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dobiega końca kadencja 20062010. Hołdując dobrym wzorcom, przekazuję 

w Państwa ręce raport podsumowujący osiągnięcia ostatniego czterolecia. 

 choć pracowaliśmy nad nim w szerokim gronie, z przyczyn oczywistych będzie miał on charakter 

subiektywny. nie sposób przecież, w jednej publikacji, skrupulatnie wymienić wszystkich podjętych w tej 

kadencji decyzji i wszystkich załatwionych spraw. z tego też względu czuję się w obowiązku, by tytułem 

wstępu powiedzieć kilka słów na temat kryteriów, jakimi kierowaliśmy się wypunktowując kolejne ujęte 

w raporcie zagadnienia. za najważniejsze uznaliśmy inwestycje i działania mające bezpośredni wpływ na 

podwyższenie standardu życia w naszym mieście oraz poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

wskazaliśmy także na te rozwiązania i te decyzje, które wprowadziły do naszej rzeczywistości zupełnie nową 

jakość i otworzyły przed Żyrardowem i jego mieszkańcami nowe możliwości.

 mam nadzieję, że lektura poniższego raportu potwierdzi, iż moi współpracownicy nie bali się tru

dnych wyzwań, a ja sam  niepopularnych decyzji  o ile oczywiście mieliśmy pewność, że w przyszłości będą 

one dobrze służyły naszej społeczności. wierzę, że czytając ten raport dostrzegą Państwo naszą rzetelną 

i konsekwentną pracę na rzecz miasta Żyrardowa.

Prezydent miasta Żyrardowa

andrzej wilk

Żyrardów, październik 2010 roku

sŁOWO WstĘpNe

Prezydent miasta Żyrardowa

andrzej wilk
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dzięki determinacji miasta Żyrardowa udało się doprowadzić 
do rozpoczęcia jednej z najważniejszych dla naszego miasta inwe
stycji. dobra współpraca z Generalną dyrekcją dróg krajowych 
i autostrad zaowocowała zakończeniem, trwających kilka ostat
nich lat, prac przygotowawczych. zakończono dokumentację 
proje ktową zadania, następnie pozyskano znaczne środki fi nan
sowe na wykupy gruntów pod obwodnicę. dzięki decyzji rady 
miasta Żyrardowa wykupiono sporną działkę na terenie sąsiedniej 
gminy, co umożliwiło  zakończenie procedury pozyskania decyzji 
środowiskowej. w październiku 2008 r. Prezydent miasta Żyrardo
wa andrzej wilk odebrał z rąk wojewody mazowieckiego pozwole
nie na budowę obwodnicy Żyrardowa. Inwestycję rozpoczęto we 
wrześniu 2009 r. zakończenie planowane jest na połowę 2011 r. 

z punktu widzenia miasta niezwykle ważnym było, aby tunel 
został odnowiony zanim droga krajowa nr 50 w granicach Ży
rardowa  przekazana zostanie w zarząd samorządowi  co ma 
nastąpić wraz z oddaniem do użytku obecnie realizowanej 
właśnie obwodnicy. Stąd też uporczywe starania władz miasta, 
by  Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad przystąpiła 
do realizacji tego zadania jak najszybciej. zakres prac remonto
wych obejmuje remont i zabezpieczenie powierzchni murów 
oporowych, remont belek gzymsowych oraz wymianę balustrad 
wieńczących mury. Ponadto naprawiona zostanie konstrukcja 
nośna wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Pow. do remontu 
przejść dla pieszych pod wiaduktem, a więc naprawy schodów, 
wymiany zadaszenia i remontu chodnika, inwestor przystąpi 
w następnym roku, po wykonaniu przez spółkę PkP Polskie linie 
kolejowe remontu wiadu ktu kolejowego.

miasto przejęło w zarząd od PkP odnowiony budynek dworca. 
jednym z pierwszych zadań było stworzenie systemu monito
ringu obiektu składającego się z 11 kamer wraz z centrum mo
nitorowania i zapewnienie całodobowej ochrony.  współpraca 
z kolejami mazowieckimi przy budowie parkingu w systemie 
„Parkuj i jedź”.

1 800 000 zł

275 600 000 zł

wartość inwestycji

wartość inwestycji

BUDOWA OBWODNicY ŻYrArDOWA

reMONt tUNeLU W ciĄGU DrOGi KrAJOWeJ Nr 50

WspÓŁprAcA Z pKp i KM - ZAKOŃcZeNie reNOWAcJi DWOrcA pKp OrAZ BUDOWA pArKiNGU 

iNWestYcJe reALiZOWANe prZeZ pODMiOtY ZeWNĘtrZNe
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konsekwencja i stanowczość Prezydenta miasta Żyrardowa  
w relacjach z PkP Polskie linie kolejowe S.a. doprowadziły  
do uwzględnienia wszystkich uwag mieszkańców naszego mia
sta w planowanej przebudowie trasy kolejowej. zakres inwestycji  
na terenie Żyrardowa to: przebudowa torowiska, budowa 
dodatko wego peronu, przebudowa przejścia podziemnego  
na perony,  wybudowanie w miejscu istniejącej kładki podzie
mnego przejścia pieszorowerowego z uwzględnieniem potrzeb 
osób niepełnosprawnych, montaż wzdłuż linii kolejowej w grani
cach miasta  ekranów akustycznych, remont wiaduktu kolejowe
go nad drogą krajową nr 50  i nad ul. św. jana oraz wykonanie 
przejścia pieszo – rowerowego wzdłuż ul. P. Skargi. modernizacja 
przyczyni się do skrócenia czasu podróży oraz zwiększy bezpie
czeństwo. w roku 2010 wyłoniono wykonawcę, który w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” zrealizuje całe przedsięwzięcie.

miasto współpracowało z PGe łódź teren rejon energetyczny Żyrardów przy bardzo dużym projekcie związa
nym z remontem i wymianą linii energetycznych, budową nowych podstacji i połączenia wszystkich odbiorców 
zlokalizowanych na terenach Bielnika i centrali (teren dawnych zakładów lniarskich) z Głównym Punktem zasila
jącym przy ulicy mazowieckiej. Inwestycja zapewni dwustronne zasilanie w energię elektryczną, podwyższające  
bezpieczeństwo energetyczne miasta. Szacunkowa wartość inwestycji to blisko 6,5 mln zł. Przetarg na wyko   
nanie I etapu prac, który zostanie zrealizowany w 2010 roku już rozstrzygnięto. cała inwestycja zakończy się  
w roku 2011.

w roku 2010 po podpisaniu umowy z mazowieckim zarządem 
dróg wojewódzkich miasto wykonało dokumentację projekto
wą na przebudowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów  
w ul. reymonta i jaktorowskiej wraz z budową dwóch nowych 
sygnalizacji świetlnych w ulicy jaktorowskiej przy skrzyżowa
niu z ulicą lelewela oraz w ulicy reymonta przy skrzyżowa
niu z ulicą św. jana. koszt dokumentacji to 207.000 zł. wartość  
całej inwestycji  9 mln zł. zadanie realizowane będzie z budżetu 
województwa, przy udziale środków budżetowych miasta. 

MODerNiZAcJA LiNii KOLeJOWeJ NA trAsie sKierNieWice – WArsZAWA 

WspÓŁprAcA Z pGe prZY prOJeKcie prZeBUDOWY LiNii eNerGetYcZNYcH 
NA tereNie MiAstA

WspÓŁprAcA Z MZDW prZY prAcAcH prOJeKtOWYcH prZeBUDOWY
UL. JAKtOrOWsKieJ i UL. reYMONtA

 iNWestYcJe reALiZOWANe prZeZ pODMiOtY ZeWNĘtrZNe
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zadanie zrealizowano przy udziale środków unijnych i budżetu 
państwa w ramach zPorr. dofi nansowanie wyniosło 3.814.000 zł. 
odtworzono cieki wodne na terenie parku, przywrócono dawny 
wygląd  jazowi lutz’a, wyremontowano elewację, taras i dopro
wadzono kanalizację sanitarną do budynku muzeum, dokonano 
nowych nasadzeń zieleni, wybudowano elementy małej archite
ktury, amfi teatr, zainstalowano monitoring wizyjny oraz ilumi
nację zabytkowego pałacu dittricha. na historyczne miejsce po
wróciła rzeźba myśliwego. od zakończenia inwestycji park objęty 
jest dozorem fi rmy ochroniarskiej. 

Pierwszy etap zadania polegający na odnowieniu sali balo
wej rozpoczął się w roku 2009. zakończenie zadania nastąpiło 
14 czerwca 2010 roku. w ramach prac remontowych wymie 
  nio  no konstrukcję więźby dachowej i pokrycie dachu nad salą 
balową, wykonano nową posadzkę wraz z dębowym parkie
tem, skuto stare tynki i wykonano nowe zachowując wszystkie 
historyczne detale architektoniczne, wykonano nową instalację 
elektryczną, wymieniono instalację c.o. i zamontowano nowe 
grzejniki wraz z dekorowanymi drewnianymi obudowami, 
wymieniono stolarkę okienną i odrestaurowano stolarkę drzwio
wą, przeprowadzono również restaurację dekorowanych drew
nianych elementów stropowych, a także restaurację „belwe derka”. oczyszczono i zamontowano zabytkowe tabli
ce pamiątkowe, na swoje dawne miejsce powróciło też odnowione popiersie karola augusta dittricha. 

zadanie to jest największym aktualnie realizowanym przez 
miasto Żyrardów przedsięwzięciem  inwestycyjnym, na które 
pozyskano dofi nansowanie ze środków unijnych w wysokości 
50%, w ramach  regionalnego Programu operacyjnego woje
wództwa mazowieckiego. rozpoczęcie realizacji nastąpiło 
w roku 2009, zakończenie planuje się na pierwsze półrocze 
2011r. zadanie obejmuje remont generalny obiektu, łącznie 
z częściową wymianą stropów, więźby i poszycia dachowego, 
wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, odświeżeniem elewacji, 
a także wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych. odrestau
rowana zostanie sala widowiskowa z pięknymi malowidłami ściennymi, sale klubowe i  pomieszczenia piwniczne. 
Po remoncie obiekt przeznaczony zostanie na cele kulturalne. Powstanie tam również m.in. centrum Informacji 
kulturalnej i turystycznej oraz sala wystawiennicza (galeria). Projekt zakłada również zagospodaro    wanie terenu 
wokół budynków resursy i kręgielni – zieleń, mała architektura oraz parking.  

1 087 200 zł

12 100 000 zł

5 860 000 zł

wartość inwestycji

wartość inwestycji

wartość inwestycji

reWALOrYZAcJA pArKU MieJsKieGO iM. KArOLA AUGUstA DittricHA 

reWALOrYZAcJA ZABYtKOWeGO OBieKtU prZeDsZKOLA Nr 9

reWALOrYZAcJA ZABYtKOWYcH OBieKtÓW resUrsY i KrĘGieLNi

prOJeKtY  reWitALiZAcYJNe
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w 2010 r. zakończył się remont pięciu zabytkowych budynków mieszkalnych należących do miasta, usytuowanych 
w centrum Żyrardowa, przy ul. limanowskiego 15 i 27, ul. dittricha 3, 1 maja 48 i chopina 2. odnowienie elewa
cji, było kolejnym etapem stopniowego, ale konsekwentnego remontu kapitalnego tych nieruchomości. wcześniej 
Przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej wykonało szereg innych najpilniejszych prac, poprawiających stan 
techniczny jednych z najstarszych budynków komunalnych w mieście. tam, gdzie było to konieczne wymieniono 
pokrycia dachowe i elementy konstrukcji dachu, wymurowano nowe kominy i doprowadzono centralne ogrzewanie. 
wewnątrz większości budynków wykonana została instalacja c.o. i wymieniona instalacja elektryczna. ostatni etap 
prac obejmował odnowienie elewacji. jeśli stan budynku tego wymagał, wcześniej odkopane zostały fundamenty, 
celem wysuszenia ścian zewnętrznych i wykonania izolacji pionowej fundamentów. na budynkach otynkowanych 
stary tynk został skuty i nałożony nowy, o nowa kolorystyka elewacji, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabyt
ków, została zbliżona do historycznej. Stolarka okienna i drzwiowa w całości wymieniona została w budynkach przy 
ul. limanowskiego 15 i 27 i w budynku przy ul. 1 maja 48. w budynku przy ul. dittricha 3 stolarka okienna i drzwio
wa została wymieniona częściowo. druga część tego zadania zrealizowana zostanie na początku przyszłego roku. 
niezwykle pracochłonny był remont budynku przy ul. chopina 2. tam wymieniono w całości więźbę dachową, 
łącznie z przebudową kominów i wzmocnieniem w postaci żelbetowego rusztu stropu i ścianki kolankowej obiektu. 
dodatkowo została oczyszczona ceglana elewacja budynku. w efekcie tych prac poprawił się nie tylko stan 
techniczny ponad stuletnich budynków mieszkalnych, ale również ich wygląd. 

reWALOrYZAcJA ZABYtKOWYcH BUDYNKÓW MiesZKALNYcH  

w celu zwiększenia skuteczności ochrony cennych i niepowtarzalnych walorów naszego miasta, a także mając 
na uwadze istotne znaczenie Żyrardowa jako części narodowego dziedzictwa kulturowego, powołano miejskie
go konserwatora zabytków, działającego w imieniu i z upoważnienia Prezydenta miasta Żyrardowa. Stało się to 
możliwe dzięki zawartemu w dniu 7 stycznia 2008 r. pomiędzy wojewodą mazowieckim a miastem Żyrardów, 
reprezentowanym przez Prezydenta miasta Żyrardowa porozumieniu w sprawie powierzenia miastu Żyrardów 
prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości wojewody mazowieckiego, wykonywanych przez mazo
wieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. w ten sposób żyrardowskie zabytki uzyskały jeszcze sku
teczniejszą ochronę. Ich stan zachowania, jak również skutki dokonywania przy nich niekontrolowanych działań 
są teraz na bieżąco monitorowane, co umożliwia podejmowanie szybkich działań. Powołanie mkz jest także 
dużym ułatwieniem dla inwestorów działających na terenach objętych ochroną konserwatorską. fakt 
funkcjonowania w Żyrardowie mkz upraszcza i przyspiesza procedurę uzgodnień. Przez okres blisko dwóch 
lat mkz prowadził  bądź prowadzi aktualnie 450 spraw, wydał blisko 200 pozwoleń konserwatorskich. 

pOWOŁANie MieJsKieGO KONserWAtOrA ZABYtKÓW

w marcu 2010 r. Prezydent miasta Żyrardowa złożył do Generalnego konserwatora zabytków wniosek o uznanie Ży
rardowskiej osady fabrycznej za pomnik historii. jest to  najwyższa w Polsce prawna forma ochrony zabytków, którą 
obejmuje się zabytki unikatowe w skali kraju. Przyznanie tego statusu Żyrardowskiej osadzie fabrycznej przyniesie 
ogromny prestiż i będzie nobilitacją dla Żyrardowa.

30 października 2008 roku rada miasta Żyrardowa podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
na terenie miasta Żyrardowa. uchwała umożliwia właścicielom obiektów zabytkowych ubieganie się o dofi nanso    wanie 
ze środków budżetu miasta z przeznaczeniem na prace restauratorskie. 

ŻYrArDOWsKA OsADA FABrYcZNA stArA siĘ O tYtUŁ pOMNiKA HistOrii pOLsKi

DOtAcJe NA DZiAŁANiA restAUrAcYJNO-KONserWAtOrsKie  

 OcHrONA ZABYtKÓW

prOJeKtY  reWitALiZAcYJNe

łączny koszt rewaloryzacji czterech zabytkowych budynków mieszkalnych – 771 699,09 zł. 
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Przeprowadzona na początku kadencji analiza stanu oświaty w mieście pokazała, że istniejąca sieć szkół jest niewy
starczająca. nie uwzględniała ona bowiem szybko postępujących zmian związanych z rozwojem Żyrardowa, takich 
jak migracja ludności między dzielnicami, czy napływ nowych mieszkańców.  dążąc do jak najlepszego funkcjono
wania szkół zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i wychowawczym, konieczne było dokonanie zmian w obwodach  
i w istniejącej sieci szkół.

w wyniku przeprowadzonej w 2008 roku reformie oświaty, w miejsce 4 publicznych szkół podstawowych oraz  
2 publicznych gimnazjów, od roku szkolnego 2008/2009 powołano dwustopniowe zespoły Szkół złożone ze szko
ły podstawowej i gimnazjum. nowa organizacja sieci szkół szybko przyniosła oczekiwane efekty. zmniejszyła się  
liczebność klas, co poprawiło efektywność pracy dydaktycznej, a także wzrósł poziom bezpieczeństwa w szkołach  
za sprawą zmniejszenia skupisk młodzieży w najtrudniejszym wieku (gimnazja). Powołanie dwustopniowych  
zespołów Szkół i możliwość zapewnienia dzieciom kontynuacji nauki w tej samej placówce (przez 9 lat) bardzo  
pozytywnie wpłynęło także na zacieśnienie więzi między uczniami, rodzicami i nauczycielami. zmiana sieci szkół  
była trudnym krokiem, budzącym obawy zarówno wśród rodziców, jak i wśród nauczycieli. dziś nikt już nie ma  
wątpliwości, że było to rozwiązanie radykalne, ale skuteczne.

od strony organizacyjnej, połączenie administracyjne szkół  przy zachowaniu ich tradycji i odrębności  uspra wniło 
zarządzanie nimi. Baza dydaktyczna jest wykorzystywana racjonalnie, dzięki możliwości wspólnego korzystania 
przez uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum ze świetlic, bibliotek, sal gimnastycznych, boisk sportowych 
oraz pracowni. od strony ekonomicznej, obniżone zostały ogólne koszty administrowania placówkami, co pozwoliło  
na znaczne doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. 

w ciągu ostatnich lat nakłady na oświatę systematycznie wzrastają. Łączne wydatki na oświatę w latach 2007-
2010 wyniosły 118 931 348,00 zł, przy subwencji otrzymanej w tym czasie z men w wysokości 64 064 585,00 zł.  
przez ten okres Miasto z własnych dochodów zainwestowało w oświatę kwotę 54 866 763 zł.

w ramach Programu operacyjnego kapitał ludzki miasto Żyrardów złożyło wniosek o dofinansowanie projektu  
o nazwie „równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”. został on  
przygotowany przez dyrektorów sześciu zespołów Szkół Publicznych i pracowników wydziału funduszy europej
skich urzędu miasta Żyrardowa. Projekt będzie realizowany do 31.08.2013 r. w każdym roku obejmie 2210 uczniów 
żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. zakłada się, że w tym czasie zostanie zrealizowanych 50.505 
godzin dodatkowych zajęć z uczniami w grupach 68 osobowych w wymiarze 481 godzin tygodniowo, po około 
80 godzin w każdym zespole. całkowita wartość projektu to kwota 3 990 900,00 zł, a wartość dofinansowania  
ze środków unijnych 3 243 300,00  zł. wkład własny to kwota 598 635,00  zł. realizacja zadania pozwoli na znaczne 
rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. najwięcej godzin będzie poświęconych na realizację zajęć 
specjalistycznych, takich jak zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna 
czy gimnastyka sensoryczna. zajęcia realizowane są według harmonogramu przygotowanego przez szkolnych 
koordynatorów, dostosowanego do możliwości uczniów, nauczycieli i warunków lokalowych szkoły. 

reFOrMA OśWiAtOWA i UtWOrZeNie ZespOŁÓW sZKÓŁ pUBLicZNYcH

prZYGOtOWANie i reALiZAcJA prOGrAMU eDUKAcYJNeGO DLA WsZYstKicH UcZNiÓW

eDUKAcJA

zespół Szkół Publicznych nr 1 zespół Szkół Publicznych nr 7 zespół Szkół Publicznych nr 4
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zadaniem organu prowadzącego jest stworzenie takich warunków, aby kształcenie na najwyższym poziomie, za
pewniające naukę na wszystkich etapach edukacyjnych, było jak najbardziej dostępne. reorganizacja sieci szkół 
publicznych w Żyrardowie była pierwszym etapem zmian w miejskiej ofercie edukacyjnej. krokiem drugim było 
przejęcie przez miasto liceum ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego – najbardziej renomowanej szkoły 
ponadgimnazjalnej w regionie. nastąpiło to z dniem 1.09.2009 r. na wniosek rady Pedagogicznej liceum i rady 
rodziców. Gotowość miasta do podjęcia się nowego zadania wynikała z kompleksowego, długofalowego spojrze
nia na oświatę w mieście. 

przejęcie Liceum: 
pozwoliło na wprowadzenie pełnego cyklu kształcenia przez miasto Żyrardów,
podyktowane było pragnieniem utrzymania właściwego poziomu szkoły z dużymi tradycjami, która jest  

      atutem i wartością Żyrardowa,
daje możliwości stworzenia lepszych warunków edukacji i rozwoju uczniów, a także ma na celu 
uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla młodzieży naszego miasta oraz optymalizację warunków nauczania  

      na etapie ponadgimnazjalnym.

objęcie opieką nowej placówki rozpoczęto od działań idących w dwóch kierunkach. z jednej strony były to dzia
łania inwestycyjne – wykonano termomodernizację budynku szkoły, a tym samym odczuwalnie poprawiono  
warunki nauki i bezpieczeństwo uczniów. z drugiej strony rozwinięto ofertę edukacyjną o dodatkowe zajęcia.

Podejmując działania mające na celu podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w Żyrardowie oraz 
troszcząc się o zapewnienie uczniom jak najlepszego startu na kolejnym, studenckim, już etapie edukacji, władze 
miasta nawiązały współpracę z politechniką Warszawską. warunki edukacji w naszym liceum, bogate wyposaże
nie szkoły oraz zaangażowanie uczniów i nauczycieli w życie społeczne placówki spotkały się z wielkim uznaniem 
ze strony władz uczelni, czego dowodem jest podpisanie w dniu 29 kwietnia 2010 r. trójstronnej umowy o opiece 
patronackiej nad naszym „czerwoniakiem” zawartej między politechniką Warszawską, Liceum i prezydentem Mia-
sta Żyrardowa. Politechnika będzie wspierać szkołę w nauczaniu przedmiotów ścisłych. zawarta umowa ułatwi 
nauczycielom i uczniom korzystanie z potencjału organizacyjnego uczelni, bazy naukowej, laboratoriów dydak
tycznych i doświadczeń z zakresu kształcenia. Planowane są także wspólne pokazy lekcyjne, wykłady, szkolenia, 
koła zainteresowań, obozy naukowe i konkursy. uczestnictwo naszych uczniów w projekcie z pewnością pomoże 
im w jeszcze lepszym przygotowaniu się do podejmowania studiów na uczelniach technicznych. rozpoczęcie 
współpracy z tak renomowaną placówką akademicką to wprowadzenie do szkoły nowej jakości kształcenia.

zapotrzebowanie na tego typu uczelnię wyższą oraz wieloletnie tradycje Żyrardowa w obszarze nauczania me
dycznego doprowadziły do zainteresowania krakowskich środowisk akademickich lokalizacją w naszym mieście 
kolejnej wyższej uczelni. Prezydent miasta wsparł te starania, przekazując do dyspozycji collegium masovien
se niezbędne pomieszczenia na potrzeby uruchomienia dziekanatu. od kwietnia 2010 r., w budynku zespołu 
Szkół Publicznych nr 2 przy ul. narutowicza 35 czynny jest dziekanat collegium masoviense wyższej Szkoły nauk  
o zdrowiu, gdzie m.in. odbywa się rekrutacja. 9 października 2010  roku uczelnia uroczyście zainaugurowała pierw
szy rok akademicki.

z danych przekazanych przez rektora wynika, że chęć studiowania w nowej uczelni wyraziło blisko 500 osób.  
oferowane kierunki to ratownictwo, Pielęgniarstwo, zdrowie Publiczne oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

prZeJĘcie OD pOWiAtU ŻYrArDOWsKieGO LiceUM OGÓLNOKsZtAŁcĄceGO 
iM. steFANA ŻerOMsKieGO 

NAWiĄZANie WspÓŁprAcY eDUKAcYJNeJ W rAMAcH pAtrONAtU pOLitecHNiKi 
WArsZAWsKieJ NAD LO iM. steFANA ŻerOMsKieGO

WspÓŁprAcA Z cOLLeGiUM MAsOvieNse i OtWArcie DrUGieJ WYŻsZeJ UcZeLNi 
W ŻYrArDOWie

 eDUKAcJA
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zadanie zrealizowane zostało w latach 20092010. Projekt otrzy
mał dofi nansowanie ze środków narodowego funduszu ochro
ny środowiska i Gospodarki wodnej w warszawie w wysokości 
546.440 zł. dokonano regulacji instalacji c.o., wymieniono stolarkę 
okienną, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz 
nowe pokrycie dachowe. wykonano elewację zewnętrzną.

termomodernizacja realizowana była w latach 20082009. 
wymieniono instalację centralnego ogrzewania, stolarkę okienną 
i drzwiową, wykonane zostało ocieplenie budynku i nowa ele
wacja oraz parking. 

System monitoringu wizyjnego wykonano w 2008 r. zainstalo
wano 9 kamer na terenie szkoły, co poprawia bezpieczeństwo 
uczniów, a także pozwala sprawować skuteczny nadzór nad samym 
obiektem i znajdującymi się na terenie szkoły urządzeniami. 

Inwestycja zrealizowana została w roku 2008, przy udziale środ
ków fi nansowych z budżetu państwa, samorządu województwa 
i miasta Żyrardów. wykonano boisko do piłki nożnej z trawy 
syntetycznej i boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretano
wej, skocznię w dal, bieżnię, budynek sanitarnoszatniowy wraz 
z infrastrukturą  towarzyszącą. 

780 700 zł

43 700 zł

1 850 400 zł

1 912 660 zł       

wartość inwestycji

wartość inwestycji

wartość inwestycji

wartość inwestycji

terMOMODerNiZAcJA ZespOŁU sZKÓŁ  pODstAWOWYcH Nr 3 iM. stANisŁAWA stAsZicA 
i LiceUM OGÓLNOKsZtAŁcĄceGO iM. steFANA ŻerOMsKieGO 

terMOMODerNiZAcJA BUDYNKU ZespOŁU sZKÓŁ pUBLicZNYcH Nr 1 
OrAZ iNstALAcJA MONitOriNGU WiZYJNeGO

BUDOWA KOMpLeKsU BOisK W rAMAcH prOGrAMU „ OrLiK 2012” 
prZY ZespOLe sZKÓŁ pUBLicZNYcH Nr 1

WAŻNieJsZe  ZADANiA  iNWestYcYJNe  ZreALiZOWANe  NA  tereNie pLAcÓWeK  OśWiAtOWYcH
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zadanie zrealizowano w roku 2008. Był to kompleksowy remont 
budynku. zakres rzeczowy obejmował m.in. wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, przebudo
wę niektórych ścianek działowych wraz z elementami konstruk
cyjnymi, wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej, sanitarnej, 
elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, a także zagospodaro
wanie terenu wokół obiektu oraz instalację monitoringu wizyjne
go w postaci 8 kamer podłączonych do centralnego rejestratora 
w budynku przedszkola (1 kamera znajduje się w holu przedszko
la, a 7 na zewnątrz obiektu). 

zadanie zrealizowane w 2009 roku. zakres prac to montaż win
dy, remont  i wyposażenie sali  do terapii światłem. Sala służy 
do poszerzenia oferty zajęć specjalistycznych niezbędnych dzie
ciom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 
Sala umożliwia dzieciom doświadczanie świata różnymi zmysła
mi oraz ułatwia relaks i  wyciszenie. do projektu uzyskano do
fi nansowanie ze środków Państwowego funduszu rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w wysokości 29.760 zł. 

zadanie realizowane w ramach rządowego programu „radosna 
Szkoła”, przy dofi nansowaniu z budżetu państwa w wysokości 
410 200 zł. Place zabaw przy szkołach mają ułatwić adaptację 
najmłodszych dzieci w placówce szkolnej oraz wspomóc ich roz
wój psychoruchowy. oddane do użytku na przełomie  paździer
nika i listopada  2010 roku. 

dodatkowo, w ramach tego samego rządowego programu, mia
sto otrzymało środki na zakup przez wszystkie zespoły Szkół 
Publicznych pomocy dydaktycznych do sal, w których uczą się 
najmłodsi uczniowie. Pozyskana na ten cel kwota to 60.000 zł.

2 345 100 zł

133 000 zł

880 400 zł

wartość inwestycji

wartość inwestycji

wartość inwestycji

ADAptAcJA BUDYNKU prZY UL. LesZNO i prZeNiesieNie MieJsKieGO prZeDsZKOLA Nr 5

stWOrZeNie sALi terApii śWiAtŁeM OrAZ MONtAŻ WiNDY DLA NiepeŁNOsprAWNYcH 
W MieJsKiM prZeDsZKOLU Nr 10

BUDOWA pLAcÓW ZABAW prZY ZespOŁAcH sZKÓŁ pUBLicZNYcH Nr 1, 4, 6 i 7

 WAŻNieJsZe  ZADANiA  iNWestYcYJNe  ZreALiZOWANe  NA  tereNie pLAcÓWeK  OśWiAtOWYcH
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dzięki konsekwentnej polityce oświatowej placówki każdego  
roku doposażane są w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.  
najwięcej zakupów poczyniono w 2008 r. w związku z reorga
nizacją sieci szkół. na przestrzeni obecnej kadencji w każdym  
zespole Szkół Publicznych, a także w l.o. im. Stefana Żeromskie
go utworzono dwie multimedialne pracownie językowe oraz 
rozszerzono, bądź utworzono nowe, pracownie komputerowe. 
24stanowiskowe pracownie językowe wyposażone są w tabli
cę interaktywną, projektor, komputer oraz konsolę połączoną  
z indywidualnymi stanowiskami uczniowskimi. 

w 2007 roku władze miasta doposażyły punkty wydawania  
posiłków w szkołach w zmywarki, szafy chłodnicze, meble,  
talerze, sztućce i kubki za łączną kwotę 107.000,00 zł. zmienio no 
również formę dożywiania dzieci w szkołach zastępując jeden 
posiłek obiadem składającym się z dwóch dań. 
w chwili obecnej dziennie korzysta z obiadów w szkołach  
ok. 400 uczniów. miasto wydało już na ten cel 602.600 zł.

w związku z przekazaniem urzędowi miasta Żyrardowa przez 
Polmos Żyrardów wyposażenia gabinetu stomatologicznego, 
podjęto  decyzję o wykorzystaniu tegoż sprzętu do realizacji 
programu profilaktyki próchnicy wśród dzieci i młodzieży szkol
nej z terenu Żyrardowa.w tym celu wykonana została adaptacja 
jednej z sal lekcyjnych w budynku zespołu Szkół Publicznych  
nr 2 na potrzeby gabinetu stomatologicznego. Prace adapta
cyjne doprowadziły do wydzielenia gabinetu, poczekalni i po
mieszczenia pomocniczego. w trakcie adaptacji wymieniono 
drewnianą podłogę, wykonano instalację wodno – kanalizacyjną  
i elektryczną, zainstalowano fotel stomatologiczny oraz pozosta
łe urządzenia stanowiące wyposażenie gabinetu. koszt prac ada
ptacyjnych wyniósł 50 tys. zł. kompletnie wyposażony gabinet 
rozpoczął funkcjonowanie w 2010 r. na badania profilaktyczne  
w tym roku miasto przeznaczyło kwotę 28 tys. zł.

stWOrZeNie W KAŻDeJ sZKOLe NOWOcZesNYcH sAL JĘZYKOWYcH i UtWOrZeNie NOWYcH 
prAcOWNi KOMpUterOWYcH

UtWOrZeNie i WYpOsAŻeNie stOŁÓWeK sZKOLNYcH OrAZ OrGANiZAcJA OBiADÓW sZKOLNYcH

GABiNet stOMAtOLOGicZNY DLA UcZNiÓW sZKÓŁ MieJsKicH

iNNe  DZiAŁANiA  Z  ZAKresU  pOprAWY  WArUNKÓW KsZtAŁceNiA  i  OpieKi  NAD  UcZNieM
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jednym z najważniejszych czynników mających zasadniczy 
wpływ na rozwój miasta jest powiększanie zasobów mieszkanio
wych. miasto Żyrardów realizuje to zadanie poprzez swoją spółkę 
Żyrardowskie towarzystwo Budownictwa Społecznego. w 2007 
roku zakończono budowę obiektu mieszkalnousługowego przy 
ul. mireckiego 66, gdzie zlokalizowano 20 mieszkań i 10 lokali użyt
kowych. Ponadto  w roku 2010 oddano mieszkańcom do zasiedle
nia trzy budynki wielorodzinne w bardzo ładnym otoczeniu przy 
ul. Parkowej, gdzie zlokalizowano 60 mieszkań. obecnie zakoń
czone zostały prace przygotowawcze do kolejnej inwestycji 
szacowanej na 16 mln zł, przy ulicy Parkingowej, gdzie wybudo
wane zostaną 94 mieszkania. 

remonty przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki mieszkaniowej w zasobach komunalnych miasta 
Żyrardowa w latach 2007 – 2010 realizowane były w następujących obszarach:

wykonanie dociepleń i elewacji zewnętrznych, 
remonty pokryć dachowych,
remonty lokali mieszkalnych,
wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej,
malowanie klatek schodowych,
remont i wymiana instalacji elektrycznej,
wykonanie instalacji c.o.,
remonty instalacji wodnokanalizacyjnych,
budowa zespołu komórek.

Wydatki poniesione w poszczególnych latach:

Prezydent miasta wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców przygotował projekt uchwały, która znalazła 
akceptację rady miasta i została przyjęta do realizacji w obszarze sprzedaży najemcom lokali komunalnych. nowe 
zasady przewidują duże  nawet do 95%  bonifi katy przy wykupie zajmowanego lokalu komunalnego. oferta 
wykupu mieszkań na preferencyjnych warunkach spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców 
naszego miasta. do dnia dzisiejszego wpłynęło około 400 wniosków. aktualnie fi nalizowane są procedury przygo
towawcze zmierzające do pierwszych wykupów na nowych zasadach (wyceny lokali, informacje w sprawie ponie
sionych przez Gminę nakładów na prace remontowe w budynkach, inwentaryzacje budowlane mieszkań). nieba
wem podpisane zostaną pierwsze akty notarialne.

12 591 400 złwartość inwestycji

łącznie w latach 20072010 inwestycje PGm  Żyrardów przewyższyły kwotę 14 milionów złotych.

BUDOWA MiesZKAŃ W rAMAcH tOWArZYstWA BUDOWNictWA spOŁecZNeGO 

prAce reMONtOWe prZeDsiĘBiOrstWO GOspODArKi MiesZKANiOWeJ

sprZeDAŻ LOKALi KOMUNALNYcH Z 95 % UpUsteM

 iNWestYcJe MiesZKANiOWe 

 2 593 632 zł

4 318 951 zł

4 083 129 zł

3 350 576 zł

2007 roku

2008 roku

2009 roku

2010 roku
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miasto Żyrardów poprzez swoją spółkę Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej jest głównym dostawcą energii 
cieplnej dla naszych mieszkańców. zrealizowane w okresie trwania tej kadencji inwestycje znacznie poprawiły 
bezpieczeństwo energetyczne Żyrardowa.

W latach 2007 – 2010 pec zrealizował następujące inwestycje:
budowa 11.000 mb nowych sieci ciepłowniczych, 
montaż 126 węzłów ciepłowniczych, co zapewniło dostawy ciepła do 126 nowych budynków, 
budowa kotłowni lokalnej o mocy 1,2 mw,
modernizacja ciepłowni miejskiej,
budowa głównej magistrali w ulicach kilińskiego, Peszkowskiego i Izy zielińskiej, 
budowa nowoczesnej dwukolumnowej stacji uzdatniania,
montaż przetworników przepływu w obwodach technologicznych kotłów, 
montaż pompy obiegowej dla całej sieci wysokich parametrów,
budowa głównej magistrali w ulicach farbiarskiej i dittricha. 

Wydatki poniesione w poszczególnych latach:

Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej w imieniu miasta Żyrardów realizuje dla mieszkańców usługi w zakresie 
dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków, wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploata
cji sieci, a także świadczy usługi utrzymania zieleni miejskiej, odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych. 
wykonuje szereg inwestycji strategicznych dla funkcjonowania miasta.
na przestrzeni ostatnich czterech lat projekt „Gospodarka wodnościekowa w Żyrardowie i jaktorowie”, zdecy
dowanie zdominował działalność inwestycyjną spółki. komisja europejska przyznała na realizację tego projektu 
ponad 18 mln euro ze środków funduszu Spójności, co dało ponad 72 mln zł. udział środków unii europejskiej 
wyniósł 78,6 %. 

Główne zadania zrealizowane w latach 2007 – 2010 to:
Budowa sieci wodno  kanalizacyjnej w następujących ulicach: zwycięstwa, Bajkowej, równoległej, 
jałowcowej, chmielnej.
Budowa sieci wodociągowej w ulicach: leszczynowej, jaśminowej, Poprzecznej, marcowej, olsztyńskiej, 
twardowskiego, chłodnej, Podmiejskiej, witosa, zacisznej.
Przebudowa magistrali wodociągowej w ulicy Żeromskiego.
Budowa spinki wodociągowej w Żyrardowie w ulicach moniuszki, okulickiego, Grenadierów, do wodociągu 
w ul. jaktorowskiej.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach olszowej, Brzozowej, jaśminowej, dębowej.
Budowa tłoczni przy ul. kanałowej.
Budowa kolektora deszczowego w ul. mazowieckiej i kanałowej z podczyszczalnią wód opadowych.
Budowa kolektora deszczowego z podczyszczalnią w miejscu rowu burzowego nr 51.
Budowa kolektora sanitarnego c w ulicach: olszowej, Poprzecznej, jaśminowej i chmielnej.                               
Budowa zespołu wjazdowego na składowisko odpadów we wsi Słabomierzkrzyżówka.
modernizacja oczyszczalni ścieków.
modernizacja stacji uzdatniania wody „mokra” i ujęcia wody „Sokule”.

iNWestYcJe prZeDsiĘBiOrstWA eNerGetYKi ciepLNeJ  

iNWestYcJe prZeDsiĘBiOrstWA GOspODArKi KOMUNALNeJ 

łącznie w latach 20072010 inwestycje Pec Żyrardów wyniosły blisko 20 milionów złotych.

ogólna wartość inwestycji PGk na terenie Żyrardowa w latach 20072010 to kwota 61.746.000 zł

rOZWÓJ  iNFrAstrUKtUrY  ciepŁOWNicZeJ  i  WODNO-KANALiZAcYJNeJ

8 690 956  zł

5 041 539  zł

3 968 938 zł 

2 147 461 zł 

2007 roku

2008 roku

2009 roku

2010 roku
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w marcu 2010 roku Prezydent miasta Żyrardowa oraz zarząd PGk „Żyrardów” podpisali z narodowym funduszem 
ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w warszawie umowę na dofi nansowanie ze środków zewnętrznych 
kolejnego projektu pn. „Gospodarka wodnościekowa w mieście Żyrardówetap II” z Programu operacyjnego 
Infrastruktura i środowisko. zgodnie z zawartą umową dofi nansowanie ze środków funduszu Spójności wynie
sie 40 mln zł, przy ogólnej wartości projektu na poziomie blisko 67 mln. udział środków unii europejskiej stano
wić będzie niemal 60% kosztów realizacji projektu. uzyskane ogromne dofi nansowanie przyczyni się do realizacji 
inwestycji, która poprawi standard życia mieszkańców Żyrardowa oraz skutecznie przyczyni się do ochrony 
środowiska naturalnego.

pOZOstAŁe iNWestYcJe WODNO-KANALiZAcYJNe 

809 400 zł

123 300 zł

96 800 zł

85 600 zł

274 000 zł

111 000 zł

Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w ulicach misakowskiego, migdałowej, 
orzechowej, Podmiejskiej, witosa, ciepłej i zacisznej

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej, lipowej i akacjowej 

Budowa sieci wodociągowej w ul. witosa i waligóry 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. leśna

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Piastowskiej, lipowej i akacjowej

Budowa sieci wodnokanalizacyjnej  w ul. kasztanowej

Wartość inwestycji

 rOZWÓJ  iNFrAstrUKtUrY  ciepŁOWNicZeJ  i  WODNO-KANALiZAcYJNeJ 

1 500 100 zł

Budowa podczyszczalni ścieków w ul. łąkowej  Budowa kolektora sanitarnego c w ul.  olszowej 
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iNWestYcJe DrOGOWe Wartość inwestycji

970 000 zł

706 700 zł

 1 840 700 zł

802 200 zł

1 295 300 zł

1 140 700 zł

1 653 500 zł

 560 000 zł

7 500 000 zł

1 187 500 zł

4 676 100 zł

1 519 400 zł

528 000 zł

437 400 zł

1 046 000 zł

86 000 zł

701 000 zł

240 300 zł

240 300 zł

523 500 zł

691 500 zł

382 300 zł

477 700 zł

326 100 zł

325 800 zł

1 128 500 zł

144 600 zł

Przebudowa Placu Piłsudskiego    

Budowa ulicy Promiennej   

Przebudowa alei Partyzantów od ul. Pow do ul. okrzei 

Budowa ulicy Skłodowskiejcurie 

remont ulicy Struga i ulicy legionów Polskich

Budowa nawierzchni ulicy moniuszki od ul. Piaskowej do ul. Spacerowej

Budowa ulicy Piastowskiej na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Poznańskiej

Budowa ulicy kasztanowej na odcinku od ul. limanowskiego do ul. Spokojnej

Przebudowa ulicy okrzei  I etap

Budowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul. środkowej do ul. jodłowskiego

Budowa ulicy dąbrowskiego  na odcinku od ul. Południowej do ul. równoległej 

Budowa ulicy konopnickiej na odcinku od ul. mireckiego do ul. kasztanowej

remont ulicy radziwiłłowskiej

Przebudowa uliczek wokół kościoła pw. św. karola Boromeusza

Budowa ulicy działkowej

Budowa  ul. leszno na odcinku byłego rowu burzowego

Budowa ulicy wasilewskiego 

Budowa drogi dojazdowej do kompleksu mieszkaniowego os. Piękna

Budowa ulicy Parkowej

Przebudowa chodnika w ulicy f. de Girarda 

remonty chodników i budowa zatok parkingowych 

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy farbiarskiej

Budowa chodnika w ulicy Struga od ul. Słonecznej do ul. wypoczynkowej 

remont mostu na rzece Pisi Gągolinie w ul. limanowskiego

Budowa ulicy kasprowicza na odcinku od ul. mickiewicza do ul. mazowieckiej

Budowa chodnika i ścieżki  rowerowej w ul. ogińskiego 

rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście 

  31 180 500 złŁączna wartość inwestycji drogowych

iNWestYcJe DrOGOWe
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Prezydent miasta wspólnie z radą miasta Żyrardowa po ana
lizie pracy miejskiego zakładu komunikacyjnego uznali, że 
poziom usług świadczonych na rzecz mieszkańców jest nie
wystarczający. konieczna była zatem zmiana operatora.  
Po likwidacji mzk, w drodze przetargu, wyłoniono doświadczo
ną firmę realizującą usługi w zakresie osobowego transportu 
publicznego. obecnie mieszkańcy Żyrardowa mają do dyspo
zycji 10 nowoczesnych autobusów, z których połowa to pojazdy  
z rocznika 2009 (pozostałe pochodzą z lat 2000 – 2004). zmia
na operatora pozwoliła  w sposób zdecydowany podnieść bez
pieczeństwo i komfort korzystania z komunikacji miejskiej.  

wszystkie autobusy to auta niskopodłogowe, większość posiada dodatkowo rampy do wjazdu wózków inwalidz
kich. autobusy wyposażone są w  łączność i monitoring wewnętrzny. rozkład jazdy konstruowany jest elastycznie, 
zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. w chwili obecnej prowadzone są szerokie konsultacje społeczne w zakre
sie przebiegu linii autobusowych i godzin kursowania. 

Bezpłatny Internet bezprzewodowy na terenie niemal całego 
miasta, to przywilej, z którego od początku roku mogą korzy
stać mieszkańcy Żyrardowa i goście odwiedzający nasze miasto.  
Żyrardów dołączył do grona nielicznych miast w Polsce dających 
swobodny dostęp do Internetu. 

na terenie miasta funkcjonuje 10 Hot Spot’ ów. dzięki tym urzą
dzeniom, osoby posiadające przenośny komputer lub telefon 
komórkowy z kartą wifi, mogą przeglądać strony internetowe 
oraz ściągać pocztę. 

Prędkość przesyłu danych wynosi min. 1mbit/s. 

Przed dworcem PkP stanął pierwszy w mieście infokiosk.  
można w nim przeglądać miejską stronę internetową.  
Infokiosk jest skarbnicą wiadomości o Żyrardowie. Służy in
formacją zarówno mieszkańcom, jak też turystom, którzy coraz 
chętniej odwiedzającym nasze miasto. 
za pośrednictwem infokiosku dostępne są wszystkie dane  
zamieszczone na miejskiej witrynie – m.in. mapy ułatwiają
ce poruszanie się po mieście, ciekawostki z historii Żyrardowa,  
informacje o zabytkach, adresy lokali gastronomicznych, hoteli, 
a także bieżące informacje z życia miasta.

reOrGANiZAcJA FUNKcJONOWANiA KOMUNiKAcJi pUBLicZNeJ

DArMOWY iNterNet BeZprZeWODOWY NA tereNie MiAstA  

iNNe DZiAŁANiA pODNOsZĄce KOMFOrt ŻYciA W Mieście

Infokiosk przy dworcu PkP
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w latach 2007 – 2008 zrealizowano przy udziale środków unijnych 
zadanie p.n. rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego – II etap. 
zakres rzeczowy obejmował rozbudowę centrum monitorowania, 
wykonanie przyłącza 6 kamer z Parku dittricha do centrum moni
torowania oraz zainstalowanie 4 nowych kamer obrotowych zlo
kalizowanych u zbiegu ulic: Izy zielińskiej i kpt. Pałaca, jedności 
robotniczej i filipa de Girarda, 1go maja i limanowskiego, lima
nowskiego i Żeromskiego. 
w roku 2009 dokonano dalszej rozbudowy systemu, w efekcie 
czego system wzbogacił się o dwie nowe kamery umieszczone na 
skrzyżowaniach ulic jodłowskiego i jedności robotniczej oraz uli
cy ossowskiego i waryńskiego. w roku 2010 wysiłek miasta w tym zakresie skierowany został na unowocześnienie 
systemu – opracowywana jest koncepcja zamiany systemu przekazywania sygnału wizyjnego z analogowego na 
cyfrowy. jeszcze w roku 2010 przewiduje się realizację I etapu tych zmian. wykonano także połączenie umożliwiające 
podgląd obrazu z kamer w siedzibie Policji.

dofi nansowanie z budżetu miasta zakupu dwóch samochodów patrolowych dla komendy Powiatowej Policji 
w Żyrardowie.
finansowanie dodatkowych patroli służb prewencyjnych z komendy wojewódzkiej Policji.
wydłużenie czasu pracy służb dyżurnych Straży miejskiej – wcześniej służby dyżurne kończyły pracę 

      o godz. 23.00, obecnie pracują przez całą dobę. 
dofi nansowanie zakupu samochodu ratownictwa drogowego dla komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Żyrardowie.
dofi nansowanie zakupu 37metrowej drabiny samochodowej dla komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Żyrardowie, która umożliwia prowadzenie akcji w budynkach wielopiętrowych (np. w wieżowcach). 
drabina, która dotychczas była na wyposażeniu PSP, pozwalała strażakom na operowanie wyłącznie do pozio
mu trzeciego piętra. 

od 2007 roku realizowany jest w Żyrardowie  program pod na
zwą rodzinny ośrodek Profi laktycznorozwojowy, którego kosz
ty fi nansuje budżet miasta. w ramach programu funkcjonuje na 
terenie miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie 
przy ul. armii krajowej 3 punkt poradnictwa specjalistycznego. 
w kolejne dni tygodnia, w godzinach popołudniowych, dyżu
rują: prawnik, psycholog, pedagog, psychiatra dziecięcy, kura
tor sądowy, specjalista terapii uzależnień od środków psycho  
a ktywnych, udzielając bezpłatnie porad mieszkańcom Żyrardo
wa. młode osoby, u których zdiagnozowane jest uzależnienie, 
mają możliwość uczestnictwa w grupowych zajęciach warszta
towych programu korekcyjnego tukan. do tej pory udzielono łącznie ponad 2.500 porad. 

598 300 złwartość inwestycji

rOZBUDOWA sYsteMU MONitOriNGU WiZYJNeGO 

iNNe DZiAŁANiA ZMierZAJĄce DO pOprAWY BeZpiecZeŃstWA W Mieście

UtWOrZeNie rODZiNNeGO OśrODKA prOFiLAKtYcZNO-rOZWOJOWeGO

BeZpiecZeŃstWO

OpieKA spOŁecZNA 
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Istniejącą halę sportową przy ul. jodłowskiego rozbudowano o krytą pływalnię wraz z zapleczem hotelowym, krę
gielnię, sztuczne, zadaszone lodowisko o wymiarach 25 x 50 m z budynkiem zaplecza, skate park, boisko piłkarskie 
o wymiarach 105 x 68 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy z trybunami na 1200 miejsc oraz parking. w ten sposób 
w największej dzielnicy mieszkaniowej Żyrardowa powstał nowoczesny kompleks sportoworekreacyjny z bardzo 
zróżnicowaną ofertą.  

BUDOWA BAseNU, LODOWisKA, HOteLU, KrĘGieLNi, sKAte pArKU, BOisKA Ze sZtUcZNĄ 
NAWierZcHNiĄ OrAZ pArKiNGU

35 961 000 złwartość inwestycji

spOrt i reKreAcJA

kręgielnia

Pływalnia

Boisko piłkarskiekryte lodowisko

Skate park
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w 2007 roku połączono wszystkie kluby występujące w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (mkS Żyrar
dowianka – piłka nożna, mkk Żyrardów – koszykówka kobiet, Żkk Żyrardów – koszykówka mężczyzn, mmkS len 
Żyrardów – siatkówka mężczyzn) w jeden wielosekcyjny klub Sportowy „Żyrardowianka”. 

przyjęcie takiego rozwiązania zaowocowało:  
łatwiejszym dostępem klubu do środków finansowych z budżetu miasta i uczyniło przejrzystym sposób finanso 
wania sportu w mieście (wcześniej kluby będące osobnymi podmiotami, w sposób nieskoordynowany rywalizo
wały o środki finansowe)
integracją środowiska sportowego – wszyscy występują teraz pod wspólnym szyldem i pracują na wspólny wynik.
zwiększeniem zainteresowania kibiców pozostałymi sekcjami, którym Żyrardowianka (założona w roku 1923) 
kojarzyła się wyłącznie z piłką nożną
centralizacją zarządzania klubem, co z kolei przełożyło się na zwiększenie atrakcyjności kS  „Żyrardowianka”
w oczach potencjalnych sponsorów.

zapadła również decyzja, że kS „Żyrardowianka” będzie klubem seniorskim, natomiast szkolenie grup młodzieżo
wych przejmie ośrodek Sportu i rekreacji. Przyjęcie takiego rozwiązania doprowadziło do stworzenia przejrzystej 
formuły funkcjonowania i finansowania wszystkich działań sportowych w naszym mieście. decyzja ta zaowocowała  
podniesieniem jakości szkolenia oraz stworzeniem warunków – również finansowych  do zatrudnienia profesjo  
nalnej kadry trenerskiej. trenując pod egidą oSir młodzi zawodnicy mają teraz łatwiejszy dostęp do bazy sportowej. 
Ponadto środki kierowane z budżetu miasta na szkolenie młodzieży pożytkowane są wreszcie zgodnie z przezna   
cze niem – wcześniej często zdarzało się, że kluby kierowały je na finansowanie drużyn seniorskich. jednocześnie 
opracowany został spójny system szkolenia dzieci i młodzieży w ramach akademii Piłkarskiej, sekcji koszykówki  
i piłki siatkowej, którego  celem jest rekrutacja najzdolniejszych sportowców z terenu miasta i przygotowanie ich  
do wyczynowego uprawiania sportu. 

ZMiANA strUKtUrY OrGANiZAcYJNeJ, stWOrZeNie KLUBU WieLOseKcYJNeGO

stWOrZeNie NOWeJ FOrMUŁY FUNKcJONOWANiA MŁODZieŻOWYcH GrUp spOrtOWYcH 

spOrt i reKreAcJA

akademia Piłkarska Sekcja koszykówki

mkS „Żyrardowianka”
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znaczne zwiększenie środków na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych zaowocowało stworzeniem ciekawej 
i bardzo różnorodnej oferty. dzięki m.in. inwestowaniu w kulturę, na przestrzeni czterech ostatnich lat Żyrardów  
z przysłowiowej „sypialni” zmienił się w tętniące życiem miasto. dziś nie trzeba już jeździć do stolicy, by obejrzeć 
ciekawy spektakl teatralny, widowisko kabaretowe, czy wziąć udział w wyjątkowym koncercie. różnorodność oferty 
kulturalnej, a przede wszystkim organizacja coraz większej liczby wydarzeń o randze ogólnopolskiej, sprzyja budo
waniu pozytywnego wizerunku Żyrardowa i skutecznej promocji miasta. 

Wydarzenia, które zasługują na szczególne podkreślenie, to m.in.: 
koncerty Sinfonii Varsovii wraz z artystami światowego formatu  krzysztofem Pendereckim, 
januszem  olejniczakiem, jackiem kaspszykiem, konstantym andrzejem kulką, tomaszem Strahlem, 
jerzym maksymiukiem
ogólnopolska inauguracja europejskich dni dziedzictwa
180lecie Żyrardowa – Żyrardowska fabryka Sztuki „światło i dźwięk”
misterium Stabat mater – włodek Pawlik z towarzyszeniem chóru gregoriańskiego
europejskie Integracje muzyczne
europejskie forum muzyczne – koncerty organowe w żyrardowskich kościołach organizowane pod 
patronatem andrzeja chorosińskiego, absolwenta i profesora uniwersytetu muzycznego fryderyka 
chopina w warszawie
letnie koncerty parkowe z udziałem m.in. uczniów PSm w Żyrardowie oraz artystów z zagranicy 
(escale dedale  francja, faso djigui – Burkina faso)
Żyrardowski Salon muzyczny
ogólnopolski konkurs Satyryczny „manufaktura Satyry”
kantor Sztuki – wystawy: m.in. chińska armia terakotowa, tybetańczycy, fabryka Sztuki
w Żyrardowie gościliśmy m.in.: katarzynę Grocholę, jaśka melę, Piotra adamczyka, daniela olbrychskiego,
andrzeja Seweryna, adama makowicza, joannę trzepiecińską, włodka Pawlika, danutę Szaflarską, dorotę
kędzierzawską, kazimierza karabasza, ernesta Brylla, jana machulskiego, marka karewicza, monikę Szwaję.

pONADLOKALNe WYDArZeNiA KULtUrALNe

KULtUrA

koncerty Sinfonii Varsovii

„manufaktura Satyry”

europejskie dni dziedzictwa

letnie koncerty parkowe

180lecie Żyrardowa

Żyrardowski Salon muzyczny
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charakter podejmowanych działań promocyjnych spowodował, że Żyrardów stał się dziś marką rozpoznawalną 
na poziomie krajowym. konsekwentna polityka promocyjna sprawiła, że miasto ma dziś własne logo będące mo
tywem przewodnim nowej – entuzjastycznie zresztą przyjętej  linii miejskich gadżetów. od niedawna kampania 
„murowane klimaty” poszerzona została o kolejny element – miesięcznik informacyjny ukazujący się pod takim 
właśnie tytułem.
Skonstruowany na nowo miejski portal internetowy stanowi dziś źródło bieżących informacji dla mieszkańców oraz 
gości z zewnątrz. w bazie newslettera, do którego można zapisać się właśnie za pośrednictwem  strony www mamy 
obecnie ok. 1000 adresów email. 

Ważniejsze przedsięwzięcia promocyjne zrealizowane w tej kadencji: 
wydanie albumu na 180lecie miasta: Żyrardów 1829 – 2009.
Publikacje w prasie ogólnopolskiej: „Gazeta wyborcza”, „rzeczpospolita”, „Polska the times”, „wiadomości 
turystyczne”, „magazyn Gospodarczy”, „fakty” , „Super expres”, „Polska – tu warto być, to warto zobaczyć”, 
„świat, podróże, kultura”. 
opracowanie i wydanie ulotek i folderów promocyjnych w języku polskim, angielskim i  hiszpańskim.
opracowanie i kolportaż „folderu dla Inwestora”.
kampania promocyjna z mazowieckimi kolejami zachęcająca do odwiedzenia Żyrardowa koleją.
Prezentacja miasta w programach telewizyjnych: tVP 1 „kawa czy herbata”, tVP3 : kurier mazowiecki, 
„trzy grzyby w barszcz”, tVn warszawa „ weekend za miastem”, tVn „ dzień dobry tVn”.
montaż nowych witaczy wjazdowych do miasta.
udział miasta w targach turystycznych mt Polska i kolportaż materiałów promocyjnych.   
zdobycie II nagrody w kategorii wydawnictwo promocyjne w ogólnopolskim festiwalu reklamy miast i Gmin
 „złote formaty” za opracowanie folderu „centrum Produkcji filmowej i telewizyjnej”.
opracowanie i wdrożenie systemu nowego portalu internetowego miasta www.zyrardow.pl  
opracowanie i uruchomienie pierwszej w Żyrardowie trasy turystycznej „Spacer po XIXwiecznej osadzie 
fabrycznej” – opracowanie folderu i projektu grafi cznego tablic.
opracowanie hasła reklamowego dla miasta „murowane klimaty” i wdrożenie kampanii promującej to hasło 
 nowa linia gadżetowa miasta: koszulki, pendrive, smycze, długopisy, notesy, kalendarze, kartki świąteczne,
 pocztówki, torby młodzieżowe.
uruchomienie miesięcznika miejskiego   biuletynu informacyjnego „Żyrardów – murowane klimaty”.
nagroda dla Żyrardowa  za najlepszy w Polsce serwis internetowy.

www.zyrardow.pl www.wirtualnyspacer.zyrardow.pl

prOMOcJA i tUrYstYKA
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mazowiecka regionalna organizacja turystyczna we współpracy z urzędem miasta Żyrardowa opracowała Program 
Rozwoju i Promocji Produktu Turystycznego ,,Szlak zabytków techniki Zachodniego Mazowsza – Industrialne 
Mazowsze”. dokument ten jest kolejnym ważnym krokiem na drodze do wykreowania i wdrożenia produktu tury
stycznego regionalnej rangi, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest miasto Żyrardów. 
w Programie rozwoju Produktów turystycznych województwa mazowieckiego, spośród kilkudziesięciu zidentyfi ko
wanych produktów turystycznych regionu, produkt „Szlak zabytków techniki” został wytypowany jako jeden z pro
duktów ponadlokalnych województwa mazowieckiego.
Projekt zakłada m.in. utworzenie regionalnego centrum Informacji turystycznej, promującego architekturę przemy
słową i zabytki techniki, znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego. 
docelowo produkt turystyczny „Industrialne mazowsze” obejmować będzie obszar całego województwa, jednak 
pierwszym etapem będzie stworzenie jednego z odcinków szlaku na terenie zachodniego mazowsza. wybór taki 
podyktowany został znacznym nagromadzeniem atrakcyjnych zabytków techniki na obszarze naszego miasta.

działania promocyjne pozostają w ścisłym związku z działaniami na rzecz rozwoju 
turystyki, która w dużym stopniu stymuluje dziś rozwój miasta. Inicjatywy podej
mowane na tym polu dają już pierwsze wymierne efekty. Żyrardowska osada fa
bryczna wyróżniona została prestiżowym tytułem „najlepszy produkt turystyczny 
2010 roku”. certyfi kat przyznała kapituła ogólnopolskiego konkursu rozpisanego 
przez Polską organizację turystyczną. etap krajowy poprzedziły eliminacje regio
nalne przygotowane przez mazowiecką regionalną organizację turystyczną, na 
których żyrardowska starówka uzyskała tytuł „najlepszego produktu turystyczne
go mazowsza”. Przyznane tytuły to potwierdzenie, że Żyrardów jest atrakcyjnym 
miastem oraz gotowym i kompleksowym produktem turystycznym, cieszącym 
się uznaniem nie tylko wśród turystów ale także wśród specjalistów branży tury
stycznej. 

prOJeKt „iNDUstriALNe MAZOWsZe”

ŻYrArDOWsKA OsADA FABrYcZNA – prODUKteM tUrYstYcZNYM rOKU

prOMOcJA i tUrYstYKA
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Inwestycja została zakończona w czerwcu 2007 r.  zakres rzeczowy 
wykonanych robót obejmował wymianę stropów, okien, wyko
nanie nowej klatki schodowej i nowych instalacji wewnętrznych, 
ocieplenia budynku z nową elewacją oraz adaptacji budowlanej 
wewnętrznej na potrzeby miejskiego zespołu urbanistyczne
go, zespołu obsługi Placówek oświatowych, wydziału zdrowia 
i wydziału oświaty i kultury fizycznej. Swoje biuro ma tam rów
nież miejski konserwator zabytków.  

Biuro obsługi mieszkańców powstało w 2009 roku. w Bom przyj
mowana jest korespondencja kierowana do urzędu. znajdują się 
tu także: kasa, stanowisko ds. podatków i opłat oraz stanowisko 
przy którym można otrzymać akty stanu cywilnego, a także po
brać wszelkie wnioski i formularze urzędowe. Bom spełnia też 
funkcję informacyjną. można tu zasięgnąć wiedzy o trybie zała
twiania spraw. mieszkańcy nie muszą już chodzić po budynku 
urzędu, ponieważ – jeśli jest taka potrzeba – do Bomu schodzi 
merytoryczny pracownik z wydziału, którego dotyczy sprawa. 
Sala przystosowana jest do obsługi osób niepełnosprawnych.

855 100 zł

200 000 zł

wartość inwestycji

wartość inwestycji

prZeBUDOWA BUDYNKU prZY UL. MirecKieGO 56

UtWOrZeNie BiUrA OBsŁUGi MiesZKAŃcÓW

Wielki Bieg Majowy
organizowany 3 maja, w dniu święta konstytucji, bieg uliczny o charakterze rekreacyjnym dla wszystkich grup 
wiekowych.

Kwesta w dniu 1 listopada 
rozpoczęcie konserwacji zabytków żyrardowskiego cmentarza.

miasto wspólnie ze Stowarzyszeniem „fabryka feniksa” od 2007 r. organizuje w dniu wszystkich świętych akcję 
,,ratujmy naszą historię od zapomnienia”. w ramach kwesty zbierane są fundusze na odrestaurowanie zabytkowych 
nagrobków na żyrardowskim cmentarzu. do tej pory dzięki zebranym funduszom udało się odnowić grób marie 
marcellin, jedyny na żyrardowskim cmentarzu ślad rodu dittrichów, nagrobek pierwszego burmistrza Żyrardowa 
– józefa Procnera, symboliczny grób poległego na Pawiaku wieloletniego Prezydenta Żyrardowa edmunda orlika,  
krzyż na grobie j. engel z 1896 r., rzeźby nagrobne aniołów na grobach f.k. Schinzl z 1885 r. oraz marii rüster z 1899 r.,  
w jednej z najstarszych części cmentarza, a także krzyże w kwaterze Grobów nieznanego Żołnierza. w tym roku rewi
talizowany jest anioł na grobie rodziny kazibetów z 1907 r. oraz mnich na grobie rodziny Brzezińskich z 1938 r. 

spotkanie wigilijne na placu Jana pawła ii
wspólne śpiewanie kolęd, degustacja potraw świątecznych serwowanych przez władze miasta, pracowników um
i miejskich spółek. 

AKcJe  i  iNicJAtYWY  O cHArAKterZe  spOŁecZNYM  iNteGrUJĄce  LOKALNĄ  
spOŁecZNOśĆ i  BUDUJĄce  WiĘŹ   eMOcJONALNĄ  Z  rODZiNNYM  MiAsteM

pOprAWA WArUNKÓW prAcY i FUNKcJONOWANiA UrZĘDU  MiAstA
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miasto Żyrardów od 2007 r. pozyskało prawie 58 mln zł. dzięki tym środkom udało się zrealizować lub rozpocząć 
wiele ważnych inwestycji i projektów. z funduszy ue Żyrardów do tej pory wywalczył ponad 40 mln zł na projekt pn. 
Gospodarka wodnościekowa w mieście Żyrardów  II etap, 6 mln zł na rewaloryzację resursy, ponad 3 mln zł dla ży
rardowskich szkół na realizację dodatkowych zajęć i prawie 700 tys. zł dla żyrardowskiego moPSu m.in. na działania 
aktywizujące zawodowo podopiecznych ośrodka. dzięki wsparciu ze źródeł zewnętrznych miasto zrealizowało m.in. 
budowę ulicy kasprowicza, boisko orlik 2012, termomodernizację budynku lo im. S. Żeromskiego i zespołu Szkół 
nr 3, windę zewnętrzną dla miejskiego Przedszkola nr 10. znaczne środki udało się także pozyskać na szereg działań 
kulturalnych takich, jak np. europejskie dni dziedzictwa czy koncerty orkiestry Sinfonia Varsovia. osiągnięcie takich 
efektów było możliwe dzięki pracy wielu osób, nie tylko pracowników wydziału i urzędu miasta, ale także miejskich 
jednostek.

Strategia rozwoju miasta Żyrardowa na lata 2010 – 2025
Studium uwarunkowań i rozwoju Przestrzennego miasta Żyrardowa
aktualizacja Programu rewitalizacji miasta Żyrardowa na lata 2009 – 2020
Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Żyrardowa na lata 2010  2013
Program obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Żyrardowa na lata 2009  2017
Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008 – 2032
Plan ochrony środowiska dla miasta Żyrardowa na lata 20102013 z perspektywą na lata 20142017 
Plan gospodarki odpadami dla miasta Żyrardowa na lata 20102013 z perspektywą na lata 20142017 
opracowano 6 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 85,52 ha. 
w przygotowaniu znajduje się 10 nowych planów miejscowych o łącznej powierzchni obszaru objętego 
zmianą planu 177,43 ha.

W latach 2007 – 2010 miasto przygotowało dokumentację budowlaną na realizację nowych 
zadań inwestycyjnych

dokumentacja budowlana na rewaloryzację zabytkowego obiektu kantoru
dokumentacja budowlana na przebudowę ul. limanowskiego na odcinku od ul. 1 maja do ul. kasztanowej.
dokumentacja budowlana na przebudowę ul. waryńskiego
dokumentacja budowlana na przebudowę ul. Bohaterów warszawy
dokumentacja budowlana na przebudowę ul. 11 listopada
dokumentacja budowlana na przebudowę ul. okrzei – II i III etap (od ul. 1go maja do ul. legionów Polskich)
dokumentacja budowlana na budowę nowego miejskiego Przedszkola przy ul. ks. Brzóski
dokumentacja budowlana na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. krótkiej, konopnickiej i mireckiego
dokumentacja budowlana na budowę sieci nn i Sn na osiedlu teklin i w rejonie ulic Peszkowskiego, leszno, 
Braci Piekarskich i Izy zielińskiej.

środki zewnętrze pozyskane przez Miasto Żyrardów od 2007 r.

6 192 503,7 zł

6 985 988,61 zł

729 900 zł

43 090 783,5 zł

686 495,84 zł

57 685 671,65 zł

kultura

edukacja

SPort I turyStyka

InfraStruktura 

dzIałanIa SPołeczne

śrODKi  ZeWNĘtrZNe  pOZYsKANe prZeZ MiAstO

OprAcOWANie KLUcZOWYcH DOKUMeNtÓW DLA FUNKcJONOWANiA MiAstA
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NALeŻY ZAteM KONtYNUOWAĆ stArANiA ABY:

pozyskać środki zewnętrzne i rozpocząć remont budynku Kantoru. 
fakt przeznaczenia obiektu na potrzeby administracji samorządowej znacznie ogranicza możliwość pozyskania  
środków unijnych na remont obiektu. 

sfinalizować budowę obiektu przedszkolnego przy ul. Ks. Brzóski. 
zamknięto etap przygotowawczy do tej inwestycji. została opracowana dokumentacja techniczna, uzyskano  
pozwolenie na budowę.

pozyskać środki zewnętrzne na budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego  
pogotowia ratunkowego. 
Helikoptery lPr lądują obecnie na nieutwardzonym terenie w Północnej dzielnicy mieszkaniowej. częstotliwość  
lotów wskazuje, że jest potrzeba wybudowania w tym miejscu profesjonalnego lądowiska, które mogłoby przyj
mować śmigłowce niezależnie od warunków atmosferycznych. niestety, podmiotami preferowanymi przy realiza
cji tego typu inwestycji są zozy a nie jednostki samorządu terytorialnego, stąd trudność w pozyskaniu środków  
zewnętrznych. 

Zagospodarować teren wokół Zalewu Żyrardowskiego. 
Brak infrastruktury wodnokanalizacyjnej uniemożliwia stworzenie kompleksowej oferty rekreacyjnej na bazie  
istniejącego obiektu. z tych samych względów brak jest zainteresowania ze strony podmiotów prywatnych inwesto
waniem na tym terenie. 

rozpocząć przebudowę trasy 719 w granicach miasta. 
w roku 2010, po podpisaniu umowy z mazowieckim zarządem dróg wojewódzkich miasto wykonało dokumen
tację projektową na przebudowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów w ul. reymonta i jaktorowskiej wraz  
z budową dwóch nowych sygnalizacji świetlnych w ulicy jaktorowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą lelewela oraz  
w ulicy reymonta przy skrzyżowaniu z ulicą św. jana. niestety, mzdw nie zdołał przed końcem obecnej kadencji 
przystąpić do realizacji tej inwestycji.

Wybudować nowoczesny obiekt biblioteczny na potrzeby Miejskiej Biblioteki publicznej. 
w roku 2010 przygotowana została koncepcja takiego obiektu, w którym – poza biblioteką  znajdzie się też miejsce 
dla innych placówek o charakterze społecznoedukacyjnym. 

kierunki działań na następną kadencję wyznacza uchwalony przez rmŻ długofalowy dokument planistyczny w po
staci Strategii rozwoju miasta Żyrardowa na lata 2010 – 2025. znajduje się w nim również większość zadań, które 
podjęliśmy – a których nie udało nam się sfinalizować w ciągu ostatnich czterech lat. zważywszy na fakt, że przynaj
mniej część z nich jest już przygotowana od strony dokumentacyjnej, wierzę, że w najbliższej perspektywie zostaną 
zrealizowane. 

ZADANiA, KtÓre pODJĘtO, A KtÓrYcH Nie UDAŁO siĘ sFiNALiZOWAĆ 
W OBecNeJ KADeNcJi sAMOrZĄDU

pODsUMOWANie
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Urząd Miasta Żyrardowa
Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów
tel.: (46) 858 15 00, fax: (46) 858 15 11

urzad@zyrardow.pl
www.zyrardow.pl


