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Nie przewiduję 
kolejnego aneksowania umowy

Miejmy nadzieję, że ostateczny efekt, jaki osiągniemy po zakończeniu 
przebudowy ul. Okrzei, zrekompensuje wszystkie perturbacje zaistniałe 
na etapie realizacyjnym.

Z MIASTA

SporT

W dniu 29 maja Kadetki OSiR Trójka, 
wygrywając rozegrany w Żyrardowie 
Turniej Finałowy Mistrzostw Polski U-16 
w koszykówce dziewcząt, przeszły do his-
torii żyrardowskiego sportu. To pierwszy 
tytuł mistrzow ski żyrardowskiego klubu 
w grach zespołowych! W wielkim finale 
żyrardowianki rozbiły WKK Wrocław 
83:37!  >> str. 6

Zakończyła się rekrutacja do przedsz-
koli miejskich na rok szkolny 2011/2012. 
Ponad 87% procent wniosków, spośród 
tych, które spełniały kryteria, zostało 
rozpatrzonych pozytywnie. Na tle 
średniej krajowej na poziomie 60%, 
Żyrardów wypada więc całkiem przyz-
woicie.  >> str. 5

oSIr TrójkA MISTrZeM polSkI!

WynIkI rekruTAcjI do prZedSZkolI

Zespół Zabytkowy Osady Fabrycz-
nej w Żyrardowie zdobył główną na- 
gro dę w konkursie na Najlepsze Euro- 
pejskie Destynacje Turystyczne EDEN. 
W dniu 21 maja br. w Warszawie, nad 
brzegiem Wisły, odbyło się rozstrzy   - 
gniecie konkursu. Nagrodę w imie niu 
prezydenta Żyrardowa ode  brał z rąk 
Rafała Szmytke, preze sa Polskiej Orga-

nizacji Turystycznej, Jacek Grzon kow   ski, naczelnik Wydziału Funduszy 
Europejskich, który zgłosił żyrardowską osadę do tego prestiżowego 
konkursu, zaini cjo wanego w 2006 roku przez Komisję Europejską.  >> str. 4

ŻyRARdóW W gRoNie NAjlePszych 
euRo Pejskich destyNAcji tuRystyczNych

Bezpłatne badania pod patronatem posłanki na 
Sejm RP Beaty Rusinowskiej odbędą się w dniach 
24-25 czerwca (piątek-sobota) , 2-3 lipca i 2 sier-
pnia w Żyrar dowie na Placu Jana Pawła II. 

ZaPISy:  tel. 42 254 64 10, 517 544 004

Bezpłatna mammografia 
w Żyrardowie

Mamy już czerwiec, a na ulicy 
Okrzei wciąż trwają prace budo- 
wlane. Nie udało się zatem 
wykonawcy dotrzymać wyzna-
czonego na 31 maja terminu 
zakończenia tej inwestycji. Jak 
długo jeszcze będziemy musieli 
czekać na ostateczny finał prac 
przy żyrardowskim deptaku?
andrzej Wilk - Oceniając bieżący 
stan zaawansowania robót, myślę 
że inwestycja ma szansę zakończyć 
się z końcem czerwca. Pod warun-
kiem oczywiście, że wykonawca 
utrzyma aktualne tempo prac i nie 
będzie kolejnych, nieoczekiwa-
nych przestojów. 
Jak, jako inwestor, Urząd 
Miasta Żyrardowa zamierza 
potraktować niedotrzyma nie 

przez wykonawcę terminu 
zakończenia inwestycji? 
Czy będzie kolejny aneks 
wydłużający termin realizacji? 
a.W. - Zapisy umowy wraz z ane-
ksem mówiącym o zakończeniu 
inwestycji z końcem maja br. na 
tę chwilę pozostają w mocy. Nie 
przewiduję kolejnego aneksowa-
nia umowy, choć rzeczywiście 
wykonawca zwrócił się do nas  
z taką prośbą.

Budowa deptaka trwa blisko 
osiem miesięcy dłużej niż było 
to pierwotnie planowane. 
Czy przyczyn takiego stanu 
rzeczy należy szukać po stronie 
opieszałości wykonawcy, czy 
też przedsięwzięcie okazało się 
dużo bardziej skomplikowane 
niż zakładano?
a.W. - Przebudowa ul. Okrzei 
rzeczywiście miała się zakończyć 
w październiku 2010 r. Z uwagi 
na konieczność wykonania robót 

dodatkowych, a także kolizje  
z istniejącą infrastrukturą oraz 
inne sytuacje, których nie można 
było przewidzieć na etapie opra-
cowywania harmonogramu robót, 
uznaliśmy, że zasadnym będzie 
wydłużenie pierwotnego terminu 
realizacji inwestycji do końca maja 
2011 roku. I tej treści aneks pod-
pisany został z wykonawcą.

Jak należy rozumieć określenie 
„roboty dodatkowe”, o jakie 
prace chodzi konkretnie?
a.W. - Wystąpiła m.in. ko niecz - 
ność przeprowadzenia czaso-
chłonnej i kosztownej przebudo-
wy odcinka Al. Partyzantów od 
ul. Okrzei do ul. 16 Stycznia, bez 
której nie można było zrealizować 
przebudowy Okrzei, gdyż na tym 
odcinku znajdowało się ważne 
dla systemu elektroenergetycz-
nego ul. Okrzei przyłącze. Również 
rzędne wysokościowe zaprojek-
towanej jezdni w ul. Okrzei znacz-
nie się różniły od istniejących  
w Al. Partyzantów, co zagrażałoby 
bezpieczeństwu ruchu drogowe-
go. W planach inwestycyjnych 
zakładano wykonanie Al. Party-
zantów przed przebudową ul. 
Okrzei, jednakże z uwagi na brak 
środków budżetowych, inwesty-

cja drogowa w Al. Partyzantów 
została wstrzymana. Nie dało się 
również wcześniej przewidzieć 
konieczności wymiany części grun-
tu pod jezdnią, zerwania kabla 
energetycznego 15kV, przepro-
jektowania systemu zasilania syg-
nalizacji świetlnej i wielu innych 
spraw, które wyszły już na etapie 
realizacyjnym. 

Czy zatem właśnie „roboty 
dodatkowe”, a nie opieszałość 
wykonawcy jest główną 
przyczyną przedłużania się 
czasu realizacji deptaka?
a.W. – Konieczność wykonania 
prac, które nie były ujęte w pod-
stawowym harmonogramie robót, 
z pewnością miały wpływ na czas 
trwania tej inwestycji. Z tej właśnie 
przyczyny zdecydowaliśmy się na 
aneksowanie pierwotnie podpi sa-
nej z wykonawcą umowy. Jednak 
fakt, że nie udało się dotrzymać 
terminu zapisanego w aneksie, 

jest już wyłączną winą wykonaw-
cy. Dlatego też na tym etapie nie 
znajduję uzasadnienia dla kolej-
nego aneksowania umowy. 

Przebudowa ul. Okrzei jest 
du żą i trudną inwestycją. Wyłonio-
ny w przetargu wykonawca, w pos-
taci firmy Machpol, chyba przecenił 
swoje możliwości podejmując się 
tego zadania, dlatego też i dla nas, 
i zapewne również dla niego, reali-
zacja tej inwestycji była prawdziwą 
drogą przez mękę. 

Niestety, ustawa o zamówie-
niach publicznych skonstruowana 
jest w ten sposób, że narzuca nam 
wybór wykonawcy, który zapro-
ponuje najtańszą ofertę. Jest to 
jedyne kryterium, którym możemy 
się kierować. Nie mamy prawa 
oceniać potencjału firmy, czy też 
wcześniej realizowanych przez nią 
inwestycji. Z punktu widzenia in-
westora jest to fatalna ustawa, bo 
tanio nie zawsze oznacza dobrze. 
Jest to podobna sytuacja, z jaką 
GDDKiA boryka się przy okazji 
głośnej obecnie w mediach bu-
dowy autostrady A-2. 

Owszem, jeśli znaj dzie my 
ku temu przesłanki, ma my 
prawo zerwać umo wę z wykonaw - 
cą i ogłosić ponowny przetarg. 
I przy z  nam, że rozważaliśmy pod ję - 

cie takiej decyzji. Jednak 
trzeba mieć świadomość,  
że decydując się na taki  
krok, tracimy gwarancję na 
już wykonane roboty, bo 
nowa firma na pewno nie 
weźmie odpowiedzialności 
za tę część prac, które wy-
konał poprzednik. Poza 
tym – taki  wariant ćwi czy - 
 liśmy przy okazji bu do  - 
wy krytej pływalni – nowy 
podmiot wszystkie swoje 
niedociągnięcia tłu ma czy 
błędami popeł nio nymi na 
wcześniejszym etapie reali - 
za cyj nym – co rodzi do - 
datkowe kompli ka cje przy 
egze kwowaniu właści wej  
ja kości pro wa dzonych prac. 

Tak naprawdę nie ma dobrej 
drogi wybrnięcia z zaistniałej sytua-
cji. Bo zarówno pozostawienie wy-
konawcy, który nie spełnia naszych 
oczekiwań, jak i jego zmiana, zawsze 
uderza w interes inwestora.

Jestem przekonany, że osta-
teczny efekt, jaki osiągniemy po 
zakończeniu przebudowy ul. Okrzei, 
zrekompensuje wszystkie pertur-
bacje zaistniałe na etapie realiza-
cyjnym. Mimo dużych trudności 
związanych z prowadzeniem tego 
zadania, już teraz widać, że będzie 
to jedna z najpiękniejszych ulic  
w naszym mieście. 

Mam również wielką nadzieję, 
że teraz właściciele nieruchomości 
usytuowanych przy przebudowa-
nym odcinku ul. Okrzei postawią 
przysłowiową kropkę nad „i” i po-
starają się o odnowienie elewacji 
swoich budynków.                  

                                                     red.
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To niewiarygodne, ale firma aRLEN, której zakład produkcyjny funkcjonu-
je w Żyrardowie przy ul. Makowej 6, jeszcze 16 lat temu, w listopadzie 1995 
roku, zatrudniała dwie osoby. Dziś to korporacja, w której pracę znalazło 
ponad 900 osób. Obecnie, oprócz żyrardowskiego zakładu produkcyjne-
go, arlen ma również szwalnie w Niemczech i Macedonii. arlen S.a. od wie-
lu lat jest wiodącym projektantem, producentem i dystrybutorem odzieży 
dla ludzi pracy na rynkach europejskich.

Arlen – lider branży tekstylnej

LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY

ZNANI O NASZYM MIEŚCIE

oSIr TrójkA MISTrZeM polSkI!

WynIkI rekruTAcjI do prZedSZkolI

ŻyRARdóW W gRoNie NAjlePszych 
euRo Pejskich destyNAcji tuRystyczNych

Firma oferuje pełną gamę 
usług – od opracowania  
koncepcji, zgodnie z potrze-

bami klienta, poprzez wykonanie 
wizualizacji i sporządzenie doku-
mentacji techniczno-technolo-
gicznej, aż do produkcji i logistyki 
gotowych wyrobów.

– Zatrudniamy najlepszych  
fachowców w branży tekstyl
nej. Dzisiaj tak komponuje się 
ubranie, by zarówno było ładnie 
skrojone, modne, jak i wygodne  
w użytkowaniu – mówi Dorota 
Jadowska z Działu Marketingu 
firmy Arlen. 

Firma specjalizuje się  
          w produkcji:

odzieży dla służb munduro-
wych: policji, sił zbrojnych, straży 
granicznej (m.in. mundury polowe, 
mundury bojowe, kombinezony),

odzieży specjalnej dla użytko-
w ników o wysokich wymaga-
niach BHP, straży pożarnej (odzież 
trudno palna, kwasoodporna, anty-
elektrostatyczna),

odzieży korporacyjnej dla 
klien tów biznesowych (ubrania fir-
mowe, branżowe, garnitury),

odzieży medycznej dla szpi-
tali (fartuchy, obłożenia, odzież 

chirugiczna).

Stosowanie najnowocześniej-
szych technologii jest wielkim 
atutem Arlenu, dzięki ciągłym in-
westycjom w badania i rozwój,  
Arlen plasuje się wśród najlep  szych 
producentów odzieży branżowej  
w Europie. Do największych klien-
tów firmy należą: Armia Brytyjska, 
Wojsko Polskie, Policja Brytyjska, 
Policja Polska, Straż Graniczna, 
Straż Pożarna, Poczta Polska, PKN 
Orlen, Basell Orlen, Bumar Group, 
DPD-Masterlink, DHL, Master Foods 
Polska, Metro Group (Makro Cash 
and Carry, Praktiker, Real), Tesco, 
Warsaw Airport Service, odzież me-
dyczna – szpitale w Szwajcarii, Aus-
trii, Niemczech, Polfa Warszawa.

– Systematycznie zwiększamy 
grono odbiorców i zagranicznych 
– mówi Dorota Jadowska. – Dla 
wybranych klientów zapewniamy 
serwis polegający na gwarantowa
nej 48godzinnej dostawie odzieży 
w dowolne miejsce w Polsce. 

W 2001 r. firma Arlen otrzy-
mała certyfikaty ISO 9001 i IQNet. 
Starania o uzyskanie certyfikatu 
wynikały z dbałości o zapewnienie 
wysokiej jakości produkowa-
nej odzieży, ale świadczą także  
o gwarancji wysokiego standar-
du usług, począwszy od projekto-
wania ubrań, a kończąc na termi-
nowości dostaw.

– Jednak najlepszym świadec
twem naszej dbałości o jakość jest 
fakt, że nasza odzież jest poddawa
na ciągłym próbom i codziennie 
zdaje egzamin, również tam, gdzie 

stawką jest zdrowie lub życie ludzkie 
– podkreśla Dorota Jadowska.

Dynamicznie zmieniające się 
potrzeby rynku powodują, że co 
jakiś czas Arlen wprowadza no-
wy zakres usług. Dział medycz-
ny powstał w 2003 roku. Żeby 
sprostać zmieniającym się realiom 
rynku medycznego, stworzono 
gamę produktów spełniających 
najwyższe standardy jakościowe 
oraz użytkowe. Wraz z wprowa-
dzeniem unijnych dyrektyw me-
dycznych całkowicie zmieniły się 
wymagania dotyczące fartuchów, 
obłożeń oraz odzieży przeznaczo-
nej na blok operacyjny. 

– Już w 2004 r. wprowadziliśmy 
nasz pierwszy produkt, spełniający 
wymagania tworzonej  normy. Far
tuch chirurgiczny F01 wydawał się 
wtedy produktem wykraczającym 
poza obowiązujące standardy. 
W 2006 r. nawiązaliśmy szeroką 
współpracę z wiodącymi firmami na 

rynku europejskim – mówi Dorota 
Jadowska.      

Niemiecka firma LAROSÉ 
GmbH & Co.KG to jedno z naj-
większych niemieckich przed się  - 
     biorstw, posiadające ponad 20-let-
nie doświadczenie w zakresie wy-
najmu tekstyliów przeznaczonych 
dla sektora medycznego. Efektem 
tej współpracy jest powstanie 
Rentocare, jedynej firmy w Polsce, 
która poza sprzedażą oferuje kom-
pleksowy serwis sal operacyjnych 
w tekstylne wyroby medyczne. 

Dewizą firmy Arlen jest pełne 
zaspokojenie potrzeb klientów. 
Każdy klient jest traktowany indy-
widualnie, tworzone kolekcje są 
więc niepowtarzalne, przy tym 
funkcjonalne i najwyższej jakości. 
Potencjał produkcyjno-logistyczny 
firmy umożliwia sprawną realizację 
nawet najbardziej skompliko-
wanych projektów.                      red.                        

www.arlen.com.pl

Studiował w Akademii Muzycznej w Warsza-
wie, obecnie najlepszy polski perkusista jazzowy (od 
wielu lat nieprzerwanie zajmuje 1 miejsce w tej kat-
egorii według miesięcznika Jazz Forum).Debiutował 
w zespole Central Heating Trio - 1 miej sce na festi-
walu Jazz Juniors ‘90 w Krakowie, nagroda festiwalu 

Cezary Konrad - PERKUSISTa

www.cezarykonrad.com

Pomorska Jesień Jazzowa - Klucz Do Karie ry. 
Trio było również finalistą międzynarodowych 
konkursów jazzowych w Leverkusen w Niemczech  
i Hoeliard w Belgii. Występował w kwartecie Zbig-
niewa Namysłowskiego, z kwartetem Kuby Stank-
iewicza nagrał płytę “Nothern Song” (nagranie 
otrzymało tytuł: Płyta Roku 1994). Współpracował 
z czołówką polskiej sceny jazzowej oraz gwiazdami 
światowego formatu: Randy’m Brecker’em, Susan 
Weinert, Didier’em Lockwood’em. Na swoim koncie 
ma kilkadziesiąt nagranych płyt.

Zainteresowania Cezarego Konrada nie ogra ni - 
czają się do jazzu. Już w trakcie studiów czynnie 
współpracował z Warszawską Grupą Perkusyjną,  
z którą występował podczas wielu festiwali muzycz-
nych w kraju (m. in. “Warszawska Jesień”, “War-
szawskie Spotkania Muzyczne”) i zagranicą. Jako 
perkusi sta symfoniczny występował w Orkiestrze 
Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie oraz Orki-
estrze Sinfonia Varsovia.

Żyrardów, to wspaniałe, jedyne 
w swoim rodzaju miasto. Cieszę się, 
że przynajmniej raz w roku mam 
okazję bywać w Żyrardowie i do
świadczać tej wyjątkowej atmosfery, 
tworzonej przez górujące nad mias
tem gmachy dawnych hal fabrycz
nych i wszechobecną czerwoną cegłę 
domów robotniczych.

Od siedmiu lat jestem gościem 
organizowanych przez Centrum Kul
tury w Żyrardowie Europejskich Inte
gracji Muzycznych. Przyjeżdżając na 
kolejne edycje EIM mam też okazję 
obserwować, jak z roku na rok zmie
nia się Żyrardów. Przyznam, że przy 
okazji moich kolejnych wizyt, to mi
asto zawsze zaskakuje mnie czymś 
nowym. W tym roku na przykład, 
wielkim odkryciem dla mnie były 

nowe knajpki i puby, 
które powstały na 
terenie dawnych za
kładów lniarskich. 

W jednej z nich 
miałem okazję zjeść 
przepyszną zupę :)  
Są to klimaty, które 
do tej pory znałem tylko z podróży  
do Niemiec. 

Myślę, że wielką szkodą jest,  
że Żyrardów nie leży przy uczęszcza
nej i popularnej trasie, a jedynie przy 
tranzytówce tirowej, bo z pewnością 
wiele osób przejeżdżających przez 
miasto chętnie zatrzymałoby się 
tutaj chociaż na kilka godzin. 

Cieszę się, że miasto się roz
wija, zmienia, ale wciąż pozostaje  
wierne swej wyjątkowej atmosferze. 
Za każdym razem, gdy odwiedzam 
Żyrardów jestem pod dużym wra
żeniem klimatu panującego w Cen
t rum Kultury oraz przychylności 
władz miasta dla realizowanych 
tutaj projektów kulturalnych. 

Cezary Konrad
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Z MIASTA

Żyrardów w gronie 
najlepszych europejskich destynacji turystycznych

Zespół Zabytkowy Osady Fabrycznej w Żyrardowie zdobył główną nagrodę za zwycięstwo w polskiej edycji konkursu  
na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN. W dniu 21 maja br. w Warszawie, nad brzegiem Wisły, odbyło się 
rozstrzygniecie konkursu. Nagrodę w imieniu prezydenta Żyrardowa odebrał z rąk Rafała Szmytke, prezesa Polskiej Organi-
zacji Turystycznej, Jacek Grzonkowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, który zgłosił żyrardowską osadę do tego 
prestiżowego konkursu, zainicjowanego w 2006 roku przez Komisję Europejską.  

W drodze konkursu wyła-
niane są najlepsze w ca-
łej Europie destynacje, 

które nie tylko posiadają bardzo 
ciekawą i różnorodną ofertę dla 
turystów, ale również w których 
z wyjątkowym zaangażowaniem 
dba się o lokalne dziedzictwo kul-
turowe, środowisko przyrodnicze, 
a także gdzie podejmowane są sta-
rania o poprawę sytuacji ekonomi-
cznej osób, które tam mieszkają. 

Beneficjentami nagród w kon - 
kursie EDEN są wschodzące, mało 
znane europejskie ośrodki zloka - 
lizowane w 27 państwach człon-
kowskich oraz państwach kandy - 
dujących. Projekt EDEN pomaga 
w rozpowszechnianiu zrówno - 
wa żonych praktyk stosowanych  
w wy branych ośrodkach z Unii  
Europejskiej oraz w przekształca-
niu ich na ośrodki całoroczne. 
Tym samym proces ten ma na 
celu odciążenie miejsc nadmiernie 
obciążonych ruchem turystycz-
nym. 

Co roku wybierany jest inny 
motyw przewodni konkursu. Tego-
roczna edycja poświęcona jest 
„Rewitalizacji obiektów i obszarów 
turystycznych”. Koordynatorem 
pol skiej edycji konkursu jest Polska 
Organizacja Turystyczna.

Każde Państwo Członkowskie 
biorące udział w konkursie organi-
zuje konkurs wewnętrzny, którego 
celem jest wybranie, w oparciu  
o ustalone kryteria, jednej desty-
nacji i zgłoszenia jej do Komisji 
Europejskiej, która dokonuje  
weryfikacji prawidłowości prze-
prowadzenia wyboru.

Konkurs ma na celu pro-
mowanie najlepszych wzorców 
zrównoważonego rozwoju turys-
tyki, a także zwrócenie uwagi na: 
atrakcyjność, różnorodność oraz 
wspólne cechy destynacji bio-
rących udział w konkursie; mniej 
znane miejscowości i obszary tu-
rystyczne, posiadające unika to-

we atrakcje turys - 
tycz ne; możliwo-
ści orga nizowa nia 
wyjazdów turys-
tycznych w okre-
sach posezono-
wych i tym samym 
zmniejszenie ne g a - 
tywnych konsek-
wencji zjawiska se - 
zonowości w tury-
styce; usuwanie 
barier hamujących 
z r ó w n o w a ż o n y 
rozwój turystyki; 
możliwość bardziej 
równomier nego 
rozmieszczenia ru-
chu turystyczne go 
poprzez kierowa-
nie jego strumie-
ni  do mniej zna-

nych miejscowości i obszarów; 
potrzebę wymiany dobrych prak-
tyk, poprzez powiązanie destyna-
cji biorących udział w konkursie 
w sieć i tym samym ułatwienie 
wymiany dobrych praktyk i infor-
macji; aktywizację i wskazanie 
możliwości rozwoju społeczno-
gospodarczego destynacji, w tym 
budowę pozytywnego i rozpo-
znawalnego wizerunku, poprzez 
i dzięki rozwojowi turystyki, wyko  - 
rzystującej endogenny potencjał 
obszaru; włączenie polskich 
mniej znanych lub nieznanych 
destynacji turystycznych w euro - 
pejską sieć uznanych i rozpo-
znawanych obszarów turystycz-

nych charakteryzujących się wy  - 
jątkowymi walorami dla dziedzic-
twa Europy; wzmocnienie zna-
czenia turystyki w wybranych 
destynacjach – zwiększenie zaan-
ga żo wania różnorodnych pod-
miotów turystycznych w proces 
podnoszenia konkurencyjności 
pro duktów i atrakcji turystycznych 
występujących na danym  obszarze 
przy zachowaniu ich unikatowego  
charakteru.    

Nagrodą główną w konkursie 
 jest nominacja do etapu europej-
s kiego. Komisja Europejska spraw-
dza prawidłowość przeprowadze-
nia konkursu na szczeblu krajowym 
oraz zatwierdza wybór Sądu Kon-
kursowego. Wręczenie nagród 
odbę    dzie się 27 września 2011 r. 
w Brukseli podczas Europejskiego 
Dnia Turystyki. Na zlecenie Komisji 
Europejskiej powstanie m.in. 3 i 1 
minutowy klip video prezentujący 
żyrardowską osadę fabryczną.

Uzyskana nagroda otworzyła 
naszemu miastu dostęp do wielokie
runkowych działań promocyjnych 
i marketingowych prowadzonych 
w kraju i za granicą. To wyróżnienie 
ma dla nas ogromne znaczenie jest 
bowiem potwierdzeniem tego, że 
nasz produkt turystyczny w postaci 
zabytkowego zespołu osady fab
rycznej jest  atrakcyjny, nowatorski  
i przyjazny dla turystów, co więcej 
nagroda wpływa także na wspie
ranie inicjatyw regionalnych i lokal
nych, których efektem jest tworzenie 
produktów turystycznych – pod-

sumowuje Jacek Grzonkowski na-
czelnik Wydziału Funduszy Europej-
skich Urzędu Miasta Żyrardowa.

Nagroda ma charakter nie tyl-
ko prestiżowy, wiąże się zarówno  
z możliwością posługiwania się spe-
cjalnym logo i tytułem „Najlepsza 
Europejska Destynacja Turystycz- 
na”, jak i promocją w kraju przez 
Polską Organizację Turystyczną 
(m.in. za pośrednictwem porta lu 
narodowego www.polska.travel 
oraz portalu poświęconego kon-
kursowi www.edenpolska.pl) i za 
granicą przez Komisję Europejską.

Niewątpliwym efektem kon - 
kursu będzie zwiększenie pre s - 
tiżu Żyrardowa w kraju i za 
granicą. Miasto stanie się bardziej 
rozpoznawalne w Europie, co z pew   - 
nością przyczyni się do rozwoju 
turystyki, a tym samym rozwoju 
całego regionu. Żyrardów ma także 
szansę osiągnąć korzyści finan-
sowe i instytucjonalne poprzez 
wzrost przyjazdów turystów kra-
jowych i zagranicznych, a także in-
westorów skłonnych zainwestować 
w to „wyjątkowe miejsce”.

Warto dodać, że Zespół Za-
bytkowy Osady Fabrycznej w Ży - 
rardowie w 2010 r. otrzymał Cer-
tyfikat „Najlepszego Produktu Tu-
rystycznego” Polskiej Organiza cji 
Turystycznej. Główna nagroda  
w kon  kursie EDEN to kolejne wy-
różnienia, a zaraz potwierdzenie, 
że Żyrardów to miasto atrakcyjne 
dla turystów.

red.

Destynacja turystyczna 

(z ang. destination – cel, 
przeznaczenie) zespół elemen-
tów środowiska naturalnego 
oraz elementów pozaprzy-
rodniczych, które wspólnie lub 
każde z osobna są podmio-
tem zainteresowania turysty; 
docelowe miejsce podróży 
turysty, w szczególności kraj 
odwiedzin. Zespół zabytkowej osady fabrycznej pretenduje również do tytułu Pomika Historii Polski
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„Wygląda na to, że mamy już za sobą echa niedawnego ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, który w naszym przypad-
ku objawiał się m.in. zastojem na rynku nieruchomości  – mówi prezydent andrzej Wilk. – Od początku roku, co nie ukrywam 
bardzo nas cieszy, obserwujemy wzrost zainteresowania oferowanymi przez miasto nieruchomościami inwestycyjnymi.”

Rośnie zainteresowanie terenami inwestycyjnymi

Na początku 2011 roku 
doszło do sprzedaży jed-
nej ze strategicznych –  

z racji lokalizacji – nieruchomości, 
jaką jest teren po dawnym placu 
węglowym elektrociepłowni Za-
kła dów Lniarskich. Działka o łącz-
nej powierzchni 10 678 m², usytuo - 
wana przy ulicy Stefana Okrzei 53, 
została sprzedana za 2.899.300 zł. 
Nowy właściciel, firma JHM De  - 
ve lopment (ta sama, która wybu-
dowała niedawno nowoczesny 
kom pleks mieszkaniowy przy 
ul. Hulki-Laskowskiego), planuje  
w miej   scu dawnego placu węglo-
we    go realizację budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych.

W ostatnim czasie mias to 
sprzedało również bardzo atrak-
cyjną nieruchomość położona 
przy skrzyżowaniu ulic 1-go Maja  
i Ste   fana Okrzei. Działka o powierz-
chni 1172 m², przeznaczona pod 
zabudowę usługową, osiągnęła  
ce nę 1.033.200 zł. 

Miasto pozyskało także inwes-
tora zainteresowanego urucho-
mieniem w Żyrardowie centrum 
rehabilitacyjnego. Celem realizacji 
przedsięwzięcia inwestor zakupił 
od miasta dwie działki przy ulicy 
Wiejskiej o łącznej powierzchni  
1660 m², w cenie 386 220,00 zł.  
Na terenie tym powstanie bu - 
dy nek przeznaczony pod usługi 
medycz ne.  

Łączna kwota ze sprzedaży 
nieruchomości, która wpłynęła 
do budżetu miasta w okresie od 
stycznia do maja, to 4.876.271, 
54 zł., tj. ok. 47% planu dochodu 
na 2011 rok. W powyższej kwo
cie – informuje Danuta Jaworska, 
Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami - zawierają się 
również wpływy ze sprzedaży lokali 
na rzecz najemców. W związku  
z uchwałą Rady Miasta Żyrardowa  
Nr XLV/381/10 z dnia 29 kwiet nia 
2010 roku, udzielająca znaczą cych 
bonifikat, nastąpił wzrost wpły wa
jących do Urzędu Miasta wniosków 
dotyczących wykupu lokali. Od po   
czątku 2011 roku sprzedano 94 lo ka 
le, zaś 198 wniosków pozostało do 
rozpatrzenia, a liczba ich stale rośnie.

Dużym zainteresowaniem cie - 
 szy się również przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności. Prezydent 
Miasta Żyrardowa wydał 15 decy-
zji administracyjnych, które prze-
kształciły 7605 m² gruntu we 
własność, na kwotę 37 333,80 zł. 
Do rozpatrzenia pozostało jeszcze 
37 wniosków. Szacuje się, że dzięki 
tym przekształceniom, budżet 
mias   ta może zostać zasilony o ko-
lejnych 60 tysięcy złotych.

W najbliższym czasie odbę dą 
się przetargi na sprzedaż nie  ru - 
chomości przy ulicy Filipa de Girar-
da 5, Stanisława Wyspiańskiego 6a, 

Pięknej 48-50, Adama Mickie-
wicza 59-61, Miodowej 1a, 1b, 1c 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną oraz 
usługową, a także wielu dzia-

łek gminnych pod zabudowę 
jednorodzinną i kilku lokali miesz-
kalnych. Równocześnie trwa   ją 
prace związane z podziałem  
i przy gotowaniem do sprzedaży 

nieruchomości przy ul. Stefa-
na Okrzei 54 (teren po elektro-
ciepłowni) oraz przy ulicy Frydery-
ka Chopina 3-5.                

 red.

Z MIASTA

W połowie maja ruszyła druga edycja Programu 
profilaktyki raka szyjki macicy zainicjowanego przez 
prezydenta andrzeja Wilka. Programem objęte są 
dziewczęta urodzone w 1997 r., za mieszkałe w Ży  - 
rardowie. Mają one możliwość skorzystania z dofi - 
nan sowania szczepienia przeciw wiruso wi HPV, 
wywołującemu raka szyjki macicy. 

Szczepienia  
przeciwko zakażeniu hPV 

Szczepionka HPV wpisana jest 
do kalendarza szczepień, ale 
nie jest refundowana przez 

Ministerstwo Zdrowia. Program dla 
dziewczynek w 80% jest dofinan-
sowany przez Samorząd Miasta. 
Ro dzice pokrywają jedynie połowę 
kosztów pierwszego szczepienia, 
natomiast koszt drugiego i trzecie-
go szczepienia finansowany jest  
w całości przez Miasto Żyrardów.

W żyrardowskich Zespołach 
Szkół Publicznych odbyły się spot-
kania edukacyjne na temat profila - 
kty ki zakażenia wirusem HPV, odpo - 
wiedzialnego za raka szyjki macicy, 
z rodzicami i dziewczynkami z rocz-
nika objętego programem, które po - 
prowadził dr andrzej Liszewski  
– specjalista chorób zakaźnych.

Miejscem realizacji szczepień 
są gabinety medyczne na tere nie 
poszczególnych zespołów szkół. 
Realizatorem programu jest Nie-
publiczny Zakład Opieki Medycz-

nej Szkol-Med. Pielęgniarki szkol - 
ne przyjmują od rodziców de kla-
racje (specjalne formularze do po-
brania w gabinecie medycznym) 
przystąpienia do programu. Kwali-
fikacji do szczepień przed poda-
niem każdej dawki dokonuje lekarz 
 po zbadaniu dziecka. 

Planuje się zaszczepienie 
ponad 50 dziewczynek.  Rak szyjki 
macicy jest chorobą podstępną, 
rozwija się latami, bezboleśnie, bez 
żadnych objawów. Wczesne szcze-
pienie wykonane przed inicjacją 
seksualną, powinno całkowicie 
wyeliminować ryzyko zakażenia. 

Szczepienie chroni nieomal 
w 100% przed zakażeniami naj-
bardziej onkogennymi typami wi  - 
rusa HPV – typy 16 i 18. Szcze-
pienie zapobiega przetrwałemu 
zakażeniu HPV, a przez to zmniej-
sza ryzyko zmian przednowo-
tworowych i rozwoju nowotworu.  

red.

Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 
2011/2012. Ponad 87% procent wniosków, spośród tych, które spełniały 
kryteria, zostało rozpatrzonych pozytywnie. Na tle średniej krajowej na 
poziomie 60%, Żyrardów wypada więc całkiem przyzwoicie. 

Wyniki rekrutacji 
do miejskich przedszkoli

Na rok szkolny 2011/2012 
wpłynęło w sumie 398 
podań od rodziców 

zainteresowa nych zapewnieniem 
dzieciom opieki przedszkolnej. 
23 spośród nich nie spełniały kry-
teriów formal nych – dotyczyły 
one dzieci zamieszkałych poza 
Żyrardowem lub urodzonych po 
roku 2008. 

W I etapie rekruta cji przyjęto 
do przedszko li 239 dzieci. Zgodnie  
z obo wiązującą procedurą, rodzi-
com, których wnio ski rozpatrzono 
negatywnie, przysługiwało prawo 
odwołania od decyzji ko  mi - 
sji rekrutacyjnej. W efe kcie, na 136 
wniosków odrzuconych w I eta - 
pie rekrutacji, wpłynęło 112 
odwołań. Po ich rozpatrzeniu, w 
II etapie rekrutacji, przyjęto do 
placówek przedszkolnych kolej-
nych 86 dzieci. 

W sumie, w roku szkolnym 
2011/2012, w miejskich placów-
kach opieką przedszkolną otoczo-
nych zostanie 325 dzieci. 

Ponadto, do zorganizowanych 

we wszystkich Zespołach Szkół 
Publicznych oddziałów rocznego 
przygotowania przedszkolnego, 
czyli  tzw. „zerówek”, przyjęto 349 
dzieci urodzonych w rocznikach 
2005 i 2006.

W tym roku, dzięki pewnym 
zmianom organizacyjnym, mogli
śmy pozytywnie rozpatrzyć 87% 
złożonych wniosków – mówi prezy-
dent andrzej Wilk. - To dużo, choć 

oczywiście ideałem byłoby, gdyby 
miejsc wystarczyło dla wszystkich 
zainteresowanych. Do takiego sta
nu rzeczy sukcesywnie zmierzamy. 
Myślę, że po wybudowaniu nowego 
obiektu przedszkolnego przy ul. Ks. 
Brzóski, liczba miejsc w przedszko
lach zwiększy się na tyle, że wszyst
kie złożone wnioski będziemy mogli 
rozpatrzyć pozytywnie.              

    red.

WŁaŚCICIEL: MIASTO ŻYRARDÓW

aDRES: ul. Filipa de Girarda 5 

POWIERZCHNIa: 4 911 m2

OPIS NIERUCHOMOŚCI: 
Działka o regularnym kształcie, 
usytu owana w centrum najwięk-
szej dzielnicy mieszkaniowej Żyrar-
dowa, położona przy głów nym 
cią  gu komunikacyjnym łączą cym 
dzielnicę mieszkaniową z centrum 
miasta. Teren płaski, nieogrodzony, 
bez naniesień. W bezpośrednim 
otoczeniu dużo naturalnej zieleni. 

STaN ISTNIEJĄCy: 
teren niezabudowany

UZBROJENIE TECHNICZNE:
woda, kanalizacja, ciepłociąg miej-
ski, sieć elektryczna 

PROPONOWaNy PROGRaM   
ZaGOSPODaROWaNIa:
wielorodzinny budynek mieszka-
nio wo-usługowy (do 6 kondygna-
cji), usługi w parterze      
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teren lokalizacji inwestycji 
ul. Filipa de Girarda 5

Klub Osiedlowy Koliber

Zespół Szkół Publicznych Nr 3
Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum

Kompleks sportowo-rekreacyjny

kryta pływalnia

hotel, restauracja, kręgielnia, bilard

hala sportowa, siłownia

korty tenisowe

skate-park

kryte lodowisko

boisko do piłki nożnej 
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WIęCEJ OFERT:  www.zyrardow.pl  
zakładka INWESTORZY > OFERTY MIASTA

 Działka pod zabudowę mieszkaniowo-usługową



ŻYRARDÓW  I  Murowane Klimaty  I  czerwiec 20116

www.zyrardow.pl

SPORT

Szczegółowe statystyki, re - 
la cje z poszczególnych meczów 
oraz wy ni  ki znaj dziecie Państwo 
na stro   nie PZKosz poświęconej 
Mistrzostwom:  
www.u16w.mlodziez.pzkosz.pl

Grupa a:
1.   OSiR Trójka Żyrardów 3  6
2.   GTK VBW Gdynia 3 5
3.   MUKS Poznań 3 4
4.   INEA AZS Poznań 3 3

Grupa B:
1.   WKK Wrocław 3 5
2.   Huragan Wołomin 3 5
3.   AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 3 5
4.   Chrobry Basket Głuchołazy

Mecz o VII miejsce:
INEA AZS Poznań - MUKS 
Chrobry Basket Głuchołazy 92:72

Mecz o V miejsce:
AZS PWSZ Gorzów Wlkp.  
- MUKS Poznań 50:66

Półfinały:
VBW GTK Gdynia  
- WKK Wrocław 59:64
UKS Huragan Wołomin  
- OSiR Trójka Żyrardów 59:68

Mecz o III miejsce:
VBW GTK Gdynia  
- UKS Huragan Wołomin 53:61

FINaŁ:
WKK Wrocław 
 - OSiR Trójka Żyrardów 37:83

WyNIKITak nasze zawodniczki walczyły o złoto i cieszyły się z odniesionego sukcesu

Mistrzynie Polski Kadetek 2011: Karolina Bielecka, Mariola Cholewińska, Sylwia Gwiazda, Małgorzata Jakóbczyk, Aleksandra Kucharska, Aleksandra Mysińska, 
Kamila Pisarek, Amalia Rembiszewska, Angelika Stankiewicz, Eliza Stasiak, Monika Tryniszewska, Angelika Wacławek, Zuzanna Wrzesień.

W dniu 29 maja Kadetki OSiR Trójka, wygrywając rozegrany w Żyrardowie Turniej Finałowy Mistrzostw Polski U-16  
w koszykówce dziewcząt, przeszły do historii żyrardowskiego sportu. To pierwszy tytuł mistrzow ski żyrardowskiego klubu  
w grach zespołowych! W wielkim finale żyrardowianki rozbiły WKK Wrocław 83:37!

nasze koszykarki Mistrzyniami polski!

Turniej zaczął się w sposób 
najlepszy z możliwych, bo-
wiem już w pierwszym me-

czu podopieczne Piotra Wacławka 
zmierzyły się z obrońcą tytułu, 
drużyną, która od przeszło dwóch 
sezonów nie zaznała goryczy 
porażki w meczu o stawkę – GTK 
VBW Gdynia. Okazało się, że mia-
no niepokonanych utrzymały jedy-
nie do środy. Żyrardowski zespół 
okazał się tego dnia zdecydowanie 
lepszy i  pokonał najsilniejszy do 
tej pory zespół w Polsce 67:53!

Po pokonaniu zespołu z Gdy-
ni, wiadomo było, że w tym turnieju 
nie ma już dla żyrardowianek rze-
czy niemożliwych. W dwóch kolej-
nych meczach pokonały pewnie 
dwie poznańskie ekipy – MUKS 
76:38 i INEA AZS 70:60, co pozwoliło 
zająć pierwsze miejsce w grupie A  
i oznaczało, że w półfinale doj dzie 
do derbów Mazowsza: OSiR Trójka 
– Huragan Wołomin. Obie drużyny 
rywalizowały ze sobą na szczeblu 
okręgowym i bilans był remisowy 
1:1 – za każdym razem wygrywały 
gospodynie. Jak się okazało, była  
to chyba  najcięższa przeprawa  
Trójki w ca łym turnieju. Wprawdzie  
w III kwarcie żyrardowianki ucie-
kły rywalkom na 14 punktów, ale 
w ostatniej odsłonie ambitnie gra-
jące wołominianki zdołały dojść 
nasz zespół na 2 punkty i zrobiło 
się bardzo nerwowo. Na szczęście 
nasze koszykarki wykazały się dużą 
odpornością psychiczną, odparły 
atak Huraganu i wygrały 68:58. 
Straciły jednak chyba największe - 
go „wojownika” w drużynie – Zu-
zannę Wrze  sień, która na 2 mi nu   - 

ty przed końcem doznała kontuzji 
kolana, eliminującej ją z finału  
i końco wy sukces przyszło jej świę-
tować z no gą w gipsie!

Mecz finałowy przeciwko WKK 
Wrocław, który w pół fina le dość 
niespodziewanie wyelimino wał 
GTK VBW Gdynia 64:59, okazał się 

dla żyrardowianek jedynie for-
mal  nością. Rozpędzo ne podo-
pieczne Piotra Wacławka ,,przeje-
chały się” po drużynie WKK 
niczym walec drogowy, dekla su - 
jąc ją 83:37! Gwiazdami finału  
były Angelika Stankiewicz, która 
dzięki rzuconym 32 punktom nie 

tylko została królem strzelców Tur - 
nieju Finałowego, ale została rów-
nież wybrana MVP Mistrzo stw oraz 
Amalia Rembiszewska, która do  
15 pun któw dołożyła 14 zbiórek i 6 
bloków. Amalia znalazła się w naj-
lepszej piątce imprezy do której trafiła 
również Angelika Wacławek.     D.M.
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SPORT

Skład OSiR Trójka 2011: Sebastian Archutowski, Mateusz Archutowski, Przemysław Gielo, Igor Ignatiuk, Norbert 
Kwaczyński, Aleksander Ładyński, Michał Nesterowicz, Łukasz Owczarek, Adam Radziszewski, Patryk Repiński, Kacper Ton-
dera, Michał Warpas, Przemysław Żelazowski. 

Trener: Sławomir Jakubiak.

Kadeci OSiR Trójka Żyrardów reprezentowali nasze miasto podczas finałowego turnieju Mistrzostw Pol-
ski w Koszykówce Kadetów U-16, który odbył się w dniach 1-5 czerwca w Krakowie. Choć nie  udało im się 
stanąć na podium, to już sam awans do najlepszej ósemki Mistrzostw Polski w tak popularnej i powszechnie  
uprawianej dyscyplinie jak koszykówka, jest ogromnym sukcesem żyrardowskich sportowców. 

Żyrardowscy koszykarze walczyli o tytuł Mistrza Polski

Przed finałem MP w Krakowie 
mówiło się, że nasz zespół 
jest nieobliczalny i stać go 

na wszystko. Po wyeliminowaniu  
w turnieju półfinałowym obroń-
ców tytułu – WKK Wrocław, okazało 
się, że żyrardowianie są w stanie 
nawiązać równorzędną walkę z naj-
lepszymi, ale jednocześnie stawka 
w finale była niezwykle silna, wszak 
zjechało pod Wawel 8 najlepszych 
zespołów U-16 w Polsce.

Tak naprawdę nadzieje na do-
bry wynik prysły już w pierwszym 
dniu rywalizacji. W meczu otwar-
cia z UKS Medagro Komorów lider 
Trójki Przemysław Gielo doznał kon-
tuzji, która wyeliminowała go do 
końca turnieju. Od początku wiado-
mo było, że trener Jakubiak nie dys-
ponuje szeroką kadrą, a gra opiera 
się na trzech filarach – Przemysławie 
Gielo, Patryku Repińskim i Łukaszu 
Owczarku. Gdy na samym początku 
wypada z zespołu najważniejsze 
ogniwo, trudno myśleć o sukce-
sach. To się niestety potwierdziło.  
Z Meda gro OSiR Trójka przegrał 
57:64, następnie uległ Czarnym 
Słupsk 49:77, a na zakończenie 
rozgrywek grupowych gospoda-
rzom imprezy Wiśle Kraków 43:72.

Prezydent andrzej Wilk zaprosił do swojego gabinetu drużynę żyrardowskich koszykarek OSiR Trójka, by pogratulować  
zdobytego tytułu Mistrza Polski w koszykówce kadetek U-16. – Pierwszy raz w historii żyrardowskiego sportu młodzieżo - 
wego świętujemy tak wielki sukces – mówi prezydent. – Brakuje mi słów, którymi mógłbym wyrazić radość ze zwycięstwa 
drużyny OSiR Trójka i dumę z naszych zawodniczek. 

Mistrzynie polski na spotkaniu z prezydentem 

Prezydent podziękował dziew - 
czętom za wytrwałą walkę, 
jaką stoczyły w drodze po 

tytuł Mistrza Polski, pogratulował 
zwycięstwa, życząc jednocześnie 
kolejnych sukcesów. Słowa uzna-
nia skierował również do trene-
ra drużyny, Piotra Wacławka, 
za profesjonalizm i pasję, jakimi 
charakteryzuje się jego praca. 
Prezydent podziękował również 
Robertowi Janiszewskiemu, ko-
ordynatorowi młodzieżowej ko-
szykówki przy OSiR Żyrardów, za 
godne podziwu zaangażowanie  
w działalność sportową. To między 
innymi dzięki niemu, ta popularna 
dyscyplina sportowa, jaką jest ko-
szykówka, stoi w Żyrardowie na 
tak wysokim poziomie. Andrzej 
Wilk podkreślił również udział 
w sukcesie żyrardowskich ko-
szykarek dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych Nr 3, Mirosławy 
Barańskiej, która zapewnia  
w szko le znakomite warunki do 
uprawiania, popularyzowania i ro-
zwoju sportu. Jednak sam zapał  
i ciężka praca niestety nie wystar-

cza, by osiągać w sporcie sukcesy. 
Potrzebne są również pieniądze, 
co doskonale rozumie wielki pa-
sjonat sportu, radny Jarosław Gej-
cyg, od lat wspierający finansowo 
żyrardowski sport. Spotkanie było 
okazją, by podziękować sponso-
rowi za nieocenioną pomoc.                

Żyrardowskim ,,złotkom” oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się  
do sukcesu koszykarek, gratulo-
wali i dziękowali również obecni 
na spotkaniu: posłanka Beata Ru-
sinowska, Przewodniczący Ra dy 
Miasta Bogdan Zieliński, zastępca 
prezydenta Grzegorz Obłękowski 
i naczelnik miejskiego Wydziału 
Oświaty i Kultury Fizycznej Bar-
bara Cieplak.    

Ogromnym zaszczytem dla 
prezydenta było otrzymanie z rąk 
Mistrzyń Polski dyplomu uzna-
nia dla Urzędu Miasta Żyrardowa 
za przyczynienie się do zdobycia 
tytułu Mistrza Polski i wsparcie 
orga nizacji finałowego turnieju, 
jaki odbył się w hali sportowej  
OSiR Żyrardów.   

red.

Relacja z turnieju finałowego Mistrzostw Polski w koszykówce 
kadetek U-16 na str. 6

Ostatnie miejsce w grupie B 
sprawiło, że żyrardowianom pozo-
stała walka o VII miejsce w Mistrzos-
twach Polski. Co ciekawe w meczu 
o przedostatnie miejsce w turnieju 
finałowym doszło do pojedyn - 
ku z lokalnym rywalem Ósemką  
Skier niewice, choć oczywiście na 
co dzień zespoły te reprezentują 
inne związki okręgowe. Wygrali 
skierniewiczanie 66:53.

Mistrzostwo Polski Kadetów 
zdobył UKS Kormoran Sieraków, 
który w finale pokonał Czarnych 
Słupsk 72:46. Brązowe medale 
przypadły MKS Pyra Poznań, który 
wygrał z UKS Medago Komorów 
59:40.

Mimo niepowodzenia w tur-
nieju finałowym, trzeba docenić 
osiągnięcie młodych koszykarzy 
Trójki, którym bez wątpienia było 
dojście do Finału Mistrzostw Polski 
Kadetów. Wyniki żyrardowskiego 
zespołu nie przeszły bez echa  
w kraju, trzej liderzy naszego 
zespołu trafili ponoć do notesów 
trenerów kadry U-16 i świetna po-
stawa we wcześniejszych fazach 
rywalizacji być może zaprocen-
tuje powołaniami dla żyrardowian  
do reprezentacji Polski.             D.M.
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CIEKAWI LUDZIE

Piotra Dudkiewicza, wnuka Pawła Hulki – Laskowskiego, poprosiliśmy o su - 
biektywną ocenę twórczości dziadka i jego działalności społecznej. Pio tr 
Dudkiewicz opowiada, jak począwszy od dzieciństwa kształtował się w je go 
świadomości obraz dziadka - wybitnego pisarza, publicysty, tłumacza i spo-
łecznika. W rozmowie o wybitnym żyrardowianinie, Honorowym Obywatelu 
Miasta Żyrardowa, nie sposób też pominąć tematu jego ukochanego miasta.  

Paweł hulka – laskowski 
byłby dumny z dzisiejszego Żyrardowa 

Panie Piotrze, kim jest dla 
Pana Paweł Hulka-Laskowski, 
pomijając fakt pokrewieństwa?

Piotr Dudkiewicz – Dziś jest na 
pewno kimś innym niż  w prze szło - 
ści. Mój stosunek do P. Hulka 
-Laskowski zmie niał się. Można 
powiedzieć, że doj  rzewał. Jako mło  - 
dy dzieciak, który wysłuchi wał 
wspomnień matki i bab   ki o tym, 
co napisał, co robił i jaki był dzia-
dek, miałem do niego ambiwa-
lentny stosunek i najistotniej sze 
dla mnie było, że zgromadził ty-
le książek, iż w domu nie było  
miej sca na nic innego. Jako nasto  - 
latek z całą pewnością uczestniczy-
łem w najrozmaitszych zdarzeniach 
związanych z jego osobą, ale nie 
odbierałem ich jako ważne, lecz ra-
czej uciążliwe. Zda rzenia te nabierały 
znaczenia dopie ro z upływem czasu.  
Za przykład niech posłuży nadanie 
w  drugiej połowie lat 60. imienia 
dziadka ży rardowskiej bibliotece 
publicznej. Miałem wtedy 15 lat  
i na pewno towarzyszyłem mamie  
i babci na uroczystości nadania 
bi bliotece imie nia dziadka. Nato-
miast sens i kontekst tego wydarze-
nia zrozumiałem wiele lat później.  
Z ideą, aby to dziadek stał się pa-
tronem nie wystąpiły ani władze 
miasta, ani tym bardziej dyrektor-
ka tej placówki, która najwidocz-
niej myślała o kimś zupełnie in-
nym. Pomysł zgłosił prof. Stefan 
Żółkiewski, dyrektor IBL PAN i wy - 
bit ny znawca literatury, który odwie   - 
dził nasze miasto. Gdy dyrektorka 
biblioteki poprosiła go o radę co 
do wyboru patrona tej placów ki, 
profesor popatrzył na nią zdumio-
ny i odpowiedział: „Jak to? Dyrek-
tor żyrardowskiej biblioteki nie wie,  
kto ma być jej patronem? To oczy - 
wis te – P. Hulka-Laskowski!” O tym, 
że prof. Żół kiew ski, uzna wał Hul-
kę za jednego z pier wszych 
pol  skich krytyków li teratury, stosu-
jących podejście socjologiczne, 
dowiedziałem się do pie   ro na stu-
diach.  Dzisiaj, z punktu widzenia 
mojego wykształcenia i do świad-
czeń, mogę stwierdzić, że P. Hulka-
Laskowski był wybitnym polskim 
inte lektualistą okresu Między wojnia.   
Jaki rodzaj działalności dziadka 
 ceni Pan sobie najbardziej – 
literacką, publicystyczną, trans-
latorską czy może społeczną?
P.D. - Jako socjolog jestem zachwy-
cony jego działalnością społeczną  
i pu blicystyczną. Uważam, że re pre - 
 zentował najbardziej warto ś  cio    - 
    we, postępowe i szlachetne nurty 
publicystyki kulturalnej i spo łecz - 
nej tamtego okresu. Chcę zwrócić 
uwagę, że działalność lite racka  
P. Hulki-Laskowskiego była przede 
wszystkim publicy styką. „Mój Ży  - 
rar dów” to przecież nie tylko 
książka wspomnie nio wa, ale rów - 
nież element kampanii prowa-

Piotr Dudkiewicz
Urodzony 15 sierpnia 1951 roku, 
socjo log, absolwent UW, pracuje 
w MOPS w Żyrardowie. Mama, 
Elżbieta Dudkiewicz, z domu Hul-
ka, założycielka pierw szej w Ży - 
rar dowie wypo ży czalni książek  
ofe rującej postępową literaturę.  
Oj  ciec, Jan Dudkiewicz, urzędnik  
w Zakładach  Lniarskich i orga nista. 
Żona Anna, nauczycielka w LO  
im. S. Żeromskiego w Żyrardowie, 
córka Julcia, historyk sztuki.

dzo nej w celu odzyskania tutej-
szych zakładów z rąk M. Boussa ca. 
To samo dotyczy „Księżyca nad Cie  - 
szynem” i „Śląska za Olzą”. Dzia-
łalność społeczną, w tym zwłasz-
cza oświatową, dziadek prowa dził 
przede wszystkim z myślą o Ży - 
rardowie i jego mieszkańcach. Na-
tomiast jego działalność publi cy-
styczna, z wyjątkiem tekstów pu - 
 bli   kowanych w związku z tzw. 
„aferą żyrardowską”, wiązała się ze 
sprawami i zagadnieniami o szer-
szym zasięgu i o bardziej uniwer-
salnym znaczeniu: z proble mem  
to  lerancji, w tym wyznaniowej 
(Hulka – potomek Braci Czeskich 
był Kalwinem, podobnie jak znacz-
na część żyrardowian pocho  dze - 
nia czeskiego), z walką o sprawie-
dliwość społeczną, o po  stępo we 
prawo małżeńskie i świa do me 
macierzyństwo, z przeciw stawia - 
niem się tendencjom totalitarnym 
(faszyzm i bolszewizm) oraz anty-
semityzmowi. Trzeba pamiętać, 
że podejmowanie takiej tematyki  
w okresie XX-lecia międzywojennego 
wymagało niemałej odwagi cywil-
nej, bo traktowane było jako herezja 
i atak na świętości. Z opowiadań 
matki i babci wiem, że nie raz i nie 
dwa wybijano kamieniami okna  
w mieszkaniu P. Hulki-Laskowskie-
go przy ul. Szkolnej 10, a jego po - 
lemiści odsądzali Hulkę od czci 
i wiary. Szanuję go za to, że 
był publicystą odważnym i nie za - 
leżnym. Dociekając powodów 
jego niebytu w Polsce Ludowej 
dowiedziałem się, że przed wojną 
uważano, iż jest zbyt „czerwony”, 
natomiast po wojnie, że zbyt „biały”.
Czy jest jakaś książka Pawła 
Hulki-Laskowskiego, do której 
lubi Pan powracać?
P.D. - Do „Pięciu wieków herezji”. 
To mało znana praca, która zawie-
ra wypisy z literatury polskiej na 
przestrzeni niemal całych jej dziejów 
dotyczące stosunków wyznanio-
wych w Polsce i problemu tolerancji. 
Dokonać tych wypisów mógł tylko 
ktoś, kto tę literaturę doskonale 
znał i wiedział, gdzie trzeba szukać.  
Na dodatek „ Pięć wieków…”  koja-
rzy mi się ze smakiem delikatesów, 
którego doświadczyliśmy w „kartko-
wym” okresie PRL-u, w czasie stanu 
wojennego, gdy sklepy były puste. 
Książka ta została akurat wydana 
w Szwecji przez środowisko pol-
skich ewangelików. Kiedy do wie - 
działa się o tym moja matka, 
natychmiast upomniała się o tan-
tiemy, ale nie w formie pieniędzy  
a właśnie pod postacią kawy, cze-
kolady, ciasteczek, bakalii itp. 
Bar  dzo lubię też książkę czeskiej 
autorki, B. Nemcovej przełożoną 
przez Hulkę pt. „Babunia”, która 
opowia da o sielskim dzieciństwie 
i którą czytałem mojej córce, gdy 
była mała. Od czasu do czasu zaglą-

dam  też do „Mojego Żyrardowa”  
i „Księżyca nad Cieszynem”. Obie 
te książki to literatura reportażowa  
i można się z nich wiele  dowiedzieć 
o starym Żyrardowie i o okupacji 
hitlerowskiej w naszym mieście.  
Nie da się ukryć, że bardzo mnie 
bawią „Przygody dzielnego woja-
ka Szwejka…”. Uważam, że choć  
przekład nie jest doskonały, to wciąż 
jest najlepszą wersją arcypowieści 
J. Haska na polskim rynku. Nie 
wszyscy, być może, wiedzą, w jaki 
sposób przygody Szwejka dotarły 
do polskiego czytelnika. Bronisław 
Uhlenfeld, brat żony Pawła Hulki,  
w czasie I wojny światowej siedział 
w rosyjskiej niewoli razem z J. Has-
kiem, który opowiadał towarzy - 
szom przezabawne historie o na 
pozór dobrodusznym żołnierzu  
– idiocie. Gdy po wojnie powieść 
zaczęła się ukazywać w odcinkach  
w czeskiej prasie, Bronisław prze-
syłał szwagrowi opowieści Haska  
„z pierwszej ręki” oraz załatwił 
dziadkowi prawo wyłączności na 
przekład.    
Zastanawiam się, co odziedzi- 
czył Pan po dziadku?
P.D. - Zawsze słyszałem, że jestem 
do niego podobny fizycznie. Kiedy 
zaczęły mnie interesować koleżanki 
z podwórka, z klasy, a później ze 
studiów, dowiedziałem się od mamy, 
że dziadek był bardzo wrażliwy 
na kobiece wdzięki.  W domu jest 
kilkanaście fotografii dziadka w to-
warzystwie pięknych kobiet, a na 
fotografii, którą otrzymał on od Miry 
Zimińskiej-Sygetyńskiej znajduje się 
szczególna dedykacja: „Panie Paw - 
le, nie licz Pan tak na mnie! (póź-
niejsza twórczyni zespołu „Ma - 
zowsze” nawiązała w ten sposób do 
tego, że gdy miała na sobie suknię  
w kwiaty, dziadek je liczył). 

A teraz poważnie. Na pewno 
wyniosłem z domu, a więc pośre-
dnio odziedziczyłem po dziadku, 
przywiązanie do pewnych wartości, 
a mianowicie: tolerancji, szacunku 
dla wiedzy i dla książek, poszano-
wania poglądów innych niż własne 
itp. Miały w tym udział zgromadzo-
ne w domu książki dziadka za wie- 
rające „nieoficjalną” i objętą w PRL 
zapisami cenzorskimi wiedzę, a tak - 
  że informacje przekazywane mi 
przez babcię i mamę. Gdy w marcu 
1968 roku rozpoczęła się żenująca 
i kompromitująca Polskę nagonka 
antysemicka, i  Gomółka znieważał 
publicznie polskich intelektualis-
tów, ja miałem szansę słyszeć w do - 
mu prawdę o tych ludziach i chętnie 
dzieliłem się nią z kolegami w szko - 
le. To spowodowało, że wezwano 
do szkoły mamę i wychowawca 
ostrze gł, że jeśli nadal będę prze-
kazywał te informacje, to mogą 
z tego być kłopoty. Na szczęście 
wszystko skończyło się dobrze. 
O tym, że księgozbiór P. Hulki- 
Laskowskiego pełen był „niepra-

wo myślnych” książek świadczy to, 
że w okresie stalinowskim pra-
cownicy UB odwiedzali co pewien 
czas mieszkanie w środku nocy  
i sprawdzali, czy stoją one na swo-
im miejscu i czy czasem któraś 
nie została komuś wypożyczona. 
Mam maszynopisy wykazu tych 
książek, które kazali wycofać hitle-
rowcy oraz tych, które kazało 
wycofać stalinowskie UB. Bardzo 
ciekawa lektura… Myślę również,  
że odziedziczyłem szacunek dla 
ładnej, poprawnej polszczyzny. 
Dzia dek, jako potomek emigrantów, 
bardzo dbał, by jego polszczyzna 
była piękna, giętka i zgodna z ów-
czes nymi zasadami gramatyki, skła - 
dni i stylistyki. Dla mnie też to jest 
bardzo ważne i dlatego z przera-
żeniem słucham, jak bardzo „kale-
czony” jest  dziś nasz ojczysty język .
Jaki jest Pana stosunek do 
takich obchodów, jak Rok Pawła 
Hulki-Laskowskiego? Jak Pan 
wspomina te sprzed 10 lat i jakie 
są Pana oczekiwania wobec 
tegorocznych obchodów?        
P.D. - Doceniam i pochwalam tę 
ideę. Uważam, że takie obchody 
są bardzo potrzebne, bo stanowią 
okazję, aby przypominać  wybitnych 
i zasłużonych ludzi. Współczesna 
kultura staje się coraz bardziej 
„obrazkowa” oraz „elektroniczna”  
i bez takich obchodów może dojść 
do tego, że o wielu twórcach Polacy 
zapomną. 

Jeśli chodzi o poprzednie 
obcho  dy, to dobrze pamiętam wy - 
 pra wę delegacji miasta z ówczes - 
nym prezydentem K. Ciołkiewi czem 
do Cieszyna, z którym P. Hulka-
Laskowski był  bar dzo silnie zwią - 
zany, gdzie został pochowany 
i gdzie – podobnie, jak w Żyrar - 
dowie – jedna z ulic nosi jego 
imię. Niezapomniana i nie zwy kle 
wzruszająca była dla mnie uro - 
czystość zorgani zowana przez 
ówczesnych praco w ników MDK pod 
dyrekcją pani B. Rusinowskiej, w cza - 
sie której  wielu wybitnych znaw-
ców literatury wypowiadało się z uz-
naniem o dokonania PHL. Ważne dla 
mojej rodziny było nadanie imienia 
dziad ka szkole społecznej kierowa-
nej przez panią T. Sitarz. Lubię też 
wspominać „Dzień Czeski”, który 
miał odbyć się na terenie parku,  
a z powodu złej pogody oraz dzięki 
uprzejmości dr J. Naziębło odbył 
się w siedzibie Muzeum. Miałem 
swój udział w organizacji tego dnia,  
bo pomagałem w tym żonie. 

Nie mogę mieć oczekiwań co  
do tych obchodów. Mam przyje-
mność być honorowym członkiem 
Komitetu Obchodów powołanego 
przez RM i mogę powiedzieć, co naj-
bardziej by mnie ucieszyło, a także 
chyba też moją matkę, gdyby żyła. 
Moim zdaniem byłoby dobrze , gdy-
by mieszkańcy miasta dowiedzieli 
się, że P. Hulka-Laskowski napisał nie 

tylko „Mój Żyrardów” i przetłumaczył 
nie tylko „Dobrego wojaka Szwejka”.   
Jaki Żyrardów jest Panu bliższy 
– ten współczesny czy Pawła 
Hulki-Laskowskiego?
P.D. - Chciałoby się powiedzieć oba, 
ale nie można, bo tamtego przecież 
nie znałem. Znałem i pamiętam 
jeszcze Żyrardów późnych lat 50., 
lat 60. i 70. XX wieku, a więc mias-
to „kocich łbów”, klas szkolnych 
ogrzewanych zimą piecami kaflo-
wymi, drewnianych domów przy 
ul. 1 Maja, pokazowych procesów  
(„afera skórzana”, Denoch), pralni  
i łaźni fabrycznej, gdzie można było 
wziąć przyzwoitą kąpiel i punktów 
usługowych z szyldem „Fryzjer”,  
a nie „Stylista fryzur”. Jeszcze wyraź-
niej pamiętam Żyrardów jako mias-
to, w którym działał doskonały klub 
młodzieżowy „Pietrek” i w którym 
„Czerwone Gitary” zagrały jesienią 
1965 roku swój pierwszy koncert 
poza Trójmiastem (w pierwszym 
składzie). Miasto pięknieje i coraz 
łatwiej i przyjemniej się w nim 
żyje, więc jednak bliższy jest mi 
ten współczesny Żyrardów, mimo 
że czasem tęskni się za miastem  
z okresu młodości  
Pana zdaniem Paweł Hulka 
-Laskowski byłby dumny  
z dzisiej szego Żyrardowa?
P.D. - To jest bardzo trudne pyta-
nie… Hulka urodził się w 1881 roku, 
a umarł w 1946 roku. Był to czas  
gwałtownego rozwoju przemysłu 
i powszechnej wiary,  że ludzi nic 
lepszego niż przemysł nie może 
już spotkać. O ekologii nikt wtedy 
jeszcze nie mówił. Ludzie  nie byli 
chyba w stanie sobie wyobrazić, 
że nadejdzie epoka postindustrial-
na. Hulka był jednak człowiekiem 
wykształconym, inteligentnym i bar - 
dzo ciekawym świata. Dlatego dob-
rze by się orientował w tendencjach  
i trendach rozwojowych, a więc miał-
by świadomość, że upadek trady - 
cyjnych i nienowoczesnych gałęzi 
przemysłu w Europie jest nieuchron-
ny. Myślę, że byłby zadowolony  
i dumny z tego, iż „Jego Żyrardów” 
należy do tych ośrodków miej skich, 
których władze nie załamują rąk, 
ale z powodzeniem włączają się  
w proces dostosowań i materialną, 
postindustrialną substancję prze-
kształ cają  w  atut rozwojowy. Na 
pewno byłby też dumny z jakości 
życia kulturalnego swojego mias ta, 
którego rozmaitość i dynamika od 
kilku lat wprowadza w stan zdumie-
nia. Od siebie powiem, że gdyby mi 
ktoś kilkanaście lat temu powiedział, 
że będę mógł sobie posłuchać  
Z. Namysłowskiego i jego kwinte tu 
bez konieczności wyjazdu do War  - 
szawy, nie uwierzyłbym. Nie uwie-
rzyłbym też, że amatorzy klasycz- 
nej i współczesnej muzyki powa ż nej 
będą mogli słuchać w Ży rardo wie  
takich artystów jak np. K. Penderecki.      

red.
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HISTORIA NASZEgO MIASTA

Bene MerenTeS. PAtRoNi NAszych ulic

Ulicom patronują nie tyl ko 
bohaterowie naszej prze - 
szłości, patronują im rów-

nież wydarzenia. Jednym z nich jest 
wyzwolenie Żyrardowa przez Armię 
Czerwoną w styczniu 1945 roku 
docenione przez komunistyczne 
władze nazwą niezbyt reprezenta-
cyjnej ulicy w pobliżu obecnego 
budynku Sądu Rejonowego, nazy-
wanej ongiś Tylnią.

Sytuacja miasta od jesieni 
1944 stale się pogarszała. Maso-
wy napływ uchodźców po upad ku 
powstania warszawskie go dopro-
wadził do dwu    krotnego wzrostu 
populacji. W ubogim Żyrardowie  
skromne mieszkania były prze-
ludnio ne do granic możliwości. 
Równie ciężka była sytuacja żyw-
nościowa. Brakowało podstawo-
wych artykułów spożywczych, 
poczynając od chleba i ziemnia-
ków. Sporadyczne akcje podziemia 
polegające np. na podkradaniu 
Niemcom żywności zmagazy-
nowanej na stacji kolejowej, nie 
rozwiązywały problemów miesz kań - 
ców. Ponadto od grudnia 1944 roku 

Niemcy przygotowywali się na 
wypadek ofensywy sowieckiej do 
wysadzenia w powietrze części 
obiektów (np. części budynków 
Zakładów Lniarskich, gorzelni oraz 
mostu kolejowego koło św. Jana). 
Zaczęli też tworzyć punkty oporu 
przy dzisiejszej ulicy 1-go Maja.

W styczniu 1945 roku Armia 
Czer wona rozpoczęła wielką ofen-
sywę zimową na froncie wschodnim. 
Miała ona doprowadzić do zajęcia 
obszarów polskich położonych mię-
dzy Wisłą, a Odrą. Okolice Żyrar-
dowa leżały na kierunku uderzenia  
1 Frontu Białoruskiego dowodzo-
nego przez marszałka Gieorgija 
Żukowa. Zadaniem wojsk tego 
frontu było rozbicie warszawsko – 
radomskiego zgrupowania wojsk 
niemieckich i szybkie opanowanie 
rubieży: Piotrówek – Żychlin – Łódź, 
a następnie natarcie w ogólnym  
kierunku na Poznań.

Pięć armii Frontu Białorus-
kiego rozpoczęło natarcie z przy - 
czółka warecko-magnuszewskiego 
14 stycz nia w godzinach poran-
nych. W drugim dniu operacji 

weszła do akcji 2 Armia Pancerna 
Gwardii generała Bogdanowa i 2 
Korpus Kawalerii Gwardii generała 
Kriukowa z zadaniem rozbicia nie-
mieckiego 8 Korpusu Armijnego. 
Zdecydowane uderzenie jednostek 
pancernych ostatecznie złamało 
opór wojsk niemieckich. Wkrótce 
wojska 2 Armii Pancernej Gwardii 
dotarły na przedpola Sochacze-
wa. Dowódca niemieckiej 9 Armii 
Polowej, generał von Luttwitz, 
chcąc uniknąć okrążenia zarządził 
odwrót na linię Bzury i Rawki oraz 
środkowej Pilicy. Niemcy w panice 
zaczęli się cofać.

W dniu 16 stycznia 1945 roku 
o 10.00 rano radziecka 47 Brygada 
Pancerna pułkownika Kopyłowa 
należąca do 9 Korpusu Pancerne-
go generała Siemiona Kriwoszej-
na z 2 armii Pancernej Gwardii 
dotarła do Żyrardowa. Brawurowy 
atak bez osłony piechoty, zgod-
nie ze stalinowską dewizą „Liudej 
u nas mnoga” („Ludzi u nas dużo”) 
okazał się nad wyraz kosztowny. 
Na ulicach miasta Sowieci stracili 
7 czołgów, w tym większość przy 
głównej ulicy Żyrardowa, mimo iż 
zaskoczeni Niemcy dysponowali tyl-
ko ręczną bronią przeciwpancerną.

Ponurym preludium nowych 
czasów była sama postać „wyzwoli- 

ciela miasta” generała-lejtnanta 
Siemiona Kriwoszejna. W trakcie 
sowieckiej agresji na Polskę we 
wrześniu 1939 roku w stopniu 
kombriga dowodził 29 Brygadą 
Czołgów. W dniu 22 września 
odbierał w Brześciu nad Bugiem 
wspólnie z gen. Heinzem Guderia - 
nem defiladę wojsk sowiec-
kich i niemieckich z okazji 
zwycięstwa nad wojskami „pań-
skoburżuazyjnej Pol ski”. Podczas 
wspólnego śniadania zwycięzców, 
uchodzący za lingwistę Kriwo-
szejn, postanowił pochwalić się 
znajomością niemieckiego i wznieść 
toast za wspólną walkę i przyjaźń. 
„Ich trinke auf ewige Feindschaft” 
(„Piję za wieczną wrogość”) - oznaj-
mił beztrosko Niemcom, myląc 
dwa podobnie brzmiące słowa 
„Feindschaft” („wrogość”) i „Freund-
schaft” („przyjaźń”). Była to proro-
cza pomyłka!. Kriwoszejn był także 
odpowiedzialny za transport ponad 
tysiąca oficerów i 34 tys. żołnierzy 
polskich do obozów jenieckich oraz 
losy tysięcy Polaków wywożonych 
do Kazachstanu w trakcie deportacji.

Po krótkich chwilach radości 
z zakończenia ponad pięcioletniej 
okupacji niemieckiej wraz z wkra-
czającą do miasta sowiecką piechotą 
wielu Żyrardowian usłyszało pierw-

sze rosyjskie słowa: „Sała i wodki!” 
(„Słoniny i wódki!”), czy „Czasy 
imie jesz? – Dawaj” („Masz zegarek? 
Oddawaj”).

I nagle wszystko się zmieniło. 
Żołnierze AK, z którymi jeszcze 16 
stycznia alowcy wspólnie tworzy-
li Komendę Miasta z dnia na dzień 
stali się „bandytami” i „pluga-
wymi karłami reakcji”. Władzę  
w Ży rardowie 18 stycznia przejęła, 
złożona głównie z członków PPR, 
Miejska Rada Narodowa. Na uli-
cach pojawili się komunistyczni 
milicjanci, a pod miastem „reak-
cyjne bandy” „Szczepana”, czy 
„Ży da”. Rozpoczęły się ubeckie 
prześladowania, których zadaniem 
było szerzenie strachu przed nową 
prosowiecką władzą.

Smutne jest wyzwolenie, 
które nie przynosi wolności. W pla  - 
nach Stalina bowiem, Polska 
mia ła być państwem całkowicie 
uzależnionym od Związku Radziec-
kiego. Ale o tym nie wiedzieli so-
wieccy czołgiści, którzy zginęli 
na ulicach Żyrardowa. Wykonali 
swój ostatni rozkaz przekonani,  
że walczą za swoją i cudzą wolność. 
I to im, a nie ich komunistycz - 
nym dowódcom, winniśmy pamięć 
zam kniętą w nazwie ulicy.

Sławomir Maszewski

16-go styczNiA
dAtA sMutNego WyzWoleNiA

Dzisiaj na naszych oczach zmienia się Żyrardów. Pięknieją ulice, wyrastają nowe domy. Spełnia się wielkie marzenie piew-
cy naszego miasta, Pawła Hulki-Laskowskiego, który marzył o pięknym i zasobnym mieście. W wirze codziennych zajęć, 
zwróceni ku przyszłości przemierzamy ulice naszego miasta, często nie zwracając uwagi na to, komu są one poświęcone.  
Patronami ulic są ludzie prawi i uczciwi, którzy dobrze zasłużyli się dla miasta, regionu i kraju. Nazwa ulicy im się po prostu 
należy, jako – panis bene mere ntium (chleb dobrze zasłużonych). Warto czasem przystanąć i poświęcić chwilę refleksji postaci, 
której nazwisko widzimy na niebieskiej tabliczce. Chcielibyśmy opowiedzieć o jednym z nich …

Resursa wzbogaciła się o bezcenne pamiątki. Fotografie z lat 50. i 60. 
XX wieku oraz inne archiwalia dokumentujące działalność placówki  
udostępnili kolejni mieszkańcy Żyrardowa. 

ocalić od zapomnienia

Z upływem czasu zbiórka pa-
miątek zatacza coraz szersze 
kręgi. Do Wydziału Fundu-

szy Europejskich Urzędu Miasta 
Żyrardowa zgłasza się coraz więcej 
osób, a dzięki temu do zbiorów 
trafia wiele ciekawych archiwal-
iów dokumentujących powojenne 
dzieje żyrardowskiej Resursy. Bar-
dzo interesujące są zdjęcia pozy-
skane od mieszkańców Żyrardo  wa, 
bądź osób, które pochodzą z nasze-
go miasta, a Resura była ich drugim 
domem. Pokazują one realia życia 
kulturalnego po 1945 roku.

– To nas niesłychanie intere
suje. To dorobek materialny pewnej 
epoki, ludzi którzy żyli w Żyrardowie. 
Te rzeczy z roku na rok mają coraz 
większą wartość historyczną – za-
znacza Jacek Grzonkowski, na-
czelnik Wydziału Funduszy Euro-
pej skich Urzędu Miasta. Dodaje,  
że dokumenty trafią do wydaw-
nictwa – albumu, który prezen to-
wać będzie żyrardowską Resursę 
na przestrzeni wieków.

Składamy serdeczne podzię-
kowania Paniom: Danucie Dare-
wicz, Jolancie Dąbrowskiej, Irenie 

Jóźwiak i Joannie Skrobacz za 
udostępnienie domowych archi-
wów. Dzięki takim osobom, które 
doceniają historyczną wartość 
pamiątek, ocalona zostanie od za-
pomnienia część historii miasta  
i Resursy.

Pamięć jest najważniejsza, 
a teraz, kiedy świadków tamtych 
wydarzeń jest coraz mniej, właś-

nie te przedmioty przypominają 
o minionych latach żyrardowskiej 
Resursy. 

Ponieważ akcja trwa cały czas 
mamy nadzieję, że już wkrótce 
zaprezentujemy Państwu kolej-
ne interesujące pamiątki, do udo - 
stępniania którym mocno zachę-
camy. 

red. Fot. udostępniona przez Panią Irenę Jóźwiak

Fot. ze zbiorów Pani Jolanty Dąbrowskiej



ŻYRARDÓW  I  Murowane Klimaty  I  czerwiec 201110

www.zyrardow.pl

CIEKAWE MIEjSCA

Jestem z Łowicza, nie mieszkam 
w Żyrardowie, z tym miastem 
łączy mnie tylko biznes, ale 

jestem zadowolony, że właśnie tutaj 
zdecydowałem się otworzyć pizzerię 
– mówi Tomasz Dąbrowski, 
właściciel Da Grasso w Żyrardowie. 
– Da Grasso przyjęło się wśród 
mieszkańców Żyrardowa, mamy 
spo    ro klientów. Choć bywają gorsze 
tygodnie, to generalnie jestem za
dowolony.  

Da Grasso zyskało uznanie 
klientów dzięki wyjątkowo dużej 
i smacznej pizzy. Obecnie w me -
nu jest około 75 rodzajów pizzy 
– z drobiem, owocami morza, 
wegetariańską, no i oczywiście te 
tradycyjne, najbardziej lubiane  
pizze np. Margeritha, Calzone, Wie-
jska, Havai. Choć pizza to główna 
pozycja w menu, można tutaj 
znaleźć również inne dania, między 
innymi kilka rodzajów sałatek, 
zapiekanki, lasagne, tortille, pie-
czone skrzydełka. Są również 
specjalne zestawy dla dzieci, które 
składają się z małej pizzy i soku.

– Najczęściej klienci zamawia   
ją pizzę Capriciosa, czyli tę najbar 
dziej tradycyjną z serem, szynka 
i pieczarkami – mówi Tomasz 
Dąbrowski. – Obecnie w Żyrardo
wie jest wiele pizzerii. Chyba ży

Z dobroczynnego wpływu jo -
du na nasz organizm zdaje  - 
my sobie sprawę wszyscy. 

Pierwiastek ten pomaga w przy-
padku nawracających schorzeń 
górnych i dolnych dróg odde cho-
wych, słabej odporności, alergii 
i wielu innych schorzeń, a jego 
zażywanie jest szczególnie pole-
cane osobom z niedoczynnością 
tarczycy. By móc skorzystać z tego 
dobroczynnego wpływu jodu na 
zdrowie, żyrardowianie nie mu-
szą już wybierać się w podróż 
nad morze, wystarczy odwiedzić 
znajdującą się przy ul. 1 Maja 
Jaskinię Solną, którą od listopada 
ubiegłego roku wraz z mężem 
prowadzi Joanna Szkop. 

– Pomysł na rozpoczęcie 
tego typu działalności związany 
był bezpośrednio ze stanem zdro
wia naszych dzieci, które bardzo 
często chorowały. Po pewnym cza
sie zauważyliśmy z mężem, że po
magają im wizyty w jaskiniach sol
nych i zadecydowaliśmy o otwarciu 
takiej jaskini w Żyrardowie. Okazało 
się, że jest duże zapotrzebowanie  
na tego typu usługi, byliś  my pozy
tywnie zaskoczeni dużym zaintere
sowaniem – przyznaje Joan    na  
Szkop. – Mamy wiele pla nów na 

rar  dowianie pokochali pizzę. Da 
Grasso stawia na jakość. Wszyst
kie produkty mamy świeże, dobrej 
jakości, a pizze są w dobrych ce
nach i myślę, że to właśnie przycią  
ga do nas klientów.   

Oferta skierowana jest głów-
nie do ludzi młodych, często pizze-

rozwinię cie działalności i uatrak
cyjnienie oferty, chcemy stworzyć 
ciekawe i kulturalne miej sce w Ży
rardowie – dodaje.

Przeciwwskazań do korzys-
tania z jaskini jest niewiele, doty - 
czą one przede wszystkim po-
ważnych chorób i urazów. Prze - 

Da Grasso to obecnie największa w Polsce sieć pizzerii i restauracji, składająca się z ponad 200 lokali w blisko 150 mias-
tach, nie mogło więc jej zabraknąć w Żyrardowie. Pierwsza pizzeria powstała w Łodzi pod koniec lat 90. XX w., u nas Da Grasso  
pojawiło się przy al. Partyzantów 7 osiem lat temu i cieszy się wśród żyrardowian niezmienną popularnością.

Jest w Żyrardowie miejsce, gdzie można poczuć się jak nad morzem. To Jaskinia Solna znajdująca się przy ul. 1 Maja 108,  
w której nie tylko można się doskonale zrelaksować, ale również dostarczyć swojemu organizmowi składników niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania. 

rię odwiedzają również całe rodziny.  
Najwyższa jakość, smak po-

traw oraz doskonała obsługa 
w pizzeriach i restauracjach 
Da Grasso zostały wielokrot-
nie docenione, zarówno przez 
klientów, jak i gre mia branżowe. 
Od 2007 roku sieć otrzymała wie - 

le nagród i wyróżnień, m.in.:  
w 2007 r. złoty Laur Konsumenta,  
w 2009 roku Jakość Roku, w 2008 r. 
Hermes w kategorii – sieć restau-
racji, w 2008 r. Grand Prix Konsu-
menta.

Żyrardowskie Da Grasso często 
uczestniczy w różnego rodzaju im-

prezach, szczególnie tych organi-
zowanych dla dzieci. – Niedawno  
dla jednej ze świetlic środowisko
wych woziliśmy w prezencie kilka 
sztuk pizzy raz w tygodniu – mówi 
pan Tomasz. – Jeśli ktoś się do 
nas zgłosi po taki rodzaj wsparcia,  
raczej nie domawiamy. 

Pizzeria często jest wypełnio-
na do ostatniego miejsca, dlate-
go dobrym wyjściem jest za mó - 
wienie pizzy do domu. Za do wóz 
na terenie miasta płaci się 3 zł, ale 
to nie odstrasza klien tów, wręcz 
przeciwnie – zamówień na dowóz 
jest znacznie więcej niż klientów  
w lokalu. 

Zadowolenie klientów spra-
wia, że Da Grasso wciąż szuka 
nowych rozwiązań, poszerza asor   - 
ty  ment. Od czerwca pizzeria za-
biera swoich klientów w ku   li  - 
nar  ną podróż do greckiej tawer ny 
z prawdziwie bałkańskimi przy-
sma   kami. Nowe, greckie smaki 
to wyjątkowe propozycje, w sam 
raz na letnią przekąskę. Polecamy 
mięsną zapiekankę alla Moussaka, 
z charakterystycznymi dla Grecji 
oliw kami, pożywną pitę z keba-
bem i bukietem świeżych warzyw 
oraz lekką, typowo grecką sałatkę.  
Da Grasso zaprasza na wakacyjną 
ucztę codziennie.                        

 red.

Żyrardowianie kochają pizzę

relaks niczym nad morzem

szkodą nie jest rów nież wiek  
– jaskinię mogą odwiedzać zarów-
no małe dzieci, a nawet niemowlę-
ta, jak i osoby starsze. Jaskinia Solna  
to miej sce stworzone z myślą o ca - 
łych rodzi nach, bo podczas gdy 
rodzi ce relaksują się na leżakach, 
malu chy mogą świet nie bawić się, 

korzy  stając ze znaj dujących się na 
miej scu zaba wek. Miejsce to można 
rów nież odwiedzić z grupą znajo-
mych (jedno cześnie w pomieszcze-
niu prze     bywać może 6 osób) lub, 
jeśli ktoś woli relaks bez udziału  
innych osób, całą salę można 
wynająć do swojej dyspozycji.     

Regeneracji i odprężeniu 
sprzy    jają relaksacyjna muzyka  
i nie  zwykły wystrój wnętrza two-
rzony przez sprowadzone z Pakista-
nu bryły solne, którymi wyłożono 
ściany. W pomieszczeniu znajdują 
się także tężnia i ciek wodny. Dzięki 
temu podczas trwającego 45 mi-
nut seansu nasz organizm może 
wchłonąć taką samą ilość cennych 
składników, jak podczas kilkudnio-
wego pobytu nad morzem.  

Z efektów wizyt w Jaskini Sol-
nej zdało już sobie sprawę wielu 
żyrardowian, a tych którzy dotąd 
nie mieli okazji odwiedzić tego 
wyjątkowego miejsca, z pew no-
ścią przekonają prawdopodobnie 
najniższe w kraju ceny za skorzys-
tanie z tego typu usługi i atrak-
cyjne rabaty. Na uwagę zasługują 
bony upominkowe, które można 
podarować bliskim i sprze da wa - 
ne na miejscu produkty, jak 
choćby regenerujące organizm 
sole kąpielowe, różnego rodzaju 
świecz  niki i lampy solne.  

Jaskinia czynna jest codzien-
nie, od poniedziałku do soboty  
w godz. 9.00 - 21.00, a w niedzielę 
w godz. 11.00-21.00. 

red.

www.dagrasso.pl/zyrardow/

www.jaskiniasolna-zyrardow.pl.
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KULTURA

Siódma edycja Europejskich Integracji Muzycznych przeszła do historii. W dniach 20 – 21 maja Centrum Kultury w Żyrardowie 
było miejscem, w którym królowała muzyka jazzowa w wykonaniu zarówno młodych, początkujących muzyków, jak i wybit-
nych artystów jazzowych. 

Makumi Bashika Trio  
zwycięzcą Vii edycji europejskich integracji Muzycznych 

W tym roku zaprezentowało 
się osiem zespołów: FU-
SION GENERaTION 

PROJECT (WARSZAWA-PŁOCK), 
MaKUMI BaSHIKa TRIO  (WAR-
SZAWA / WARKA / KATOWICE), 
U.R.W.a.K.wintet (WROCŁAW), 
DAKTARI (WARSZAWA), U.S.G. 
(WARSZAWA), MaRy JaZZ QUIN-
TET (WROCŁAW), OMNIVORE 
(DZIERZGOŃ) i RUM (WARSZAWA).

Grand Prix VII Europej skich  
Integracji Muzycznych jury przy - 
znało zespołowi Makumi Bashi-
ka Trio. I Nagrodę odebrały ze-
społy Fusion Generation Project 
i U.S.G. Natomiast II Nagrodę 
otrzymał zespół U.R.W.a.K.wintet.  

Nagrody finansowe dla laure-
atów ufundował Prezydent Miasta 
Żyrardowa.

Ponadto jury postanowiło 
przyznać wyróżnienia indywidu-
alne dla:

agaty Majewskiej z zespołu 
Mary Jazz Quintet,

adama Lemańczyka z zespołu 
Omnivore,

Łukasza Kokoszko z zespołu 
U.R.W.A.K.wintet”,

Tomasza adamczaka z zespołu 
„U.R.W.A.K.wintet”,

Pawła Urowskiego z zespo łu 
„U.R.W.A.K.wintet”.

Spotkanie z tak barwną po-
stacią przyciągnęło do Cen-
trum Kultury dziesiątki osób 

zainteresowanych wysłuchaniem 

Nagrodę w postaci udziału  
w Festiwalu Kultury Studenckiej 
FaMa 2011 w Świnoujściu  bez eli  - 
minacji otrzymał zespół Omnivore.

Nagrodę specjalną od prze-
wodniczącego jury Włodka Pawlika 
przyznano zespołowi Omnivore.

Wydarzeniem towarzyszącym 
była przygotowana specjalnie na 
tegoroczne EIM wystawa fotografii 
żyrardowskiego artysty Pawła 
Owczar     czyka pt. ,,Oblicza jazzu”, 
zaprezentowana w holu Centrum 
Kultury. 

Finał tegorocznych EIM, 
nale    żał do twórców nastrojowe-
go albumu ,,Struny na ziemi” 
prezentującego muzykę Włodka 
Pawlika do wierszy Jarosława 
Iwaszkiewicza. Razem z kompozy-
torem, cenionym pianistą jazzo-
wym, Włodkiem Pawlikiem zagrali 
Paweł Pańta – znakomity kontra-
basista jazzowy i klasyczny, Cezary 
Konrad – najlepszy polski perku-
sista jazzowy i Mikołaj Wielecki – 
wybitny perkusjonista. Wyśmienita 
muzyka jazzowa była tłem do po-
ezji Iwaszkiewicza w interpretacji 
wokalnej najwybitniejszych pol-
skich wokalistów jazzowych – Lory 
Szafran i Marka Bałaty. To był 
naprawdę mocny finał VII edycji Eu-
ropejskich Integracji Muzycznych  
i wielkie wydarzenie muzyczne.

red. Lo
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polska jest najciekawsza europejskie Forum Muzyczne 
– za nami kolejny koncert Na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury 

gościła w Żyrardowie Elżbieta Dzikowska - znana podróżniczka, historyk 
sztuki, sinolog, reżyser i operator filmów dokumentalnych, autorka wielu 
książek, programów telewizyjnych oraz wystaw sztuki współczesnej. W dniu 20 maja, w kościele 

pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego, odbył się ko-

lejny koncert organowy w ramach 
Europejskiego Forum Muzyczne-
go. Na kościelnych organach za-
grał Emanuel Bączkowski, fina  - 

opowieści o egzotycznych podró-
żach Elżbiety Dzikowskiej. Znana 
podróżniczka wspominała swoje 
liczne wyprawy, w których prawie 

zawsze towarzyszył jej mąż, Tony 
Halik. Dzieliła się wspomnieniami  
z podróży po krajach Europy i Ame-
ryki Południowej, tajemniczych za - 
kątkach Azji i dzikich ziemiach Czar  - 
nego Lądu. Wspomnieniom towa-
rzyszył pokaz zdjęć, który był do-
skonałym tłem dla jej opowieści.

– Znam cały świat, ale uwa
żam, że Polska jest  najciekawsza 
– podsumowała spotkanie  El żbie - 
ta Dzikowska, zachęcając jedno-
cześnie do czytania książek z cyklu 
„Groch i kapusta, czyli podróżuj  
po Polsce.

Elżbieta Dzikowska okazała się 
przemiłą i otwartą osobą. Jesz cze 
długo po spotkaniu rozdawała auto-
grafy i rozmawiała z publicz nością 
zgromadzoną w Centrum Kultury. 

Spotkanie z podrózniczką, 
a  zarazem pisarką, było kolejnym 
przedsięwzięciem zorganizowa-
nym przez bibliotekę w ramach 
projektu ,,Czytaj w Żyrardowie”.   

red.

lista Ogólnopolskich i Międzyna-
rodowych Konkursów Organo wych 
m. in. w Częstochowie i w Ba - 
warii. Publiczność wysłuchała także 
kompozycji, w większości autor-
skich, w wykonaniu gitarzysty Ro-
mualda Erenca.                            red.
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17 czerwca

miejsce
godz.

wstęp

EUROPEJSKIE FORUM MUZyCZNE
wystąpi Magne H. Draagen [organy]

kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
20.00
wolny

8 lipca

miejsce
godz.

wstęp

EUROPEJSKIE FORUM MUZyCZNE
wystąpi Walter D’Arcangelo [organy]

kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
20.00
wolny

17 czerwca

miejsce
godz.

wstęp

KaBaRET aNI MRU MRU
Nowy program: “Czerń czy biel”

Centrum Kultury w Żyrardowie
17.30
40 PLN i 35 PLN (balkon)

19 czerwca

miejsce
godz.

wstęp

KONCERT PaRKOWy 
wystąpią: Orkiestra dęta PSM I i II st. i Chór PSM II st.

Park Miejski im. K. A. Dittricha
16.00
wolny

18 czerwca
miejsce

godz.
wstęp

KONCERT Damiana Skoczyka & the Pupils

Centrum Kultury w Żyrardowie
20.00
10 PLN

18 czerwca

miejsce
godz.

wstęp

OTWaRCIE ZaLEWU ŻyRaRDOWSKIEGO
atrakcje dla dzieci i młodzieży

ul. Ziołowa
10.00 - 19.00
wolny

18 czerwca

miejsce
godz.

wstęp

MECZ PIŁKI NOŻNEJ O MISTRZOSTWO IV LIGII
Żyrardowianka - LKS “Skra Obory”

Stadion piłkarski, ul. Piastowska
16.00 
5 PLN, 3 PLN  (ulgowy)

19 czerwca

miejsce
godz.

MECZ CHaRyTaTyWNy
Radni Miasta Żyrardowa - Mistrzynie Polski w koszykówce
kadetek U-16

Hala sportowa przy ul. Jodłowskiego 25/27
18.00 

26 czerwca

miejsce
godz.

wstęp

KONCERT PaRKOWy 
wystąpi Kwartet KONTRA 

Park Miejski im. K. A. Dittricha
16.00
wolny

24 czerwca

miejsce
godz.

wstęp

WIELKIE POWITaNIE WaKaCJI
wystąpią: Artur Patanowski, DJ Magic Set, 
Long & Junior, Akcent

Tor kolarski, ul. Żeromskiego 13
17.00 
10 PLN (przedsprzedaż), 15 PLN (w dniu koncertu)

25 czerwca

miejsce
godz.

wstęp

FaBRyKa FESTIWaL
wystąpią: DJ’S MATUSH, SIMON’S, MARYO, SMITH i inni

Tor kolarski, ul. Żeromskiego 13
16.30 - 22.30
10 PLN

3 lipca

miejsce
godz.

wstęp

KONCERT PaRKOWy 
wystąpi Towarzystwo Śpiewacze „Echo” 

Park Miejski im. K. A. Dittricha
16.00
wolny

3 lipca

miejsce
godz.

wstęp

ŻyRaRDOWSKI SaLON MUZyCZNy
Recital fortepianowy Maciej Wota 

Kaplica Ewangelicko – Augsburska ul. Żeromskiego 7 C 

12.00
wolny

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na operację Mistrzyni Polski  
w koszykówce, Zuzi Wrzesień.

Podaj Dalej ... 
animatorzy Dobrego Życia za-

praszają na projekcję filmu “Podaj 
dalej”, która odbędzie się 19 czer - 
wca, o godz. 12.00, w Centrum 
Kultury. Będzie to również okazja, 
by pomóc podopiecznym placówek 
opiekuńczo – wychowawczych w Ży-
rar dowie. 

Film „Podaj dalej” to opowieść  
o chłopcu, który stworzył projekt ma - 

jący na celu niesienie pomocy. Roz-
poczyna od trzech osób, z których 
każda pomaga trzem innym osobom, te 
pomagają następnym trzem, aż w koń-
cu każdy dla każdego robi coś dobrego. 
Wprowadzony w życie plan chłopca 
działa, ale nie tak jak tego oczekiwał. 
Jego świat zmienia się rady kalnie. 

Jest to dramat z 2001 r., prod. USA, 
reżyseria: Mimi  Leder, scenariusz: Les-
lie Dixon.  

Projekcja filmu połączona jest  
z akcją charytatywną. Jako ,,wejściówki” 

na film mile widziane będą zabawki 
edukacyjne, gry, artykuły  szkolne lub 
słodycze. Dary przekazane zostaną 
dzieciom z placówek opiekuńczo  
– wychowawczych w Żyrardowie.

– Uważamy, że jest to dobry i tani 
sposób na pomoc, a za razem szerzenie 
dobra w naszym najbliższym otoczeniu 
– podkreślają Animatorzy Dobrego 
Życia – Jeżeli akcja ta zakończy się 
sukcesem, chcielibyśmy w przyszłości 
pomóc innym dzieciom z terenu nasze
go miasta.                                           red.


