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To pierwsze, tak znaczące środki � nansowe, 
jakie kierujemy, dzięki wsparciu unijnemu, 
na promocję gospodarczą Miasta. Mam wielką 

nadzieję, że realizacja projektu przyniesie 
wymierne korzyści zarówno podmio-

tom gospodarczym działającym na 
terenie Żyrardowa, jak również całej 

społeczności naszego Miasta.
W ubiegłej kadencji koncen-

trowaliśmy nasze wysiłki na roz  -
budowie infrastruktury miej skiej.
Poprzez miejskie spółki – PGK 
i PEC – dzięki skutecznym stara-
niom o środki zewnętrzne, na
przestrzeni ostatnich lat zainwe -

stowaliśmy ponad 150 milionów złotych w rozbudowę i mo dernizację 
sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej i wodociągowej, w moder nizację oczy-
szczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody pit nej na
Sokulu, a także budowę i modernizację dróg. Są to znaczące środki, 
które odczuwalnie  poprawiły stan infrastruktury w naszym mieś cie, 
a w ślad za tym podniosły komfort życia mieszkańców. W bieżącej kadencji 
możemy zatem więcej uwagi poświęcić rozwojowi gospodarczemu 
Żyrardowa i wykorzystaniu dostępnych samorządowi narzędzi, służących 
tworzeniu warunków sprzyjających generowaniu nowych miejsc pracy. 
Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie właśnie realizacja projektu 
Żyrardów fabryka możliwości - promocja gospodarcza Mazowsza. 

Wierzę, że projekt ten nie tylko pozwoli wzmocnić promocję 
gospodarczą Żyrardowa, ale również pozwoli nam lepiej poznać potrzeby 
i oczekiwania lokalnych przedsiębiorców, a to z kolei ułatwi nam plano-
wanie kolejnych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi żyrardowskich 
� rm i ożywieniu lokalnego rynku pracy.

Andrzej Wilk, Prezydent Miasta Żyrardowa

Na początku lipca w Żyrardowie goś  -
ciła ekipa � lmowa z Berlina, która na 
zlecenie Komisji Europejskiej nagry -
wała klip prezentujący zabytkową 
osa dę fabryczną. To jedno z działań 
promocyj nych podejmowanych przez
Komisję Europejską w związku z wy-
graną Miasta Żyrardowa w polskiej 
edycji konkursu EDEN. Klip będzie 

miał swoją premierę pod koniec września tego roku w Brukseli pod-
czas Europejskiego Dnia Turystyki.  >> str. 4

Po wybudowaniu w 2007 r. pierwszego 
odcinka ul. Wasilewskiego, od ul. św. 
Jana do ul. ks. P. Skargi, przyszedł czas 
na budowę drugiego odcinka, od ul. ks. 
P. Skargi do ul. gen. J. Bema. Powstanie 
tu ciąg pieszo – jezdny, który zostanie 
oznakowany jako strefa zamieszkania. 
Zaprojektowana docelowa organizacja 
ruchu utrzyma ruch dwukierunkowy 
na tym odcinku.  >> str. 4

Wydawca Urząd Miasta Żyrardowa
Siedziba i adres redakcji Wydział Promocji i Kultury
Plac Jana Pawła II nr 2, 96-300 Żyrardów
tel./fax: (46) 856 76 09
e-mail: promocja@zyrardow.pl, www.zyrardow.pl
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Pół miliona na promocję 
gospodarczą Żyrardowa

Projekt Żyrardów fabryka możliwości - promocja gospodarcza Mazowsza 
jest jednym z 11 projektów, które dzięki do� nansowaniu unijnemu będą 
realizowane w najbliższych miesiącach na terenie Mazowsza. Żyrardów 
na działania z zakresu promocji gospodarczej Miasta i regionu Mazowsza 
otrzyma pół miliona złotych.

Z MIASTA

CIEKAWI LUDZIE

SPORT

CIEKAWE MIEJSCA

Park Miejski im. Karola Augusta Dittri-
cha, założony w II połowie XIX wieku, 
posiada kilkaset cennych drzew, w tym
11 uznanych za pomniki przyrody. 
Fundacja Ochrony Środowiska w Ży-
rardowie w partnerstwie z Miastem Ży -
rardów opracowała dendrologiczną 
ścieżkę edukacyjną. Przy 25 drzewach 
najcenniejszych przyrodniczo zamonto-
wane zostały tabliczki z opisem tych 
okazów.   >> str. 9

Z Robertem Jasińskim, prezesem Dy -
skusyjnego Klubu Filmowego i po -
my słodawcą utworzenia Galerii Kan -
tor Sztuki w Żyrardowie, rozma-
wiamy m.in. o znaczeniu sztuki w ży -
ciu człowieka, żyrardowskiej kulturze
oraz o utworzeniu w naszym mieście
� lii Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii 
Filmowej Andrzeja Wajdy.   >> str. 8

To był wyjątkowy sezon dla OSiR-Trój -
ka Żyrardów, okraszony złotym meda-
lem Mistrzostw Polski Kadetek (rocz nik
1995/96). Jednak na wysokości zada nia
stanęły wszystkie zespoły. Zwycięstwo 
kadetek w Mistrzostwach Polski przyć-
miło nieco ogromny sukces drużyny 
koszykarek z ZSP nr 3 (rocznik 1998), 
która postanowiła pójść w ślady swoich 

starszych koleżanek i w Elblągu wygrała Finał Krajowy Mistrzostw Polski 
Szkół Podstawowych w Minikoszykówce ,,Olimpijska Energa”!  >> str. 8

ZAPRASZAMY NA SPACER PO PARKU 
DITTRICHA

SZTUKA JAKO PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI 
I EKSPRESJI

KOSZYKARKI Z ZSP NR 3 
MISTRZYNIAMI POLSKI

POWSTAJE KLIP PROMUJĄCY ŻYRARDÓW

BUDOWA DRUGIEGO ODCINKA 
UL. WASILEWSKIEGOPod koniec grudnia ubiegłego 

roku Miasto Żyrardów zło ży-
ło wniosek pod nazwą:

ŻYRARDÓW FABRYKA 
MOŻLIWOŚCI 

– PRO  MOCJA GOSPODAR CZA 
MAZOW SZA.

Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego w połowie czerwca br. 
zatwierdził listę rankingową pro-
jektów w ramach konkursu z Prio-
rytetu I „Tworzenie warunków dla 
rozwoju potencjału innowacyjne -
go i przedsiębiorczości na Ma zo-
w szu” dla Działania 1.7 „Promo cja
gospo darcza” Regionalne go Pro -
gra mu Ope racyj nego Woje wó dzt -
wa Ma zo wieckie go 2007-2013.

Projekt Żyrardów fabryka 
możliwości – promocja gospodar-
cza Mazowsza jest jednym z 11 
projektów, które dzięki do� nanso-
waniu unijnemu będą realizowa ne 
w najbliższych miesiącach na te-
renie Mazowsza.

Żyrardów z funduszy UE 
otrzyma 499 907,85 zł (85%) na 
realizację zadań z zakresu promocji 
gospodarczej Miasta oraz regionu 
Mazowsza. Całkowita wartość pro-
jektu wynosi 588 126,88 zł.

– To pierwsze, tak znaczne 
środki � nansowe, jakie kierujemy,
dzięki wsparciu unijnemu, na pro-
mocję gospodarczą Miasta – mówi 
prezydent Andrzej Wilk. – Z całą
pewnością przyniosą wymierne 
korzyści dla � rm działających 
na terenie Żyrardowa, jak i dla 
mieszkańców naszego Miasta. 

W RAMACH PROJE KTU
ŻYRARDÓW FABRYKA 
MOŻLIWOŚCI – 
PRO  MOCJA GOSPODAR CZA 
MAZOW SZA
PLANU JE SIĘ REALI ZACJĘ
NASTĘPUJĄCYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Uruchomienie portalu gospo-
darczego miasta Żyrardowa
Portal ma być źródłem informacji 
o wdrażanych przez władze mia-
sta formach zachęt i ulg inwes-
tycyjnych, w celu pozyskiwania 
potencjalnych inwestorów krajo-
wych i zagranicznych.

Stworzona zostanie baza da-
nych służąca rozwojowi gospo-
darczemu regionu, stymulująca 
napływ inwestycji, w tym m.in. 
baza ofert inwestycyjnych w pięciu 
językach. Pomoże to nie tylko 
przygotować materiały promocyj-
ne, ale również nawiązywać kon-
takty z przedsiębiorcami. Ponadto 
funkcjonować będzie internetowe 
Centrum Obsługi Inwestora.  

Publikacje promocyjne
Wydane zostaną dwie publikacje 
promujące Miasto Żyrardów i miej  -
skie tereny inwestycyjne. Przygo-
towane zostaną w pięciu językach 
(polskim, angielskim, rosyjskim, 
niemieckim, francuskim), w nakła-
dzie 2000 egzemplarzy każda, 
a rozdawane na zorganizowanych 
targach i imprezie wystawienni-
czo-targowej. Ponadto przesłane 
będą do wyselekcjonowanej grupy 
inwestorów zainteresowanych roz-
po   częciem działalności w Polsce 
Centralnej.

Misje gospodarcze promujące 
przedsiębiorców
Zorganizowane zostaną wyjazdy 
na misje gospodarcze na między-
narodowe targi odbywające się 
na terenie Polski. Na podstawie 
wery � kacji zostanie wybranych
9 � rm z terenu Żyrardowa, pre-
zentujących trzy różne branże. 
Będą one uczestniczyły w misjach
gospodarczych, związanych z pro-
wadzoną przez nie działalnością 
gospodarczą.  

Organizacja i obsługa targów 
oraz imprezy targowo-wysta-
wien niczej 

W Żyrardowie zorganizowana zo-
stanie impreza o charakterze tar-
gowo-wystawienniczym, której ele -
mentem będzie konferencja na 
temat potencjału inwestycyjne-
go Miasta Żyrardowa, powiatu,  
regionu Mazowsza oraz trzy 
odczy ty dotyczące branż specja li-
stycznych charakterystycznych dla
naszego miasta. Targi również 
planuje się zorganizować w Ży-
rardowie. Przewidywana licz ba
wystawców, to około 60 – 70 � rm.
Wystawcy zostaną podzielni na
następujące kategorie: przedsię-
biorcy, instytucje z tzw. otoczenia 
biznesu, stoisko Miasta Żyrardowa 
z ofertą inwestycyjną.

– Zaraz po podpisaniu umowy 
o do� nansowanie, będziemy mogli 
przystąpić do realizacji projektu. 
Mam nadzieję, że jeszcze w tym 
roku zostanie uruchomiony por-
tal gospo darczy Miasta, wydane 
zostaną pu blikacje promujące Ży  -
rardów i � r my z terenu naszego
Miasta oraz zorganizowane zosta -
ną wyjazdy na misje gospodar -
cze – informuje naczelnik Wydziału 
Funduszy Europejskich, Jacek 
Grzon    kowski.                 

                                                 red.

To pierwsze, tak znaczące środki � nansowe, 
jakie kierujemy, dzięki wsparciu unijnemu, 
na promocję gospodarczą Miasta. Mam wielką 

nadzieję, że realizacja projektu przyniesie 
wymierne korzyści zarówno podmio-

tom gospodarczym działającym na 
terenie Żyrardowa, jak również całej 

społeczności naszego Miasta.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
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ZNANI O NASZYM MIEŚCIE

ZAPRASZAMY NA SPACER PO PARKU 
DITTRICHA

SZTUKA JAKO PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI 
I EKSPRESJI

KOSZYKARKI Z ZSP NR 3 
MISTRZYNIAMI POLSKI

Kontrabasista, basista elektry-
czny, ukończył Akademię Muzyc z  -
ną im. F. Chopina w Warszawie 
w klasie kontrabasu Andrzeja 
Mysińskiego oraz Studium Jaz-
zowe przy ul. Bednarskiej u Zbig-
niewa Wegehaupta. 

Paweł Pańta

Był członkiem Gustav Mahler 
Jugendorchester, współpracował 
z kwintetem smyczkowym I So listi 
di Varsavia, występował z między-
narodową orkiestrą Philharmo-
nie der Nationen. Od 1994 roku 
związany jest z Polską Orkiestrą 
Radiową.

Jako jazzman wchodził w skład 
licznych zespołów - Andrzeja Kury-
lewicza, Zbigniewa Namysłow skie-
go, Marcina Małeckiego, Roberta 
Majewskiego, Filipa Wojciecho w -
skiego. Od lat realizuje wspólne 
projekty muzyczne z Włodkiem 
Pawli kiem. 

Jest laureatem czwartej edy-
cji Międzynarodowego Konkursu 
Improwizacji Jazzowej w Katowicach.

Żyrardów to fascynujące mias-
to, które zawsze potra�  mnie czymś 
zaskoczyć! Przez siedem lat, odkąd 
przyjeżdżam do Żyrardowa na kolej-
ne edycje Europejskich Integracji Mu-
zycznych, co roku odkrywam tutaj 
nowe, ciekawe rzeczy.

Podczas tegorocznego pobytu 
w Żyrardowie ogromne wrażenie 
zro   bił na mnie pięknie odnowio ny 
budynek Resursy. Jest to naprawdę 
wspania ły, pięknie odrestau rowa ny
obiekt, z któ rego Miasto może być
dumne. Mam nadzieję, że kolejna edy   -
cja Europejskich Integracji Muzycz-
nych odbędzie się właśnie w Resursie.

Przy okazji wizyty w Resursie 
dowiedziałem się, że od września 
rusza w Żyrardowie � lia Mistrzow-
skiej Szkoły Reżyserii Filmowej An-
drzeja Wajdy. Jestem pod wra żeniem, 
że włodarzom miasta udało się 

nawiązać współpracę 
z tak prestiżową 
placówką. Myślę, że
obecność Szkoły, 

wzbo gaci ofer tę kul -
turalną Żyrardo wa
o zupełnie no we 
propozycje.

Żyrardów, to 
na prawdę unikalne miasto. Jako
muzyk mam przyjemność podró-
żować po wielu mniejszych 
i większych miastach. Na tle 
miejscowości, które miałem okazję 
dotąd odwiedzić, Żyrardów ze swą 
wyjątkową architekturą, wyjątkową 
zabudową i wyjątkowym klimatem, 
rzeczywiście przykuwa uwagę.  

Mam nadzieję, że odnawianie 
zabytkowej osady fabrycznej będzie 
kontynuowane, że renowacji pod-
dane zostaną nie tylko te najbardziej 
okazałe obiekty użyteczności pub-
licznej, ale również budynki  mieszkal-
ne, tak aby poza wyekspono waniem 
walorów żyrardowskiej osady fabry-
cznej, podniósł się także stan dard 
życia zamieszkujących ją ludzi. 

Paweł Pańta 

W piątek, 15 lipca, w Żyrardowie gościł Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski. Spotkanie wicemarszałka z pre -
 zydentem Andrzejem Wilkiem dotyczyło m.in. modernizacji drogi
wojewódzkiej nr 719, w granicach miasta, planowanej do realizacji
wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mias to
Żyrardów. - Rozmowy w sprawie remontu tego odcinka drogi trwały tak 
długo, że najwyższy czas wziąć się do pracy - powiedział podczas spo t kania 
wicemarszałek Strzałkowski.   

Modernizacja ul. Reymonta i Jaktorowskiej 
ruszy w przyszłym roku

Remonty budynków mieszkalnych

Jest to inwestycja, o realizację 
której prezydent Żyrardowa 
zabiegał od dawna. W roku 

2010, po podpisaniu umowy z Ma  -
zowieckim Zarządem Dróg Woje-
wódzkich, Miasto wykonało do-
kumentację projektową. 

W RAMACH INWESTYCJI 
PLANOWANA JEST M.IN.:

przebudowa chodników 
i zjaz  dów do posesji

budowa ścieżek rowerowych 
w ul. Reymonta i Jaktorowskiej 

budowa dwóch nowych sy -
 gnalizacji świetlnych w ulicy

Jakto rowskiej, przy skrzy żowa-
niu z ulicą Lelewela oraz w ulicy 
Reymonta, przy skrzyżowaniu 
z ulicą Św. Jana. 

Podczas piątkowego spot-
kania rozmawiano o szczegółach 
inwestycji, padły też z obu stron 
ważne deklaracje. Prezydent An-
drzej Wilk zdecydował o udziale 
� nansowym Miasta w wysokości 
40 proc. wartości inwestycji. Nato-
miast wicemarszałek Strzałkowski 
zapowiedział, że inwestycja po-
winna rozpocząć się w przyszłym 
roku. Jest to możliwe, ponieważ 
inwestycja w zasadzie jest już go-
towa do realizacji. Oprócz przygo-

towanej przez Miasto Żyrardów 
dokumentacji projektowej, jest już 
także wydane zezwolenie na jej 
wykonanie.      

– Nie ustajemy w wysiłkach, 
ażeby modernizację drogi nr 719 
w granicach miasta Żyrardowa 
jak najszybciej przeprowadzić 
– powiedział Krzysztof Strzał-
kowski. – Ogromnie cieszy mnie 
to, że Miasto Żyrardów chce 
partycypować w kosztach inwesty-
cji. Bardzo cenimy sobie współpracę 
z prezydentem. Czynimy starania, 
aby jak najszybciej s� nalizować 
porozumienie w zakresie miejskie-
go odcinka drogi nr 719. Każde 

wsparcie � nansowe samorządów 
gminnych i powiatowych we wspól-
nych przedsięwzięciach jest bardzo 
cenne i z tego powodu takie in-
westycje należy traktować prioryte-
towo. Dlatego chcemy rozpocząć 
tę inwestycję tak szybko, jak jest to 
możliwe. Tym bardziej, że prace bę-
dą musiały być rozłożone w czasie, 
tak aby przeprowadzić tę inwestycję 
bez paraliżu komunikacyjnego.   

Szacunkowe koszty inwesty-
cji sięgają kwoty 10 mln zł, przy 
czym kwota ta zostanie urealniona 
w przetargu.

– Cieszę się że pan marszałek 
jest doskonale zorientowany w pro -

   blemach Żyrardowa – do dał pre -
zydent Andrzej Wilk. – Z peł nym 
optymizmem patrzę na rok 2012. 
Inwestycja ta jest dla nas bardzo 
ważna, ma na celu przede wszyst-
kim poprawę bezpieczeństwa ru-
chu pieszych i rowerzystów na 
tym odcinku drogi. To  niezwykle 
istot ne szczególne teraz, bowiem 
po oddaniu do użytku obwodnicy, 
z pewnością nastąpi natężenie ru-
chu samochodów w ul. Reymonta 
i Jaktorowskiej. Tak więc deklaracja 
ze strony pana marszałka realizacji 
inwestycji w latach 2012 – 2013 jest 
dla mnie satysfakcjonująca.    

red.

ul. Mireckiego 64

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej realizuje dwie duże inwesty-
cje w budynkach mieszkalnych usytuowanych w centrum miasta, przy 
ul. 1 Maja 59 i Mireckiego 64. Prowadzone są tu kapitalne remonty dachów. 
Inwestycje cieszą tym bardziej, że dotyczą zabytkowych budynków, 
usytuo wanych na terenie XIX-wiecznej osady fabrycznej. O wykonaniu 
remontów dachów zdecydowały Wspólnoty Mieszkaniowe, które wspólnie 
z Miastem Żyrardów ponoszą koszty tych inwestycji.    

Inwestycja w budynku przy 
ul. 1 Maja 59 obejmuje m. in.:
przemuro wanie kominów, ro -

bo ty ciesielskie i stolarskie, zwią-
zane z wymianą ele mentów kon-
strukcyjnych dachu oraz roboty 
pokrywcze i bla charskie. Biorąc 
pod uwagę zakres prac, wielkość 
budynku oraz jego zwieńczenie 
charakterystycznym da chem man-
sardowym, w którym osadzone są 
okna, to bardzo duża i kosztowna in-
westycja o wartości 352 728,91 zł.
Wspólnota Mieszkaniowa zgroma-
dziła na ten remont środki w wy-
sokości 112 728,91 zł. Pozostałą 
kwotę pozy skano, zaciągając kre -
dyt. Wspólnota Mieszkaniowa,
którą tworzy sześciu właścicieli 
indywidualnych, zgodnie ze swo -
imi udziałami w nie  ruchomości, 
pokrywa 13% wartości inwestycji, 
natomiast Miasto Żyrardów - 87%. 
Zakończenie prac przewiduje się 
31 sierpnia br.

W budynku przy ul. Mireckie-
go 64 zakres prac realizowanych 
w ramach remontu dachu jest 
szerszy. Tutaj, po wykonaniu nie-
zbędnych prac rozbiórkowych, 
ko    nieczne było przemuro wanie
ścia       nek działowych oraz ścianki 
kolan  kowej, a roboty ciesielskie 
i stolarskie polegały m.in. na 
wymia nie całej więźby dachowej. 

Prace zakończą się wymianą pokry-
cia dachowego. Wartość inwesty-
cji wyniesie 92 358,98 zł. W tym 
budynku udział Miasta Żyrardów 
w kosztach remontu jest jeszcze 
większy, stanowi aż 94%, bowiem 
we Wspólnocie Mieszkaniowej 
jest tylko jeden właściciel indy-
widualny, który pokryje, stosownie 
do swojego udziału w nie ru cho-
mości, 6% wartości inwesty cji. 
W budynku prace dobiegy już 
końca.

W tym roku jeszcze w dwóch 
budynkach administrowanych
przez Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Mie sz kaniowej przepro wadzo -
ne zo sta ną kompleksowe remon-
ty da chów – przy ul. Dekerta 12 

i Wittenberga 11. Ale to nie jedyne 
większe inwestycje planowane 
przez PGM do realizacji w tym roku. 
W trzech budynkach wykonany 
zo stanie remont instalacji elek -
trycznej – przy Konarskiego 6,
Mireckiego 63 i Słonecznej 4.
Natomiast pięć zabytkowych
budynków, usytu o wanych na te -
re nie osady fabrycz nej, podłą czo-
nych zostanie do miejskiej
sieci ciepłowniczej, co oznacza
konieczność wykona nia w nich 
instalacji centralnego ogrzewa-
nia. Inwestycja ta dotyczy bu-
dynków przy ul. Limanowskie-
go 17, Ściegiennego 3 oraz przy 
ul. Wy szyńskiego 2, 4 i 8. 

                                                 red.
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Powstaje klip promujący Żyrardów

Dwa dni zdjęciowe rozpo-
częły się w niedzielę od 
nagrania wnętrz muzeal-

nych i Panoramy Żyrardowa z 1899 r.
oraz koncertu Kwartetu Fuerte. 
Wśród � lmowanych obiektów zna-
lazła się także zabytkowa Resursa 
z odrestaurowaną salą balową. 
Realizowany projekt rewaloryzacji 
Resursy i Kręgielni idealnie wpisuje 
się w tegoroczny temat przewodni 
konkursu EDEN, jakim jest rewita-
li zacja miejsc i obiektów na cele 
turystyczne. 

Po południu ekipa � lmowa 
przeniosła się do Restauracji Szpu-
larnia, gdzie nagrywano postin-
dustrialne wnętrza zaadaptowane 
pod nowe funkcje. Oku kamery 
nie umknęły przepyszne potrawy 
orygi nalnie serwowane.

Drugiego dnia planem zdję-
ciowym stały się wnętrza Loftów de 
Girarda. Mieszkania modelo we w 
loftach oczarowały ekipę � lmową 
swym urokiem i designem. Sta-
rannie prowadzona rewitalizacja 
nowej przędzalni lnu przywraca 
dawny blask temu największemu 
zabytkowi żyrardowskiej osady, 
nadając nowy wymiar adaptowa-
nym przestrzeniom.

Kolejnym nagrywanym obiek-
tem był kościół pw. Maki Bożej 
Pocieszenia – serce zabytkowej 
osa   dy fabrycznej. Przed świątynią 
nagrano ujęcia, w których statystki 
zaprezentowały kostiumy z � lmu 
„Ziemia obiecana”, w celu oddania 
atmosfery panującej w XIX wieku. 

Poniedziałkowe popołudnie 

W dniach 2-4 lipca br. w  Żyrardowie gościła ekipa � lmowa z � rmy Media Consulta TV & Filmproduktion GmbH z Berlina, która 
na zlecenie Komisji Europejskiej nagrywała klip video prezentujący naszą zabytkową osadę fabryczną. Klip jest jednym 
z działań promocyjnych podejmowanych przez Komisję Europejską w związku z wygraną Miasta Żyrardowa w polskiej edycji 
konkursu EDEN.

przeznaczono na nagranie Sklepu 
Wokulskiego oraz Fabryki Lnu. Wy-
jątkowe wnętrza sklepu, wyroby 
lniane oraz hale fabryczne naj-
lepiej oddają klimat        

                

XIX-wiecznego Żyrardowa.
Poniedziałkowy dzień zdjęcio -

wy zakończył się późnym popo-
łudniem s� lmowaniem Parku Dit-

tricha oraz Placu Jana Pawła II wraz 
z otaczającymi go budynkami. 

Dwie wersje klipu – 3 minu-
towa oraz 1 minutowa – będą mia -
ły swoją premierę pod koniec 
września tego roku w Brukseli pod-
czas Europejskiego Dnia Turystyki.

Nagrany klip Miasto Żyrardów 
będzie mogło bezpłatnie wykorzy-
stywać w działaniach promocyj-
nych, m.in. podczas targów i innych 
imprez o charakterze promocyjno-
turystycznym.

Kolejnym działaniem promo-
cyjnym, związanym z wygraną Ży-
rardowa w konkursie EDEN, było 
wydanie przez Polską Organizację 
Turystyczną ulotki „Najlepsze 
atrakcje turystyczne Polski”. Pub-
likacja została załączona do czerw-

cowego wydania Gazety Wybor czej 
(30 czerwca 2011 r.) w nakładzie 
100 tysięcy egzemplarzy. Insert 
dołączony był m.in. do warszaw-
skiego wydania gazety. Zespół Za-
bytkowy Osady Fabrycznej – był 
jedną z atrakcji turystycznych za-
prezentowanych w ulotce. Ulotka 
,,Najlepsze atrakcje turystyczne 
Polski” dostępna jest bezpłatnie 
w Biurze Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miasta przy Placu Jana 
Pawła II nr 1 oraz w Wydziale Fun-
duszy Europejskich i Wydziale 
Promocji i Kultury przy Placu Jana 
Pawła II nr 2.

Serdecznie dziękujemy wszys-
tkim, którzy przyczynili się do pow-
stania klipu. 

red.

lepiej oddają klimat        

                

Internetowy Manager 
Punktów Adresowych

Budowa drugiego odcinka 
ul. Wasilewskiego

Urząd Miasta Żyrardowa uruchomił oprogramowanie 
,,Internetowy Manager Punktów Adresowych” służące 
do prowadzenia rejestru miejscowości, ulic i adresów. 
Na portalu www.zyrardow.punktyadresowe.pl możemy 
sprawdzić jakim numerem porządkowym oznaczona 
jest nieruchomość i przy jakiej ulicy znajduje się. 

Po wybudowaniu w 2007 r. pierwszego odcinka ul. Wasilewskiego, od 
ul. św. Jana do ul. ks. P. Skargi, przyszedł czas na budowę drugiego odcinka, 
od ul. ks. P. Skargi do ul. gen. J. Bema. Powstanie tu ciąg pieszo – jezdny, który 
zostanie oznakowany jako strefa zamieszkania. Zaprojektowana docelowa orga-
nizacja ruchu utrzyma ruch dwukierunkowy na tym odcinku.

Miasto Żyrardów jest pier-
wszą gminą w po wie cie
żyrardowskim po słu gu -

jącą się tak nowoczesnym na rzę-
dziem do prowadzenia rejestru 
miej scowości ulic i adresów.

– W rejestrze znajdują się 
wszystkie nieruchomości w mieście 
wraz z zaznaczonymi ulicami i ich 
numeracją – mówi Danuta Jawor-
ska, naczelnik miejskiego Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami. 
– Na dzień uruchomienia programu 
baza obejmowała 287 ulic i 7634 
punkty. Baza adresowa jest obec-
nie sprawdzana i będzie na bieżąco 
aktu alizowana, poprzez nanoszenie 
wszystkich zmian w  nazewnictwie 
dróg i numeracji budynków. 

ZAKRES PRAC OBEJMUJE:
budo wę kanalizacji desz-

czowej, 
przebudowę kolidującej sieci

 telekomunikacyjnej, 
wykonanie nawierzchni jez -

dni o szerokości 6 m z kolo rowej 
kostki betonowej na pod sypce 
cementowo – piasko wej,

po obu stronach jezdni pow -
staną tzw. opaski o szero kości 
1 m. wraz ze zjazdami do pose-
sji na podbudo wie z kruszywa 
łamanego z koloro wej kostki 
betonowej na podsypce cemen-
towo – piaskowej. 

Ponadto wykonane zostanie 
oznakowanie poziome i ustawione 
oznakowanie pionowe. 

Ważnym elementem projektu 
jest portal mapowy, umożliwiający 
użytkownikom wyszukiwanie ulic 
i adresów prezentowanych na pod-
kładzie mapy ewidencyjnej lub orto-
fotomapy (mapy lotniczej). Pros ta 
wyszukiwarka pozwala na szyb -
kie znalezienie określonego pun -
 ktu na mapie miejscowości. Stwa -
rza to wszystkim użytkowni kom 
portalu łatwy sposób korzy stania 
z urzędowej informacji adresowej.

Stworzenie Internetowego Ma-
 na gera Punktów Adreso wych to za  -
danie nałożone na samorządy dy -
 rektywą INSPIRE i Ustawą o Infra-
strukturze Informacji Prze s trzennej.

red.

Inwestycję realizuje żyrardow -
ska � rma ELD-MAR Roboty Drogo-
we wyłoniona przez Prezydenta 
Miasta Żyrardowa w drodze prze-
targu nieograniczonego. Umowa 
z wykonawcą podpisana została 
w dniu 5 maja br. 

– Na tę chwilę wykonane zo  -
stały prace związane z przebudową 
sieci telekomunikacyjnej oraz rozpo-
częto budowę kanalizacji deszczo-
wej – informuje Zdzisława Piątek, 
na czelnik Wydziału Roz  woju Mias -
ta i Inwestycji UM. – Z uwa gi na 
kolizję zaprojektowanej kana li za cji
deszczowej z rowem odwa d nia-
jącym zlokalizowanym w ul. Skar  -
gi wykonana została dodatko wa 
studnia rewizyjna z osadnikiem 

umożliwiającym właściwe odpro-
wa dzenie wód powierzchniowych 
z budowanego odcinka ul. Wasilew-
skiego, jak i funkcjonowanie rowu 
przyjmującego wody z ulicy Skargi.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 
320 tys. zł. Zgodnie z umową, bu-
dowa ulicy powinna zakończyć się 
30 września tego roku. 

red.



lipiec/sierpień 2011  I  Murowane Klimaty  I  ŻYRARDÓW 5

Skład Mistrzyń Polski: Milena Kalkosińska, Joanna Kaźmierska, Adrian -
na Dulbińska, Natalia Gejcyg, Olga Chechłacz, Weronika Nowakowska, Julia 
Niemojewska, Magda Kozłowska, Oliwia Nowak, Klaudia Stasiak, Marta Nitkie-
wicz, Paulina Ciesielska, Emilia Fenig. 

Trener: Robert Janiszewski.

Z MIASTA

SPORT

Miasto Żyrardów przystąpiło do kolejnej edycji Konkursu ZDROWA GMINA. Odwiedzając przychodnię lekarską czy załatwiając 
sprawę w Urzędzie Miasta można zauważyć ulotki zachęcające do wykonania badań cytologicznych, mammogra� cznych 
czy kolonoskopii. Są to badania pro� laktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych. Wykonując 
te badania dbamy o swoje zdrowie, a naszemu Miastu dajemy szansę na zwycięstwo w konkursie. 

OSIR TRÓJKA LIDEREM NA MAZOWSZU 
Zajmowane przez wszystkie zespoły OSiR Trójka czołowe miejsca w rozgrywkach, sprawiły, że żyrardowski klub po raz pierwszy w historii znalazł 
się na pierwszym miejscu we współzawodnict wie międzyklubowym na Mazowszu w kategorii dziewcząt oraz na trzecim wśród chłopców.

To był wyjątkowy sezon dla OSiR-Trójka Żyrardów, okraszony złotym medalem Mistrzostw Polski 
Kadetek (rocznik 1995/96). Jednak na wysokości zadania stanęły wszystkie zespoły. Zwycięstwo 
kadetek w Mistrzostwach Polski przyćmiło nieco ogromny sukces drużyny koszykarek z ZSP nr 3 
(rocznik 1998), która postanowiła pójść w ślady swoich starszych koleżanek i w Elblągu wygrała Finał 
Krajowy Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych w Minikoszykówce ,,Olimpijska Energa”!

Miasto Żyrardów w II edycji Konkursu ZDROWA GMINA 

Koszykarki z ZSP nr 3 Mistrzyniami Polski

Badania organizowane są 
przez Narodowy Fundusz 
Zdro   wia (NFZ) i Narodowy 

Pro   gram Zwalczania Chorób No-
wotworowych (NPZChN). Ulotki 
s� nansowane zostały przez Minis-
terstwo Zdrowia i NFZ.

W 2009 r. ruszyła pilotażowa 
edycja Konkursu na terenie woje-
wództwa mazowieckiego. Druga 
edycja została rozszerzona na 

Wręczający nagrody i pu-
cha   ry prezes Warszaw-
skiego Okręgowego 

Zwią       z ku Koszykówki Michał Lesiń     -
ski, podczas uroczystej gali wy jąt -
kowo ciepło wypowiadał się o ży  -
rardowskim klubie i o samym mieś -
cie. Podkreślał doskonałą orga-
ni zację turnieju � nałowego Mis-
trzostw Polski Kadetek oraz 
wspomniał, że Żyrardów powoli 

W dniach 18 – 19 czerwca br.
w elbląskim turnieju wy-
stąpiło 16 najlepszych 

dru  żyn szkolnych, wyłonionych 
w dro  dze eliminacji wojewódzkich. 
Drużyna ZSP 3 w Żyrardowie pro-
wadzona przez Roberta Janiszew-
skiego reprezentowała Mazowsze. 
Nie miała sobie równych na szcze -
blu miejskim, powiatowym, między  -
powiatowym i wreszcie wojewódz-
kim. Przez fazę grupową reprezen-
tantki Trójki przeszły jak burza, 
gromiąc kolejno SP Złota (woj. 
świętokrzyskie) 104:6, SP1 Łapy 
(woj. podlaskie) 61:30 i SP21 Nowy 
Sącz (woj. małopolskie) 56:33.

W grupie pół� nałowej zaczęło 
się od kolejnego spacerku z SP5 
Kartuzy (woj. pomorskie) 58:16 
i dopiero drużyna SP Będków 
(woj. łódzkie) zawiesiła żyrardo-
wian kom poprzeczkę bardzo wy-
so ko. Ostatecznie podopieczne 
R. Janiszewskiego wygrały po bar-
dzo zaciętym meczu 27:24, choć 
od III kwarty grały bez swojej lider-
ki Weroniki Nowakowskiej, która 
skręciła kostkę. Zwycięstwo to 
ozna czało awans do ścisłego � nału, 
w którym czekał już odwiecz ny 
rywal naszego zespołu – SP60 
Byd goszcz (woj. kujawsko-pomor-
skie). Nikt nie miał wątpliwości, 
że w meczu o złoto spotkały się 
dwie najlepsze ekipy, a sam mecz 
mógł co wrażliwszych kibiców 
przyprawić o chorobę serca. Spot-
kaniu towarzyszyły takie emocje, 

sześć województw: mazowieckie, 
łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, 
podkarpackie i opolskie.

W Konkursie ZDROWA GMI-
NA zostaną wyłonione gminy, 
które będą miały największy 
wzrost procentowy liczby osób 
zgłaszających się na badania pro-
� laktyczne (mammogra� ę, cytolo-
gię i kolonoskopię) � nansowane 
przez NFZ i NPZChN w okresie 
od 1 marca do 31 sierpnia 2011 
roku. W drugim etapie Konkur-
su ocenie podlegać będą opi -
sy projektów działań promują-
cych pro    � laktykę nowotworową. 
Z nadesłanych zgłoszeń Jury wy -
łoni 10 laureatów, których proje-
kty zostaną poddane pod gło-
sowanie poprzez stronę www.
konkurszdrowagmina.pl na naj -
lepszy opis działań. Projekt, który

otrzyma największą liczbę gło-
sów zdobędzie „Wyróżnienie Pu-
bliczności”.

Spośród 10 laureatów tytuł 
ZDROWEJ GMINY otrzymają trzy 
najlepsze, w których odnotowano 
największy wzrost procentowy 
liczby osób zgłaszających się na 
badania pro� laktyczne � nanso-
wane przez NFZ i NPZChN oraz 
które nadeślą najciekawsze opisy 
projektów działań promujących 
pro� laktykę nowotworową z wy-
korzystaniem nagrody głównej.

NAGRODAMI W KONKURSIE 
ZDROWA GMINA SĄ CZEKI 
O ŁĄCZ NEJ WARTOŚCI ZA 
I MIEJSCE 100 000 PLN, 
ZA II - 50 000 PLN, 
ZA III - 25 000 PLN.

Miasto Żyrardów spełniło już 
dwa pierwsze warunki konkursu,
zgłosiło swój udział oraz przesła -
no przygotowany projekt działań 
pro� laktycznych. Teraz liczymy na
włączenie się naszych mieszkań-
ców. Chodzi o zgłaszanie się na
badania do wyznaczonych pla-
cówek celem wykonania: 

kolonoskopii przez osoby 
50-65 lat bez objawów chorobo-
wych, powyżej 40 lat obciążonych 
genetycznie i 25-65 lat z rodziny 
szczególnego ryzyka,

cytologii przez kobiety w wie-
ku 25-59, które w ciągu ostatnich 
3 lat nie miały wykonanego takie-
go badania,

mammogra� i przez kobie-
ty 50-69 lat, które w ciągu ostat-
nich 2 lat nie miały wykonanego 

takie go badania, bądź otrzymały 
w 2010 r. wskazanie do wykona-
nia ponownej mammogra� i po 
12 miesiącach.

Zachęcamy do udziału w ba-
daniach. Przyczyniamy się w ten 
sposób do zdobycia przez nasze 
Miasto dyplomu ZDROWEJ GMINY, 
ale przede wszystkim dbamy 
o swo je zdrowie, a o to chodzi 
w tym przedsięwzięciu. 

Wykaz placówek wykonują-
cych badania w ramach Konkur-
su ZDROWA GMINA dostępne 
są na portalu Miasta Żyradowa 
– www.zyrardow.pl – na stronie 
głównej, w aktualnościach oraz 
w Wydziale Zdrowia i Pomocy 
Społecznej przy ul. Mireckiego 56, 
tel. 46 858 15 71.    

red.

staje się jednym z najmocniejszych 
ośrodków koszykarskich nie tylko 
na Mazow szu, ale i w kraju.

– Mamy stworzone naprawdę 
dobre warunki do pracy, a także co-
raz więcej młodych zdolnych trene-
rów i to powoli zaczyna przynosić 
efekty – mówi Robert Janiszew-
ski, koordynator ds. koszykówki 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
– Od  około 5 lat, czyli od momentu 

że kontuzjowana W. Nowakowska 
postanowiła zagrać na własną proś  -
bę i choć na rozgrzewce jeszcze 
wyraźnie utykała, to w meczu dzię-
ki niesamowitej adrenalinie zagra -
ła jakby nic jej nie dolegało i po-
nownie była najlepszym strzelcem 
zespołu. Do przerwy prowadziły 
żyrardowianki 20:14, ale w drugiej 
połowie bydgoszczanki zaczęły 
odra   biać straty. Końcówka to był 
prawdziwy koszykarski horror, 
niczym z parkietów NBA. Zespół 
z Bydgoszczy w końcówce zdołał 
nawet wyjść na prowadzenie, ale 
szczęście było po stronie naszej 
ekipy. Końcowe sekundy ciągnęły 
się w nieskończoność, ale po koń-
cowej syrenie na tablicy widniał 
wynik 36:35 dla ZSP3 Żyrardów, 
a to oznaczało złote medale Mis-
trzostw Polski Szkół Podstawowych!

– Dziewczyny zagrały jak 

w tran  sie, nie było dla nich straco-
nych piłek i za to chcę im serdecznie 
podziękować – relacjonuje trener 
Janiszewski. – Należał im się ten 
medal, bowiem wiem jaką pracę 
wykonały w ostatnich trzech latach. 
Uważam, że jest to zespół, który 
może nawiązać do sukcesów star-
szych koleżanek. Obecne Mistrzynie 
Polski Szkół Podstawowych w no-
wym sezonie uczestniczyć już będą 
w rozgrywkach młodziczek i szcze-
rze mówiąc nie wyobrażam sobie, 
by nie awansowały do turnieju � na-
łowego, a po cichu liczę na medal MP. 

Nagrodą były nie tylko złote 
medale, ale również czek na 10 ty-
sięcy złotych ufundowany przez 
sponsora tytularnego zawodów 
� rmy “Energa”. 

Dominik Majewski

przeniesienia grup młodzieżowych 
w struktury OSiR-u, nie możemy 
narzekać na � nanse. Na szczęście 
minęły już czasy, że „czy się stoi, 
czy się leży, to każdemu się należy”. 
Osiągamy coraz lepsze wyniki, promu-
jemy Żyrardów w skali ogólnopolskiej, 
jesteśmy coraz mocniejszym koszy-
karskim ośrodkiem młodzieżowym, 
dostrzeganym w całym kraju – co 
doceniają władze miasta.              D.M.

www.uks3zyrardow.pl
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KULTURA

Organizowany przez Urząd Miasta Żyrardowa II Ogólnopolski Konkurs Satyryczny ,,Manufaktura 
Satyry” został rozstrzygnięty. Do konkursu zgłosiło się 33 autorów, nadsyłając 74 prace. 
W tym roku tematem było ,,Miasto (idealne) i jego mieszkańcy”.  
Patronat artystyczny nad imprezą objęło Muzeum Karykatury w Warszawie oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury. 

          i jego mieszkańcy 
czyli Manufaktura Satyry 2011 

Miasto (idealne) i jego mieszkańcy 
czyli Manufaktura Satyry 2011 

Podobnie jak rok temu artyści 
z całej Polski zmierzyli się 
z te matem konkursu, zachwy -

cając za równo rzetelnym warszta-
tem, jak i zaskakującymi pomy -
słami. Licz ne grono twórców,
kre ując swoje (idealne) Miasto, zna -
lazło inspira cje w industrialnej archi -
tekturze Żyrardowa. Motyw tej
unikalnej architektury pojawia się
zarówno w pokazaniu reprezen ta -
tywnych budowli naszego miasta,
jaki fantazjach architektonicznych.

W dniu 1 lipca br. jury wyłoniło 
laureatów. Zwyciężyła praca Zbi-
gniewa Steca z Włocławka.

– W jego dziele pozornie 
wszyst ko jest jasne, wręcz banalne 
– ulica, a na niej domy w kształcie kul. 
Intencje autora są proste do odczy-
ta nia – mówi zasiadający w jury 

artysta gra� k, Zbigniew Kołaczek. 
– W idealnym MIEŚCIE domy muszą 
mieć odpowiedni kształt. Nie od dziś 
wiadomo, że idealną formą w przy-
rodzie jest kula. Ale za chwilę rodzi 
się niepokój. Może to tylko bańki 
mydlane pędzone wiatrem po pustej 
ulicy. Fasady domów są odbiciem 
realnej architektury. Jeszcze tylko 
jeden podmuch wiatru i marzenie 
o doskonałym MIEŚCIE pryśnie.

Uroczyste wręczenie nagród 
oraz wernisaż wystawy odbędzie 
się 10 września br. podczas trwa-
jących w Żyrardowie Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Na wystawie za
pre zentowane zostaną dzieła 41 
autorów, w tym prace jurorów 
oraz wybrane dzieła uczestników 
pierwszej edycji konkursu. 

red.  

PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE

I MIEJSCE  
ZBIGNIEW STEC 
WŁOCŁAWEK

NAGRODA STOWARZYSZENIA POLSKICH 
ARTYSTÓW KARYKATURY 
WITOLD MYSEROWICZ 
WARSZAWA

NAGRODA MUZEUM KARYKATURY W WARSZAWIE
MACIEJ TRZEPAŁKA
ZABRZE

WYRÓŻNIENIE
DANIEL STRZELCZYK 
WOLIN

NAGRODA 
PREZYDENTA
MIASTA ŻYRARDOWA 
CZESŁAW PRZĘZAK 
WROCŁAW

NAGRODA
POSŁANKI 
NA SEJM RP
BEATY RUSINOWSKIEJ
PAWEŁ KUCZYŃSKI 
POLICE

WYRÓŻNIENIE
JACEK LANCKOROŃSKI 
KIELCE

II MIEJSCE  
MAGDALENA WOSIK
SMOLEC

III MIEJSCE  
BARTŁOMIEJ BELNIAK
GORLICE

I Miejsce – Zbigniew Stec (Włocławek)

II Miejsce – Magdalena Wosik (Smolec)

III Miejsce – Bartłomiej Belniak (Gorlice)

WYRÓŻNIENIA:

Jacek Lanckoroński (Kielce)

Grzegorz Sobczak (Kielce)

Daniel Strzelczyk (Wolin)

WYRÓŻNIENIA HONOROWE:

Wojciech Zembrzuski (Warszawa)

Adam Pilorz (Żyrardów)

Grzegorz Myćka (Zielona Góra)

Sławomir Łuczyński (Pabianice)

Paweł Stańczyk (Jawor)

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

Nagroda Prezydenta Miasta Żyrardowa 
– Czesław Przęzak (Wrocław)

Nagroda Muzeum Karykatury w Warszawie 
– Maciej Trzepałka (Zabrze)

Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury 
– Witold Mysyrowicz (Warszawa)

Nagroda Posłanki na Sejm RP Beaty Rusinowskiej 
– Paweł Kuczyński (Police)

LAUREACI II EDYCJI KONKURSU MANUFAKTURA 
SATYRY 2011
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KULTURA

Dzieci z ,,Młodeku” śpiewają pieśni ludowe 

NAGRODA
POSŁANKI 
NA SEJM RP
BEATY RUSINOWSKIEJ
PAWEŁ KUCZYŃSKI 
POLICE

O Pawle Hulce-Laskowskim niepolemicznie
Recenzja książki ,,Pisma polemiczne”

– Płyta ,,Kukułeczka kuka” 
z pieśniami ludowymi jest kwin-
tesencją pracy Młodzieżowego 
Domu Kultury. Naszym celem 
jest codzienna praca z dziećmi, 
które chcą szlifować swoje talenty, 
rozwijać zainteresowania i twór-
czo spędzać czas. Mamy nadzieję, 
że wysłuchanie jej da Państwu tyle 
radości, ile nam stworzenie tych 
nagrań – mówi Bożena Liszewska, 
dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury w Żyrardowie

W NAGRANIACH 
UDZIAŁ WZIĘŁY DZIECI 
Z ZESPOŁÓW WOKAL NYCH
DZIAŁAJĄCYCH W MŁO DZIE -
 ŻOWYM DOMU KULTURY:

Julia Ksit, Patrycja Obłękow-
ska, Natalia Puchalska z zespołu 
Chochliki pani Grażyny Beliniak

Karolina Adamiak, Magda 
Dąb kowska z zespołu Frajda pani 
Aleksandry Rudzińskiej

Magda Kulis, Iza Kulis, Natalia 
Wiktorowicz, Natalia Kulpińska 
z zespołu Finezja pani Agnieszki 
Orzechowskiej 

Aleksandra Komża z zespołu 
Szałaputy pani Aleksandry Ru-
dzińskiej i pani Urszuli Izdeb-
skiej.  

Oprócz dzieci nad wydaniem
płyty pracowali ich nauczyciele, 
odpowiedzialni za aranżacje wo kali.
 Dodatkowo Agnieszka Orze -
cho wska opracowała aranża cje
instrumentalne oraz akom pa nio-
wała wokalistom przy fortepianie. 
Jednocześnie była dobrym du-
chem tego projektu, czuwała nad 
folklorystycznym klimatem płyty. 

Nakładem Wydawnictwa
„No we Spojrzenia” ukaza ła 
się książka Rafała An drze -

ja Leszczyńskiego* pt. Pisma po -
lemiczne. Autor Pism polemicz-
nych, prof. Leszczyński, daje się
nam poznać jako prawdzi wy
szermierz słowa i znający swe rze -
miosło � lolog, biblio� l i publicysta. 

Przyjęta kompozycja tema-
tyczna publikacji ma charakter 
luźny, choć nieprzypadkowy (są to
tematy związane z długoletnią 
pracą autora czy z jakimś jego 
przeżyciem). Książka zbudowana 
jest na zasadzie splatania różnych, 
ale połączonych wspólnym wąt-
kiem artykułów (w większości opu-
blikowanych wcześniej).

W przedstawionych zagadnie-
niach autor odsłania przed czy-
tel nikiem nie tylko swoją rozległą 
wiedzę na temat choćby Mikołaja 
Reja, ale także pokazuje, jak mani-
pulowano pewnymi faktami z bio-
gra� i pisarza, podporządkowując 
je wizerunkowi wykreowanemu 

Ciężką pracę dzieci i ich nau-
czycieli zamknął w całość Sławo-
mir Nalej, odpowiedzialny za cały 
projekt i oprawę muzyczną płyty. 
Zajmował się programowaniem, 
aranżacjami, realizacją nagrań, mix -
em i masteringiem. Jednocześ nie 
jako muzyk i gitarzysta wzbo ga -
cił muzykę grą na gitarach i basie.

Okładkę płyty zaproje ktował 
Zbigniew Kołaczek, znany i ce-
niony w kraju i poza jego granicami 
żyrardowski artysta gra� k, nauczy-
ciel w Młodzieżowym Domu Kul-
tury.  

– Pomysł na nagranie płyty 
zrodził się na Pikniku Energetycznym 
w 2009 r., kiedy to nasze dzieci dały 
fantastyczny koncert właśnie pieśni 
ludowych – opowiada Sławomir 
Nalej. – Publiczność zareagowała 
niezwykle entuzjastycznie, a bisom 
nie było końca. Pomyśleliśmy wów-
czas, że warto byłoby repertuar 
ten, w którym dzieci znakomicie 
się odnalazły, uwiecznić na krążku. 
Nagrania realizowaliśmy dwa lata, 
rozłożyliśmy je w czasie w celu 
osiągnięcia jak najlepszych efek-

na potrzeby kon-
fesyjne. 

Równie cieka-
wy wydaje się tekst 
poświęcony mniej 
znanym ewange lic -
kim pisarzom: Krzy-
szto fowi Kraiń  skie -
mu czy Piotro wi 
Wężykowi Widaw -
skiemu. A już praw-
dziwego smaczku
polemicz nym roz-
  ważaniom doda je
obraz wyznań 
w twór  czości Zo� i 
Kossak. 

N a j b a r  d z i e j
jednak zaintere suje żyrardow -
skich czytelników obszerny roz -
dział poświęcony „naj   znakomit sze-
mu i najbardziej zna nemu syno-
wi Żyrardowa”, Pawłowi Hulce-
Laskowskiemu, cytując za au-
torem Pism polemicznych. W tym
interesującym materiale znaj dzie -
my wątki z dzieciństwa Hulki, opis 

tów. To było dla nas wszystkich nie-
zwykle cenne doświadczenie. Mam 
wrażenie, że dzieci odczuły, jak ciężką 
i mozolną pracą jest nagrywanie 
materiału na płytę. Ale właśnie dla-
tego radość z niej jest ogromna, 
wszyscy - nawet my dorośli - cieszy-
my się z naszymi dziećmi, jak dzieci. 
Mam nadzieję, że tyle samo radości 
płyta ta przyniesie słuchaczom.

,,Kukułeczka kuka” jest drugą 
płytą wydaną przez Młodzieżowy 
Dom Kultury – dodaje. – Pierwsza 
powstała na okoliczność obchodów 
40-lecia działalności ,,Młodeku”. 
Za dwa lata świętować będziemy 
50-lecie i już dziś zabieramy się do 
kolejnego projektu, jaki ujrzy światło 
dzienne właśnie w ramach tych 
zacnych obchodów. Będzie to coś 
wyjątkowego…       

Warto dodać, że Natalia 
Puchalska, za wykonanie piosenki 
,,Wiosna”, otrzymała wyróżnienie 
w V Wojewódzkim Przeglądzie 
Dzieci i Młodzieży ,,Kulturomaniak” 
2011 w Mrozach.  

,,Kukułeczka kuka” to płyta, 
której słuchając chce się żyć, 

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie wydał płytę z pieśniami ludowymi w niezwykle spontanicznym, 
świeżym wykonaniu dzieci i młodzieży na co dzień szlifujących wokalne talenty w ,,Młodeku”. Na płycie 
znalazło się osiem utworów znanych i śpiewanych przez kolejne pokolenia Polaków, z których większość 
pochodzi z repertuaru ,,Mazowsza”. 

długiego pobytu 
w rodzinnym Ży rar -
dowie, no i oczy-
wiście przekrój je -
go dzia łal no ści pi -
sar skiej. Jednak 
w biogra� i Hulki-
L a s k o w s k i e g o , 
„najciekawsze wy-
dają się zmagania 
z banalnością losu, 
umiejętne wy ko-
rzys tanie szans, ja -
kie poja wiają się na
życiowym szlaku”, 
jak pisze o nim 
Leszczyński. Zma -
gania te otarły się

wszak o sprawy najważniejsze 
– o jego patriotyzm i sumie nie.
Czytamy tam dalej: „Jako czło -
wiek przekonań demo kra ty cz-
nych i śmiało wyrażający swoje 
poglądy niejedno napisał przeciw 
rządom totalitarnym, ocze    kiwał 
więc, że przyjdzie mu za to
zapłacić. I rzeczywiście jesienią 

1940 r. został aresztowany i prze  -
słuchiwany przez gestapo. Bodaj-
że z powodu głuchoty Hulki pro-
wadzący śledztwo stracili nadzieję 
na wydobycie z niego oczekiwa-
nych przez nich zeznań, a prócz 
tego człowiek z ograniczoną mo-
żliwością porozumiewania się z oto  -
czeniem nie wydawał się im za-
pewne groźny i Hulka został zwol-
niony z osławionego Pawiaka 
w War szawie”. O innych ciekawych 
epizodach z życia tego ewange-
lic kiego intelektualisty dowie się 
czytelnik, sięgając po Pisma pole-
miczne.

Pozycję z całą pewnością 
wyróżnia estetyka języka i sposób 
dowodzenia racji. Przeplatają się 
tu własne interpretacje problemu, 
komentarze, rozważania i odczu-
cia autora. Takie postępowanie 
tłumaczy integralna i wszechstron-
na osobowość piszącego  – wykła-
dowcy akademickiego i wybitnego 
literaturoznawcy.

Żywić należy nadzieję, że pu-

blikacja ta przyczyni się do lepsze-
go poznania dorobku kulturalnego 
m.in. takich osób, jak Paweł Hulka-
Laskowski, i że choćby w części roz-
wieje różne chimeryczne urojenia, 
przed którymi ostrzega nas autor. 

Niech zatem Pisma polemiczne 
uwrażliwią nas bardziej na inaczej 
myślących i nadadzą nowy impuls 
intelektualnym i duchowym poszu-
kiwaniom czytelników.  

Mirosław Harasim

* Rafał A. Leszczyński jest emerytowanym
profesorem � lologii zachodniosłowiań-
skiej, biblio� lem, tłumaczem, autorem 
ok. 500 pozycji drukowanych. Obecnie 
zajmuje się głównie literaturą reforma-
cyjną XVI wieku i wzajemnymi stosunkami 
Polaków i Łużyczan. Jest m.in. autorem 
pierwszego słownika dolnołużycko-pol-
skiego. Obecnie mieszka w Łodzi].

Rafał Leszczyński, Pisma polemicz ne,
Wydawnictwo „Nowe Spojrzenia”, War-
szawa 2011, stron 224, cena 25 zł. Pozy-
cja do nabycia: tel. 22-331-98-00, e-mail: 
zamawiaj@nowespojrzenia.pl, księgarnia 
internetowa: www.sklep.znakiczasu.pl.

NA PŁYCIE ZNALAZŁY SIĘ NASTĘ PUJĄCE UTWORY:
1.  Kukułeczka kuka  (sł. i muz. ludowe)
2.  Cyt, cyt  (muz. T. Sygietyński, 
     sł. M. Zimińska-Sygietyńska)
3.  Co ja myślę  (sł. i muz. ludowe)
4.  Laura i Filon  (muz. ludowa, 
     sł. F. Karpiński)
5.  Cyraneczka  (muz. T. Sygietyński, 
     sł. L. Starski)
6.  Dwa serduszka, cztery oczy  
     (muz. T. Sygietyński, sł. M. Zimińska- Sygietyńska)
7.  To i hola  (muz. T. Sygietyński, sł. M. Zimińska-Sygietyńska)
8.  Wiosna  (muz. F. Chopin, sł. S. Witwicki)
BONUS TRACK: MłoDeK Song  (sł. i muz. Z. Perka)

Płyta dostępna jest w Sekretaria cie Młodzieżowego Do mu Kultury. 
Czerech utworów można przesłu chać na: 
www.myspace.com/mlodek

napełnia optymizmem, wywołuje 
uśmiech na twarzy. Entuzjazm 
młodych wokalistów porywa do
śpiewu i tańca. Ta płyta jest ideal-
nym sposobem na chandrę. 
Dziecięca świeżość i naturalność, 
w połączeniu z ludowym reper-
tuarem i profesjonalną realizacją 

nagrań, to siła albumu. 
Jest jeszcze inny wymiar tej 

płyty – sentymentalny, pozwala 
na chwilę przenieść się w czasie 
i przypomnieć o wspólnych korze-
niach, o kulturze i dziedzictwie 
Mazowsza, naszego regionu.   

 red.       
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CIEKAWI LUDZIE

Jest Pan absolwentem Historii
Sztu ki na Uniwersytecie Łódz-
kim oraz Wydziału Produkcji 
Filmowej i Telewizyjnej słynnej 
łódzkiej „Filmówki”, a obecnie
pełni funkcję dyrektora Domu
Kultury „Rembertów” w War sza -
 wie. Co sprawiło, że zadecydował
Pan związać swoje życie 
z kulturą, sztuką? 
Robert Jasiński – Sztuka, szerzej 
mówiąc kultura, pociągała mnie 
od zawsze, przede wszystkim prze  -
strzenią ekspresji, wolności i samo -
realizacji. Jedynie dzięki niej jes-
teśmy w stanie doświadczyć sie-
bie do końca. Wielkie nazwiska 
ze świata sztuki najlepiej to pot-
wierdzają. Moimi mentorami są 
wybitni artyści, osobowości, które 
ukazują nam rzeczywistość, jakiej
wcześniej nie znaliśmy. Sztuka 
zmienia perspektywę naszego pa -
trze nia, pozwala inaczej dostrze-
gać otaczający nas świat, to właśnie 
jest fascynujące.

Czemu zdecydował się Pan na
rozpoczęcie studiów w Państwo-
wej Wyższej Szkole Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi?
R.J. – W Łodzi studiowałem histo rię 
sztuki, ciążenie w kierunku szkoły 
� lmowej było tam bardzo duże. 
Często przyszli operatorzy zaczy-
nali swoją karierę od studio wania 
historii sztuki, bo jest to szkoła 
patrzenia, rozumienia obra zu, 
komponowania i opisywania go.
 Poza tym uczęszczałem na 
wspólne zajęcia z przyszłymi akto-
rami z Wydziału Aktorskiego Szko ły 
Filmowej, brałem udział w organi-
zacji Festiwalu Szkół Teatralnych 
i często zaglądałem na bezpłatne 
projekcje w szkolnym kinie. Mie-
szkałem niedaleko Szkoły Filmowej 
i myślę, że to również miało duże 
znaczenie.

Co daje Panu najwięcej satysfak-
cji w pracy w Domu Kultury 
„Rembertów”?
R.J. – Najwięcej satysfakcji daje mi 
możliwość realizacji interesujących 
projektów, spotykania się z cieka-
wymi ludźmi i nawiązywania kon-
taktów, co jest bardzo miłe. Tego 
typu praca to ciągła szkoła uczenia 
się siebie i doświadczania świata, 
który nas otacza. 

Wspomniał Pan o realizowanych 
w Domu Kultury projektach, 
jakie to są działania?
R.J. – Dom kultury prowadzi zaję-
cia muzyczne, plastyczne, tanecz-
ne, modelarskie. Realizujemy war -
sztaty � lmowe dla młodzieży liceal-
nej dotyczące historii Rember-
towa i projekcje � lmowe dla 
mieszkańców. Staramy się jak naj -
szerzej działać w przestrzeni spo -
łecznej, realizować projekty inte-
grujące mieszkańców dzielnicy. 
Funkcjonuje Klub Opery, Klub 
Podróżnika, Klub Seniora, Filmowa 
Akademia Przedszkolaka, zainte-
resowaniem cieszą się zajęcia kuli-

Z Robertem Jasińskim, prezesem Dyskusyjnego Klubu Filmowego i pomysłodawcą utworze-
nia Galerii Kantor Sztuki w Żyrardowie, rozmawiamy m.in. o znaczeniu sztuki w życiu człowieka, 
żyrardowskiej kulturze oraz o utworzeniu w naszym mieście � lii Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii 
Filmowej Andrzeja Wajdy. 

Sztuka jako przestrzeń wolności i ekspresji

narne i nasz ekologiczny ogródek. 
Planujemy powołanie pracowni fo-
togra� cznej, zakup pieca do wypa-
lania ceramiki i powołanie Klubu 
Młodej Mamy, rozpoczyna również 
działalność Teatr Straży Miejskiej 
m. st. Warszawy.  

Dosyć ważny etap w Pana życiu 
stanowiła praca w Teatrze 
Studio im. Stanisława Ignacego 
Witkiewicza w Warszawie. Czym 
się Pan wówczas zajmował i jak 
wspomina ten okres?
R.J. – Zaraz po studiach znalazłem 
się w Centrum Sztuki „Studio” 
im. Stanisława Ignacego Witkie-
wicza w Pałacu Kultury i Nauki. 
Rzeczywiście był to bardzo ważny 
okres w moim życiu, ponieważ 
zetknąłem się tam z największymi 
żyjącymi współcześnie artystami. 
Postacią dominującą w Centrum 
pozostawał profesor Józef Szaj na, 
łączący w swoich przedstawie-
niach sztukę plastyczną z teatrem. 
Miałem przyjemność organizować 
wystawy profesora, poza tym 
zajmowałem się kolekcją sztuki, 
realizowałem wystawy sztuki 
współ czesnej w Polsce i Europie.  

W dziedzinie kultury działa Pan
 również w Żyrardowie. Jak 
zro dził się pomysł założenia 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
im. Marty i Karola Marczaków, 
którego jest Pan prezesem? 
W jaki sposób ten klub 
funkcjo nuje?
R.J. – Funkcjonowaniem klubu 
� l mo wego zainteresowałem się
po studiach. Na początku dyspo-
nowaliśmy dosyć skromną bazą, 
potem, bardzo pomogło nam 
w działalności klubu powołanie 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej, wsparcie ze strony władz 
miasta i Centrum Kultury. W ciągu 
ostatnich lat zaprosiliśmy do Ży-
rar dowa m.in. profesora Kazimie-
rza Karabasza i panią profe-
sor Lidię Zonn, Leszka Dawida, 
którego mam nadzieję jeszcze raz 
będziemy mogli gościć z bardzo 
dobrze przyjętym na festiwalu 
w Gdyni � lmem „Ki”, oraz Macieja 
Adamka, cenionego dokumenta-
listę. Warto o tym pamiętać, bo 
nie jest tak, że w dziedzinie � lmów 
przez lata w Żyrardowie nic się 
nie działo. Obecnie z klubem 
związanych jest ponad 20 osób. 
Niedawno udało nam się pozyskać 
do� nansowanie i od września ru-
szy my z realizacją kolejnych pro-
jektów. Zależy nam również na 
ustawicznym ulepszaniu repertu-
aru Kina „Len”. Mam taką nadzieję, 
że jeżeli zacznie działać w Żyrar-
dowie � lia Mistrzowskiej Szkoły 
Filmowej Andrzeja Wajdy to kino 
w sposób naturalny ewoluowało 
będzie w kierunku studyjnym i pre-
zentować będzie repertuar bardziej 
ambitny. Marzy nam się prezen-
tacja żyrardowskiej publiczności 
raz w tygodniu wybranego przez 
członków klubu � lmu. Udowodni-

my, że na ten seans publiczność 
przyjdzie i nie będzie zawiedziona.     

Jak z punktu widzenia prezesa 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego
ocenia Pan powstanie w Żyrar-
do wie � lii Mistrzowskiej Szkoły 
Reżyserii Filmowej Andrzeja 
Wajdy?
R.J. – To znakomita inicjatywa 
i spo sób na rozwój miasta. Bardzo 
ucieszyło mnie, kiedy podczas 
36. Festiwalu Filmów Fabularnych 
w Gdy ni profesor Wojciech Mar-
czewski poinformował, że plano-
wane jest w Żyrardowie otwarcie 
� lii szkoły. Sądzę, że tkwi w tym
fakcie ogromna szansa i potencjał, 
który mam nadzieję będzie wy ko -
 rzystany. Myślę, że istnieje potrze -
ba pojawienia się przekaźni ka
pomiędzy szkołą, a społeczeń-
stwem żyrardowskim i być może 
będzie nim właśnie Dyskusyjny 
Klub Filmowy. W naszym mieście 
jest miejsce dla bardzo wielu inicja-
tyw mających na celu edukację 
� lmową. 

Był Pan inicjatorem utworzenia
galerii sztuki współczesnej 
Kantor Sztuki. Co sprawiło, 
że rozpoczął Pan działania 
mające na celu stworzenie 
w naszym mieście 
takiej galerii?
R.J. – Galeria powstała z wewnęt-

rznej potrzeby mojej i kilku plas-
tyków, którzy czuli się odpowie-
dzialni za wspólną przestrzeń. 
Przyświecała nam idea stworzenia 
miejsca dla prezentacji własnych 
osiągnięć oraz edukacji plastycz-
nej, której w naszym mieście od lat 
brakowało. Wyszliśmy z klas liceal-
nych, w których uczyła pani profe-
sor Zo� a Sobolewska i pan profesor 
Mirek Wasiewicz. Oni wprowadzali 
nas w świat sztuki. 

Jaką wystawę będziemy mogli 
obejrzeć w najbliższym czasie?
R.J. – Od września planujemy 
war sztaty designu dla dzieci 
oraz wystawę zdjęć Krzysztofa 
Kieślowskiego z okresu studenckie-
go, pt. „Z miasta Łodzi”, która 
objeździła cały świat. Okazja jest 
szczególna, bo w tym roku przypada 
15. rocznica śmierci Kieślowskiego. 
Chcemy przypomnieć jedną z naj-
ważniejszych postaci polskiego 
kina przy okazji otwierania � lii 
szkoły � lmowej. Jednak w związku 
z prawdopodobnym wykorzysta-
niem pomieszczeń Kantoru Sztuki 
na cele Mistrzowskiej Szkoły Fil-
mowej Andrzeja Wajdy, niewyklu-
czone, że będziemy musieli plany 
te realizować w innym miejscu.

Jak ocenia Pan żyrardowską 
sferę kulturalną i czego 
życzyłby Pan Żyrardowowi 

oraz jego mieszkańcom, jeśli 
chodzi o dziedzinę kultury?

R.J. – W Żyrardowie brakuje mi 
osobiście integracji środowiska 
artystycznego i szeroko rozumia-
nej, długofalowej edukacji z po-
rządnym zapleczem. Środowisko 
artystyczne jest dosyć podzielone, 
jak wszystko w naszym kraju. 
W związku z tym w małym stop-
niu powstają wspólne projek-
ty łączące muzyków, plastyków, 
akto rów, poetów, � lmowców, co 
zawsze świadczy o sile kultury lo-
kal  nej. Cały czas trzeba pracować 
nad jak najszerszym udziałem 
mieszkańców w kulturze wysokiej, 
co miejmy nadzieję z czasem do-
prowadzi do pozytywnych zmian 
w stosunkach międzyludzkich. 
Żyrardowowi życzyłbym przede 
wszystkim wykorzystania ogrom-
nej szansy, jaką stanowi powsta nie 
w naszym mieście � lii Mistrzow-
skiej Szkoły Reżyserii Filmowej 
Andrzeja Wajdy. Marzy mi się 
również galeria z prawdziwego 
zdarzenia, z nowoczesnym zaple-
czem edukacyjnym oraz cyfryzacja 
kina „Len”. Mamy wystarczająco 
dużo przestrzeni, by znalazło się 
miejsce zarówno dla produkcji 
� lmów, jak i prezentacji sztuki 
współczesnej.

red.

wydarzenia kulturalne w obiektywie

Koncert przebojów operetkowych
 i musicalowych, 10 lipca 2011 r.

Kwartet smyczkowy Fuerte, 
17 lipca 2011 r. 

Koncertu w wykonaniu � ecistki 
Karoliny Ogrodowskiej i pianistki  
Marlijn Helder , 24 lipca 2011 r. 

KONCERTY PARKOWE

EUROPEJSKIE FORUM MUZYCZNE, 8 lipca 2011 r.
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CIEKAWE MIEJSCA

Park Miejski im. Karola Augusta Dittricha, założony w II połowie XIX wieku, posiada kilkaset cennych drzew, w tym 11 uznanych 
za pomniki przyrody. Pod koniec ubiegłego roku w parku powstała dendrologiczna ścieżka edukacyjna opracowana przez 
Fundację Ochrony Środowiska w Żyrardowie w partnerstwie z Miastem Żyrardów. Przy 25 drzewach zamontowane zostały 
tabliczki z opisem tych drzew. Pojawiły się też trzy tablice z planem parku i naniesioną lokalizacją ścieżki i drzew. Ponadto 
wydane zostały mapy parku z zaznaczoną ścieżką dendrologiczną, opisem drzew i samego parku.  

Zapraszamy na spacer po Parku Dittricha

Ta ,,zielona wyspa” o powierz-
chni 5,8 ha, położona w cen-
 trum miasta, nad rzeką 

Pi sią Gągoliną, zaprojektowana 
zo stała w stylu parku krajobra-
zowego przez Karla Sparmanna, 
znanego ogrodnika Warszawskie-
go Ogrodu Botanicznego. Niezwy-
kle cenny jest starodrzew naszego
parku. Szczególną ozdobę stano-
wi jedenaście drzew uznanych 
za pomniki przyrody. Są to dwa 
platany, trzy olsze położone nad
kanałem, trzy wiązy szypułkowe, 
orzech czarny, grab i dąb szy puł-
kowy. Sześć z tych drzew posiada 
pierśnicę ponad dwumetrową, 
a po zostałych pięć – ponad trzy-
metrową. Podstawą prawną two-
rzenia pomników przyrody w Pol-
sce jest ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, która 
stanowi że: ,,Pomnikami przyrody 
są pojedyncze twory przyrody ży-
wej i nieożywionej lub ich skupi  -
ska o szczególnej wartości przy -
ro d niczej, naukowej, kulturowej, 
historycznej lub krajobrazowej 
oraz odznaczające się indywidual-
nymi cechami, wyróżniającymi je 
wśród innych tworów, okazałych 
rozmiarów drzewa, krzewy gatun-
ków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady, wywierzyska, skałki, 
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.

Najwyższym drzewem w par-
ku jest orzech o wysokości ok. 40 m.
Rośnie przy jednym z mostków 
nieo podal kanału. Na terenie parku 
można wyróżnić dwa zbiorowiska 
roślinne grądu grabowo-dębowo-

NAGRODY DLA PARKU MIEJSKIEGO

W latach 2004 – 2007 Park Miejski im. Karola Augusta Dittricha 
poddany został rewaloryzacji przy udziale funduszy unijnych. Odtwo-
rzono cieki wodne na terenie parku, przywrócono dawny wygląd  jazo-
wi Lutz’a, wyremontowano elewację, taras i doprowadzono kanalizację 
sanitarną do budynku muzeum, dokonano nowych nasadzeń zieleni, 
wybudowano elementy małej architektury, am� teatr, zainstalowano 
monitoring wizyjny oraz iluminację zabytkowego pałacu Dittricha. 
Na historyczne miejsce powróciła rzeźba myśliwego. Od zakończenia 
inwestycji w sezonie wiosenno – letnim na scenie parkowego am� te-
atru w każdą niedzielę odbywają się koncerty muzyki poważnej.   

Projekt ,,Rewaloryzacja Parku K. A. Dittricha w Żyrardowie” 
zdobył nominację do głównej nagrody w konkursie „Polska pięknieje 
– 7 cudów Funduszy Europejskich”.

Najpiękniejszy Park Mazowsza w kategorii Park średni  2009 r.

III miejsce w konkursie na „Najpiękniejszy Polski Park 2009”.
lipowego, obejmującego położone 
wyżej partie parku i łęgowe, usy-
tuowane niżej wzdłuż układu 
wodne go. Drzewostan Parku Dit tri -
cha przetrwał do naszych czasów 
w zadawalającym stanie, jako 
drzewostan zróżnicowany pod 
względem wieku, wielkości oraz 
gatunków. Występuje tu wiele 
skupisk okazów rodzimych drzew, 
których wiek ocenia się na ponad 

120 lat. Są to m.in. dęby, graby, lipy, 
wiązy, olchy i jesiony. Uzupełniają 
je egzemplarze buków, modrze-
wi, świerków i jarzębin. Kolorytu 
i uroz maicenia dodają egzempla-
rze gatunków obcego pochodze-
nia: platany klonolistne, klony 
srebrzyste, orzech czarny, katalpa,
miłorząb, świerk srebrzysty i żywot-
nik zachodni.

Projekt „Dendrologiczna ścież -
ka edukacyjna po Parku K. A. Dittri-
cha w Żyrardowie” jest skierowa ny 
przede wszystkim do dzieci  i mło -
dzieży. Fundacja Ochrony Środo-
wiska organizuje wycieczki, sta-
wiając sobie za cel zainteresowa-
nie dzieci otaczającym je światem, 
tłumaczenie zjawisk zachodzących 
wokół nich oraz wyjaśnianie pod-
stawowych zasad obcowania 

FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA 
W ŻYRARDOWIE

ul. 1 Maja 63 D

tel.: 46 855 30 15 

e-mail: fos@op.pl

www.fos-zyrardow.org.pl

„Adrem” czyli do rzeczy...

Lokal łączy w sobie wiele 
funkcji, bo chce proponować 
swoim klientom różnorodne 

rozrywki. Od karaoke, poprzez 
wspólne oglądanie relacji z im-
prez sportowych, aż po wieczorki 
ta neczne z muzyką w wielu ga-
tunkach.

– Na okres wakacji wymyśli-

liś my cykl wieczorków tanecznych 
przy różnej muzyce – mówi Andrzej 
Łosiak, współwłaściciel lokalu. 
– W każdy piątek można posłuchać 
innej muzyki – pop, hip-hop, 
reggae, a także muzyki z lat 70., 
80., czy 90. Serdecznie zapraszamy. 
Lokal w menu proponuje dobre 
polskie dania np. placki ziemniac-

Adrem istnieje od pół roku, przy ul. POW 20/24. Lokal trudno sklasy� kować. To trochę kawiarnia, trochę restauracja, 
trochę pub. Powstał z myślą o młodych, którzy szukają dla siebie miejsca, ale ostatnio jest także przystanią dla seniorów.

zane, bigos, � aki.
– Ostatnio pomyśleliśmy tak -

że, aby zaprosić do „Adrem” senio-
rów – mówi Andrzej Łosiak. 
– Odbyło się dopiero jedno takie 
spotkanie, ale jak na pierwszy raz 
było naprawdę nieźle. Przyszło kilka 
pań i dwóch panów. Ostatecznie 
przy herbatce zostały trzy osoby, 
ale nie skończyło się tylko na her-
batce, bo kiedy puściły pierwsze 
lody, bawiono się nawet przy ka-
raoke. Zresztą karaoke jest u nas 
przebojem. Wiele imprez kończy się 
właśnie na tym, goście uwielbiają 
śpiewać, a przy tym doskonale 
bawią się.

„Adrem” zaprasza na karaoke 
w czwartki i niedziele, początek 
zawsze o godzinie 19.00.

Lokal jest otwarty codzien-
nie w godz. 14.00-23.00. W soboty 
bardzo często odbywają się tu im-
prezy zamknięte – urodzi ny, imie-

niny, komunie, chrzciny, 
uroczystości rocznico we,
wieczory panieńskie oraz
kawalerskie itp.

„Adrem” czyli do rze-
czy. Tak właśnie posta -
nowili właściciele, wzię -
li się „do rzeczy” i w ten 
sposób powstał mały lo-
kalik, który z pew nością 
może być przystanią dla 
wszystkich, którzy lubią 
spędzać czas wolny na 
dobrej zabawie, w miłym 
towarzystwie. Właścicie-
le nie poprzestają tylko
i wyłącznie na jednym
pomyśle, wciąż wymyśla-
ją nowe propozycje dla
swoich klientów. A jeśli 
przy okazji dobrej zaba-
wy można jeszcze tanio 
zjeść, to czego chcieć 
więcej?                         red.

z przy rodą. Podczas wycieczek
mowa jest również o pielęgno wa -
niu pomników przyrody, porząd-
kowaniu parku miejskiego i rewalo-
ryzacji zieleni. Zajęcia terenowe 
jednocześnie umożliwiają ich uczest -
nikom zdobycie odznaki ,,Turysta 
– Przyrodnik” w ramach projektu 
realizowanego przez PTTK. 

Dendrologiczna ścieżka edu-
kacyjna jest elementem realizowa-
nego przez Fundację Ochrony 
Środowiska projektu „Żyrardów 

Mias  to Ogród”, którego celem jest 
ochrona dziedzictwa przyrod -
nicze go Miasta Żyrardowa, stwo-
rzonego według prekursorskiej 
wówczas idei ,,miasta – ogrodu”.

Projekt został zrealizowany 
przy udziale środków WFOŚiGW 
w Warszawie, Budżetu Miasta 
Żyrardowa oraz środków własnych 
Fundacji Ochrony Środowiska 
w Ży rar dowie.

Fundacja Ochrony Środowiska 
w Żyrardowie
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HISTORIA NASZEGO MIASTA

Z inicjatywy administracji To  -
wa rzystwa Akcyjnego Zakła  -
dów Lniarskich w Żyrar do -

wie, powstała w pierwszych la-
tach odzyskanej niepodległości 
– szkoła rzemieślniczo-tkacka. 
Siedzibą szkoły był budynek fab-
ryczny, znajdujący się nieopodal 
bramy fabrycznej, vis a vis kantoru 
głównego. Szkoła prosperowała 
sześć lat, każdy turnus po dwa 
lata. Do chwili unieruchomienia 
szkoły w 1926 roku, wyszkolono 
odpowiednią liczbę absolwen-
tów, mogących podjąć pracę 
na stanowisku majstra tkackie-
go. Na podstawie świadectw 
absolwentów szkoły stwierdzić 
można, iż nauczano ogółem 25 
przedmiotów, w tym przedmio-
tów zawodowych, jak analiza tka-
nin, sploty tkackie, surowce włó-
kiennicze, technologia tkactwa 
rę cznego, technologia tkactwa 
me chanicznego oraz przedmiotów 
uzupełniających – przędzalnictwo 

lnu i wykończalnictwo. Kierowni-
kiem szkoły był Mikołaj Wdowiak, 
jego zastępcą Wojciech Kamion ka 
– obaj doskonali praktycy w dzie-
dzinie tkactwa. Mimo tych funkcji 
prowadzili systematyczne wykła dy. 

Oprócz przedmiotów zawodo-
wych było kilkanaście przedmio-
tów ogólnych, jak matematyka, 
księgowość i kalkulacja produkcji, 
higiena i teoria ratownictwa, geo-
gra� a, kształcenie obywatelskie, 
religia. Warto dodać, iż jednym 
z wykładowców był Eryk Hardt 
– dyrektor d.s. administracyjnych 
i ra chunkowości. Po wypuszczeniu 
odpowiedniej do potrzeb liczby 
absolwentów, szkołę zamknięto 
w 1926 r. Większość z nich piasto-
wała zawód majstra tkackiego, 
a niektórzy zajmowali przez długie 
lata stanowiska wyższe, jak np. 
pan Majksner – główny technolog 
zakładów, Feliks Migała – kierow-
nik tkalni ,,Wanda”, Aleksander Nyc 
– kierownik tkalni żyrardowskiej, 

Zachęcamy naszych czytelników do spisywania zapisanych w pamięci wydarzeń i ciekawostek związanych z historią Żyrardowa.
Publikowane na łamach miesięcznika zapiski z pewnością pomogą mieszkańcom, zwłaszcza młodemu pokoleniu, lepiej poznać
 nasze miasto, jego historię. Wspomnienia prosimy dostarczać do Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta Żyrardowa.

Symbole Miasta Żyrardowa

Zapisane w pamięci…

Zygmunt Kwiatkowski – inspektor 
Zjednoczenia Przemysłu Lniarskie-
go w Łodzi. Szkołę rzemiśniczo-
tkacką reaktywowano w roku 1940, 
a więc z czasie okupacji hitlerow-
skiej. Było to możliwe dzięki inicja-
tywie profesorów zamkniętego 
gim nazjum i liceum imienia Ada-
ma Skwarczyńskiego w Żyrardowie 
oraz przybyłego z Łodzi, wysie-
dlonego przez Niemców, inż. Jana 
Pasierbińskiego – znawcę tkactwa, 
zatrudnionego przed wojną w li-
ceum włókienniczym jako kiero w-
nika działu tkackiego.

W reaktywowanej szkole 
rze mieślniczo-tkackiej nauczano 
prze dmiotów zawodowych – po-
dobnie jak w szkole z lat 20-tych 
oraz przedmiotów ogólnych, jak 
� zyka i chemia, matematyka, gra-
matyka języka polskiego, reli-
gia, rysunki oraz język niemiecki. 
A oto zapamiętane nazwiska wy-
kładowców: Czesław Przybysze-
wski, Józef Głąbiński, Franciszek 
Łachowicz, Maria Pomaska, Hen-
ryka Jakliczowa, ks. Marceli Kossa-
kowski, inż. Kazimierz Biedrzycki.

Wzorem patriotyzmu i wyso  -
kiej fachowości był inż. Jan Pasier-
biński. Przy okazji wykładni przed-

miotów zawodowych, wpajał słu -
chaczom odpowiednie wychowa-
nie i patriotyzm. Mawiał, iż woj na 
długo nie potrwa, a zdobyta wie -
dza w szkole będzie bardzo przy-
datna dla nowej Polski. Wielu ab-
solwentów szkoły rzemieślniczo-
tkacjkiej piastowało wyuczony 
zawód, a wielu wytypowano do 

Wzór � ag Miasta Żyrardowa zatwierdzony został uchwałą Nr XL/265/97 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 29 października 1997 r. w sprawie ustanowienia symboli Miasta Żyrardowa. 
Autor projektu Jerzy Paruszewski – absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Wiceprezes Ogólnopolskiego Klubu Poetów, członek Towarzystwa Przyjaciół 
Miasta Żyrardowa oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Publicystów.  

Flaga galowa Miasta Żyrardowa za-
wie ra herb miasta położony w cen-
tralnej części płachty � agi. Stosunek 

wysokości herbu do szerokości � agi wyno-
si 1: 2. Herb umieszczony na � adze galowej 
jest obwiedziony cienką, czarną obwódką.

Tadeusz Kuran / Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa / Opracowano na podstawie dokumentów Urzędu Miasta Żyrardowa 

Herb Miasta Żyrardowa Hejnał Miasta Żyrardowa

Flagi Miasta Żyrardowa

Herb Miasta Żyrardowa sym-
bolizuje fabrykę z trzema
kominami, z których środ-

kowy, leżący na osi symetrii, jest 
wyż szy od pozostałych. W orygi-

nalnym projekcie prof. Konstan-
tego Marii Sopoćki w konturze 
symbolizującym fabrykę wryso-
wane są cegły zmniejszające się 
ku górze. U podstawy muru 
znajdują się cztery cegły, komi-
ny zewnętrzne mają wysokość 
dziewięciu cegieł, zaś środkowy 
– jedenastu cegieł. Kominy 
zakończone są dymami w kształcie 
trapezoidalnym, rozszerzając się 
ku górze. U podstawy muru fa-
bryki, na osi symetrii, znajduje się 
półokrągła brama będąca propor-
cjonalnym odbiciem kształtu tar -
czy herbowej, odwróconej pod-
stawą do góry. W świetle bramy 
znajduje się stylizowane czółenko 
tkackie zakończone u dołu orna-
mentowym splotem. Na czółenko 
naniesiona  została litera “Ż”  z po-

Flaga zwykła Miasta Żyrardowa jest płachtą o 4 barwach, ułożonych 
w poziome pasy. Barwy � agi, są barwami herbowymi: czerwony, 
żółty, biały i czarny. Pasy ułożone są w następującej kolejności 

(od góry): żółty, czarny, biały, czerwony. Pasy skrajne są szersze, a  proporcja
 ich szerokości do szerokości węższych, środkowych pasów wynosi 5 : 1.

ziomą kreską. Kolorystykę herbu 
stanowią cztery kolory – żółty 
i czerwony, które są kolorami 
dominującymi, oraz biały i czarny. 
Tarcza herbowa koloru nasy-
conej żółci (odpowiednik koloru 
złotego), mur fabryczny – koloru 
czerwieni królewskiej. Fugi, dymy 
i czółenko z nicią koloru białego 
(odpowiednik koloru srebrnego). 
Jedyny czarny element stanowi 
litera “Ż”. Herb Miasta Żyrardowa 
zatwierdzony został uchwałą nr 
I/ 1/ 59 Miejskiej Rady Narodowej 
w dniu 17 stycznia 1959r.

Autor projektu – prof. Konstanty 
Maria Sopoćko (1903 – 1992) 
– warszawski artysta gra� k, mistrz 
plakatu, architekt.

 Wspomnienie 
o szkole rzemieślniczo- tkackiej 

w Żyrardowie

Hejnał Miasta Żyrardowa został skomponowany w 1995 roku przez 
żyrardowianina Zbigniewa Słowika – absolwenta Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Żyrardowie oraz 

Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (klasa kompozycji prof. 
Z. Bagińskiego). Hejnał zatwierdzony uchwałą Nr XL /265/97 Rady Miej-
skiej Żyrardowa z dnia 29 października 1997 r. w sprawie ustanowienia 
symboli Miasta Żyrardowa.

powstałego w Łodzi Technikum 
Włókienniczego, jak Mariana 
Sadow skiego, Jerzego Piotrow-
skiego, Bogdana Biedrzyckiego,
Tadeusza Wróblewskiego, Włady-
sława Oskólskiego, Zbignie wa 
Rowińskiego oraz autora niniej-
szych wspomnień.

Mieczysław Nowakowski

Siedziba szkoła rzemieślniczo-tkackiej (obcene Starostwo).
Fotogra� a ze zbiorów Muzeum Mazowsza Zachodniego.
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HISTORIA

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconemu zabytkom i hi-
storii naszego Miasta. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, które znajdą 
Państwo na końcu artykułu, a następnie poprawną odpowiedź przesłać 
do Wydziału Promocji i Kultury UMŻ (Plac Jana Pawła II nr 2, e-mail: promo-
cja@zyrardow.pl). Dla trzech osób, które jako pierwsze prześlą prawidło -
wą odpowiedź czekają nagrody. 

Żyrardowski dworzec kolejowy

Dzięki przeprowadzeniu 
początkowego odcinka
Kolei Warszawsko – Wie-

deńskiej, Żyrardów jako pierwsza 
osada przemysłowa w Królestwie 
Polskim już w 1845 r. otrzymała 
połączenie kolejowe. Najprawdo-
podobniej w tym samym roku 
wybudowana została kuźnia, 
dwa magazyny i główny budynek 
dworca w stylu szwajcarskim, 
zaprojektowany przez Jana Jakuba 
Gaya. Otwarcie ruchu kolejowego 
do Rudy Guzowskiej nastąpiło 
9 wrzesień 1845 r.

Ciekawostką jest fakt, iż na 
kartach jednej z najznakomitszych 
powieści XIX w. – Lalka Bolesława 
Prusa, wydanej w 1890 r., odsłania 
się historia podróży Wokulskiego 
z Warszawy do Paryża. Pokonując 

BENE MERENTES. PATRONI NASZYCH ULIC

Zasługi człowieka liczy się 
nie tylko miarą jego odwagi 
i chęci poświęcenia życia 

w obronie Ojczyzny, często miarą 
tą jest skromna, codzienna praca, 
której efekty dają się w pełni 
ocenić dopiero wraz z upływem 
czasu. Czasem zamiast walecznym,
warto być użytecznym dla własne -
go kraju. Takim właśnie człowie-
kiem był Stanisław Staszic, któremu
poświęcona jest maleńka uliczka
pomiędzy ulicą prymasa Wyszyń-
skiego, a Kościelną.

Stanisław Wawrzyniec Staszic 
urodził się 6 listopada 1755 
roku w rodzinie burmistrza Piły. 
Wykształcenie zdobywał w szkole 
para� alnej w swoim ojczystym 
mieście, potem w poznańskim 
kolegium, a następnie w seminar-
ium duchownym, które ukończył 
święceniami kapłańskimi na prze-
łomie lat 1778-1779. W roku 1779 
wyjechał na studia zagraniczne 
do College Royal w Paryżu, gdzie 
poświęcił się głównie naukom 
przy rodniczym i � zycznym. Poznał 
tam głośnego � lozofa Georgesa 
Bu� ona, którego dzieła tłumaczył 

na język polski, zafascynowany 
jego poglądami. Po powrocie do 
kraju w 1781 roku Staszic został 
wychowawcą synów Andrzeja Za-
moyskiego. Kontakt z tym popu-
larnym politykiem wzbudził u Sta-
szica zainteresowanie sprawami 
kraju i zaowocował napisaniem 
książek: Uwagi nad życiem Jana 
Zamoyskiego i Przestrogi dla 
Polski. Jako proboszcz niewielkiej 
pa ra� i w Turobinie w latach 1788-
1791 wspierał piórem reformy Sej-
mu Wielkiego i entuzjastycznie 
przyjął uchwalenie konstytucji 
3-go Maja. Po roku 1795, gdy Pol-
ska została wymazana z mapy Eu-
ropy, zajął się działalnością na rzecz 
rozwoju gospodarczego kraju oraz 
pracą naukową. Dzięki wyprawie 
w Tatry z 1805 roku rozpoczął 
pisanie swego głównego dzieła 
O ziemiorództwie Karpatów i in-
nych gór i równin Polski. Zresztą 
geologią interesował się i później, 
badając Karkonosze i Góry Izerskie. 

W okresie Księstwa Warszaw-
skiego Staszic poświęcił się pracy 
społecznej i politycznej. W latach 
1807-15 był członkiem Izby Edu-

kacyjnej i Dyrekcji Edukacji Naro-
dowej, gdzie zajmował się sprawa-
mi organizacji szkolnictwa. Później 
tra� ł do elitarnego Towarzystwa 
do Ksiąg Elementarnych. 

W październiku 1808 został 
prezesem Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, które to stanowisko piasto-
wał aż do śmierci. Karierę politycz-
ną rozpoczął na stanowisku radcy 
w Radzie Stanu i kontynuował ją 
także w utworzonym przez cara 
Aleksandra Królestwie Polskim. 
W roku 1815 znalazł się w składzie 
ówczesnego ministerstwa edukacji 
- Komisji Rządowej Wyznań Religi-
jnych i Oświecenia Publicznego. 
Na tym stanowisku nie popisał się 
zbyt wielką odwagą, zwłaszcza 
w „aferze cukierkowej”. 

Otóż, w roku 1819 przyjaciółka 
nieformalnego rządcy Królestwa ks. 
Konstantego, aktoreczka z Teatru 
Francuskiego została wygwizdana 
przez publiczność za występowanie 
z cukierkiem w ustach. Książę uznał 
to za manifestację patriotyczną wy  -
mierzoną w jego osobę i polecił 
wydać zakaz gwizdania w teatrze. 
To kuriozalne zarządzenie spotkało 
się z krytyką całej prasy, a szydercze 
artykuły wywołały furię u Konstan-
tego i stały się przyczyną wprowa-
dzenia w 1820 roku surowej cen-
zury prasowej. Stanisław Kostka 

Potocki ówczesny minister Wyznań 
i Oświecenia „dyplomatycznie” się 
rozchorował, aby nie podpisać 
sprzecznego z konstytucją dekre-
tu. W jego imieniu uczynił to nato-
miast Stanisław Staszic. Pozostaje 
zagadką, czy podanie się Staszica 
do dymisji ze stanowisk politycz-
nych w roku 1824 było naprawdę 
wywołane kon� iktem z ministrem 
skarbu Druckim-Lubeckim, czy nie-
z  byt chwalebnym udziałem w ła  -
maniu praw Królestwa Polskiego.

Za to w innych dziedzinach
mamy Staszicowi znacznie więcej 
do zawdzięczenia. Dzięki jego sta-
raniom już w 1816 roku utworzo-
no Szkołę Akademiczno-Górniczą 
w Kiel  cach i Instytut Agronomiczny 
w Marymoncie. Jednak do jego naj-
większych osiągnięć należą poka-
zowe reformy rolne przeprowa-
dzone w dobrach hrubieszowskich 
zakupionych przez niego w 1811 
roku. Powołane w nich Towarzys-
two Rolnicze zniosło pańszczyznę 
i nadało chłopom prawo własności 
użytkowanej ziemi, a na własność 
wspólną przeznaczyło lasy, stawy 
oraz młyny, tartak i cegielnie. Pro-
wadziło też kasę pożyczkową, szpi-
tal, organizowało szkoły, udzielało 
stypendiów. Hrubieszowskie Towa  -
rzystwo Rolnicze stało się jedną 
z najciekawszych organizacji przed -

 spółdzielczych w Europie i wzorem 
do naśladowania w procesie uwła-
szczania chłopów.

Staszic był także bardzo po-
pularną postacią ówczesnej War-
szawy. Hojnie o� arowywane 
przez niego fundusze walnie przy-
czyniły się do wzniesienia do dziś 
istniejących: Pałacu Staszica oraz 
pomników - Mikołaja Koperni -
ka i ks. Józefa Poniatowskiego. 
Ponad to w swoim testamencie 
przeznaczył znaczne środki na 
rzecz kilku warszawskich szpitali,
na wydział lekarski Uniwer-
sytetu Warszawskiego i Instytut 
Głuchoniemych oraz na budowę 
dla ubogich Domu Przytułku i Pra-
cy przy ul. Wolskiej. I za to przede 
wszystkim zasłużył sobie na 
wdzięczną pamięć Polaków. Zmarł 
20 stycznia 1826 roku i został po-
chowany przy dawnym kościele 
klasztornym Ojców Kamedułów na 
Bielanach. Przez niemal cztery lata 
po śmierci jego grób był miejscem 
spotkań warszawskiej młodzieży 
i członków tajnych organizacji 
patriotycznych. Całe życie Staszi-
ca daje się podsumować jego 
własnymi słowami:

Pierwszym obowiązkiem 
człowieka jest pracować.

Tylko przez pracę staje się 
obywatelem użytecznym.

Sławomir Maszewski

STANISŁAW STASZIC (1755 – 1826) 
OBYWATEL UŻYTECZNY

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 re� eksji postaci, 
której nazwisko widzimy na niebieskiej tabliczce. Chcielibyśmy opowiedzieć o jednym z nich …

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek 
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski Dworzec kolejowy. Fotogra� a ze zbiorów Muzeum Mazowsza Zachodniego.

Pytanie I Jaki inny budynek w Żyrardowie został 
          zaprojektowany przez arch. Jana Jakuba Gaya ?

kolejne odcinki swojej podróży 
główny bohater powieści mijał 
m.in. stację w Rudzie Guzow-
skiej o czym wspomina w swych
Pamiętnikach Ignacy Rzecki: „Po-
myślałem, że Stach musi już być 
około Rudy Guzowskiej.” [B. Prus 
,,Lalka”  Warszawa 1972].

 Nazwa stacji Ruda Guzowska 
obowiązywała do 1907 r. 

Pierwszy dworzec, z piętrową 
częścią głównego wejścia i dwo-
ma parterowymi skrzydłami, zo-
stał utrwalony na wielu archi-
walnych fotogra� ach. W wyniku 
bombardowań niemieckich, pod  -
czas I wojny światowej, budynek 
spłonął, jednak okupacyjne wła dze 
niemieckie częściowo go odbu-
dowały. 

W kolejnych latach, po otwar -

ciu połączenia kolejowego, wybu-
dowano kolejkę dojazdową do 
zakładów do stacji Ruda Guzow-
ska. „Całe terytoryum fabrycz-
ne przecinają szyny linii kolejo-
wej, łączącej jedne oddziały 
z drugiemi, a całą fabrykę ze
stacyą kolei Warszawsko-Wiedeń -
skiej. Dla obsłu gi wewnętrznej 
używaną jest lokomotywa bez 
paleniska, zasilana jedynie parą 
o wysokiej prężności, z kotłów 
fabrycznych.” [Świat Dodatek ilu-
strowany 1912 r.]

Nowy budynek dworcowy 
wybudowany został w latach 
20. XX w. według projektu arch. 
Romualda Millera, w stylu dworku 
polskiego. Żyrardowski dworzec, 
jak i inne na tej linii kolejowej bu-
dowane w latach 20-tych XX w., 
nawiązują swą architekturą do 
polskiego renesansu i baroku, są 
przykładem szukania narodowej 
formy w budownictwie publicz-

nym. Wnętrza żyrardowskiego 
dwor ca zdobią oryginalne sztuka-
terie i piece ka� owe. Kwadratowa 
poczekalnia z su� tem ozdobio-
nym kasetonami ze stiukami, 
wspar tym  na 4 kolumnach w sty -
lu jońskim.

W latach trzydziestych XX w.
nowy dworzec w Żyrardowie 
przechodził dalszą rozbudowę. 
Wzniesiono wiatę nad peronem 
i udostępniono podróżnym przej-
ście podziemne. Dowodem jego 
historycznej wartości i znaczenia 
w rozwoju polskiego kolejnictwa 
jest decyzja Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków w Skiernie-
wicach z 1977 r. o wpisaniu dworca 
do rejestru zabytków.

W 2007 r. zakończono prace 
związane z odnową zabytkowego 
obiektu, zachowując wszystkie je-
go historyczne elementy. Z fun-
duszy miejskich zrewitalizowano 
plac przed dworcem kolejowym, 
a także Al. Partyzantów prowadzą-
cą na teren zabytkowej osady.

Dworzec kolejowy stanowi 
początek miejskiej trasy turystycz-
nej „Spacer po XIX-wiecznej osa-
dzie fabrycznej”.

Jacek Grzonkowski



MIEJSKA BIBIOTEKA PUBLICZNA

OSIEDLOWY DOM KULTURY

CENTRUM KULTURY

W okresie wakacji spółka Aqua Żyrardów oferuje dla 
dzieci i młodzieży promocyjne bilety wstępu na krytą 
pływalnię. Od 1 lipca do 31 sierpnia br. dzieci i młodzież 
do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji szkolnej, 
w godzinach 7.00 – 14.00, płacą tylko 3 zł za jedną godzinę 
korzystania z basenu. W dniu 11 sierpnia, w godz. 11.00 
– 12.00, odbędzie się tu festyn wodny, czyli gry i zabawy 
w wodzie oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. 
Ponadto podczas wakacji Aqua Żyrardów oferuje:

kurs nauki pływania i kurs doskonalenia technik 
pływania (4 lipca  - 26 sierpnia, godz. 13.00 – 15.00),
Aqua-Relaks, czyli zajęcia rekreacyjne w wodzie 
(4 lipca – 26 sierpnia, godz. 19.00 – 20.00),
kurs młodszego ratownika WOPR, kurs ratownika 
WOPR, kurs płetwonurkowania, kurs sterownika mo

       torowodnego (lipiec – sierpień).
21 sierpnia na terenie Zalewu Żyrardowskiego, 
w godz. 10.00 – 13.00 odbędzie się Maraton Pływacki. 

www.aqua.zyrardow.pl
tel. 46 854 16 46 

KULTURA

Repertuar na stronie:  www.ck.zyrardow.pl

KINO “LEN”
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Lato w mieście 
Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Miejskie placówki kulturalne, 
wychowawcze i sportowe organizują szereg zajęć i atrakcji z myślą o dzieciach 
i młodzieży. Część z nich jest już za nami, ale z wielu wciąż jeszcze można korzystać. 

Piaszczysta plaża Zalewu Żyrardowskiego przyciąga 
miłośników nie tylko kąpieli wodnych, ale również 
aktyw nego wypoczynku nad wodą. 

W każdą niedzielę o godz. 10.00 odbywają się tu Turnieje 
Siatkówki Plażowej, natomiast w każdy czwartek, również 
o godz. 10.00 – Turnieje Plażowej Piłki Nożnej. Ponadto 
OSiR Żyrardów organizuje nad zalewem m.in. dla grup zor-
ganizowanych wyścigi rowerami wodnymi, turnieje ringo, 
pływanie żaglówkami oraz mecze piłki nożnej i siatkowej. 

www.osir.zyrardow.pl 
tel. 46 855 33 53 

Więcej informacji o akcji ,,Lato w mieście 2011” na www.zyrardow.pl

Wakacje nad Zalewem Żyrardowskim Lato na pływalni Aqua Żyrardów

próba generalna do przedstawienia

gry i zabawy planszowe

gry i konkursy świetlicowe

letni pokaz mody letnia biżuteria

malowanie dłońmi

6 sierpnia

miejsce
godz.

wstęp

LIVE ON TWO DECKS VOL 7.
DJ’s: POL_ON, Maryo, Bartosz Smolarek, Mono Math, MJL

Club3ART
21.00
10 PLN

13 sierpnia

miejsce
godz.

wstęp

MARYO&FIDEL PROJECT
feat. Michał Kobojek

Club3ART
21.00
10 PLN

12 sierpnia
miejsce

godz.
wstęp

RYCZĄCE DWUDZIESTKI

Pub Muzyczny ŁADOWNIA
20.00
25 PLN

7 sierpnia

miejsce
godz.

wstęp

KONCERT W PARKU DITTRICHA 
wystąpią: Krzysztof Putrzyński i Tomasz Putrzyński

Park Miejski im. K. A. Dittricha
16.00
wolny

7 sierpnia

miejsce
godz.

wstęp

ŻYRARDOWSKI SALON MUZYCZNY
recital fortepianowy Adama Mikołaja Goździewskiego

Kaplica Ewangelicko-Augsburska
12.00
wolny

21 sierpnia

miejsce
godz.

wstęp

KONCERT W PARKU DITTRICHA 
wystąpią: Agnieszka Kaćma i Anna Pietrzak

Park Miejski im. K. A. Dittricha
16.00
wolny

28 sierpnia

miejsce
godz.

wstęp

KONCERT W PARKU DITTRICHA 
wystąpią: Agata Lewandowska i Magda Lewandowska

Park Miejski im. K. A. Dittricha
16.00
wolny

22 sierpnia
miejsce

godz.
wstęp

DZIEŃ Z PRL-EM

Cafe Filiżanka
18.00
wolny

23 sierpnia
miejsce

godz.
wstęp

ZABAWA KLUBU ZŁOTEGO WIEKU

Centrum Kultury w Żyrardowie
16.00
wolny

26 sierpnia
miejsce

godz.
wstęp

DYSKOTEKA DLA DZIECI

Osiedlowy Dom Kultury
10.00 - 13.00
wolny

21 sierpnia
miejsce

godz.
wstęp

MARATON PŁYWACKI

Zalew Żyrardowski
10.00 - 13.00
wolny

13 sierpnia

miejsce
godz.

wstęp

MECZ PIŁKI NOŻNEJ
Żyrardowianka - K.S. WARKA
Stadion piłkarski, ul. Piastowska 
17.00
5 PLN, 3 PLN - ulgowy

KULTURA

SPORT

KONCERT W PARKU DITTRICHA 
wystąpią: Kuba Sokołowski i Szymon Nidzworski

Park Miejski im. K. A. Dittricha
16.00
wolny

14 sierpnia

miejsce
godz.

wstęp


