia takiej współpracy 
będą najpilniejsze inwestycje służące 
poprawie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 
Rozmawiano o możliwości wsparcia 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich przy planowanej przez Mia-
sto budowie bezkolizyjnego przejazdu 
i przejścia przez tory PKP, łączącego ul. 
Jaktorowską, jako drogę wojewódzką 
nr 719, z Północną Dzielnicą Mieszka-
niową.
Kolejnym zadaniem możliwym do re-
alizowania w ramach współpracy by-

łaby przebudowa skrzyżowania ulic 
Jaktorowskiej, Mickiewicza, 1 Maja 
i Reymonta, w zakresie budowy pra-
woskrętu do tunelu z ul. Jaktorowskiej 
oraz ograniczenia ruchu pojazdów 
ciężarowych od strony ul. Mickiewicza, 
Reymonta i Jaktorowskiej.   
Uczestnicy spotkania zgodni są także 
co do konieczności zwiększenia bez-
pieczeństwa na przejściu dla pieszych 
na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Skar-
gi.    
Ponadto uzgodniono, że przeanalizo-
wana zostanie przez obie strony możli-
wość współpracy przy budowie ścieżki 
rowerowej z Żyrardowa do Puszczy 
Mariańskiej w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 719. 
- Było to pierwsze spotkanie, o charakte-
rze roboczym, podczas którego ustalili-
śmy priorytetowy zakres zadań w ramach 
ewentualnej współpracy - podsumo-
wuje Lucjan Krzysztof Chrzanowski. - 
I choć ostateczna decyzja, co do wspar-
cia ze strony Wojewódzkiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich należy do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, to już dziś 
cieszy mnie otwartość na współpracę ze 
strony dyrektora Grzegorza Obłękowskie-
go.   
Informacja Prasowa UM w Żyrardowie

30 września podczas Sesji Rady 
Miasta Żyrardowa ślubowanie 
złożyła nowa radna Monika Plak. 
Zmiany w radzie wynikają z rezy-
gnacji z mandatu radnego Jerze-
go Naziębło, który obecnie spra-
wuje funkcję Dyrektora Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Żyrardowie. 

Podczas sierpniowej sesji Rady Mia-
sta po ponad 30 latach działalności 
w Radzie Miasta mandat złożył Jerzy Na-
ziębło, który objął obowiązki Dyrektora 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej. To na oczach Radnego Naziębło Ży-
rardów zmieniał się nie tylko pod kątem 
sił politycznych, ale również jego decy-
zje wpływały na rozwój miasta. Obecnie 
jego miejsce zajęła Monika Plak, która 
nie ukrywa, że to pierwsze jej zderzenie 
z działalnością samorządową. 
- Kandydowałam pierwszy raz w życiu, 
dlatego chciałam podziękować wszyst-
kim wyborcom, bo dla mnie był to wynik 
bardzo zadowalający. To ogromny za-
szczyt, żeby móc coś zrobić dla Żyrardo-
wa. Chciałabym działać na takich płasz-
czyznach jak promocja miasta, kultura 
i sprawy społeczne i samorządy miesz-
kańców. Oczywiście zrobię wszystko, co 
tylko będę mogła – mówiła podczas Se-
sji Rady Miasta Żyrardowa Monika Plak.
Monika Plak to żyrardowianka, która 
prowadzi swoją działalność gospodar-
czą o tematyce florystycznej i ogrod-
niczej. W wyborach samorządowych 
2018 kandydowała z list Koalicji Obywa-
telskiej w okręgu nr 1. Wtedy też startu-
jąc z ostatniego miejsca uzyskała trzeci 
wynik, co uplasowało ją tuż za Jerzym 
Naziębło i Anną Kozłowską. Tym samym 
to właśnie ona zajęła miejsce Jerzego 
Naziębło w Radzie Miasta.

Na stronie Miasta www.zyrardow.
pl opublikowana została oferta 
realizacji zadania publicznego, 
złożona w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1057).
Dnia 4 października 2021 r. w  Urzę-
dzie Miasta Żyrardowa została złożona 
oferta na realizację zadania publiczne-
go pn.  „Realizacja zajęć z  gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej pod  na-
zwą SALOS KIDS” przez  Stowarzysze-
nie Lokalne Salezjańskiej Organizacji 

Sportowej „SL SALOS”.
Zgodnie z art. 19a ww. ustawy każdy, 
w  terminie 7 dni od  dnia zamiesz-
czenia oferty tj.  do  18 paździer-
nika 2021 r.,  może zgłosić uwagi 
dotyczące oferty, poprzez wypełnienie 
załączonego formularza uwag 
i wysłanie go za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: wydzial.zps@
zyrardow.pl (skan z podpisem) lub zło-
żenie w formie pisemnej w Biurze Ob-
sługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, 
Plac Jana Pawła II nr  1, w  godzinach 
pracy Urzędu.

Działasz w organizacji pozarządo-
wej? Masz ciekawy pomysł, jak 
wzbogacić życie kulturalne nasze-
go Miasta? Przedstaw nam swoją 
ofertę!
Wydział Kultury i Promocji Miasta dys-
ponuje środkami na współpracę z or-
ganizacjami pozarządowymi, o które 
NGO-sy mogą ubiegać się w ramach 
art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, z prze-
znaczeniem na realizację zadań pu-
blicznych z obszaru kultury i ochrony 

dziedzictwa.
Pamiętaj, że wysokość dofinansowa-
nia lub finansowania zadania publicz-
nego w ramach tzw. małych grantów, 
nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł, 
a zadanie publiczne nie może być reali-
zowane w okresie dłuższym niż 90 dni 
i musi zakończyć się w bieżącym roku 
kalendarzowym.
Formularz oferty dostępny na www.
zyrardow.pl

Informacja prasowa UM Żyrardów
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KOLEJNA ULICA ZOSTANIE 
PRZEBUDOWANA

ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW 
 - WIELBŁĄDOM WSTĘP WOLNY

Thai Organic® to sieć nowoczesnych salonów masażu  
z terapeutkami z Tajlandii i Bali.

Salony masażu Thai Organic® charakteryzuje:
• Doskonała jakość masażu
• Zdrowe oleje organiczne
• Vouchery prezentowe
• Aromaterapia Thai’ Aromatherapy
• Kosmetyki Naturalne Orient Nature®

• Pijalnie Ziół Natura Organica®

R E K L A M A

ŻYRARDÓW

W ubiegłym tygodniu Prezydent 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
podpisał umowę na przebudowę 
ul. Poprzecznej na odcinku od ul. 
Jaktorowskiej do Olszowej. W ra-
mach inwestycji wykonana zosta-
nie nawierzchnia jezdni, chodnika 
i zjazdów na posesje z kostki beto-
nowej oraz kanał technologiczny.  

Wartość prac ujętych w umowie wy-
nosi 1 024 246,09 zł. Wykonawcą in-
westycji jest firma TIT BRUK z Nowego 
Miasta nad Pilicą 

Przebudowa drogi obejmuje m.in.: 

•	 roboty rozbiórkowe, 
•	 roboty ziemne przy wykonaniu 

koryta pod warstwy konstruk-
cyjne oraz pod elementy kana-
lizacji deszczowej,

•	 wykonanie z brukowej kostki 
betonowej nawierzchni jezdni, 

chodnika oraz zjazdów indywi-
dualnych do posesji,  

•	 wykonanie podłoża pod kana-
ły i studnie oraz kanałów z rur 
PVC, studni rewizyjnych oraz 
studzienek ściekowych,  

•	 wykonanie kanału technolo-
gicznego, 

•	 utwardzenie nawierzchni drogi 
mieszanką niezwiązaną, 

•	 rekultywację zieleńców, 
•	 oznakowanie poziome i piono-

we jezdni. 

Wykonawca zobowiązany do rozpo-
częcia prac w terminie 14 dni od pod-
pisania umowy a zakończenia robót 
do 17 grudnia br.

Mamy nadzieję, że warunki pogodowe 
będą sprzyjać prowadzeniu robót.

Informacja Prasowa UM w Żyrardowie

W wielu miejscach na terenie Ży-
rardowa można zauważyć znak 
„zakaz wprowadzania psów”. 
Z pewnością zakaz ten ma swo-
ich zwolenników i przeciwników, 
jednak odwiecznym pytaniem 
jest, czy zakaz wprowadzania 
psów powinien dotyczyć Parku 
Miejskiego im. Karola Dittricha 
i czy powinien dotyczyć wielbłą-
dów. 
Jeszcze kilkanaście lat temu w Żyrar-
dowie prowadzona była akcja eduka-
cyjna z chwytliwym hasłem: „Nawet 
małe dziecko wie, że sprząta się po 
swoim psie”. Tabliczki widniejące 
w różnych punktach miasta miały 
przypominać mieszkańcom o sprzą-
taniu nieczystości, które pozostawio-
ne przez zwierzęta nie wpływały na 
estetykę miasta. W mieście pojawiały 
się też specjalne kosze, do których 
należało wrzucić nieczystości. Dziś 
kosze na odpady zwierzęce zniknęły, 
a odpad można wyrzucić do każde-
go miejskiego kosza. Niestety brak 
odzewu społecznego i nieustający 
problem z mieszkańcami, którzy nie 
sprzątają po swoich pupilach, do-
prowadził do zakazu wprowadzania 
zwierząt do Parku im. Karola Dittricha 
czy Eko Parku. W podjętym w 2012 
roku Regulaminie Parku Miejskiego 
widnieje pkt 14., który mówi o zakazie 
wprowadzania zwierząt domowych 
i gospodarskich (nie dotyczy psów 
przewodników osób niepełnospraw-
nych). Od tego czasu regulamin nie 
został zmieniony. 
- Na początku rzeczywiście pojawiały 
się sygnały od mieszkańców, że chcieli-
by, żeby pieski wchodziły na teren parku 
natomiast trwało to dosyć krótko. Wy-
daje mi się, że dzisiaj mieszkańcy są ra-
czej zadowoleni z tego obrotu sprawy, 

bo choć z pewnością znajdą się osoby, 
które po swoich pupilach będą sprzą-
tać, musimy mieć świadomość, że są 
też i tacy, którzy mają w tej sprawie róż-
ne podejście i nie zawsze sprzątają po 
swoich zwierzętach – mówi Aneta Ka-
lisiak–Ćwikowska, Dyrektor Wydziału 
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 
Miasta Żyrardowa.
Inną sprawą jest to, że w Parku Miej-
skim pojawiają się dzikie zwierzęta, 
dla których obecność psów nie za-
wsze może być bezpieczna. Dyrektor 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
zapewnia, że jest alternatywa w po-
staci Starego Parku, którego regu-
lamin nie zabrania wprowadzania 
zwierząt. – Oczywiście pies musi być 
na smyczy, a właściciel zobowiązany 
jest do zachowania czystości, ale takie 
zasady panują wszędzie – tłumaczy 
Aneta Kalisiak-Ćwikowska. 
Wielu mieszkańców zauważa jed-
nak, że zakaz wprowadzania zwie-
rząt domowych i gospodarskich do 
Parku Karola Dittricha nie obejmuje 
wielbłądów, które często można spo-
tkać podczas spacerów. Jak zauwa-
ża jednak Aneta Kalisiak-Ćwikowska 
faktycznie wielbłądy i lamy pojawiają 
się w parku, ale nigdy nie wpłynęło 
zgłoszenie o zanieczyszczeniu par-
ku. Właściciel wielbłądów i lam dba, 
by po wizytach w parku pozostał po 
zwierzętach porządek. – W tym mo-
mencie spacery z wielbłądami i lama-
mi są traktowane przez mieszkańców 
miasta, szczególnie tych najmłodszych 
jako miła atrakcja – dodaje Kalisiak-
-Ćwikowska. 
Mieszkańcy, którzy nie zgadzają się 
z przyjętym blisko 10 lat temu regu-
laminem, mogą ubiegać się o zmianę 
regulaminu do Rady Miasta lub Wy-
działu Gospodarki Komunalnej.
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SPACER PO MIEJSKICH INWESTYCJACH

PGNIG PRZEKAZAŁO SAMOCHÓD 
DLA MUZEUM LNIARSTWA

 ŻYRARDÓW

Niedawno Miasto oddało do użyt-
ku nowo wybudowane rondo przy 
ul. Skrowaczewskiego, budynek 
przedszkola przy ul. ks. Brzóski czy 
budynek komunalny przy ul. Wa-
ryńskiego. Za chwilę Prezydent 
Lucjan Krzysztof Chrzanowski ofi-
cjalnie otworzy pumptruck wybu-
dowany w sąsiedztwie Eko parku. 
Wiele inwestycji jest w trakcie re-
alizacji. To między innymi komplek-
sowe remonty zabytkowych budyn-
ków mieszkalnych oraz Kantoru, 
jak również budowy i przebudowy 
dróg. Żyrardów zmienia się, pięknie-
je, a przede wszystkim staje się bar-
dziej bezpieczny i przyjazny miesz-
kańcom, bo temu między innymi 
służą miejskie inwestycje.   
Trwają remonty i termomodernizacje 
zabytkowych budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych przy ul. F. Chopina 17, 
ul. B. Limanowskiego 18 i 25, 1-go Maja 
52 i ul. S. Wyszyńskiego 12. Z końcem 
sierpnia zakończono termomoder-
nizację budynku przy ul. Chopina 13, 
obecnie trwają prace w lokalach. Warto 
zwrócić uwagę na efekty wykonanych 
prac konserwatorskich przy elewacjach 
budynków przy ul. F. Chopina 13 i 17. 
Natomiast budynek przy ul. B. Limanow-
skiego 25, oprócz historycznego koloru 
elewacji, może poszczycić się już nową 
stolarką okienną. Prowadzone są rów-
nież prace przygotowawcze do rozpo-
częcia remontu budynków położonych 
przy ul. G. Narutowicza 42, 1-go Maja 31 
i Armii Krajowej 10.
Jest to projekt realizowany przez Miasto 
z udziałem środków unijnych i budżetu 
państwa pt. „Domy pełne historii - pro-
gram remontowy związany z poprawą 
stanu technicznego obiektów mieszkal-
nych na obszarze rewitalizacji w Żyrar-
dowie. Ożywienie społeczne zmarginali-
zowanych obszarów Miasta Żyrardowa”. 
Przewiduje się, że prace remontowe we 

wszystkich dziesięciu budynkach ujętych 
w projekcie zostaną zrealizowane naj-
później w pierwszej połowie 2022 r. 
Na naszych oczach pięknieje też zabyt-
kowy budynek Kantoru, w którym wyko-
nano już ogrom prac konserwatorskich 
i adaptacyjnych na funkcje społeczne 
i kulturalne. Inwestycja realizowana jest 
z udziałem środków zewnętrznych w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 tzw. Jessica 2. Prace 
w obiekcie powoli dobiegają końca. Po-
zostało jeszcze zagospodarowanie tere-
nu wokół.  

Wiele inwestycji prowadzonych jest tak-
że na drogach miejskich. Rozpoczęła 
się duża inwestycja, jaką jest przebu-
dowa ul.  ks.  O. Wittenberga. Zadanie 
polega na przebudowie nawierzchni 
jezdni i chodników na odcinku od ul. 
Żeromskiego wraz z wykonaniem ronda 
na skrzyżowaniu ul. Wittenberga, Lima-
nowskiego, Konarskiego i Sikorskiego. 
Ponadto przebudowane zostaną zjazdy, 
zatoki autobusowe i zieleńce. Planowa-
na jest budowa nowej kanalizacji desz-
czowej. Na realizację zadania uzyskano 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg
W budowie są ul. Grunwaldzka i ul. Cie-
szyńska. W ul. Grunwaldzkiej wykonywa-
na jest teraz kanalizacja deszczowej oraz 
nawierzchnia chodników. W ul. Cieszyń-
skiej trwa procedura wdrażania czaso-
wej organizacji ruchu oraz prace przygo-
towawcze w zakresie budowy kanalizacji 
deszczowej. 
Trwają prace w ul. Krasińskiego, obej-
mujące budowę, chodników i zjazdów 
z kostki betonowej oraz budowę nowej 
infrastruktury towarzyszącej w tym ka-
nału technologicznego. W chwili obec-
nej przebudowywana jest kanalizacja 
deszczowa. Prace powinny zakończyć 

się w grudniu br. Zadanie finansowane 
jest z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.  
Rozpoczyna się przebudowa ul. Po-
przecznej, która potrwa również do 
połowy grudnia br. Tutaj również do 
wykonania jest jezdnia, chodnik i zjazdy 
z kostki betonowej oraz przebudowa ka-
nału technologicznego.
Planowana przebudowa ul. Chłodnej zo-
stała podzielona na dwa etapy. Obecnie 
przygotowany jest przetarg na wybór 
wykonawcy pierwszego etapu zadania 
polegającego na wykonaniu jezdni asfal-
towej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. 
Witosa oraz wykonaniu odwodnienia na 
tereny zieleni. Zadanie finansowane jest 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Planowane zakończenie tej części 
inwestycji to 20 grudnia br. Drugi etap, 
czyli przebudowa ulicy na odcinku od ul. 
Witosa do ul. Podmiejskiej, planowana 
jest w przyszłym roku.  
Aktualnie opracowywane są dokumen-
tacje projektowo-kosztorysowe ulic 
Wrzosowa i Kasprowicza na odcinku od 
ul. Lelewela do ul. Racławickiej jak rów-
nież we wrześniu podpisano umowę na 
wykonanie dokumentacji projektowych 
dla zadania inwestycyjnego pn. 
Projekt rozbudowy i przebudowy ulicy 
Wincentego Witosa na odcinku od ul. M. 
Ogińskiego do granicy Miasta”.
W ramach projektu „Zielone płuca Ma-
zowsza – rozwój mobilności miejskiej 
w gminach południowo-zachodniej czę-
ści województwa” prowadzone są po-
stępowania związane z zakupem dwóch 
autobusów elektrycznych, dostawą sys-
temu ładowania oraz budową zajezdni 
autobusowej z punktem ładowania au-
tobusów elektrycznych z lokalizacją przy 
ul. Skrowaczewskiego. 
Ponadto na bieżąco realizowane są in-
westycje w ramach inicjatyw lokalnych. 

Informacja prasowa UM Żyrardów

W poniedziałek 11 październi-
ka Prezes spółki PGNiG, Hen-
ryk Mucha przekazał na ręce 
Dyrektora Muzeum Lniarstwa 
w Żyrardowie, Jacka Czubaka 
symboliczny klucz do samo-
chodu. Nowe auto pomoże 
pracownikom w wykonywa-
niu ich codziennych zadań, ale 
też organizacji eventów miej-
skich, w których pracownicy 
Muzeum Lniarstwa chętnie 
uczestniczą z ramienia organi-
zatorów.
W wielu muzeach samochody 
to relikty przeszłości, do których 
wzdychamy z zamiłowaniem. 
I choć dawny samochód Muzeum 
Lniarstwa miał już 27 lat, ciągle do 
eksponatów muzealnych nie był 
zaliczany, a i lata świetności miał 
już słusznie za sobą. Tym samym 
pracownicy Muzeum pozostali 
bez środka transportu, choć ten 
przydałby się bardziej niż wystawa 
motoryzacyjna. 

- Nasz poprzedni samochód służył 
nam 27 lat i był bardzo pomocny 
w opiece nad różnymi projekta-
mi, zwłaszcza nad naszą zagrodą 
– mówił Jacek Czubak, Dyrektor 
Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. 
– Mam nadzieję, że ten nowy samo-
chód posłuży nam przynajmniej ko-
lejnych 10 lat. 
Idea Muzeum Lniarstwa i odda-
nie dla placówki Dyrektora Jacka 
Czubaka zostały zauważone przez 
Prezesa Spółki PGNiG, Henryka 
Muchę, który postanowił przeka-
zać dla Muzeum Lniarstwa jeden 
z samochodów należących do 
spółki. Choć sam samochód nie 
jest z salonu, z pewnością jeszcze 
wiele lat posłuży pracownikom. 
- To Muzeum świadczy o fantastycz-
nej, przemysłowej historii Żyrardo-
wa, a mając na względzie, że ponad 
11 tys. jego mieszkańców korzysta 
z naszych usług, cieszymy się, że mo-
gliśmy spełnić ten miły obowiązek, 
jakim było przekazanie samochodu 

na potrzeby Muzeum Lniarstwa – 
mówił Prezes Spółki PGNiG, Hen-
ryk Mucha.
W spotkaniu udział wziął Wice-
minister Aktywów Państwowych 
i poseł PiS, Maciej Małecki, który 
przyznał, że cały proces przekaza-
nia samochodu trwał 4 tygodnie, 
a inicjatorem tych działań był Wi-
ceprezydent Adam Lemiesz, który 
podkreślał silną potrzebę pomocy 
Muzeum Lniarstwa. – Od samego 
początku swoją pasją zaraził nas 
Dyrektor Muzeum Lniarstwa, Jacek 
Czubak i cała jego drużyna, która 
rozsławia Żyrardów i tradycje lniar-
skie – mówił Maciej Małecki. – W Mi-
nisterstwie Aktywów Państwowych 
zachęcamy Spółki Skarbu Państwa 
do angażowania się we wsparcie 
różnych społecznych inicjatyw – do-
daje Wiceminister.
Prezydent Żyrardowa, Lucjan 
Krzysztof Chrzanowski i Wicepre-
zydent Żyrardowa, Adam Lemiesz.
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Działka w Benenardzie na sprzedaż
Parcela ma kształt trapezu, w MPZP przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. 0.886 ha, 

ukształtowanie płaskie, zadrzewiona, dostęp do mediów: wodociąg w drodze, słup ener-
getyczny na działce; wjazd z drogi szutrowej, odległość do asfaltowej ok. 750m- trasa do 

Skierniewic (25km), w pobliżu sąsiedztwo nowo pobudowanych domów.
KNC Nieruchomości Koryszewska Anna / 784981857

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

tel.  882 039 023

Wynajem Usługi podnośnikiem ko-
szowym. tel. 793 283 683

damian_blaszkiewicz@wp.pl
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DNIA NAUCZYCIELA
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R E K L A M A

J. Zamoyski

Drodzy pedagodzy,

nauczyciele

stawiana na Waszej drodze 

.

OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I A

 
 

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem 

jaki można dać dziecku jest wykształcenie”. 

Arystoteles 

„Najmądrzejszy jest, który wie czego nie wie.” 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu 

Żyrardowskiego, składamy Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom oraz 

Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, dalszych 

sukcesów i osiągnieć zawodowych, satysfakcji z pracy oraz pomyślności w 

życiu osobistym. 

Życzymy, by każdy dzień Państwa pracy przynosił poczucie dobrze 

wypełnionej misji oraz uznanie w sercach wychowanków i ich rodziców.  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Żyrardowskiego 

 

Klaudiusz Stusiński 

Starosta 

Powiatu Żyrardowskiego 

 

Krzysztof Dziwisz 

 

Żyrardów, 14 października 2021 roku 
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3 miejsce na Mazowszu i 13 miej-
sce w Polsce. Tak wypadł Żyrar-
dów w najważniejszym rankingu 
podsumowującym wydatki inwe-
stycyjne samorządów w latach 
2018 -2020 w kategorii miasta po-
wiatowe. W ciągu 2 lat awansowa-
liśmy aż o 7 pozycji w Polsce! Miej-
sce w rankingu to potwierdzenie 
nowych inwestycji i zmian, które 
obserwujemy w naszym mieście. 
Mijają 3 lata od objęcia stano-
wiska Prezydenta Miasta Żyrar-
dowa przez Lucjana Krzysztofa 
Chrzanowskiego. Choć do końca 
kadencji pozostały jeszcze 2 lata, 
znaczna część programu wybor-
czego już została zrealizowana, 
a kolejne inwestycje już nieba-
wem zostaną ukończone. O reali-
zacji założeń i planach na dalsze 
działania na fotelu Prezydenta 
Żyrardowa, rozmawialiśmy z Lu-
cjanem Krzysztofem Chrzanow-
skim. W minionym numerze pi-
saliśmy, że grozi nam ogromna 
podwyżka za odbiór odpadów. 
Z naszych wyliczeń wynika, że 
opłata może wzrosnąć nawet 
do 32 zł za odpady od osoby. Czy 
faktycznie ta podwyżka jest nie-
uchronna? Na czym dziś polega 
problem z odpadami w Żyrardo-
wie?

Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Pre-
zydent Żyrardowa: Zgodnie z usta-
wą od 1 stycznia br. Miasto Żyrar-
dów zmieniło system rozliczania 
się z podwykonawcą. Wcześniej 

odbiór odpadów rozliczany był ry-
czałtowo. Obecnie rozliczamy się 
od masy odpadów – czyli od ton. 
Poprzez tę zmianę widzimy znaczą-
cy wzrost liczby ton czyli masy od-
padów. Ceny tych odpadów też są 
zróżnicowane w zależności od ich 
frakcji. I okazuje się, że największym 
kosztem jest wywóz odpadów tzw. 
niesegregowanych – to ponad 1040 
zł za tonę. Jedną z przyczyn takie-
go stanu na pewno jest ciągły brak 
odpowiedniej segregacji odpadów, 
dlatego prowadzimy szereg działań 
edukacyjnych, komunikujemy się 
z mieszkańcami i prosimy, by śmieci 
były odpowiednio segregowane. To 
naprawdę ma wpływ na to, że cena 
może ulec zmianie. A przypomnę, 
że ta cena jest jedną z najniższych 
w naszym regionie, bo to jest rap-
tem 25,50 zł miesięcznie od osoby. 
Wierzę, że kwota 32 zł za odbiór od-
padów komunalnych nam nie grozi, 
ale jeśli podejmiemy wszystkie moż-
liwe działania, by podwyżki uniknąć, 
a ilość odpadów ciągle nie będzie 
odpowiadała liczbie mieszkańców, 
którzy za nie płacą, to wiadomo, że 
trzeba będzie podjąć działania zwią-
zane z korektą ceny obowiązującej. 
Największym problemem są odpa-
dy produkowane w budynkach wie-
lolokalowych. Z naszych informacji 
wynika, że segregacja odbywa się 
na dobrym poziomie w zabudowie 
jednorodzinnej – mamy określone 
dni tygodnia z odbiorem konkret-

nego worka z określonymi odpada-
mi. I to się udaje. Nie chcę nikogo 
oceniać i wystawiać noty, bo możli-
we, że w zabudowie wielorodzinnej 
trudniej o taką segregację. Dlatego 
staramy się wejść w szerszą współ-
pracę z zarządcami tych budynków. 
To musi iść bilateralnie, czyli w dru-
gą stronę to też musi zadziałać. Tu 
muszę podkreślić, że odpady, znaj-
dujące się na terenie nieruchomo-
ści nie będących własnością miasta 
należą do zarządca. I dopiero, gdy 
odpady trafią na śmieciarkę, stają 
się własnością miasta. Biorąc pod 
uwagę, że w większości mieszkań-
cy płacą za śmieci segregowane, 
a odbieramy jednak niesegregowa-
ne i za takie płacimy, to stąd poja-
wia się pierwsza różnica w kosztach 
odbioru śmieci. Jest jeszcze druga 
kwestia, która dotyczy liczby osób 
fizycznie uczestniczących w naszym 
systemie opłat za odbieranie odpa-
dów komunalnych. Pojawia się pyta-
nie, czy wszyscy produkujący śmie-
ci uczestniczą w tych płatnościach. 
Z naszych analiz wynika, że niestety 
tak nie jest. W związku z tym jest 
pewna grupa osób, która świadomie 
lub nie w tym systemie nie uczest-
niczy, czyli za śmieci po prostu nie 
płaci. W tej chwili musimy ten sys-
tem uszczelnić. To są dwie przyczy-
ny, które powodują, że rośnie nam 
ilość odpadów i ich masa. A Miasto 
podejmie wszelkie działania, by ten 
system uszczelnić. 

Czy Urząd Miasta dysponuje da-
nymi dotyczącymi liczby miesz-
kańców, co można zestawić 
z deklarowaną liczbą osób pro-
dukujących odpady komunalne?

Nie ma już dziś obowiązku meldun-
kowego, więc wszystkie deklaracje 
składane są w formie oświadczeń. 
Oczywiście mamy pewne zbiory da-
nych, które możemy wykorzystywać 
do weryfikacji, ale nie mamy upraw-
nień, by wejść do jakiegokolwiek 
mieszkania i sprawdzić, ile faktycz-
nie osób tam mieszka. To też jest 
takie pole do szerszej współpracy 
z zarządcami budynków. Walczyłem 
o to, żeby cena za odbiór odpadów 
dla mieszkańców była jak najniższa. 
Ciągle wierzę, że Miasto pełni pewną 
misję dla ludzi, ale nie za niebotycz-
ne pieniądze. Obecnie jesteśmy na 
etapie uszczelniania systemu, analiz 
i kalkulacji co do ewentualnych ko-
rekt ceny. Niestety musimy też roz-
ważać scenariusz, co zrobimy, kiedy 
wszystkie metody do wyeliminowa-
nia tych negatywnych zjawisk wyko-
rzystamy, a problem dalej będzie 
trwał. Możliwe, że będziemy musieli 
rozważyć zmianę rozliczania za od-
pady komunalne np. na system mie-
szany lub hybrydowy, co stosowane 
jest w innych miastach i gminach – 
w zabudowie wielorodzinnej mamy 
system rozliczania w oparciu o zu-
życie wody, a w zabudowie jednoro-

dzinnej system naliczania opłaty za 
odpady pozostaje niezmienny, czyli 
od osoby. Być może w Żyrardowie 
również pochylimy się na tym po-
mysłem, jeśli problem z brakiem 
segregacji odpadów nadal będzie 
istniał. Można dywagować, który 
system jest najlepszy, ale idealnych 
systemów na pewno nie ma. Pod-
stawą jest, żeby wszyscy zaczęli se-
gregować śmieci, bo przypomnę, że 
właśnie za śmieci niesegregowane 
płacimy najwięcej. Miejmy jednak 
nadzieję, że działania, które obecnie 
prowadzimy przyniosą oczekiwany 
skutek. 

Panie Prezydencie, ten rok jest 
znaczący pod kątem inwestycji, 
które zostały założone w Pana 
programie wyborczym i wyda-
wać by się mogło, że choć do 
końca kadencji zostały dwa lata, 
wiele z punktów już udało się 
zrealizować. Flagowym projek-
tem było otwarcie Przedszkola 
przy ul. Ks. Brzóski, co już się za-
działo. 

Tak, to przedszkole było dla mnie 
bardzo ważne, ponieważ dawne 
przedszkole przy ul. Szarych Szere-
gów miało już za sobą lata świetno-
ści. Pozostaje jeszcze kwestia dwóch 
siostrzanych budynków, czyli przed-
szkola przy ul. Nietrzebki i Parkingo-
wej. To są kolejne inwestycje, które 
bardzo chciałbym zrealizować, choć 
ciągle nie zapadła decyzja czy wybu-
dujemy dwa mniejsze przedszkola 
czy jedno większe. Pewne jest jed-
nak, że budowa kolejnego przed-
szkola w Żyrardowie jest konieczna. 
Jednak na realizowanie tego progra-
mu nie można patrzeć jedynie przez 
pryzmat inwestycji w oświatę. Nie je-
stem w stanie wymienić wszystkich 
dróg, które już udało nam się wyre-
montować czy nawet wybudować. 
Natomiast różnica w zderzeniu z la-
tami poprzednich rządów jest zna-
cząca. Zmienia się też przestrzeń 
publiczna pod kątem rewitalizacji 
terenów zielonych, pojawia się też 
infrastruktura rekreacyjno-sporto-
wa – trasy rowerowe, siłownie ple-
nerowe. Mam nadzieję, że widać, jak 
staramy się w tym mieście działać. 
Staram się dopasowywać inwestycje 
do potrzeb mieszkańców, a że sam 
jestem mieszkańcem tego miasta, 
to widzę, jakie są potrzeby. Tych in-
westycji jest wiele, bo też średnio 
rocznie inwestujemy około 100 mln 
zł. Jeszcze 5, 6 lat temu nikomu nie 
śniło się, że takie pieniądze moż-
na wydawać na inwestycje, a ten 
korzystny dla nas trend staram się 
utrzymywać od kilku lat. Okazuje się, 
że jesteśmy skuteczni w pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych. 

Jedną z większych realizowa-
nych inwestycji w Żyrardowie 
jest z pewnością remont budyn-
ku Kantoru. Pojawiały się gło-
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sy, że nie uda się dokończyć tej 
inwestycji. Czy prawdą jest, że 
może nie udać się zakończyć tej 
inwestycji w najbliższym czasie? 

Kantor jest kolejną sztandarową in-
westycją Miasta. Moim zdaniem to 
był ostatni dzwonek, żeby w ogóle 
ten budynek uratować dla kolejnych 
pokoleń. To w końcu zabytkowy XIX 
wieczny budynek. Jeśli jeszcze byśmy 
zwlekali z rozpoczęciem rewitalizacji 
tego obiektu, to podejrzewam, że 
dziś mogłoby nie być czego ratować. 
Prace postępują zgodnie z przyję-
tym harmonogramem, mimo iż dziś 
przyszło nam żyć w trudnym czasie. 
Dziś nie widzę żadnych przeszkód, 
by już wiosną przyszłego roku móc 
zakomunikować, że zakończyliśmy 
temat rewitalizacji Kantoru. Mam 
nadzieję, że będzie to dobry czas, by 
wspólnie z mieszkańcami na nowo 
otworzyć drzwi Kantoru. Od samego 
początku zamysł remontu Kantoru 
wiązał się ze stworzeniem Centrum 
Obsługi Mieszkańców, a więc miesz-
kańcy kompleksowo załatwią swoje 
administracyjne sprawy. Przenie-
siemy cały Urząd Miasta do jedne-
go budynku. Teraz, gdy zmierzamy 
do końca tej inwestycji, będę chciał 
przeprowadzić rozmowy z Woje-
wodą Mazowieckim, by w Kantorze 
ulokować Biuro Paszportowe. Ma-
rzę o tym, żeby ten budynek tętnił 
życiem praktycznie przez całą dobę. 
To duża inwestycja, więc warto ją 
wykorzystać jak najlepiej. To właśnie 
tam powstanie też Pałac Ślubów 
z wielofunkcyjną salą na parterze, 
żeby ułatwić dostęp osobom nie-
pełnosprawnym, ale będzie też win-
da, która w warunkach obecnego 
Urzędu Miasta nie funkcjonuje. Już 
teraz powstał wielki parking wokół 
Kantoru z oświetleniem. Chciałbym, 
żeby wszyscy mieszkańcy mogli się 
pochwalić tą inwestycją i mogli z niej 
korzystać. To właśnie dlatego zależy 
mi na tym, żeby zakres usług był jak 
najszerszy. Liczę też na to, że kiedy 
uda się przenieść Urząd Miasta do 
budynku Kantoru, ten dotychczaso-
wy będzie można np. wynająć przez 
Instytucje Zaufania Publicznego. 
Wtedy co miesiąc mielibyśmy potęż-
ny zastrzyk gotówki, który pozwolił-
by nam spłacać część zobowiązań 
wziętych na inne inwestycje. A rewi-
talizacja w tym mieście jest szalenie 
istotna, jak choćby ratowanie zabyt-
kowych kamienic.

I program „Domy z historią”?

Tak. To też punkt z mojego progra-
mu wyborczego. Choć…. nie lubię 
tego określenia, bo najczęściej pro-
gram wyborczy kojarzy się ludziom 
z populizmem, obiecywaniem „gru-
szek na wierzbie”. Dlatego, kiedy 
ubiegałem się o urząd Prezydenta 
Miasta Żyrardowa, mówiłem o rze-
czach, które są realne do zrealizo-
wania. Może nie jestem technokratą, 

ale jestem realistą. I realnie podsze-
dłem do deklaracji, które składałem 
w kampanii wyborczej. To jest ofer-
ta dla mieszkańców Żyrardowa. Ni-
gdy nie zaproponuję w jakiejkolwiek 
kampanii wyborczej czegoś, czego 
nie jestem w stanie zrealizować.

Skoro realnymi były założenia 
programy wyborczego, czy są 
plany na remont, przebudowę 
lub budowę nowego budynku 
centrali Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej?

No tak. Jak wchodziłem w kadencję, 
to realnie określiłem to, co w danym 
momencie jestem w stanie zrobić 
i cieszę się, że większość tych punk-
tów jest realizowana. Niestety po 
drodze pojawiają się inne potrzeby 
i problemy. Tym samym sam so-
bie zawieszam wysoko poprzeczkę, 
a apetyt rośnie w miarę jedzenia. 
Dziś trudno byłoby rozwijać Żyrar-
dów mając do dyspozycji nie 100 mln 
zł, jak jest obecnie, a 4 mln zł, jak by-
wało jeszcze kilka lat temu. Zwłasz-
cza, że oczekiwania społeczne ciągle 
są ogromne. W kontekście Centrali 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej to warto wspomnieć, że bu-
dynek ten nie był pobudowany jako 
biblioteka, a jako przedszkole. I do-
piero później przestrzeń ta została 
zaadaptowana na potrzeby zbiorów 
bibliotecznych. Trzeba przyznać, że 
nie wygląda on dziś imponująco. 
To z pewnością jest problem, który 
bardzo chciałbym rozwiązać jeszcze 
podczas tej kadencji. Remont Biblio-
teki Fabrycznej czy otwarcie punktu 
w dzielnicy Północnej nie rozwiązu-
je problemu warunków w centra-
li i mam tego pełną świadomość. 
Podejmuję rozmowy z Dyrektorem 
Biblioteki, z którym rozważamy, czy 
warto przebudowywać już istniejący 
budynek, czy może podjąć się inwe-
stycji stawiania nowego. Przed nami 
nowa perspektywa unijna, a że jeste-
śmy Subregionem Żyrardowskim, 
Liderem w Żyrardowskim Obszarze 
Funkcjonalnym, to z pewnością no-
woczesna biblioteka mogłaby mieć 
zasięg ponadregionalny. Wierzę, że 
dobry projekt mógłby zyskać uzna-
nie w opinii ekspertów, więc możli-
we, że będziemy mieć duże szanse 
na realizację takiego projektu. Poza 
tym warto wspomnieć, że już w sa-
mym Kantorze pojawi się element 
związany z biblioteką. Część Kantoru 
z wejściem od ul. Armii Krajowej zo-
stanie dedykowane takim funkcjom, 
jakie spełnia biblioteka, bo tam po-
wstanie MOTEK, czyli Multimedialny 
Ośrodek Tradycji i Edukacji Kulturo-
wej, choć wiem, że i to nie rozwiąże 
problemu z budynkiem przy ulicy 
Mostowej. 

Jak dziś przebiegają prace 
w związku z budową przeprawy 
przez tory kolejowe?

Mamy przygotowanych kilka kon-

cepcji z wiosny 2020 roku, ale nie-
stety pandemia pokrzyżowała nam 
plany i takie projekty mogłem kon-
sultować z ludźmi jedynie przez 
Internet. Po spotkaniu z mieszkań-
cami w Zespole Szkół nr 1 w Żyrar-
dowie bardzo się cieszę, że nie zde-
cydowałem się wtedy na konsultacje 
online. Nie podejmę dalszych decy-
zji bez kolejnych konsultacji. Mam 
nadzieję, że następne spotkanie 
z udziałem projektantów odbędzie 
się jeszcze w tym miesiącu w Cen-
trum Kultury. Nie chcę wydawać pie-
niędzy publicznych na kolejny krok, 
jakim będzie projekt budowlany, 
dopóki z mieszkańcami nie ustali-
my, gdzie ta przeprawa mogłaby być 
zbudowana. Są pewne warunki, któ-
re determinują ten wybór, ale chcę 
uniknąć jakichkolwiek protestów 
mieszkańców. Chcę, żeby świado-
mie uczestniczyli w tej decyzji. Żału-
ję jedynie, że przez pandemię mamy 
prawie 2 lata przesunięcia w podej-
mowaniu tych decyzji, ale z drugiej 
strony, kiedy patrzę na programy 
rządowe, nową perspektywę unij-
ną, to możliwe, że ten czas pomoże 
nam w pozyskaniu odpowiedniego 
dofinansowania na tę inwestycję, 
a zakładam, że taka inwestycja może 
nas kosztować nawet 100 mln zł.

W ostatnim czasie spotkał się 
Pan również z Grzegorzem Obłę-
kowskim, Dyrektorem Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich. Czego dotyczyły te 
rozmowy?

Ta współpraca na pewno ma szansę 
się rozwinąć, choćby przez powiąza-
nia Pana Grzegorza Obłękowskiego 
z naszym miastem. Zna on dosko-
nale problemy, z którymi żyrardo-
wianie się borykają. Mam nadzieję, 
że ta współpraca może wiązać się 
właśnie choćby z połączeniem dro-
gi wojewódzkiej nr 719 z planowa-
ną przeprawą przez tory. Bardzo 
chciałbym, żebyśmy przeprowadzi-
li przebudowę skrzyżowania ulicy 
Jaktorowskiej, Reymonta, 1 Maja 
i Mickiewicza z wykonaniem prawo-
skrętu, a mamy tam działkę, która 
umożliwia wykonanie takiej przebu-
dowy. Mam nadzieję, że uda się też 
poprawić bezpieczeństwo pieszych 
wzdłuż drogi nr 719, czyli ulic Jak-
torowskiej i Reymonta, a w szcze-
gólności na skrzyżowaniu ulic Rey-
monta i Piotra Skargi. To tam dzieci 
przechodzą przez jezdnię w drodze 
do Szkoły Podstawowej nr 4. Chcieli-
byśmy też wprowadzić ograniczenia 
dla ruchu samochodów ciężaro-
wych przez miasto od Korytowa i Ra-
dziejowic. Kierowcy bardzo często 
omijają sobie rondo w Wiskitkach, 
a przejeżdżając przez Żyrardów uni-
kają korków na obwodnicy i samym 
rondzie. Chciałbym ograniczyć ruch 
tranzytowy przez nasze miasto. Tak 
naprawdę, to Żyrardów nic na tym 
nie zyskuje. Ten kierowca nie zatrzy-

muje się w lokalnym sklepie czy na 
obiad w naszych restauracjach. Je-
dyne, co po nim pozostaje, to rozje-
chana droga. Oczywiście nie mówię 
o zamknięciu ruchu lokalnego. Roz-
mawialiśmy także o budowie ścieżki 
rowerowej do Puszczy Mariańskiej. 
Dziś to dość niebezpieczne, by tą 
droga poruszali się rowerzyści, ale 
widzę, że zainteresowanie tą ścież-
ką nie słabnie. Tak naprawdę tyl-
ko niewielki odcinek tej drogi leży 
w granicach Żyrardowa, ale wierzę, 
że zainteresujemy włodarzy innych 
gmin, by do takiej inwestycji doszło. 
Jest wiele pomysłów i trzymam kciu-
ki, żeby do ich realizacji doszło. To 
będzie tylko z korzyścią dla miesz-
kańców Żyrardowa. 

Czy w związku z planowanymi 
zmianami dotyczącymi budżeto-
wania Samorządów, łatwo jest 
dziś zaplanować budżet Miasta?

To nasz ustawowy obowiązek. Do 
15 listopada musimy przedłożyć 
projekt budżetu do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Ale to zdecy-
dowanie za wcześnie, żebym mógł 
oceniać, jak będzie wyglądał budżet 
Miasta w roku 2022 w stosunku do 
obecnego roku. Dochodzą do mnie 
głosy, że ogólnoświatowy kryzys go-
spodarczy może mieć wpływ na bu-
dżetowanie samorządów. Przecież 
nie żyjemy w oderwaniu od wzglę-
dów ekonomicznych. My również 
odczuwamy wzrost cen za (choćby) 
energię. Dziś budujemy budżet na 
wskaźnikach, które otrzymujemy 
np. z Ministerstwa Finansów i póki 
co nie ma tam żadnych zmian, któ-
re mogłyby wpłynąć na siłę naszego 
budżetu. 

Gdy mówi Pan o zadaniach re-
alizowanych przez Miasto, pod-
kreśla Pan dużą rolę zespołów, 
które pracują przy powodzeniu 
tych projektów. Wiemy nato-
miast, że od sierpnia w Żyrardo-
wie nie ma I Zastępcy Prezyden-
ta Miasta Żyrardowa. Czy szuka 
Pan kogoś na to stanowisko?

Poszukiwania trwają, a tej pracy jest 
naprawdę dużo. Jednak, żeby po-
ziom świadczonych przez Miasto 
usług był na odpowiednim pozio-
mie, potrzebni są dobrzy i kompe-
tentni ludzie. Taki zastępca jest mi 
potrzebny – kompetentny i profe-
sjonalny. Z resztą nie tylko I Zastęp-
cy szukam. W tej chwili kilka klu-
czowych stanowisk w tym Mieście 
wymaga obsadzenia. Jest ogłoszo-
ny konkurs na Sekretarza Urzędu 
Miasta. Poszukujemy Dyrektora 
Centrum Usług Społecznych. Trwa 
konkurs na stanowisko Prezesa 
Spółki PGM i Aqua Żyrardów. To tyl-
ko przykłady, które pokazują, że my 
tych kompetentnych i kreatywnych 
ludzi poszukujemy. Na pewno nie 
szukam osób, które jedynie zapełnią 
pusty gabinet.
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Pasowanie na pierwszoklasistę

FOTOREPORTAŻ

Rozpoczęły się uroczystości pasowania na 
ucznia w szkołach powiatu żyrardowskiego. 
Najmłodsi uczniowie z dumą prezentowali się 
w przygotowanych na te okazję programach 
artystycznych, które urozmaicały oficjalne pa-
sowanie na pierwszoklasistę.
Czas uroczystości pasowania na ucznia w szkołach 
podstawowych jest wyjątkowy nie tylko ze względu 
na barwne wydarzenia, ale przede wszystkim jako 
symbol wkraczania do społeczności szkolnej ko-
lejnych pokoleń. To bardzo podniosłe wydarzenie, 
a przejęcie nim widać było na twarzach bohaterów 
uroczystości.
5 października uroczystość Pasowania na Ucznia 
rozpoczęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Żyrardowie. 
Na wydarzenie zostali zaproszeni goście: Prezydent 
Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, 
Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, Stanisław 
Nalej, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu w UM 
w Żyrardowie, Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz, Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Miasta Żyrar-
dowa, Żaneta Wesołowska i wielu innych.
- Dla mnie te wydarzenia zawsze są bardzo wzru-
szające – mówiła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
w Żyrardowie, Beata Marzęda-Przybysz. – Może to 
za sprawą tych wszystkich piosenek i wierszyków. 
Pięknie słucha się tych najmłodszych uczniów, którzy 
śpiewają o Polsce, ale i o nauce, bezpieczeństwie, ale 
przede wszystkim o przyjaźniach w szkole – tłuma-
czyła Beata Marzęda-Przybysz.
W ostatnim czasie (7 i 8 października) odbyło się 

również pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej 
w Wiskitkach, które ze względu na pandemię, zostało 
podzielone na klasy. Uczniowie ze sceny prezento-
wali program artystyczny o tematyce patriotycznej. 
Poza rodzicami i nauczycielami w wydarzeniu uczest-
niczył Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki, Rafał Mitura 
oraz Sekretarz Miasta i Gminy Wiskitki, Magdalena 
Cętkowska. – W tych najmłodszych klasach widać 
największą więź ze szkołą. Dopiero później pojawiają 
się pierwsze bunty, ale też i pierwsze miłości, których 
jesteśmy świadkami – mówiła Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Wiskitkach, Renata Budecka. – Te dzieci 
niesamowicie przeżywały każdy jeden element tej 
uroczystości, nawet ołówek, którymi pasujemy dzieci 
na uczniów naszej szkoły. To piękne i niesamowicie 
wzruszające.
8 października swoje święto miały pierwszaki w Szko-
le Podstawowej w Radziejowicach. I tu uczniowie klas 
pierwszych przygotowali piosenki i wierszyki, którymi 
wzruszali swoich rodziców i opiekunów. Ta niesamo-
wicie energiczna ferajna z pewnością da wiele rado-
ści szkole. – Szkoła dla dzieciaków to tak naprawdę 
drugi dom. Dlatego tak ważne dla nas jest to, żeby 
dzieci pasowanie odbyły z odpowiednimi honorami 
i w sposób uroczysty. Najważniejsze są jednak te 
uśmiechy, które dziś uczniom towarzyszyły. Mam na-
dzieję, że tak będzie zawsze – mówiła Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Radziejowicach, Żaneta Wesołowska. 
Wszystkim uczniom, nauczycielom i ich rodzicom 
życzymy samych sukcesów na rozpoczynającej się 
ścieżce edukacji.
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Sztafeta pokoleń na 100-lecie liceum

FOTOREPORTAŻ

To wyjątkowy czas dla Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefa-
na Żeromskiego w Żyrardowie. 
Choć całe obchody 100-lecia 
rozpoczęły się z początkiem 
2020 roku, pandemia pokrzy-
żowała plany uroczystości, 
dzięki czemu uczniowie, na-
uczyciele i Dyrektor szkoły 
mogą świętować przez okrą-
głe 2 lata. 
9 października w Centrum Kultu-
ry odbyła się uroczystość, która 
była zwieńczeniem blisko dwu-
letnich obchodów 100-lecia Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego. W sobotę 
jubileuszowe obchody rozpoczęła 
msza święta w Kościele Pw. Matki 
Bożej Pocieszenia w Żyrardowie. 
Następnie młodzież i nauczyciele 
przeszli na cmentarz, gdzie przy 
grobach dawnej kadry pedago-
gicznej złożono kwiaty i zapalono 
znicze.
- Cieszę się, że ta uroczystość jest tak 
doniosła. Przybyli dzisiaj zarówno 
nasi absolwenci jak i emerytowani 
nauczyciele – mówiła Dyrektor LO 
im. Stefana Żeromskiego, Beata 
Stawicka. – Ta szkoła daje wiele 
możliwości młodym ludziom, ale też 
pozwala na rozwój kadrze pedago-
gicznej. Staramy się podtrzymywać 
tradycję tej szkoły, nie zapominając 
przy tym o naszym dawnym gronie 
pedagogicznym. Ta szkoła jest po 
prostu „the best” – dodała Beata 
Stawicka.
Zaproszeni goście spotkali się 
w sobotnie popołudnie na Jubile-
uszowej Gali 100-lecia Czerwonia-
ka, podczas której wręczono „Tar-
cze Przyjaciela Liceum”, którymi 
wyróżnieni zostali: Lucjan Krzysz-
tof Chrzanowski – Prezydent Żyrar-
dowa, Krzysztof Dziwisz – Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego, Krzysz-
tof Rdest – Prezes Spółki EMKA 
S.A. i członek Zarządu Powiatu Ży-
rardowskiego, Adam Lemiesz – II 
Zastępca Prezydenta Żyrardowa, 
Łukasz Kasperczyk – Dyrektor Wy-
działu Promocji i Kultury UM w Ży-
rardowie, Robert Siniarski – Dy-
rektor Centrum Kultury, Bogusław 
Nietrzebka – Dyrektor Muzeum 
Mazowsza Zachodniego, Ryszard 
Adamiak – Prezes Aqua oraz ks. 
Dariusz Kozłowski, ks. Adam Bed-

narczyk, Jerzy Paruszewski, Joan-
na Dziakiewicz, Edyta Kościelniak, 
Diana Lament, Elżbieta Sowińska, 
Tadeusz Sułek, Adrian Idzikowski, 
Eryk Wawrzyniak, Dominika Dawi-
dowicz, ks. Łukasz Owsianko, Gra-
żyna Bieliniak, Małgorzata Cha-
ber, Marzena Mariańska, Mariola 
Mońko, Magdalena Szwed, Beata 
Marzęda-Przybysz, Agnieszka Rę-
bielewska, Adrianna Bruś, Domi-
nika Noszczak – Bielak i Marzena 
Szustakowska.
Nagrody Prezydenta Żyrardo-
wa otrzymały: Beata Stawicka, 
Agnieszka Przyjankowska, Anna 
Karnowska, Elżbieta Żaboklicka. 
Wielu nauczycielom wręczono 
również Nagrody Dyrektora Szko-
ły. Nie zabrakło również wielu gra-
tulacji i życzeń dalszych sukcesów, 
a także programu artystycznego 
przygotowanego przez uczniów 
liceum i ich opiekuna Karolinę No-
wakiewicz. 
Tak wyjątkowy jubileusz był okazją 
do refleksji nad czasami licealny-
mi. Od nich swoją wypowiedź na 
scenie rozpoczął Krzysztof Rdest. 
– Chciałbym bardzo podziękować 
za to, że mogę spłacać dług wdzięcz-
ności za to, że właśnie w tej naszej 
szkole tworzył się fundament mojego 
życia. To tam, zbegając po skrzypią-
cych schodach z aktówki spotkałem 
swoją wspaniałą żonę. A w ramach 
sztafety pokoleń nasze liceum wy-
kształciło moją wspaniałą córkę. I za 
to dziękuję tym, którzy mnie uczyli 
i którzy dziś dalej tworzą ducha na-
szej szkoły – mówił podczas wystą-
pienia Prezes Spółki EMKA S.A.. 
- Jako absolwent tej szkoły jestem po-
dwójnie wzruszony, ponieważ pod-
czas tych obchodów mogłem spo-
tkać nauczycieli i kolegów z czasów, 
kiedy jeszcze byłam uczniem tego 
liceum. Kiedy ja chodziłem do tej 
szkoły, to były barwne i rockowe lata 
80. – wspominał Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski, Prezydent Żyrar-
dowa. - Przede wszystkim jestem 
wdzięczny za miłość do sportu, którą 
zaszczepił we mnie Czesław Wodar-
ski, mój licealny wychowawca.
- W moim przypadku, jeszcze przed 
liceum, spoty odgrywał w życiu 
kluczową rolę. I chyba takim naj-
jaskrawszym wspomnieniem było 

to, jak podczas jednego meczu, 
udało mi się strzelić gola. To był 
mecz o pierwsze miejsce w turnieju, 
w którym po raz pierwszy raz od 10 
lat pokonaliśmy „Elektryka” – opo-
wiadał Krzysztof Dziwisz, Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego.
W dniu, kiedy wszyscy mówi-
li o sztafecie pokoleń o swoich 
wspomnieniach mówiła również 
Genowefa Milczarek, dawna dy-
rektor szkoły, nauczycielka i absol-
wentka liceum. – Moja przygoda 
z tą szkołą zaczęła się od mojej edu-
kacji. Skończyłam liceum w 1973 
roku, kiedy obowiązywał taki prze-
pis, że najlepszy maturzysta w szko-
le w danym roku nie musi zdawać 
na studia, po prostu je wybiera. Tak 
się zdarzyło, że byłam tą najlepszą 
uczennicą. Kiedyś głupio mi było 
o tym opowiadać, ale po tylu latach 
i przy takiej okazji…. Moi koledzy, 
którym pomagałam z matematyki, 
skierowali mnie na studia na Uni-
wersytet Warszawski na Wydział 
Matematyki i Mechaniki. Dyrektor 
Borkowski w ostatniej chwili zmieniał 
dokumenty. Po ukończeniu studiów 
otrzymałam etat po profesor Janinie 
Kacperskiej. Dokładnie 1977 roku – 
wspomina Genowefa Milczarek.
- Moje życie związane było z tym li-
ceum właściwie od urodzenia. Jesz-
cze jako dziecko miałem okazję 
poznać właściwie wszystkich tych, 
których dziś tu wspominano. Jednak 
jako uczeń wspominam również 
kurs dla organizatorów turystyki 
w Karkonoszach. To było świetne – 
praktycznie przez 2 tygodnie kilku-
nastu uczniów liceum chodziło po 
górach – od Szklarskiej Poręby do 
Kowar, śpiąc w schroniskach. Na-
wiązały się wtedy silne przyjaźnie, 
które trwają do dziś – mówił An-
drzej Wilk, były Prezydent Żyrar-
dowa, za którego kadencji liceum 
przeszło pod zarząd Miasta.
Po uroczystej Gali odbył się Bal 
Czerwoniaka w żyrardowskiej Re-
sursie. I choć obchody Jubileuszu 
Liceum Ogólnokształcącego w Ży-
rardowie dobiegają końca, szta-
feta pokoleń wciąż trwa, a wspo-
mnienia, które budują tradycje tej 
szkoły, wzmacniają ducha nauczy-
cieli i uczniów, którzy z każdym ro-
kiem tworzą naszą przyszłość.
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W Mszczonowie powstał 
najbardziej ekologiczny 

magazyn w Polsce

Wybory w mszczonowskim Cechu

Zakończenie realizacji projektu

8 października odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo – Wyborcze mszczonowskiego 
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W jego 
trakcie dokonano wyboru nowych władz orga-
nizacji. Prezesem Cechu został ponownie Zbi-
gniew Bednarek. 

W skład Zarządu weszli natomiast: Mariusz Dąbrow-
ski (dotychczasowy I wiceprezes), Wojciech Łuczyński 
(dotychczasowy II wiceprezes), Jan Wacławek (dotych-
czasowy sekretarz), Elżbieta Kustosz (dotychczasowy 
skarbnik), a także Sławomir Wojtczak (wcześniejszy 
członek Zarządu) oraz nowo wybrany Dariusz Zapad-
ka. Anna Biedrzycka w wyniku przeprowadzonego 
głosowania uzyskała status rezerwowego członka Za-
rządu. W przypadku wyboru przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej w porównaniu do poprzedniej kaden-
cji także nie zaszła zmiana personalna. Tę funkcję po 

raz drugi powierzono Piotrowi Chyle. Członkami Ko-
misji Rewizyjnej zostali – Piotr Woźniak i Robert Chod-
kowski. Przewodniczącym Sądu Cechowego wybrano 
– Wojciecha Kwiatkowskiego, a członkami Sądu zosta-
li- Adam Narożny i Krystyna Federowicz. Zaszczytną 
funkcję delegata mszczonowskiego Cechu do Izby 
Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warsza-
wie powierzono – Wojciechowi Łuczyńskiemu. Nowy 
skład pocztu sztandarowego Cechu tworzą: Sławomir 
Wojtczak, Jan Wacławek i Mateusz Piasek. 

Nim doszło do wszystkich wspomnianych wyborów 
członkowie Cechu przyjęli sprawozdanie Zarządu 
poprzedniej kadencji oraz sprawozdania finansowe 
i Komisji Rewizyjnej, a następnie udzielili absoluto-
rium staremu Zarządowi. Obrady Walnego Zebrania 
rozpoczęto symboliczną minutą ciszy, ku czci zmarłe-
go w tym roku członka Zarządu – Andrzeja Biedrzyc-
kiego. Uczestnicy obrad podjęli w trakcie zebrania 
uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Członka Ce-
chu: Krystynie Federowicz, Annie Piasek, Mariannie 
Prusinowskiej, Jolancie Bednarek, Annie Bednarek, 
Krzysztofowi Naziębło i Włodzimierzowi Grenke. Pod-
czas Zebrania dyskutowano ponadto nad potrzebą 
wprowadzenia zmian do statutu Cechu, a także o ścią-
galności składek członkowskich. Gośćmi obrad byli: 
prezes żyrardowskiego Cechu Jan Kaliński oraz dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy Jan Maciejski. Obaj na 
zakończenie Zebrania pogratulowali nowo wybranym 
władzom i wyrazili nadzieję na dalszą owocną współ-
pracę z Zarządem mszczonowskiego Cechu. 

Informacja prasowa

Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

MSZCZONÓW

Niespełna rok trwała budowa najbardziej eko-
logicznego magazynu w Polsce. Od teraz działa 
on w mszczonowskim centrum logistycznym 
Maersk. Magazyn farmaceutyczny „Mszczo-
nów 2” ma powierzchnię 15 tys. m2. Dzięki wy-
posażeniu w rozwiązania z zakresu energii fo-
towoltaicznej jest on neutralny pod względem 
emisji dwutlenku węgla.
Decyzja o jego wybudowaniu zapadła w kwietniu 
2020 roku. Kamień węgielny pod tę inwestycję poło-
żono w grudniu 2020 r., a przecięcie wstęgi nastąpiło 
już po zaledwie 10 miesiącach - w październiku 2021 
r.
O tym, jak wyglądał cały proces inwestycyjny, opo-
wiedzieli podczas uroczystego otwarcia magazynu 
dyrektorzy mszczonowskiego centrum logistycz-
nego Maersk – Jakub Mach i Katarzyna Dąbrowska. 
Następnie do zabrania głosu dyrektor Mach zaprosił 
burmistrza Józefa Grzegorza Kurka. Prosząc go na 
scenę - ustawioną w samym środku otwieranego 
obiektu - gospodarz uroczystości podkreślił zasługi 
włodarza Mszczonowa dla powstania całej miejskiej 
dzielnicy przemysłowej.
Zebrani usłyszeli historię o rozległym polu kukurydzy, 
które jeszcze w latach 90-tych XX wieku rozciągało 
się pod Mszczonowem i tylko dzięki wizji burmistrza 
Kurka zostało przemienione w jedno z największych 
centrów logistycznych w Polsce.
W chwilę później nastąpiło przecięcie wstęgi. Do-
konali tego wspólnie wspomniani dyrektorzy wraz 
z burmistrzem Kurkiem. Poświęcenia obiektu doko-
nał proboszcz Parafii pw. Świętego Ojca Pio ks. ka-
nonik Sławomir Tulin. Następnie zaproszeni goście 
i załoga mszczonowskiego centrum logistycznego 
Maersk skorzystali z możliwości wykonania pamiąt-
kowych fotografii przy firmowej ściance.
Przed bankietem dyrektor Katarzyna Dąbrowska 
oprowadziła wszystkich uczestników uroczystości po 
nowo pobudowanym obiekcie. Uczestnicy wycieczki 
usłyszeli, iż dewizą Maerska jest, aby produkty klien-
tów firmy były w najlepszych rękach, a to oznacza 
w rękach zintegrowanego partnera łańcucha dostaw, 
posiadającego wiedzę, doświadczenie i certyfikaty. 
Magazyn farmaceutyczny „Mszczonów2” jest zgodny 
z: EU GDP (2013/C 343/01), GMP, ISO 9001 [QMS], 
ISO 13485 [Medical Devices], ISO 22000 [HACCP].
Obiekt o 15 tys. m2 powierzchni i przybliżonej po-
jemności 24 tys. palet ma najlepszą z możliwych 
lokalizacji – w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu 
komunikacyjnych szlaków drogowych i kolejowych 
oraz zaledwie 40 km od Lotniska Chopina w Warsza-
wie. Nowy obiekt jest zarówno wizytówką Maerska, 
jak też Mszczonowa. Dzięki niemu miejska dzielnica 
przemysłowo-logistyczna dodatkowo zyskała na zna-
czeniu. 
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Powoli dobiega końca realizacja projektu 
„Rozwój i zagospodarowanie zieleni miej-
skiej w Mszczonowie”. Inwestycja ta uzy-
skała dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 2.5 oś prio-
rytetowa II Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020 w ramach 
umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-
00-0009/18. 
Łącznie na zagospodarowanie terenów 
zielonych w mieście wydatkowano ok. 3 mln zł, 
z czego ok. 2,4 mln zł (85%) stanowiło wsparcie 
zewnętrzne. W ramach projektu zrealizowane 
zostanie łącznie sześć zadań, obejmujących 
ulice: Dworcową, Grójecką, Rolniczą, Spokojną, 
Spółdzielczą, Tarczyńską, Wschodnią, Północną 
i Józefa Poniatowskiego a także zieleniec wokół 
zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej i skwer przy 
tej samej drodze. Obecnie dobiegają końca 
ostatnie prace, realizowane na ul. Tarczyńskiej.

W ramach projektu zrewitalizowano mszczonow-
skie błonia, czyli tereny za kościołem farnym. Na 
obszarze tym posadzono nowe rośliny, drzewa, 
krzewy, byliny i trawy. Stworzono w ten sposób 
nie tylko miejsce do spacerów pośród łąk kwiet-
nych, ale także relaksu na powietrzu. Wszystko 
za sprawą elementów infrastruktury, które tak-
że pojawiły się dzięki realizacji projektu. Msz-
czonowskie błonia, oprócz roślinności, zyskały 
leżaki, ławki parkowe, kosze, lunetę widokową 
a dla ptaków – budki lęgowe. W ramach projektu 
powstały również ścieżki mineralne, ogród desz-
czowy a także ogrodzenie zbiornika.
Nowe nasadzenia zieleni pojawiły się także na 
mszczonowskich ulicach: Dworcowej, Grójeckiej, 
Rolniczej, Spokojnej, Spółdzielczej, Tarczyńskiej, 
Wschodniej, Północnej i Józefa Poniatowskie-
go. Oprócz rodzimych roślin, m.in. drzew oraz 
krzewów, zainstalowano także nowe elemen-
ty infrastruktury. Na ul. Józefa Poniatowskiego 
w ramach projektu pojawiła się ławka parkowa 
i budki lęgowe dla ptaków. Ul. Dworcowa zyskała 
oprócz roślin także stojaki na rowery i karmniki 
dla ptaków.
W ramach realizacji projektu zmienił się rów-
nież wygląd terenu wokół zbiornika przeciwpo-
żarowego, który znajduje się przy ul. Grójeckiej. 
W ramach zadania zmodernizowano ogrodze-
nie, ułożono krawężniki, zamontowano ławki par-
kowe a także uporządkowano roślinność. Nowe 
nasadzenia wykonano także na skwerze przy tej 
samej ulicy.

Dagmara Bednarek, 
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
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Zrelaxowani

W tym roku przypada 50-lecie 
Klubu Sportowego „Relax Radzi-
wiłłów”. Jubileusz stał się dosko-
nałą okazją do nawiązania szer-
szej współpracy między Klubem, 
a mieszkańcami, którzy postano-
wili wesprzeć działania drużyny, 
a przede wszystkim szkółki pił-
karskiej o funclub. Tak powstali 
Zrelaxowani – grupa ludzi, która 
pomaga w aktywizowaniu mło-
dzieży. O tym rozmawiamy z Kon-
radem Miścichowskim, inicjato-
rem Zrelaxowanych.

Skąd pomysł na zawiązanie Func-
lubu Drużyny „Relax Radziwił-
łów”?

Konrad Miścichowski: Zawiązanie 

Funclubu wiąże się przede wszystkim 
z działaniem szkółki piłkarskiej przy 
Klubie Sportowym „Relax Radziwił-
łów”. Zależy nam na tym, by dziecia-
ki miały możliwość rozwoju, a w tak 
małej miejscowości konieczne jest 
też wsparcie sponsorów, bo niestety 
budżet Klubu nie jest wysoki. Wyda-
je nam się, że ta świeża krew też jest 
potrzebna, żeby wejść z nową ener-
gią w realizację zadań Zarządu Klubu. 
Chcielibyśmy też wypromować „Relax 
Radziwiłłów”, jeszcze kilka lat temu, 
kiedy zdecydowano o zawiązaniu 
szkółki piłkarskiej, to naprawdę mia-
ło fajny odbiór społeczny. Niestety 
w czasie pandemii zajęcia dla dzieci 
nie mogły się odbywać, a po pande-
mii wiele dzieci nie wróciło na zajęcia, 
podobnie jak część kadry trenerskiej. 
Kluczowa tu była organizacja 50-lecia 
działalności Klubu. Miałem nadzieję, 
że to wydarzenie pomoże zyskać jakiś 
rozgłos. I jak widać, chyba się udało.

Jakie cele postawiliście sobie przy 
zawiązaniu funclubu?

Wszystko zaczęło się od tego, że za-
częliśmy z drużyną jeździć na mecze. 
To był taki ruch kibicowski. Później za-
częły się zawiązywać relacje z Zarzą-
dem i zauważyliśmy potrzebę wspar-
cia Klubu. To chyba był też taki impuls 
do działań – fakt, że ludzie chcą jeź-
dzić na te mecze i chcą tego Klubu. 
Założyliśmy sobie takie trzy filary na-
szej działalności. Pierwszym z nich 
jest wsparcie Zarządu przede wszyst-
kim w działalności szkółki piłkarskiej. 
Druga kwestią jest organizowanie cy-
klicznych i charytatywnych turniejów 
piłkarskich. Mam nadzieję, że takie 
turnieje będą się odbywać średnio 
raz na kwartał. Przede wszystkim 
chcemy jednak popularyzować sport 
wśród dzieci. Nie stawiamy sobie za 
cel, żeby tylko drużyny zawodowe 
brały udział w takich turniejach, ale 
wierzymy, że uda nam się zorgani-
zować turnieje szkolne. A trzecim 
filarem naszej działalności jest oczy-
wiście gromadzenie kibiców drużyny 
seniorów „Relax Radziwiłłów”. Nato-
miast chcę podkreślić, że naszą my-
ślą przewodnią są dzieci, dla których 

w naszej miejscowości naprawdę nie-
wiele dotychczas się działo. 

Przy popularności piłki nożnej 
w Polsce, zaskakującym jest, że 
szkółka piłkarska nie cieszy się 
popularnością…

Start był naprawdę bardzo dobry. Był 
moment, że na treningi zapisanych 
było ok. 120 dzieciaków. Po pandemii 
jest około połowę mniej, więc stara-
my się coś z tym zrobić i to dźwignąć. 
Mamy jednak problem z trenerami. 
Obecnie jest ich trzech, a potrzebu-
jemy przynajmniej dwóch. Chciałbym, 
żebyśmy ruszyli również ze szkółką 
dla dzieci w wieku 4 – 5 lat. Wiem, że 
rozmowy z trenerami są prowadzo-
ne, ale wiem, że ogólnie sytuacja na 
rynku trenerskim nie jest najłatwiej-
sza. Podstawą jest jednak populary-
zacja szkółki, bo mimo iż liczba dzieci 
drastycznie spadła, to ciągle najwięk-
sza szkółka piłkarska w naszej okolicy. 
To jedyna szkółka piłkarska w Gminie 
Puszcza Mariańska. Do nas przyjeż-
dżają dzieciaki z okolicznych miejsco-
wości. Natomiast głównym aspektem 
jest popularyzacja sportu wśród dzie-
ci. Musimy pamiętać, że w związku 
z pandemią większość dzieci siedzia-
ła w domach. Teraz te dzieci na nowo 
musimy z tych domów wyciągnąć. To 

już nie chodzi o samą piłkę nożną, ale 
o zachęcenie dzieciaków do jakiejkol-
wiek aktywności fizycznej. Ta popula-
ryzacja sportu jest konieczna, a w na-
szej okolicy właściwie innej propozycji 
niż piłka nożna nie ma, więc staramy 
się zachęcić do szkółki, która działa 
i w której dzieci naprawdę fajnie się 
rozwijają.
To trochę niecodzienne, by za-
wiązywać funclub tak małego 
Klubu, choć z dużymi tradycjami. 

Tak, ale chodzi nam o przywiązanie 
do miejscowości. Wszyscy członko-
wie pochodzą z Radziwiłłowa, wycho-
waliśmy się tu i mamy ogromny sen-
tyment do tego Klubu. Czujemy tez 
chyba odpowiedzialność za ten Klub. 
Sam kiedyś grałem w Klubie w jednym 
z juniorskich roczników. Ta przygoda 
była dość krótka. Choć też podkreślę, 
że nikt z nas nie planuje działalno-
ści w Zarządzie, a nasze działania są 
w 100 proc. Charytatywne. My chce-
my ich po prostu wesprzeć. Poza tym 
wiele lat temu „Relax Radziwiłłów” 
grał w Lidze Okręgowej. Wierzę, że te 
dzieciaki, które dzisiaj zaczynają swo-
ja przygodę z piłką nożną mogą po-
wtórzyć ten sukces, a kto wie, może 
uda im się osiągnąć jeszcze więcej. 
Dzieciaki są przyszłością.

PUSZCZA MARIAŃSKA
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Przebudowa szkoły w Kuklówce

Dzień Jabłonki w Adamowie Wsi

W tej szkole nie ma stołówki ani 
świetlicy. Sala gimnastyczna nie 
jest tą, w której można kształcić 
przyszłych olimpijczyków, a win-
da dla niepełnosprawnych do nie-
dawna była jedynie marzeniem. 
Okazuje się jednak, że wiele lat 
starań dyrektorów sprawiły, że 
dziś w Szkole Podstawowej im. Jó-
zefa Chełmońskiego w Kuklówce 
Radziejowickiej prowadzona jest 
rozbudowa szkoły, która umoż-
liwi młodzieży szkolnej edukację 
w nowej przestrzeni. 

Od lat dyrektorzy Szkoły Podstawo-
wej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce 
Radziejowickiej starają się, by mury 
szkoły były przyjazne dla uczniów. Nie 
brakuje tu zdjęć, ale też malowideł 
ściennych, które w czynie społecznym 
wykonują mieszkanki Gminy Radzie-
jowice. Jednak barwne ściany nie roz-
wiązują problemu braku przestrzeni 
niezbędnej do prawidłowego funkcjo-
nowania szkoły. 

Dziś uczniowie nie mają miejsca, gdzie 
przy stolikach mogą zjeść ciepły posi-
łek. Brakuje tu nie tylko stołówki, ale 
też świetlicy. Nie ma też wystarczającej 
liczby sal lekcyjnych, odpowiedniego 
gabinetu pielęgniarskiego czy sal do 
terapii. Trudno mówić o przystosowa-
niu szkoły dla niepełnosprawnych. 

- Rozbudowa szkoły to inwestycja, na 
którą nasza społeczność czekała od wie-

lu lat. W 2021 roku Rada Gminy podjęła 
decyzję o rozbudowie, a prace zaczęły się 
już w lutym. Bardzo się cieszyliśmy, bo 
inwestycja od początku ruszyła z kopyta 
– mówiła Sylwia Król, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Chełmońskie-
go w Kuklówce Radziejowickiej. – Nie-
stety obecnie mamy chwilę stagnacji, 
która wynika z trudnością w dostępie do 
materiałów budowlanych. Czekamy na 
stropy. 

W Szkole Podstawowej im. Józefa Cheł-
mońskiego w Kuklówce Radziejowic-
kiej zostaną dobudowane 3 sale lek-
cyjne i zaplecze szatniowo-sanitarne. 
W ramach tej inwestycji wykonawca 
przeprowadzi rozbiórkę istniejących 
budynków gospodarczych, wybuduje 
nowe przyłącze elektroenergetyczne, 
parking oraz chodniki. Przed wejściem 
do szkoły zostanie wybudowany pod-
jazd dla osób niepełnosprawnych, 
a w nowo wybudowanej części bu-
dynku szkoły zostanie zamontowana 
winda umożliwiająca osobom z niepeł-
nosprawnością ruchową dostęp do 
pierwszego piętra budynku. Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest na 
pierwszą połowę 2022 roku, a jej koszt 
zgodnie z umową wyniesie 1 730 000 
zł.

W planach jest również dalsza rozbu-
dowa, która zagwarantuje uczniom 
możliwość korzystania z nowej Sali 
gimnastycznej.

Jabłko to symbol jesieni, który stał się tematem przewodnim wy-
darzenia sołeckiego z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich podczas 
pierwszych obchodów w Adamowie Wsi Święta Jabłoni. 

2 października w Adamowie Wsi odbyły się obchody Święta Jabłoni. I choć 
to pierwsze takie święto w sołectwie zorganizowane przez tutejsze Koło Go-
spodyń Wiejskich, mieszkańcy przybyli tłumnie, uczestnicząc w przygotowa-
nych atrakcjach. 

Nie brakowało pysznych szarlotek i Zupy Gospochy. Zaplanowano również 
zabawy plenerowe dla dzieci, a wraz z nadejściem chłodnego wieczora go-
ście gromadzili się wokół ogniska. Jednak samo wydarzenie było jedynie 
pretekstem do tańca wokół jabłoni, jaki Koło Gospodyń Wiejskich miało wy-
konać w ramach konkursu. 

- Bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich. Pod-
czas święta należy zatańczyć wokół jabłonki. Następnie tworzony będzie film, 
który będzie krótką relacją z całego wydarzenia - mówi Izabela Wicińska, zało-
życielka Koła Gospodyń Wiejskich w Adamowie Wsi. – Nagroda jest kusząca, 
bo organizatorzy przewidzieli aż 10 tys. zł za zdobycie pierwszego miejsca – 
dodaje Wicińska. Jeśli członkom KGW uda się wygrać konkurs, w Adamowie 
Wsi powstanie płac zabaw dla dzieci.

RADZIEJOWICE
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Fotopułapki na nielegalnych wysypiskach Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

w Starych i Nowych Kozłowicach

Choinki od mieszkańców  
ozdobią Plac Wolności

Od kilku lat Gmina Wiskitki na okres Świąt Bożego Narodzenia de-
koruje Plac Wolności choinkami pozyskanymi od mieszkańców. To 
piękna tradycja, która podkreśla przynależność lokalną.

Od października Gmina Wiskitki szuka dwóch choinek, świerków, które 
będą stanowić wyjątkową dekorację Placu Wolności i terenu przy Przed-
szkolu Publicznym w Wiskitkach w okresie świątecznym. Drzewka muszą 
mieć minimum 6 m wysokości i oczywiście zachwycać swoim urokiem. 

Zainteresowani oddaniem lub sprzedażą drzew mogą się zgłosić pod nr 
telefonu: 46 854 50 30 lub wysłać zgłoszenie mailem: elzbieta.adamczyk@
wiskitki.pl.

Jak w każdej gminie, również 
w Wiskitkach władze borykają się 
z problemem nielegalnych wysy-
pisk śmieci. Najczęściej są one zlo-
kalizowane na obrzeżach gminy 
i w lasach. Problem ten, choć trud-
ny, nie jest niemożliwy do rozwią-
zania. Pomysłem na zblokowanie 
mieszkańców, którzy swoje śmie-
ci pozostawiają w miejscach do 
tego nieprzystosowanych są foto-
pułapki. 
Nielegalne wysypiska śmieci to pro-
blem, który dotyczy całej Polski. Wielu 
ludzi nie ma skrupułów, by odpady 
wyprodukowane w swoim gospodar-
stwie domowym i nie tylko składować 
w lasach i na łąkach. To nie tylko wpły-
wa na estetykę tych miejsc, ale rów-
nież szkodliwie wpływa na środowisko. 
Dlatego w Wiskitkach podjęto radykal-
ne działania, które proceder tworzenia 
się nielegalnych wysypisk śmieci mają 
zakończyć, a przynajmniej zminimali-
zować. Pomysłem na to mają być fo-
topułapki. 

Fotopułapka to kamera leśna, która 
reaguje na ruch. Dzięki temu istnieje 
możliwość zarejestrowania ruchu lu-
dzi i pojazdów, którzy swoje odpady 
wyrzucają do lasu. - Kamery rozmiesz-
czamy rotacyjnie na terenie gminy, co 
pozwala nam dowiedzieć się, kim są lu-
dzie, którzy nielegalnie wyrzucają śmie-
ci. Z takiego nagrania robimy notatkę 
i przekazujemy do Komendy Powiatowej 
Policji w Żyrardowie – mówi Rafał Mitu-
ra, Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki. 
– Kilka takich wniosków już złożyliśmy 
i choć nie śledzimy na bieżąco, ile z nich 
zakończyło się sukcesem, składamy je 
sukcesywnie, bo wierzymy, że to może 
przysłużyć się naszej gminie. Czasem lu-
dzie sami ułatwiają nam zadanie, ponie-
waż w pozostawionych odpadach zda-
rza się znaleźć dane adresowe – dodaje 
burmistrz. 
Komenda Powiatowa Policji prowadzi 
postępowanie w sprawie osób, które 
swoje odpady pozostawiają na niele-
galnych wysypiskach śmieci. Za takie 
wykroczenie grozi grzywna do 5 tys. zł.

Trwają prace budowy kolejnego fragmentu sieci kanalizacyjnej na tere-
nie Starych i Nowych Kozłowic. W Starych Kozłowicach to kontynuacja 
dalszych odcinków, co pozwoli mieszkańcom Gminy Wiskitki na podłą-
czenie do sieci. 

- Mamy świadomość tego, że od granic z Żyrardowem ciągle brakuje nam me-
trów, by sieć kanalizacyjna była zakończona, ale pracujemy nad tym, by wszy-
scy mieszkańcy w najbliższym czasie mogli liczyć na takie udogodnienia – mówi 
Rafał Mitura, Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki. – Otrzymaliśmy dofinansowanie 
na rozbudowę tej sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu przechodzimy tzw. martwy 
punkt między Starymi a Nowymi Kozłowicami i docieramy do kolejnej aglomera-
cji, takiej zwartej zabudowy jednorodzinnej, jaką są Nowe Kozłowice. Wierzę, że 
w najbliższych latach uda się zrealizować założenie, by zarówno Stare jak i Nowe 
Kozłowice były w pełni skanalizowane – dodaje Burmistrz Mitura. 

Dofinansowanie, jakie Gmina pozyskała na ten cel to 800 tys zł. Całość inwestycji 
to kwota ponad 1,2 mln zł.
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POLICJA STRAŻ MIEJSKA

STRAŻ POŻARNA

W środę 6 października na drodze krajowej DK50 w Słabomierzu doszło 
do groźnego wypadku drogowego. Około godziny 6:20 doszło do zderze-
nia busa, samochodu osobowego i samochodu ciężarowego. Na miejsce 
zostały wezwane służby ratunkowe. W wypadku brało udział 11 osób, z cze-
go dwie zostały przetransportowane karetką pogotowia ratunkowego do 
szpitala. – Już teraz wiemy, że wszyscy trzej kierowcy byli trzeźwi – mówi Moni-
ka Michalczyk, Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Na 
miejscu pojawił się również helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
który po wstępnej analizie stanu zdrowia pacjentów odleciał nie zabiera-
jąc żadnego z uczestników wypadku. W związku z lądowaniem helikopte-
ra droga została zablokowana, by umożliwić akcję ratunkową. Będąc pod 
wpływem alkoholu, były pracownik fermy drobiu podpalił stodołę, a jego ko-
ledzy włamali się do pobliskiego sklepu. 23, 29 i 42-latek zostali zatrzymani 
i przewiezieni do policyjnej celi. Po wykonaniu badań na zawartość alkoholu 
w organizmie okazało się, że każdy z nich miał blisko 2 promile.

3 października po południu dyżurny żyrardowskiej komendy został po-
informowany o pożarze budynków gospodarczych na terenie fermy kur 
w Kamionie. Na miejscu jako pierwsi pojawili się druhowie z okolicznych 
OSP oraz strażacy z PSP z Żyrardowa, którzy podjęli walkę z żywiołem. Na 
miejscu pojawili się też policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrar-
dowie. Po ugaszeniu pożaru, okazało się, że przyczyną może być podpale-
nie. Wskazywać na to mógł fakt, iż na monitoringu zostało zarejestrowane 
jak trzech mężczyzn przeskakuje przez płot, a jeden z nich podkłada ogień 
pod budynek. W związku z tym, że sytuacja ta miała miejsce na pograniczu 
powiatów żyrardowskiego i skierniewickiego z pomocą ruszyli również poli-
cjanci z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, którzy podczas spraw-
dzania pobliskiego terenu „namierzyli” i zatrzymali 3 obywateli Ukrainy. Jak 
się później okazało jeden z zatrzymanych mężczyzn to były pracownik fer-
my, który doskonale znał rozkład budynków oraz sam poinformował wła-
ściciela o pożarze. Podczas prowadzonych czynności policyjnych na fermie 
drobiu pojawił się właściciel pobliskiego sklepu, który poinformował poli-
cjantów, że doszło do włamania do jego sklepu. Dwóch zatrzymanych za 
podpalenie budynku odpowiadało rysopisowi sprawców włamania. 23, 29 
i 42-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnej celi. Po wykonaniu 
badań na zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że każdy z nich miał 
blisko 2 promile. Teraz mężczyźni za swoje zachowanie odpowiedzą przed 
sądem. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności, a jeżeli okaże się, że uszko-
dzenia dotyczą znacznej wartości to grozi im nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności.

4 października dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, że w lo-
kalu przy ul. Józefa Mireckiego, starsza osoba nie może opuścić miesz-
kania, ze względu na zatrzaśnięte drzwi. W celu udzielenia pomocy 
osobie, zgłoszenie o uszkodzonym zamku zostało przekazane do ad-
ministratora PGM.

4 października do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, 
dotyczące leżącego nietrzeźwego mężczyzny, przy placu zabaw na ul. 
Romualda Mielczarskiego. Mężczyzna po przeprowadzonych bada-
niach w CZMZ został przewieziony do PDOZ i osadzony do wytrzeźwie-
nia. 5 października za popełnione wykroczenie na Andrzeja W., został 
sporządzony wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Funkcjonariu-
sze zaproponowali bezdomnemu mężczyźnie pobyt w Monarze, na co 
Andrzej W. wyraził zgodę i po uzgodnieniach został zabrany przez pra-
cownika placówki w Oryszewie.

4 października funkcjonariusze SM w trakcie patrolu ulic miasta Ży-
rardowa, zauważyli leżącą osobę na chodniku, przy ul. Polskiej Organi-
zacji Wojskowej. Jak się okazało mężczyzna był pod wpływem alkoholu. 
Piotr Ś., po przebadaniu, został osadzony do wytrzeźwienia w PDOZ. 5 
października za popełnienie nieobyczajnego wybryku, na ww. została 
nałożona kara grzywny (foto nr 2).

5 października dyżurny SM przy-
jął zgłoszenie, że przy ul. Nowy 
Świat na pomoście zbiornika wod-
nego, leży osoba. Na miejscu funk-
cjonariusze zastali kobiet, będącą 
pod wpływem alkoholu, w warun-
kach zagrażających jej życiu i zdro-
wiu. Ww. została przewieziona do 
siedziby Straży Miejskiej, gdzie po 
kontakcie telefonicznym ze swoim 
partnerem, została przez niego za-
brana. Za popełnienie wykroczenie 
Mariia V., została ukarana manda-
tem karnym.

6 października patrol Straży Miejskiej przeprowadził kontrolę wywo-
zów nieczystości stałych z punktów prowadzących działalność gospo-
darczą, usytuowanych przy Bolesława Limanowskiego, pomiędzy ul. 
Środkową a ul. Kasztanową. W pięciu przypadkach kontrola nie wyka-
zała nieprawidłowości, natomiast w kolejnych pięciu zostały wystawio-
ne wezwania, w celu przedstawienia dokumentów z realizacji aktual-
nych wywozów.

7 października dyżurny Straży 
Miejskiej przyjął zgłoszenie, doty-
czące wydobywającego się dymu 
z komina w budynku przy ul. 1 
Maja, o bardzo nieprzyjemnym za-
pachu. Funkcjonariusze przepro-
wadzili kontrolę, w trakcie której 
stwierdzono spalanie mebli, przez 
co na Lecha Z., został nałożony 
mandat karny.

9 października za pomocą syste-
mu monitoringu miejskiego, zaob-
serwowano w godzinach nocnych 
na ul. Stefana Żeromskiego, dziw-
nie zachowującą się kobietę. Po 
chwili zauważono, że kobieta jest 
w zaawansowanej ciąży i prawdo-
podobnie ma dolegliwości bólo-
we. Kobietą zajął się przechodzący 
mężczyzna. W celu sprawdzenia, 
czy jest potrzebna pomoc kobie-
cie, zdarzenie zostało przekazane 
do właściwych służb.

W poniedziałek 4 października ok godz. 15:17 w miejscowości Korytów 
doszło do wypadku drogowego, w którym uczestniczyły dwa samochody 
osobowe. Ruch na drodze został zablokowany. W wyniku zdarzenia ranna 
została jedna osoba. Strażacy udzielili kobiecie pierwszej pomocy i przekazali 
pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Utrudnienia w ruchu trwały 
trzy i pół godziny, a w akcji ratowniczej brało udział 10 strażaków z JRG Ży-
rardów i OSP Korytów.

W piątek 8 października ok godz. 14:25 w Wiskitkach doszło do zderzenia 
samochodu osobowego i motocykla. W wyniku wypadku poszkodowany zo-
stał kierujący motocyklem mężczyzna. Pomocy poszkodowanemu udzielił 
Zespół Ratownictwa Medycznego. W akcji brało udział 10 strażaków z JRG 
Żyrardów oraz OSP Wiskitki.

W sobotę 9 października ok godz. 8:12 strażacy z JRG Żyrardów zostali 
wezwani na dworzec kolejowy w Żyrardowie.  Na jednym z peronów męż-
czyzna zasłabł i spadł na tory kolejowe. Mężczyznę z torów zabrała obsługa 
pociągu. Strażacy udzieli mężczyźnie pierwszej pomocy przed przyjazdem 
Zespołu Ratownictwa Medycznego.

NA SYGNALE
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SZCZEPIENIA W APTEKACH TO PRZYSZŁOŚĆ

• 15 października 
ul. POW 2D lok. 11

• 16 października
ul. POW 20 – 24

• 17 października
M. C.-Skłodowskiej 14

• 18 października
ul. Okrzei 16

• 19 października
ul. F. de Girarda 5

• 20 października
ul. F. de Girarda 17

• 21 października
ul. Wittenberga 3

• 22 października
ul. Okrzei 16

• 23 października  
ul. Limanowskiego 30

• 24 października
ul. 1 Maja 40

• 25 października
ul. 1 Maja 43

• 26 października
ul. Okrzei 16

• 27 października
ul. 1 Maja 50

• 28 października
ul. Okrzei 51 C

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 AK O N D O L E N C J E

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 

dokąd pamięcią im się płaci”.

Wisława Szymborska 

Mirosławie Nowakowskiej 

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa 
otuchy w tych najtrudniejszych chwilach po 

stracie

Mamy 

składają 
Starosta, Zarząd Powiatu Żyrardowskiego  
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Żyrardowie

PORADY I ZDROWIE

Pandemia COVID-19 zmieniła wie-
le dziedzin gospodarki, ale wpły-
nęła też znacząco na działalność 
medyczną. Reorganizacja, która 
konieczna była w wyniku wzmo-
żonych działań, przełożyła się 
na zwiększenie zapotrzebowa-
nia na prowadzenie szczepień. 
To właśnie szczepionki przeciw-
ko COVID-19 stały się kluczowe 
dla rozpoczęcia programu szcze-
pień w aptekach. I choć dla wielu 
mieszkańców to ciągle może wy-
dawać się absurdalne w Aptece 
Eskulap zaszczepiono do tej pory 
ponad 600 osób. O szczepieniach 
w aptekach rozmawiamy z dr 
nauk farm. Piotrem Merksem, 
Farmaceutą, Adiunktem, w Zakła-
dzie Farmakologii i Farmakologii 
Klinicznej, Collegium Medicum. 
Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.

Jaki jest odbiór mieszkańców na 

hasło: „Szczepienia w aptekach”?

Dr nauk farm. Piotr Merks: Jestem 
przekonany, że bardzo pozytywny. 
To zaskakujące, ale zaszczepiliśmy już 
ponad 600 mieszkańców. Co więcej, 
prowadzimy ankietę dot. zadowolenia 
pacjentów, z której wynika, że ponad 
96 proc. pacjentów jest zadowolona 
z naszych świadczeń. Poza tym sły-
szymy głosy, że to świetny pomysł, bo 
wiele osób ma do nas bardzo blisko, 
co jest istotne choćby ze względu 
na osoby w starszym wieku, którzy 
mieszkają na okolicznych osiedlach. 
Widzimy też zainteresowanie całych 
przedsiębiorstw, którzy przywożą do 
nas swoich pracowników autokarami. 
Takie zainteresowanie bardzo cieszy. 

Czy szczepienia przeciw COVID-19 
są jedynymi, które można wyko-
nać w aptece?

Jeszcze tak, choć prawdopodobnie od 
listopada 2021 roku będzie można 

w aptekach wykonywać szczepienia 
przeciwko grypie. Tym samym Polska 
dołączy do 40 innych krajów, w któ-
rych takie szczepienia w aptece są 
już możliwe. Warto wspomnieć, że to 
nie jest tylko wynik pandemii. W wielu 
krajach takie szczepienia są możliwe 
2003 roku. My w Polsce musieliśmy 
czekać aż do pandemii, żeby w ogóle 
móc się szczepić w aptece. 

Czy to ułatwia dostęp do szcze-
pień? Długo czeka się na termin 
wizyty?

Do nas się w chodzi „z buta”. Średnio 
zapisanych mamy 20 osób, ale najczę-
ściej jeszcze kilkanaście wchodzi pro-
sto z ulicy. W tym miejscu warto pod-
kreślić, że szczepimy tylko w czwartki, 
co szczęśliwie nie zniechęca naszych 
pacjentów. Faktem jednak jest, że 
bardzo często pacjenci muszą cze-
kać na szczepienia w przychodniach 
lekarskich, co tym bardziej powinno 
przychylić się do decyzji rządzących, 
by jak najszerzej zwiększyć dostęp-
ność szczepień w aptekach. Sam 
czekałem 3 tygodnie na szczepienie 
przeciwko grypie, kolejne 3 tygodnie 
na szczepienie dla dziecka, a miesiąc 
na meningokoki. 

Jak to w ogóle się stało, że apte-
ka, która do niedawna kojarzona 
była jedynie z możliwością zaku-
pienia leków nagle stała się miej-
scem świadczenia usług?

Osobiście starania o szczepienia 
w aptekach prowadzę od 2018 roku 
w ramach polsko-kanadyjskiego pro-
gramu „Farmaceuci Bez granic”. Mam 
wrażenie, że na początku wszyscy 
mieli mnie za wariata. Pandemia po-
kazała, że ten pomysł nie był oderwa-
ny od rzeczywistości. 11 lat pracowa-

łem w Anglii, gdzie takie szczepienia 
od lat są codziennością, a dokładnie 
od 2003 roku. Tam też możliwe są 
szczepienia w aptekach przeciwko 
HPV. 

Szczepienia przeciwko HPV są 
chyba kolejnym spornym tema-
tem, podobnie jak szczepienia 
przeciwko COVID-19. Głosy na 
temat tych sczepień są bardzo 
skrajne. Z jednej strony ludzie 
chcą się szczepić, z drugiej są gło-
śne sprzeciwy. 

Badania pokazują, że dostępność 
szczepień w aptekach wiąże się z kil-
kunastoprocentowym wzrostem za-
interesowania szczepionkami. Ale 
to ma też ogromny walor społeczny. 
Bardzo często zdarza się, że ci pacjen-
ci, którzy przychodzą do nas, żeby się 
zaszczepić, tak naprawdę przychodzą 
tu też głównie po to, żeby porozma-
wiać. Czasem przewrotnie zaczynają 
rozmowę od: „Proszę mnie prze-
konać, że powinienem, powinnam 
się zaszczepić”. Apteka jako miejsce 
w ostatnim czasie bardzo się zmie-
niła. To już nie jest tylko miejsce, do 
którego przychodzi się po leki. Cza-
sem pacjenci nawet nie wiedzą, na co 
leki przyjmują, a my jesteśmy tu po to, 
żeby na te pytania odpowiedzieć. Zda-
rza się, że kupują suplementy, których 
reklamę widzieli i myślą, że to może 
się im przydać. Zadaniem farmaceu-
ty jest dodanie pytania: „A z jakiego 
powodu pan lub pani chce to kupić?”. 
To też jest rodzaj porady farmaceu-
tycznej, a już niedługo zostaną wpro-
wadzone do apteki przeglądy lekowe, 
które wierzę, na pewno przysłużą się 
pacjentom, którzy bardzo często są 
po prostu zagubieni i przyjmują całe 
torby leków. 
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W piątek 8 października w związku z obchoda-
mi Nocy Bibliotek w Bibliotece Fabrycznej od-
był się turniej szkół w Bingo. Uczniowie poza 
dynamiczną obserwacją kart, musieli odpo-
wiadać na pytania dotyczące literatury mło-
dzieżowej. Najlepsza okazała się reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Żyrardowie.
Piątek w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Żyrardowie był pełen atrakcji. Wszystkie placówki 
były otwarte do późnych godzin wieczornych, by każ-
dy mieszkaniec mógł skorzystać z oferty. Głównym 
punktem programu był Turniej Szkół, który odbył się 
w piątkowy wieczór. Z pewnością nikt nie spodzie-
wałby się tak wielu emocji po grze w Bingo. Jednak 
uczniowie żyrardowskich szkół w pełni zaangażowali 
się w grę, w której liczyła się nie tylko dynamika i spo-
strzegawczość, ale przede wszystkim doskonała zna-
jomość literatury młodzieżowej. Najlepsi w tym star-
ciu okazali się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 
3 w Żyrardowie. 
Noc Bibliotek była doskonałym pretekstem do roz-
mowy na temat poziomu czytelnictwa wśród mło-
dzieży i dorosłych. – Zawsze i w każdy możliwy spo-
sób staramy się zachęcić młodzież i dorosłych do 
czytania. Choć wydaje mi się, że dorośli nawyk czyta-
nia mają już często wyrobiony. Niestety w ostatnim 
czasie wszystkim nam brakuje czasu na książki, co 
mogę powiedzieć z własnego doświadczenia – mówi 
Zastępca Prezydenta Żyrardowa, Adam Lemiesz. 

– Obecnie jest bardzo dużo ogólnopolskich progra-
mów, które fajnie aktywizują dzieciaki, ale tez insty-
tucje do popularyzacji czytelnictwa wśród młodzie-
ży. Mamy przecież coroczny program Narodowego 
Czytania, jest rządowy program Narodowy Program 
Wspierania Czytelnictwa, który pomaga w doposaża-
niu bibliotek. Natomiast ten głód czytelnictwa bardzo 
widocznie pokazał się w okresie pandemii. I cieszę 
się, że w ostatnim czasie coraz więcej jest spotkań 
autorskich w Centrum Kultury, bo one pokazują, że 
w tej naszej przestrzeni ciągle łakniemy spotkania ze 
słowem pisanym i z pisarzami. Tych kilka spotkań, 
które już udało nam się zorganizować z promotorką 
literatury w tym mieście, Klaudią Appel, pokazują, że 
to naprawdę ma sens, bo te wydarzenia cieszą się 
popularnością – tłumaczy Wiceprezydent.
- Wydaje mi się, że hasło tegorocznej edycji jest bar-
dzo ważne: „Czytanie wzmacnia”. A wiemy, że czyta-
nie wzmacnia na różnych płaszczyznach, bo nie tylko 
intelektualnie, ale również wzmacnia zdrowy rozsą-
dek. Uważam, że nic nie jest w stanie zastąpić kon-
taktu człowieka z książką – mówi Dyrektor Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie, Jerzy 
Naziębło. 
Noc Bibliotek to wydarzenie ogólnopolskie, które 
również na terenie naszego powiatu cieszyło się du-
żym powodzeniem we wszystkich gminach. Przez 
cały weekend odbywały się wydarzenia, które miały 
zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do częstszego 
sięgania po książki. 

Żyrardów, dawna europejska stolica lnu, wkrótce 
zamieni się w stolicę lnianej mody. Niedziela 
17 października upłynie pod znakiem żakardu 
oraz oryginalnego wzornictwa żyrardowskich 
Zakładów Lniarskich, bowiem w postindustrialnej 
przestrzeni Muzeum Lniarstwa w  Żyrardowie 
odbędzie się pokaz mody kolekcji uszytej 
z tkaniny żakardowej utkanej na  muzealnych 
krosnach. Oryginalne wzory tkanin, które niegdyś 
wyróżniały żyrardowską fabrykę na arenie 
międzynarodowej, stały się tym razem inspiracją 
do stworzenia kolekcji odzieży, która zostanie 
zaprezentowana w niecodziennej odsłonie – za 
wybieg dla modelek posłuży taśma produkcyjna 
jednej z najdłuższych w Polsce przemysłowych 
drukarek sitodrukowych, która stanowi eksponat 
muzealny.

NOC BIBLIOTEK W ŻYRARDOWIE

POKAZ MODY W INDUSTRIALNEJ

KULTURA
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Bo tutaj jesień jest kobietą

KAMIL KRÓLEWICZ

 I znów jest ta pora,
że deszcz w Europie

do ziemi lepi się niczym
dym kainowy.

A tu – gdzieś w centrum –
cisza wylała się z podwórek

i popłyną te wody
buntów i okrzyków,

płyną i z góry, i pod górę,
wbrew zapewnieniom rzekomych 

specjalistów,
szerokim strumieniem emocji 

prawdziwych.
Nie można, bowiem, bez echa za-

tracić
wypracowanej tożsamości.

Więc wody płyną.
Narasta niepokój.

Narastać też będą tamy i prze-
szkody.

Lecz nurt jest bystry.
Podmywa gliniane nogi kolosa,

a w końcu
przemyje nam oczy!

ROZRYWKA

 Wyślij do nas wiadomość SMS na numer +48 515 789 700 z rozwiązaniem krzyżówki,  
a my obdarujemy 5 pierwszych osób naszym redakcyjnym kubeczkiem, parasolem oraz czapką!

Rozwiązanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Pionowo
1. podstawowe jednost-

ki dziedziczności 
2. mieszkaniec Maure-

tanii 
3. pływają po morzu
4. zbiornik wodny 

w Krakowie
6. król zwierząt
7. dramat romantyczny 

napisany przez Juliu-
sza Słowackiego

8. rzecz lub zjawisko 
budzące zdumienie 
swą niezwykłością, 
dziwnością

10. wieś w Polsce poło-
żona w wojewódz-
twie kujawsko-po-
morskim

11. samica konia
13. wydobywanie się na 

powierzchnię Ziemi 
produktów wulka-
nicznych

16. narzędzie graficzne, 
kształtem przypo-
minające długopis 

17. może być wodna
18. ... żywnościowe - 

zestaw żywności 
przeznaczony do 
spożycia 

21. wywar
22. często niespodzie-

wane wiadomości 
23. człowiek rozrzutny 
24. największe miasto 

w Zjednoczonych 
Emiratach Arab-
skich 

27. stopniowo zwięk-
szać potęgować coś 

28. obszar, z którego 
wody powierzch-
niowe spływają do 
jednego morza lub 
oceanu

29. osoba biorąca udział 
w dyskusji 

30. tkanina wełniana 
lub bawełniana 
o splocie płócien-
nym, z delikatnym 
mieszkiem

31. potocznie barczysty, 
wysoki mężczyzna

32. narzędzie rolnicze 
przeznaczone do 
płytkiej uprawy roli

33. Zenit ... - męski klub 
siatkarski z Rosji 

34. stolica Słowacji 
35. niewielkie, drapież-

ne zwierzę o ruda-
wym futerku 

37. jedna z dwóch jam 

w czaszce poniżej 
części czołowej, 
w której mieści się 
gałka oczna

38. urządzenie do ma-
gazynowania ener-
gii elektrycznej

40. cienkie, spiralnie 
zwinięte pasemko 
drewna

48. w mitologii greckiej 
król Elidy na Pelo-
ponezie

50. rzeka przepływająca 
przez północno-
-wschodnią Polskę

51. podstawka na świe-
ce

53. młody kangur
54. kwiaty o dużych, ku-

listych, silnie pach-
nących kwiatach

55. najwyższy szczyt pol-
skich Bieszczadów

57. zawodniczka biorą-
ca udział w wielo-
boju 

59. pomieszczenie dla 
pszczół

63. wznoszony na im-
prezach 

64. matka bogów olim-
pijskich 

65. Józef ... - bohater ko-

medii „Zemsta”
68. jedna tysięczna 

pewnej wartości 
liczbowej 

70. kraj w Ameryce Po-
łudniowej 

71. wynagrodzenie wy-
płacane do ręki

73. potocznie o starym, 
zniszczonym samo-
chodzie

75. osoba, która trudni 
się handlem 

77. płaskie naczynie słu-
żące do przenosze-
nia potraw na stół

81. Sworowska - polska 
modelka 

82. często spożywany 
w krajach azjatyc-
kich 

83. wielopokoleniowa 
rodzina

85. motyl nocny 
86. podstawowa jed-

nostka pamięci 
komputera

Poziomo
5. pieczywo z mąki 

i wody na drożdżach 
lub na zakwasie

8. powieść Władysława 

Reymonta 
9. człowiek oceniający 

wszystko z własnego 
punktu widzenia

12. Joachim - polski hi-
storyk, bibliograf, 
poliglota 

14. osoba opracowu-
jąca koncepcję 
wystawienie sztuki 
teatralnej

15. maszyna wirnikowa 
składająca się z tur-
biny i sprężarki

19. prażona lub kwia-
towa 

20. czynność prowadzo-
na przez prokuratu-
rę lub policję

23. powstanie i rozwój 
miast na jakimś te-
renie 

25. zaplanowane, spryt-
ne posunięcie

26. inaczej samochód
27. przekonanie, że 

wszyscy ludzie są 
równi i powinni 
mieć jednakowe 
prawa

29. dojenie zwierząt
30. gorączka z dresz-

czami 
34. najgłębsze jezioro 

na świecie
36. historyczne pań-

stwo w Europie 
środkowej

39. gumowy but
41. niemiecka marka sa-

mochodów
42. dział onomastyki 

zajmujący się na-
zwami miejsc

43. wypełniany raz 
w roku 

44. stolica Norwegii 
45. znana pszczoła z baj-

ki 
46. czarno-żółty owad
47. wyraz utworzony 

przez przestawienie 
liter lub sylab inne-
go wyrazu

49. osoba odbywająca 
aplikację adwokac-
ką

52. ilość płynu, jaką 
przełyka się za 
jednym razem

55. miejsce handlu 
56. wytwór pracy ludz-

kiej, produkowany 
na sprzedaż

58. ...pas - jezdnia prze-
znaczona dla auto-
busów

60. ilość czegoś, zysk 
materialny 

61. określona religia lub 
wyznanie 

62. klawisz, którego na-
ciśniecie powoduje 
przesłanie informa-
cji do komputera

66. region geograficz-
no-kulturowy w pół-
nocno-wschodniej 
Polsce

67. zdrobnienie od imie-
nia Alicja

68. postać fikcyjna 
stworzona przez 
Carla Collodiego

69. film z Leonardio Di-
Caprio w roli Hugh 
Glassa

72. autonomiczna część 
Tanzanii 

74. zator na drodze
76. osoba kierująca się 

w swoim postępo-
waniu dobrem in-
nych

78. futerał 
79. Sojusz Północno-

atlantycki 
80. Jamie ... - kucharz
84. postępować spryt-

nie w sytuacjach 
kłopotliwych 

86. cecha kogoś kto wy-
różnia się inteligen-
cją i umiejętnością 
sz

87. inaczej ojciec
88. zjawisko polegające 

na skupieniu 
89. wyjawienie czegoś 

utajnionego
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Wkroczenie wojsk niemieckich do miasta i początek okupacji Żyrardowa 
wtorek, 12 września 1939 roku

Wiele nowych, niepublikowanych 
wcześniej informacji o rodzinie 
Dittrich i samym Karolu Auguście, 
jednym z ojców sukcesu Zakładów 
Żyrardowskich oraz Żyrardowa.
W tym samym roku, w którym Karol 
August Dittrich i Karol Teodor Hielle 
kupili od Banku Polskiego żyrardowską 
fabrykę i dwie osady fabryczne, w ro-
dzinie Dittrich rozegrała się tragedia, 
o której wiedziało dotąd zaledwie kilka 
współczesnych nam osób. Dotarłem 
do informacji świadczących o tym, 
że 21 listopada 1857 r., w rodzinnym 
domu w Schönlinde, zmarł prawie dwu 
i pół letni syn Karol Augusta i Teresy 
Elżbiety Dittrich – Edward Jerzy, trzecie 
dziecko Dittrichów i młodszy o dwa lata 
brat Karola juniora. O jego istnieniu 
nie pojawiły się dotąd żadne informa-
cje, przez to uważano, że małżeństwo 
Dittrichów doczekało się czwórki, a nie 
piątki potomstwa, w tym tylko jednego 
syna. 
Śmierć dziecka i jednego z następców 
rozwijającej się rodzinnej firmy, na 
pewno odcisnęła się na psychice 
Karola Augusta, którego całym życiem 
stała się praca przy nowej inwestycji 
– Fabryce Wyrobów Lnianych 
w Żyrardowie, oddalonej o pół tysiąca 
kilometrów od rodzinnego domu 
w Schönlinde. Jednak jeszcze bardziej 
odcisnęła się na Teresie Elżbiecie, któ-
ra kilka lat później sprowadziła się wraz 
z córkami do Żyrardowa. To dla niej Ka-
rol August wybudował w latach 70. XIX 
w. tzw. leśną willę, w której mogła od-
począć w spokojnej okolicy od zgiełku 
potężnej fabryki, a także pogrążyć się 
we wspomnieniach i myślach o tym, 

jak wyglądałaby rodzina z dorastają-
cym przy jej boku Edwardem Jerzym. 
Paweł Hulka-Laskowski wspomina 
w książce „Mój Żyrardów” o melan-
cholijnych nastojach Teresy Elżbiety 
Dittrich, co może świadczyć o tym, że 
jeszcze dużo ponad 20 lat po śmierci 
małego Edwarda Jerzego, myśli matki 
nieustająco przy nim krążyły. I chyba 
nigdy w pełni nie udało się jej wyzdro-
wieć z depresji po śmierci syna. Pra-
cownicy oraz wolontariusze czeskiej 
fundacji Omnium, zajmującej się rato-
waniem zabytków u naszych południo-

wo-zachodnich sąsiadów, odnaleźli 
w grobowcu rodziny Dittrich pozosta-
łości po zniszczonym dziecięcym gro-
bie oraz szczątki niezidentyfikowanego 
dziecka. Wspólnie ustaliliśmy z dużą 
dozą prawdopodobieństwa, że tym 
dzieckiem był urodzony 8 sierpnia 
1855 r. Edward Jerzy Dittrich, który 
w listopadzie 1857 r. nagle zachorował 
i zmarł, pozostawiając w żałobie rodzi-
ców oraz resztę rodziny. 
Pierwsze dziecko Karola Augusta i Te-
resy Elżbiety przyszło na świat dwa lata 
po ich ślubie. Była nim córka Elżbieta 

Teresa, urodzona 19 września 1850 
r. w Schönlinde, gdzie zresztą uro-
dziły się wszystkie ich dzieci. Drugim 
dzieckiem Dittrichów był Karol Józef 
Gustaw, zwany juniorem, urodzony 3 
października 1853 r., późniejszy twór-
ca i w latach 1885-1899 pierwszy pre-
zes Towarzystwa Akcyjnego Zakładów 
Żyrardowskich Hiellego i Dittricha. Cie-
kawostką jest, że po jego narodzinach, 
do Schönlinde z Lipska przyjechał Gu-
staw Harkort, były szef Karola Augusta 
Dittricha. I to właśnie po nim młody Ka-
rol otrzymał trzecie imię - Gustaw. 
Gustaw Harkort złożył swój podpis 
jako jeden ze świadków narodzin 
pierworodnego Dittrichów, a jego 
przyjazd do Schönlinde wskazuje na 
utrzymywanie wzajemnych relacji, 
jeszcze przynajmniej kilka lat po po-
wstaniu firmy Hielle & Dittrich w 1849 
r. Pozostaje pytanie, czy Gustaw Har-
kort wspierał swoją pozycją, wpływa-
mi, a także finansowo Karola Augusta 
przy zakupie żyrardowskiej fabryki? Na 
pewno zyskał ku temu jeszcze lepsze 
możliwości, gdy w 1856 r., Harkort 
został jednym z twórców Allgemeine 
Deutsche Credit-Anstalt i pierwszym 
dyrektorem tej potężnej spółki akcyjnej 
z branży kredytowej z siedzibą w Lip-
sku. 80 tysięcy rubli, którymi w 1857 r. 
dysponowali Hielle i Dittrich kupując 
żyrardowską fabrykę, było w końcu 
ogromną i dla większości nieosiągalną 
sumą.
Dwa lata po narodzinach Karola Józe-
fa Gustawa, na świat przyszedł zmar-
ły w listopadzie 1857 r. Edward Jerzy, 
trzecie dziecko Dittrichów. Wraz z po-
jawieniem się informacji o jego krótkim 
istnieniu, nasuwa się wiele pytań. Czy 

fot.Fabryka w Żyrardowie (budynki przędalni i tkalni mechanicznej), przełom lat 60 i 70. XIX w.

fot.Dom Dittrichów w Schönlinde
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drugi syn także byłby wsparciem dla 
ojca, jakim był dla niego Karol jr., czy 
wziąłby na siebie część odpowiedzial-
ności, odciążając Karola Augusta i swo-
jego brata, a może nawet okazałby się 
lepszym następcą niż schorowany Ka-
rol jr? Może Edward Jerzy miałby inne 
podejście i spojrzenie na sprawy zwią-
zane z fabryką i zatrudnionymi w niej 
pracownikami, zamieszkałby na stałe 

w Żyrardowie, a z czasem, choć w czę-
ści się spolonizował? Czy w przeciwień-
stwie do Karola jr., jego późniejszy stan 
zdrowia pozwoliłby mu w pełni zaan-
gażować się w rozwój żyrardowskiej 
fabryki, jak i Towarzystwa Akcyjnego 
Zakładów Żyrardowskich Hiellego 
i Dittricha, bez konieczności dzielenia 
się obowiązkami ze sprowadzonymi 
do Żyrardowa specjalistami z różnych 
części Starego Kontynentu? I chyba 
najważniejsze pytanie – czy Edward 
Jerzy doczekałby się potomków, którzy 
przedłużyliby męską linię Karola Augu-
sta Dittricha? Podobne pytania mogli 
przez lata zadawać sobie poszczegól-
ni członkowie tej rodziny, szczególnie 
w momentach kryzysu, po stracie ko-
lejnych bliskich.
Czwartym dzieckiem Dittrichów była 
Anna Ludwika, która urodziła się 6 
marca 1857 r. - tydzień przed kup-
nem żyrardowskiej fabryki i osady 
fabrycznej przez jej ojca oraz Karola 
Teodora Hielle. Ostatnie dziecko Ka-
rola Augusta i Teresy Elżbiety przyszło 

na świat dwa i pół roku później, 23 
sierpnia 1859 r. i była nim trzecia już 
córka - Joanna Emilia, wcześniej uwa-
żana za czwarte, dziś wiemy, że piąte 
dziecko Dittrichów. Wszystkie ich dzie-
ci, pomimo ewangelicko-augsburskie-
go wyznania Karola Augusta, zostały 
ochrzczone w rzymskokatolickim ko-
ściele pod wezwaniem Marii Magda-
leny w Schönlinde i po rodzinie matki, 
zostały katolikami. Każde z nich miało 
też w przyszłości odegrać swoją rolę 
w firmie ojca.
Początkowe wychowanie dzieci spa-
dło na pogrążoną w żałobie Teresę 
Elżbietę Dittrich, oczywiście wspieraną 
przez nianie, przyjaciół, rodzinę, jak np. 
teściową Krystynę Fryderykę Dittrich 
oraz przez służbę. W tym czasie Karol 
August wraz Karolem Teodorem Hiel-
le każdą wolną chwilę poświęcali nad 
rozwojem swojej firmy oraz żyrardow-
skiej fabryki. Obu wspólnikom poma-
gali w tym ich rodzeni bracia. W przy-
padku Karola Teodora byli to młodsi 
od niego: Edward Józef – współtwórca 
firmy Hielle & Wünsche oraz Wolfgang 
Hielle, obaj mieszkający w miejscowo-
ści Schönbuchel, tuż obok Schönlinde. 
Natomiast w przypadku Karola Augu-
sta Dittricha - starszy od niego Gustaw 
Wilhelm oraz młodszy Henryk Ludwik, 
mieszkający na stałe w Lipsku. 
Pomoc zaufanych osób była obu 
wspólnikom niezwykle potrzebna. Nie 
znając języka, nie będąc obywatelami 
imperium rosyjskiego, ani poddany-
mi cara, daleko od domu, swoich żon 
i dzieci, musieli otoczyć się ludźmi, na 
których mogli polegać, jeśli całe przed-
sięwzięcie miało osiągnąć sukces. 
W 1857 r. nie było to jednak takie oczy-
wiste. Fabryka w Żyrardowie od lat była 
nierentowna, a kolejni zarządcy Banku 
Polskiego nie potrafili zmienić nie-
korzystnej sytuacji. Choć wprawdzie 
udało im się zmniejszyć zadłużenie Fa-
bryki Wyrobów Lnianych w ostatnich 
latach przed jej sprzedażą, to nie mieli 
na nią pomysłu i nie chcieli ryzykować, 
inwestując kolejne pieniędze w jej roz-
budowę i gruntowną modernizację. 

Natomiast nowi właściciele z Schön-
linde mieli konkretną wizję tego, jak 
w niedługim czasie powinna wyglądać 
i działać żyrardowska fabryka, a reali-
zację swojego planu rozpoczęli już 
w pierwszych dniach po przyjeździe do 
Żyrardowa, jako jego nowi właściciele.
Głównym postanowieniem złożonym 
przy nabyciu Fabryki Wyrobów Lnia-
nych, będącym jednocześnie warun-
kiem uzyskania kolejnych kredytów od 
Banku Polskiego przez Hielle i Dittri-
cha, była budowa nowoczesnej tkalni 
mechanicznej w Żyrardowie. Budynek 
wzniesiono w latach 1858-1861 przy 
ulicy Wiskickiej; w miejscu, w którym 
wcześniej znajdował się reprezenta-
cyjny skwer przed żyrardowską przę-
dzalnią lnu. Tkalnia mechaniczna mia-
ła przeszklony dach, co umożliwiało 
wykorzystanie naturalnego światła do 
oświetlenia jej wnętrza. Początkowo 
była parterowa i dopiero w pierwszej 
połowie lat 70. XIX w. rozbudowano ją 
o dodatkowe piętro, znacznie zmienia-
jąc tym wygląd budynku. 
Jeszcze zanim rozpoczęto budowę 
mechanicznej tkalni, nowi właściciele 
zajęli się sprowadzeniem z Londynu 
i Berlina nowoczesnych, mechanicz-
nych warsztatów tkackich, które już 
kilka miesięcy później zaczęły wypeł-
niać halę powstającego w szybkim 
tempie budynku. Przystąpili także do 
modernizacji wszystkich urządzeń fa-
brycznych, wartych w dniu zakupu 22 
tysiące rubli, a 9 lat później, w 1866 
r. - już prawie 400 tysięcy rubli! Prócz 
rozbudowy i modernizacji, Hielle i Dit-
trich postawili na utworzenie szero-
kiego systemu sprzedażowego, opar-
tego na licznych składach i sklepach 
fabrycznych, znajdujących się na te-
renie całego Królestwa Polskiego, jak 
i Cesarstwa Rosyjskiego. W ciągu zale-
dwie dwóch lat uruchomili aż 22 takie 
punkty sprzedażowe, między innymi 
w Warszawie, Łodzi, Radomiu, Płocku, 
Kaliszu, Sandomierzu, Wilnie, Kownie, 
Grodnie czy Kijowie. 
W tym czasie w Żyrardowie rozpoczę-

to jednoczesną budowę kilku budyn-
ków fabrycznych oraz dużego domu 
mieszkalnego dla pracowników w for-
mie koszar – tzw. Familienhaus, czyli 
Familijniaka. Właściciele stawiali na in-
tegrację ze swoimi pracownikami, po-
niekąd wyprzedzając tym swoje czasy, 
poprzez regularne urządzanie imprez 
i masowych przyjęć pod gołym nie-
bem. Jedną z takich imprez integracyj-
nych opisano w Kurjerze Warszawskim 
z lipca 1859 r. (pisownia oryginalna):
„W zeszłą Niedzielę (10 lipca 1859 
r. - przyp. M.W.), z powodu obecno-
ści w Żyrardowie obojga Właścicieli 
zakładu wyrobów lnianych PP: Hielle 
i Dietrich, Fabrykanci ci wyprawili dla 
robotników zabawę, która w zupełno-
ści się powiodła. Zaproszono na nią 
wszystkich robotników i robotniczki 
fabryki, oraz całe ich rodziny; w ogóle 
700 osób płci obiej. Były tam rozrywki 
różne, a między innemi słupy z odzieżą 
dla zręcznych masztowników. Kom-
panja muzyczna grająca zwykle na 
stacji Ruda Guzowska, zamówiona do 
Żyrardowa, przewodniczyła tańcom 
które z wielkiem ożywieniem i rzeźko-
ścią trwały aż do rana. Posadzka ułożo-
na na dziedzińcu blicharni pod otwar-
tem niebem, służyła wybornie za salę 
balową. O 6ej wieczorem na kilkunastu 
stołach zastawiono wieczerzę złożoną 
z mięsiwa różnego. Ośm beczek piwa 
i w proporcji odpowiednia ilość wódki, 
pokrzepiły pragnienie obecnych, które 
znów około godziny 10ej wieczorem 
ugaszone zostało herbatą z rumem, 
razem na 700 osób, w ogromnych 
kotłach sporządzoną. Była to w ogó-
le prawdziwie rodzinna uroczystość, 
w której obok robotników, i Właściciele 
fabryki wraz z zaproszonemi gośćmi, 
udział chętny przyjęli”. 
Lata 60. i 70. XIX w. przyniosły dalszy 
rozwój żyrardowskiej fabryki – wów-
czas już jednej z największych fabryk 
lniarskich na Starym Kontynencie, 
a w działalność w rodzinnej firmie za-
częły się angażować dzieci Karola Au-
gusta i Teresy Elżbiety Dittrich, przede 
wszystkim Karol jr. Nadchodził kolejny 
rozdział w historii tej niezwykle zasłu-
żonej dla Żyrardowa rodziny. 

Cdn.

fot.Trzy córki Karola Augusta i Teresy 
Elżbiety Dittrich - Elżbieta Teresa, 

Anna Ludwika i Joanna Emilia.

fot.Teresa Elżbieta Dittrich  
w połowie lat 80. XIX w.

fot.Popiersie przedstawiające  
Gustawa Harkorta

fot.Karol August Dittrich w styczniu 
1869 r. Rysunek Augusta Frinda
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Muzeum Mazowsza Zachodniego  

i „Echo Żyrardowskie”  
na łamach Życia Powiatu Żyrardowskiego

Więcej informacji 
mogą Państwo 

znaleźć na stronie 
www.facebook.com/echozyrardowa/
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Uskrzydlmy Żyrardów na kolorowo

Kiedy pół roku temu Monika Rosińska wręcza-
ła kobietom mulinę i szydełko, rzadko która 
uczestniczka Rękodzielni była w stanie zrobić 
jedno piórko. 1 października tysiące piórek 
udzierganych przez żyrardowskie (i nie tyl-
ko) rękodzielniczki zawisły w formie skrzydeł 
w Centrum Kultury w Żyrardowie. 
Jak zrodziła się Rękodzielnia?
Monika Rosińska: To projekt stypendialny Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który wygrałam 
w na początku 2021 roku. Ze zdziwieniem otworzy-
łam maila, że moje zgłoszenie do stypendium twór-
czego zyskało pozytywną ocenę. To była dla mnie 
ogromna radość, bo ten projekt Rękodzielnia zakra-
wał o tematykę taką bardzo „moją”, czyli rękodzieło, 
a w którym mogłam dać szansę dziewczynom, ko-
bietom w Żyrardowie, żeby pokazały swoje talenty. 
Głównym celem tego projektu jest nauka czasu dla 
siebie, relaksu, ale też kobiecości. Kiedy się spotyka-
my w tle słychać nasze rozmowy. Plotkujemy sobie 
przy kawce, jak to dziewczyny, ale robimy to z szydeł-
kiem w dłoniach. Rękodzielnia to kobiety i działanie, 
ale też miejsce spotkań każdej zainteresowanej oso-
by taką tematyką. Wydaje mi się, że samo rękodzieło 
fajnie rozwija się w naszym mieście, co pokazuje ŻU-
REK, czyli Żyrardowskie Utalentowane Rękodzielnicz-
ki, które starają się ubarwić miasto w te rękodzielni-
cze tradycje. W mieście utkanym z lnu, rękodzieło 
staje się symboliczne. 
Jak trafiły do Ciebie kobiety zainteresowane 
rękodziełem i nauką?
Trochę ich szukałyśmy. Zrobiłyśmy plakat, mówiły-
śmy o projekcie w mediach. Niestety w dobie pan-
demii nie było szans, by przy pierwszym projekcie 
spotkać się osobiście, dlatego wymyśliłam zajęcia 
online. Nagrywałam filmiki, przekazywałam osobi-
ście pakiety startowe, które dały szanse tym dziew-
czynom, żeby zacząć działać. Do tej pory w ramach 
Rękodzielni powstały dwie instalacje. Jedna to koło 
Twórcze Koło Kolorów, które wyszło spod mojej ręki 
z resztek włóczek, które są pozostałością po twórczej 
pracy ŻURKA, ale też u mnie w szafie. To ogromne 
koło, które ma prawie 2,4 m średnicy. To koło stoi 
na półpiętrze w Centrum Kultury i stanowi nietypo-
wą ściankę, na tle której można sobie zrobić zdjęcie. 
Ramę koła stanowi trampolina, a nóżki zrobione są 
ze starej żeliwnej wanny. Cieszę się, że ta kreatyw-
ność nie opuszczała w tym projekcie nie tylko mnie, 
ale również moich kolegów, którzy mi w tym pomogli, 
tworząc właśnie stelaż koła, który ja jedynie ubrałam. 
Ale to koło ma dla mnie też głębszą wartość, ponie-
waż wplotłam we wzór szydełkowy (tzw. słupki i pół-
słupki) Gamę na flet prosty. I może to trochę dziwne, 

ale poczułam, że szydełko, kolor i mandala i muzyka 
to może być jedno. Okazuje się, że nuty można za-
mienić na wzór szydełkowy. Jednak pierwszym zało-
żeniem Rękodzielni były właśnie kolorowe skrzydła 
i hasło „Uskrzydlmy Żyrardów na kolorowo”. Pierw-
szym zajęciem dla moich warsztatowiczek było wła-
śnie zrobienie piórka. Dziewczyny dostały kilka mot-
ków muliny, dostały szydełko, wzór i filmik. I zaczęły 
szydełkować te piórka. A kiedy pandemia pozwoliła 
się spotkać choćby w mniejszych grupach, przynosi-
ły te piórka, a czasem też wspólnie je dziergałyśmy. 
Niektóre z uczestniczek wkręciły się w szydełkowanie 
tak bardzo, że dziś piórka to dla nich mało i robią już 
wiele innych rzeczy dla siebie. I to mnie bardzo cie-
szy, bo podczas rękodzieła można się wyciszyć, ale 
też odpocząć fizycznie. To chyba nam wszystkim jest 
bardzo potrzebne zwłaszcza w okresie pandemii. Ja 
to naprawdę wszystkim bardzo polecam – zrobić 
sobie ciepłą herbatę, wziąć szydełko i zrobić coś dla 
siebie. To świetny pomysł na jesienne wieczory. To 
naprawdę nie jest nic trudnego, a z czasem można 
się też od tego uzależnić. Dziś sama łapię się na tym, 
że z szydełkiem w ręku oglądam film, ale też wykonu-
ję czynności domowe – odrabiam z dzieckiem lekcje, 
gotuję, czy sprzątam. Zapewniam – da się!
Co będzie dalej z Rękodzielnią?
Przed nami jest jeszcze trzy miesięcy pracy. Z koń-
cem roku chciałabym zamknąć program stypen-
dium. Warto też wspomnieć, że przed każdymi kolej-
nymi zadaniami i warsztatami uczestniczki otrzymują 
pakiety, które mogą rozwijać dla siebie. Są prace, któ-
re przygotowujemy na instalacje dla rękodzielni, ale 

są też takie, które mogą wykonać po prostu dla sie-
bie. Był soutage, decoupage, podstawy robienia na 
drutach, makrama, a ciągle jeszcze wiele przed nami. 
Na koniec projektu Rękodzielni chciałabym, żeby od-
były się warsztaty z tkania, żeby podkreślić tę symbo-
likę i tradycje naszego miasta. Dziewczyny otrzymają 
malutkie krosna, włóczkę i będziemy tworzyć symbol 
Żyrardowa, czyli znany wszystkim kwiat lnu. 
Razem z Rękodzielnią i ŻURKAMI buduje się 
pierwiastek społeczny. Ta grupa jest niesamo-
wicie ze sobą związana. Czy takie było założe-
nie, czy to ten walor dodany, którego nie moż-
na było zaplanować?
Obecnie spotykamy się wspólnie w dwóch grupach – 
Rękodzielnia i ŻUREK. Nie mogłam przewidzieć tego, 
że ta grupa stanie się tez poniekąd grupą terapeu-
tyczną dla nas wszystkich. Wszystkie mamy różne 
tematy, z którymi przychodzimy. Każda z nas jest 
tez na innym etapie życie, bo warto wspomnieć, że 
naszej grupy żaden wiek nie określa. Historia każdej 
z nas bardzo wzmacnia całą społeczność rękodziel-
niczą i to mnie bardzo cieszy. Czasem spotykamy się, 
żeby po prostu ze sobą pobyć i  porozmawiać, czy-
li w sumie tworzymy spotkania, które odbiegają od 
harmonogramu pracy ŻURKA i Rękodzielni. Lubimy 
być razem. ŻUREK ma już 5 lat, więc nic dziwnego, że 
zawiązały się tu przyjaźnie, które trwają już kilka lat. 
Dziewczyny przesyłają sobie przepisy kulinarne. Za 
te więzi jestem bardzo wdzięczna. I szczerze mówiąc 
na początku działania ŻURKA bałam się, że może 
dziewczyny się nie polubią, może będą jakieś spię-
cia. Przecież wiadomo, że w każdej grupie pojawiają 
się ludzie z różnymi charakterami… Ale może to też 
kwestia tego, że do uczestnictwa w tych spotkaniach 
nikt nikogo nie zmusza, nie żąda i nie oczekuje. Od 
początku zależy mi na tym, żeby w tej grupie było 
partnerskie podejście do naszej współpracy, bo choć 
prowadzę te zajęcia, chcę być traktowana na równi 
z dziewczynami i na to samo liczę z ich strony. Może 
to właśnie jest też powód, dla którego działamy tu tak 
długo. Wiele osób przychodzi, część odchodzi i zakła-
da swoje działalności twórcze. I to jest piękne. Mimo 
iż projekt Rękodzielni kończy się z końcem roku, na-
sze działania na pewno nie ustaną. Mam już pewne 
pomysły jak możemy się rozwijać i mam nadzieję, że 
ta nasza charakterystyka powoli wpisze się w charak-
ter naszego miasta, że za jakiś czas już nikogo nie 
zdziwi, jeśli w jakiejś innej części miasta pojawi się ko-
lejna mandala. Chciałabym tez, żeby grupy rozwijały 
się dwukierunkowo. Rękodzielnia odpowiadałaby za 
tworzenie kolejnych instalacji, a ŻUREK jako grupa 
kobiet, które spotykają się, by wspólnie tworzyć rę-
kodzieło i organizować kolejne warsztaty.

CZAS WOLNY
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Dziewiąte i siódme miejsca - to 
bilans minionego weekendu 
Gosi Rdest w Alpine Elf Europa 
Cup. Polka przed ostatnią run-
dą sezonu 2021 zajmuje ósme 
miejsce w klasyfikacji general-
nej.
Pomimo prognoz pogody suge-
rujących możliwe opady deszczu, 
cały weekend przebiegł bez więk-
szych przygód. Już na treningach 
najszybsza Polka w wyścigach 
samochodowych prezentowała 
solidne tempo dające jej miejsce 
w środku stawki. 
Potwierdziły to także wyścigi. Ży-
rardowianka zakwalifikowała się 

na ósmej pozycji zarówno w sobo-
tę, jak i niedzielę. W obu potencjał 
był spory, jednak kontakty z rywa-
lami na początku każdego z nich 
lekko pouszkadzały Alpine A110 
Cup Gosi Rdest.
- Bardzo dobry weekend, dowiezio-
ne punkty w obu wyścigach - po-
goda nam sprzyjała, chociaż jazda 
w ostrym słońcu momentami była 
problematyczna. Zarówno w sobo-
tę, jak i niedzielę po starcie miałam 
kontakty z rywalami. W obu przy-
padkach wpłynęło to na geometrię 
kół i ogólne prowadzenie pojazdu. 
Sobota stała pod znakiem podste-
rowności, a niedziela problemów 

związanych z rozbieżnością przodu 
i utratą prędkości – mówi Gosia 
Rdest. - Teraz szykuję się do ostat-
niego weekendu sezonu w Portimao, 
który także bardzo lubię. Zostały nie-
całe trzy tygodnie, więc przede mną 
intensywne treningi, zamierzam 
walczyć o poprawę ubiegłorocznego 
wyniku.
Mimo to P9 i P7 mogą napawać 
optymizmem - na dziesięć wyści-
gów do tej pory Polka finiszowała 
poza pierwszą dziesiątką tylko raz. 
Dzięki temu przed ostatnim week-
endem wyścigowym roku w por-
tugalskim Portimao jest na 8. miej-
scu w generalce.

Pierwszy mecz sezodnu dla Ży-
rardowskiego Stowarzyszenia 
Siatkówki „LEN” okazał się wy-
jątkowo udany. Nasza drużyna 
wygrała 3:0 z drużyną KS SPS Vol-
ley Ostrołęka.

Rozpoczęcie sezonu zbiegło się 
z wyjątkowym jubileuszem, bo do-
kładnie 90 lat temu rozegrano 
pierwszy mecz siatkówki w Żyrardo-
wie. Z tej okazji nadano tytuły Ho-
norowego Członka Klubu ŻSS „Len”, 
którzy przyznano Prezydentowi Ży-
rardowa, Lucjanowi Krzysztofowi 
Chrzanowskiemu, Janowi Jackow-

skiemu, wieloletniemu trenerowi 
siatkówki i kronikarzowi sportu oraz 
prezes AQUA Ryszard Adamiak. Po-
dziękowania zostały skierowane 
również do Krzysztofa Rdesta i Gosi 
Rdest, Prezesów Spółki EMKA S.A. 
za wsparcie i tworzenie pozytywnej 
atmosfery w środowisku siatkarskim 
oraz, dzięki któremu oprawa wszyst-
kich meczy siatkarskich z pewnością 
będzie wyjątkowa. 

Miłym akcentem na zakończenie 
meczu były obchody urodzin jedne-
go z zawodników, Piotra Szostaka.

W pierwszy weekend października 
w hali AQUA odbył się XXI Ogólno-
polski Turniej Koszykówki Dziew-
cząt i Chłopców o Puchar Prezy-
denta Miasta Żyrardowa. Było to 
ostatnie spotkanie przed rozpoczę-
ciem sezonu ligowego.
Od 1 do 3 października w hali sportowej 
Aqua Żyrardów odbył się się XXI Ogól-
nopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt 
i Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta 
Żyrardowa. W imprezie wzięło udział 15 
drużyn (10 żeńskich i 5 męskich) to oko-
ło 220 zawodników , którzy przez trzy 
dni rywalizowali w hali AQUA i Elektryk. 
W turnieju udział wzięły jedne z najlep-
szych drużyn z Polski: Poznań, Polko-
wice, Bydgoszcz, Kraków, Skierniewice 
i Białystok.
Nasza drużyna U17K zajęła szóste miej-
sce, a chłopcy w kategorii U14 Trójka 
I trzecie miejsce, Trójka II piąte miejsce. 

- Cieszę się, że po raz XXI udało się zorgani-
zować tak duży turniej. Tradycyjnie stał on 
na wysokim poziomie i większość meczów 
było bardzo wyrównanych. Teraz przed 
nami sezon ligowy i wierzę, że UKS Trójka 
pokaże się z jak najlepszej strony i będzie-
my znowu cieszyć się z jej sukcesów - po-
wiedział główny organizator turnieju 
Prezes UKS Trójka, Robert Janiszewski.
Zawodnicy wyróżnieni z UKS Trójka 
podczas turnieju to : Owczarek We-
ronika, Biskup Nikodem, Szymańczak 
Nikodem, Bławdzin Bartosz, Słupecki 
Krzysztof.
Za wsparcie turnieju Prezes UKS Trój-
ka, Robert Janiszewski podziękował 
Prezydentowi Miasta Żyrardowa, Spół-
ce AQUA, Firmie TGiS Jarosław Gej-
cyg, Firmie EMKA S.A.   K.Rdest, Szkole 
Podstawowej Nr 3, Staroście Powiatu 
Żyrardowskiego, Dyrekcji Zespołu Szkół 
Nr 1 Elektryk, Trenerom UKS Trójka 
i oczywiście rodzicom zawodników.

Solidne punkty Gosi Rdest na Paul Ricard

Rozpoczęcie sezonu Żyrardowskiego 
Stowarzyszenia Siatkówki „LEN”

Turniej o Puchar Prezydenta
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Do niedawna jeszcze nikt 
nie spodziewałby się, że te-
goroczne Mistrzostwa Polski 
Młodzików będą obfitować 
w tak wiele sukcesów. Tym 
większym zaskoczeniem są 
wyniki naszych młodych za-
wodników. Julia Lubarska za-
jęła I miejsce, a Oliwier Tarta-
nus zajął III miejsce podczas 
Mistrzostw Polski Młodzi-
czek i Młodzików w Boksie – 
Jedwabno 2021. Obydwoje są 
podopiecznymi trenera Mar-
ka Kowalczyka.
Po powrocie z Mistrzostw nastąpił 
szereg spotkań zawodników, tre-
nerów i och rodziców, by przyjąć 
gratulacje. 8 października w Re-

sursie odbyło się spotkanie mło-
dych mistrzów, ich rodzin, a także 
dyrektorów szkół, do których pię-
ściarze uczęszczają, spotkali się 
z Prezydentem Żyrardowa, Lucja-
nem Krzysztofem Chrzanowskim, 
które nie kryje swojego zamiło-
wania do boksu. Nie mogło więc 
obyć się bez wymiany doświad-
czeń i długich rozmów na temat 
przyszłości boksu w Żyrardowie. 
- Uważam, że właśnie takie sukcesy 
wpływają również na promocję na-
szego miasta na arenie ogólnopol-
skiej – mówił Prezydent Żyrardo-
wa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, 
Prezydent Żyrardowa. – Mogę 
zapewnić, że chętnie będę wspierać 
działania, które mogą przyczynić 

się do propagowania aktywności 
fizycznej wśród młodzieży. A jeśli 
to przełoży się na odnoszone przez 
nich sukcesy, to będzie to dla mnie 
prawdziwą dumą – dodaje Prezy-
dent. 
5 października Mistrzowie Polski 
spotkali się również z Krzyszto-
fem Rdestem w siedzibie firmy 
EMKA S.A. - Takie spotkania i suk-
cesy jak ten, utwierdzają mnie tylko 
w jednym - trzeba pomagać i sta-
wiać na młodość – mówił Krzysztof 
Rdest, Prezes Spólki EMKA S.A. 
- W niesamowicie krótkim czasie 
osiągnęliście swoje pierwsze sukce-
sy na skalę krajową. Dbajcie o swo-
ją formę, doceniajcie bezcenną pra-
cę swojego trenera i pnijcie się po 
szczeblach sportowej kariery coraz 
wyżej. Ciężka praca i konsekwencja 
w treningach zaprowadzi Was dale-
ko - w co wierzę i w czym będę Was 
wspierał – dodał Prezes. 
Zarówno Julka jak i Oskar nie 
osiedli na laurach i już teraz pla-
nują dalsze starty w turniejach. 
Marzeniem zarówno zawodni-
ków jak i trenera jest pojawienie 
się na Mistrzostwach Europy.

DATA KOLEJNEGO WYDANIA:
19 SIERPNIA

Ćwiczenia na wzmacnianie 
całej sylwetki z Tomkiem 

Srebrnikiem i Gosią Rdest

Mistrzowie Polski z gratulacjami
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Prawidłowa pozycja to taka, w której jesteśmy całkowicie 
prości, czyli łopatki są ściągnięte, odcinek lędźwiowy jest 
wypchnięty, a miednica jest podwinięta. Nasze ramiona 
są w koncie 90° tak, aby łokcie znajdowały się pod obrę-
czą barkową. Nieprawidłowa pozycja to taka, gdy odcinek 
lędźwiowy jest mocno wklęśnięty i plecy są wygięte w łuk.

Ćwiczenie wykonujemy w przejściach podnosząc się raz 
na lewej raz na prawej stronie. Zaczynamy od pozycji dol-
nej deski i wchodzimy do górnej. Ćwiczenie powtarzamy 
w maksymalnej ilości czasu. 

Przy tym ćwiczeniu do naszej pracy musimy dołączyć 
dodatkowo stabilizatory. Zostajemy w tej pozycji tak dłu-
go, jak damy radę. 

Kolejne ćwiczenie pracuje dodatkowo nad bocznymi mię-
śniami tułowia, przyciągając samą nogę do boku swojej syl-
wetki. Musimy zwrócić uwagę, żeby przy przyciąganiu nogi 
za mocno nie unosić bioder do góry. 


