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Policjanci zatrzymali 25-latka, 
który mógł mieć związek ze zda-
rzeniem w Żyrardowie, w trakcie 
którego padł strzał z broni palnej. 

Mężczyzna usłyszał nie tylko za-
rzut nielegalnego posiadania 

broni, ale także zarzut posiada-
nia znacznej ilości narkotyków. 
Decyzją sądu został aresztowa-
ny. Sprawa ma charakter rozwo-
jowy.
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ROZPOCZĘCIE WAKACJI 
NAD ZALEWEM ŻYRARDOWSKIM

Chwilę po ostatnim dzwonku, czyli w sobotę, 26 
czerwca, nad Zalewem Żyrardowskim powitamy 
lato i – zgodnie z tradycją świętojańską – oswo-
imy wodne duszki tańcem, śpiewem, ogniem i 
puszczaniem do wody własnoręcznie wykona-
nych wianków.              str.	7

Nareszcie lato, wakacje,  
i impreza plenerowa! Mamy 
wielką przyjemność,  
w imieniu Prezydenta Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego, 
zaprosić na imprezę  
plenerową WIANKI 
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Z wielką przyjemnością oddajemy w Pań-
stwa ręce pierwsze wydanie Życia Powiatu 
Żyrardowskiego.

Znajdziecie w nim Państwo najważniejsze infor-
macje o sprawach dotyczących naszego powiatu, 
gmin, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, 
bieżących inwestycjach i zagadnieniach istotnych 
dla regionu.

Pragniemy ponadto podzielić się ciekawostkami 
historycznymi, pokazywać sylwetki ludzi oraz in-
stytucji związanych z powiatem żyrardowskim. 
Zależy nam na tym, żeby w każdym wydaniu Życia 
Powiatu Żyrardowskiego znalazły się różnorodne 
wiadomości z powiatu i regionu, które mamy na-
dzieję zainteresują naszych czytelników.

Pierwsze numer został wydany w nakładzie 5 000 
egzemplarzy drukowanych, które będziemy kol-
portować na terenie powiatu, na ulicach miast, 
w urzędach gmin, jednostkach organizacyjnych 
powiatu i gmin, budynkach użyteczności publicz-
ne, sklepach, przychodniach i lokalnych fi rmach. 
W formie elektronicznej jest dostępny na stronie 
zycie-powiatu.pl.      Wojciech Wesołowski

Zapraszamy do lektury i współpracy.

Policjanci zatrzymali 25-latka, który mógł 
mieć związek ze zdarzeniem w Żyrardowie, 
w trakcie którego padł strzał z broni palnej. 
Mężczyzna usłyszał nie tylko zarzut niele-
galnego posiadania broni, ale także zarzut 
posiadania znacznej ilości narkotyków. De-
cyzją sądu został aresztowany.

Na początku czerwca w Żyrardowie, w miejscu, 
gdzie kilka dni wcześniej zabity został młody męż-
czyzna, padł kolejny strzał. Policjanci z Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminal-
nego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Ra-
domiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej 
w Żyrardowie pracowali nad wyjaśnieniem tego 
zdarzenia. Szybko wytypowali osoby, które mogły 
mieć z nim związek. 

Dzięki współpracy z policjantami z KMP we Wło-
cławku zatrzymany został 25-letni mieszkaniec 
Żyrardowa. Zgromadzony przez śledczych mate-
riał dowodowy pozwolił na przedstawienie męż-
czyźnie zarzutu nielegalnego posiadania broni 
oraz posiadania znacznej ilości narkotyków. Gro-
zi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności.

Decyzją Sądu Rejonowego w Żyrardowie podej-
rzany został aresztowany na 3 miesiące. Policjan-
ci nadal pracują nad zatrzymaniem osób, które 
brały udział w tym zdarzeniu. Sprawa ma charak-
ter rozwojowy.           KPP Żyrardów

ARESZT DLA MIESZKAŃCA ŻY-
RARDOWA ZA NIELEGALNE PO-
SIADANIE BRONI ORAZ ZNACZ-
NYCH ILOŚCI NARKOTYKÓW

ŚMIERĆ NA MIELCZARSKIEGO -
SĄ ZARZUTY I ARESZT

PADŁY KOLEJNE STRZAŁY 
PRZY UL. MIELCZARSKIEGO

Policjanci z Żyrardowa, Radomia oraz Łodzi zatrzymali dwóch 
mężczyzn mogących mieć związek z zabójstwem 20-latka. Do 
zdarzenia doszło 3.06 przy ul. Mielczarskiego w Żyrardowie.
W czwartek (3.06) ok. godz. 2.30 
w bramie kamienicy przy ulicy 
Mielczarskiego 7 w Żyrardowie 
padł strzał w kierunku stojącej 
tam pary.

- W pewnym momencie pod-
jechał samochód. Uchyliło się 
okno od strony pasażera, któ-
ry wyciągnął rękę z pistoletem 
i strzelił do 20-latka. Wszystko 
wskazuje na to, że padł tylko 
jeden strzał. Za to bardzo pe-
chowy dla ofi ary. Pocisk trafi ł 
bowiem mężczyznę w szyję i ten 
zaczął się wykrwawiać. Świadko-
wie zdarzenia próbowali pomóc 
rannemu, a potem ratunkiem 
zajęli się przybyli na miejsce 
ratownicy medyczni. Mimo na-
tychmiast udzielanej pomocy, 
mężczyzna zmarł – poinformo-
wała sierż. Monika Michalczyk, 
rzeczniczka Komendy Powiato-
wej Policji w Żyrardowie.

Na miejsce zdarzenia wkrótce 

przybyli policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Żyrardowie 
pod nadzorem prokuratora z 
Prokuratury Rejonowej w Ży-
rardowie. Na miejsce skierowa-
no też policjantów z Wydziałów 
Kryminalnego i Dochodzenio-
wo-Śledczego KWP zs. w Rado-
miu oraz specjalistów z balistyki 
z Laboratorium Kryminalistycz-
nego KWP zs. w Radomiu.

Na miejscu służby zabezpieczyły 
łuskę oraz pocisk. Nie podano 
informacji, czy broń z której od-
dano śmiertelny strzał została 
odnaleziona. 

W wyniku prowadzonych dzia-
łań funkcjonariusze już w kilka 
godzin po zdarzeniu, ustalili, że 
dwaj mężczyźni mogący mieć 
związek z zabójstwem mogą 
przebywać na terenie Łodzi. W 
związku z tym poproszono o 
wsparcie policjantów z Wydzia-
łu Kryminalnego KWP w Łodzi. 

Ze względu na podejrzenie, iż 
mężczyźni mogą być uzbrojeni, 
do ich zatrzymania przydzie-
lono policjantów z Samodziel-
nych Pododdziałów Kontrter-
rorystycznych Policji z Łodzi i 
Radomia. Mężczyźni przebywali 
w jednym z hosteli w centrum 
Łodzi. Policjanci po wyważeniu 
drzwi zatrzymali obu i przewieźli 
do Komendy Powiatowej Policji 
w Żyrardowie. 

Prokuratura przekazała, że 
dwóch mężczyzn (21 i 28 lat) 
usłyszało zarzuty zabójstwa oraz 
działania wspólnie i w porozu-
mieniu. – Obu zatrzymanym 
przedstawiono zarzuty działania 
wspólnie i w porozumieniu oraz 
dokonania zabójstwa z zamia-
rem bezpośrednim – przekazała 
w sobotę Iwona Śmigielska-Ko-
walska, rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Płocku, której pod-
lega prokuratura żyrardowska.

W niedzielne popołudnie ponownie pa-
dły strzały na terenie miasta. Z relacji 

świadków wynika, że zdarzenie miało miej-
sce ponownie przy ulicy Mielczarskiego. 
Strzał miał zostać oddany w kierunku bra-
my przy której zmarł 20-letni mężczyzna. 

Jak informuje sierż. Monika Michalczyk z 
Komendy Powiatowej Policji w Żyrardo-
wie – Do zdarzenia doszło między godz. 
15 a 16. Policjanci prowadzą czynności 
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w 
Żyrardowie.
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Obowiązują nowe prze-
pisy w kodeksie drogowym, 
dotyczące poruszania się 
hulajnogami elektrycznymi. 
Jakie przewidziano mandaty 
i za co można je dostać?

Podróżując hulajnogą elekt 
-ryczną jesteśmy zobo-
wiązani korzystać z drogi 
dla rowerów lub pasa ruchu 
dla rowerów. Jeśli są one 
wyznaczone dla kierunku, w 
którym się poruszamy lub 
zamierzamy skręcić – należy 
poruszać się z prędkością 20 
km/h. Dodatkowo jest 
zobowiązany korzystać z 
jezdni, po której ruch po-
jazdów jest dozwolony z pręd-

kością nie większą niż 30 km/h. 
W przypadku gdy brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów 
poruszamy się z prędkością do-
puszczalną 20 km/h.

Za korzystanie z telefonu w 
trakcie jazdy hulajnogą moż-
na spodziewać się mandatu 
w wysokości 200 zł. Przejazd 
wzdłuż przejścia dla pieszych 
skutkować może mandatem w 
wysokości 100 zł. Również 100 
zł kary grozi za przewożenie 
hulajnogą innej osoby, zwie-
rzęcia lub ładunku. Nieus- 
tąpienie pierwszeństwa pie- 
szemu na przejściu może 
kosztować 

kierującego hulajnogą 350 zł. 

Osoby w wieku od 10 do 18 
roku życia  muszą posiadać 
uprawnienia do korzystania z 
hulajnogi elektrycznej - kartę 
rowerową lub prawo jazdy 
kategorii AM, A1, B1 lub T. 
Poruszanie się hulajnogą 
elektryczną po drodze publicz-
nej przez dziecko do 10 lat jest 
zabronione w każdej sytuacji, 
również pod opieką osoby 
dorosłej. Dzieci w wieku do 10 
lat mogą poruszać się 
hulajnogą elektryczną jedynie 
w strefie zamieszkania, pod 
opieką osoby dorosłej.

MANDAT ZA JAZDĘ HULAJNOGĄ

Prezydent Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski podpisał umowę 
na ważną inwestycję drogową, 
która usprawni komunikac-
ję w rejonie skrzyżowania ulic 
Skrowaczewskiego, Kapitana 
Pałaca i Izy Zielińskiej, 
poprawiając bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. 

Przedmiotem umowy jest prze-
budowa ul. Skrowaczewskiego i 
ul. Kapitana Pałaca, na odcinku 
od projektowanej zatoki autobu-
sowej do skrzyżowania z ul. F.de 
Girarda, wraz z przebudową 
skrzyżowania ulic Skrowacze-
wskiego, Kapitana Pałaca i Izy 
Zielińskiej, która polegać będzie 
na wykonaniu ronda umożliwia-
jącego bezkolizyjne poruszanie 
się pojazdów. 

Wykonawcą zadania jest fi r-
ma Mabau sp. z o. o. sp.k. W 
zakres prac przewidzianych 
w ramach inwestycji wchodzą 
m.in.: przebudowa skrzyżowa-
nia ulic Skrowaczewskiego, Ka-
pitana Pałaca, Izy Zielińskiego
polegająca na budowie ronda,

przebudowa nawierzchni tych 
ulic na pewnych odcinkach, 
budowa miejsc postojowych 
wzdłuż ulicy Skrowaczewskiego, 
budowa/przebudowa ścieżki 
rowerowej, chodnika, zjazdów 
indywidualnych oraz public-
znych, budowa zatok autobu-
sowych, przebudowa kanalizacji 
deszczowej, sieci wodociągowej 
i elektroenergetycznej, prze-
budowa oświetlenia oraz sieci 
monitoringu miejskiego. 

Wartość robót wynosi 
3.399.999,21 zł. Inwestycja ta re-
alizowana jest z udziałem środ-
ków zewnętrznych w wysokości 
prawie 90 proc. jej wartości, w 
ramach Projektu: „Zielone płu-
ca Mazowsza – rozwój mo-
bilności miejskiej w gminach 
południowo-zachodniej części 
województwa” współfi nansowa-
nego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.  

WAŻNE

TRWA BUDOWA PIERWSZEGO
RONDA W ŻYRARDOWIE

KRADZIEŻ Z 
WŁAMANIEM W 
RADZIEJOWICACH
MSZCZONOWSCY POLICJANCI 
SKUTECZNI W ZWALCZANIU PRZE-
STĘPCZOŚCI PRZECIWKO MIENIU

Policjanci z Komisariatu w Mszczonowie zatrzy-
mali mężczyznę podejrzewanego o włamanie 
do jednej z fi rm na terenie gminy Radziejowice. 
39-letni mieszkaniec Radziejowic usłyszał zarzu-
ty kradzieży z włamaniem oraz gróźb karalnych.
Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żyrardo-
wie otrzymał informację o włamaniu do jednej z 
fi rm na terenie gminy Radziejowice. Na miejscu 
szybko pojawili się policjanci, którzy rozpoczę-
li poszukiwania sprawcy. Mundurowi ustalili, że 
miał to być mężczyzna w średnim wieku, który 
miał skradzione elektronarzędzia. 

Równocześnie na miejscu zdarzenia policjanci 
z Wydziału Kryminalnego prowadzili oględziny i 
zabezpieczali ślady. Dzięki dobremu i szczegó-
łowemu rozpytaniu świadków udało się ustalić i 
już kolejnego dnia zatrzymać 39-letniego miesz-
kańca Radziejowic, podejrzewanego o włamanie 
i kradzież elektronarzędzi oraz 20 tys. złotych. W 
chwili zatrzymania mężczyzna posiadał przy so-
bie skradziony łup. Został przewieziony i osadzo-
ny w żyrardowskiej komendzie.

39-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem
oraz gróź karalnych. Zgodnie z kodeksem kar-
nym za to przestępstwo grozi do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Na podkreślenie zasługuje postawa osób, które o 
całym zdarzeniu powiadomiły Policję i przekazały 
istotne informacje o osobie odpowiedzialnej za 
to włamanie. 

Pamiętajmy, że będąc świadkiem podobnych 
zdarzań jak najszybciej trzeba powiadomić Poli-
cji, dzwoniąc pod numer 112 bądź 997.

Od 1 czerwca w Żyrardowie działa powszechny punkt szczepień. Funkcjonowanie punktu 
oraz standard pomieszczeń został określony przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspek-
torat Sanitarny. Mieszkańcy zyskali możliwość szybkiego zaszczepienia się na terenie Ży-
rardowa. 

Powszechny Punkt Szczepień zlokalizowany jest w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy 
Narutowicza 39A. Punkt powstał we współpracy z NZOZ Neuromedyka w Żyrardowie. Czynny jest w 
godzinach od 8.30 do 15.30. Pierwsi pacjenci zostali zaszczepieni już 1 czerwca. Osoby zaintereso-
wane skorzystaniem z usług PSP, uzyskają wszystkie potrzebne informacje pod dwoma numerami 
telefonów: 665 666 357 oraz 665 666 232.  

Powstanie punktu szczepień powszechnych nie zmienia dotychczasowego funkcjonowania istnieją-
cych punktów szczepień na terenie miasta. 

PUNKT POWSZECHNYCH  SZCZEPIEŃ W ŻYRARDOWIE
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LONDYŃSKI 
AUTOBUS 
CABRIO 
ZAWIEZIE WAS 
NAD ZALEW

Nie martwcie się o 
dojazd nad Zalew Żyrar-
dowski, ponieważ zorga-
nizowaliśmy specjalnie dla 
Was wyjątkowy autobus. 
Pojazd będzie kursował 
spod Centrum Kultury w 
Żyrardowie bezpośrednio 
nad Zalew Żyrardowski 
od godziny 14.30. Po-
dróżować można w 
parte-rowej części 
auta, jak również 
poczuć wiatr we włosach 
zajmując miejsce na 
piętrze. W ten sposób z 
innej perspektywy spoj-
rzymy na ulice miasta w 
drodze do kąpieliska.

DMUCHAŃCE
I ELEKTRYCZNA 
KOLEJKA Z 
WAGONAMI

Dzieci uwielbia-
ją dmuchańce, skakańce 
oraz jazdę na kolejkach 
elektrycznych. Przygot-
owaliśmy specjalnie dla 
nich trzy atrakcje spec-
jalne. Zapraszamy 
najmłodszych do za-
bawy w zamku z pił-
kami i przejazd kolejką 
elektryczną, rodziców 
natomiast zapraszamy 
obok, na kawę do 
namiotu Życia Powiatu 
Żyrardowskiego. 

KONKURSY Z 
NAGRODAMI

Życie Powiatu 
Żyrardowskiego wraz z 
Miejskim Ogrodem Jor-
danowskim zaprasza 
młodsze i starsze dzieci 
do wspólnej zabawy i 
aktywnego uczestnicze-
nia w konkursach. Do 
wygrania mnóstwo atrak-
cyjnych nagród m.in.: 
deskorolki, hulajnogi, 
okulary przeciwsłonecz-
ne, piłki plażowe, rakietki 
i komplety do lepienia 
babek z piasku.

ŻYCIE POWIATU 
ŻYRARDOWSKIEGO
ZAPRASZA DO WSPÓLNEJ ZABAWY 
NAD ZALEWEM ŻYRARDOWSKIM
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1276 sołeckich projektów 
z Mazowsza ze wsparciem 
samorządu województwa

23 INWESTYCJE 
W SUBREGIONIE 
ŻYRARDOWSKIM

Na wsparcie fi nansowe samorządu Mazow-
sza może liczyć w tym roku 1276 projektów 
z 256 gmin. Dzięki temu już niebawem po-
wstaną m.in. nowe place zabaw i miejsca re-
kreacji, oświetlenie uliczne czy wyremonto-
wane zostaną świetlice wiejskie i kapliczki. 
Na ten cel z budżetu województwa przezna-
czono ponad 12,5 mln zł.

MIAS jest autorskim programem wsparcia samo-
rządu województwa mazowieckiego i od samego 
początku cieszy się bardzo dużym zaintereso-
waniem podkreśla marszałek Adam Struzik. – 
Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest fakt, że 
wszystkie inwestycje wytypowane zostały przez 
mieszkańców tych miejscowości, w których mają 
powstać. To dobry przykład współpracy między 
samorządami a mieszkańcami. Wsłuchiwanie się 
w ich głos i potrzeby jest kluczem do realizacji 
ważnych dla nas inwestycji.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym 
roku w ramach MIAS 2021 sołectwa mogły się 
ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na m.in. rewitali-
zację skwerów, instalacje paneli fotowoltaicznych, 

remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i tu-
rystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiej-
skich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycz-
nej czy rękodzieła ludowego. 

W rezultacie wsparcie o łącznej wartości ponad 
12,5 mln zł otrzyma aż 1276 projektów zauważa 
członek zarządu województwa mazowieckiego Ja-
nina Ewa Orzełowska. – W naszej pracy stawiamy 
na rozwój każdej, nawet najmniejszej miejscowo-
ści, a MIAS idealnie się w to wpisuje. Wspieramy 
mieszkańców w realizacji ich pomysłów. Chcemy 
w ten sposób pomóc im stworzyć przyjazną prze-
strzeń, w której będą się nie tylko czuć komforto-
wo, ale też do której będą chętnie wracać – do-
daje.

Liczba wspartych projektów zależała od wielkości 
gminy. W przypadku gmin, w których jest mniej 
niż 28 sołectw – samorządy mogły złożyć maksy-
malnie 5 wniosków, natomiast tam, gdzie sołectw 
jest więcej niż 60 – gminy mogły złożyć nawet 18 
wniosków. W ramach tegorocznej edycji MIAS 
2021 wpłynęło w sumie 1312 wniosków, z których 
1276 otrzyma wsparcie.

W subregionie żyrardowskim zreali-
zowane zostaną w sumie 23 inwe-
stycje, które otrzymają ponad 2,6 

mln zł dofi nansowania z budżetu Mazowsza. 
22 projekty dotyczą budowy lub moderniza-
cji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
20 z nich zrealizują gminy (2,2 mln zł), a 2 
powiaty (350 tys. zł). Dodatkowo 1 projekt 
realizowany przez gminę dotyczy moderni-
zacji zbiorników wodnych służących małej 
retencji (31 tys. zł). 

– To wsparcie od lat cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziw-
nego, bo koncentruje się na inwestycjach reali-
zowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony 
pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzię-
ki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i 
gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga 
walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów 
melioracyjnych – mówi marszałek Adam Struzik.

W ramach ogłoszonego w 2020 r. naboru na 
budowę i modernizację dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbior-
ników wodnych służących małej retencji wpłynę-
ło łącznie 398 wniosków. – Pozytywną ocenę, a 
co za tym idzie dofi nansowanie, otrzymało 308 
z nich. 299 wniosków dotyczy dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, a 9 – małej retencji. Na ich 
dofi nansowanie z budżetu województwa mazo-
wieckiego przeznaczyliśmy w sumie ponad 30 
mln zł – informuje Leszek Przybytniak, przewod-
niczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów 
Wiejskich. 

Mazowsze to region typowo rolniczy – 65 proc. 
powierzchni zajmują użytki rolne. Zdaniem Ja-
niny Ewy Orzełowskiej, członka zarządu woje-
wództwa mazowieckiego te tereny zasługują na 
szczególne wsparcie. – Właśnie dlatego co roku 
przeznaczamy środki na budowę i modernizację 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To nie 
tylko ułatwia pracę rolnikom, ale również podno-
si komfort życia na wsi – zaznacza. – Dodatkowo 
inwestycje drogowe są bardzo kosztowne. Wielu 
samorządów lokalnych nie byłoby stać na ich re-
alizację, gdyby nie pomoc z budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego – dodaje.

Flaga Mazowsza już nie tylko na uroczysto-
ściach patriotycznych czy budynkach urzę-
dowych. 

Teraz jej wizerunek mogą wykorzystywać wszyscy 
mieszkańcy regionu. Może ona zagościć przed 
domem, w miejscu pracy i nauki czy zostać użyta 
w celach promocyjnych. 

To najważniejszy symbol naszego regionu. Zgod-
nie z decyzją Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego wszyscy mieszkańcy mogą jej używać, by 
podkreślić swoją przynależność do mazowieckiej 
wspólnoty.

Symbolika fl agi nawiązuje do historycznego her-
bu książąt mazowieckich i przypomina, jak długa, 
bogata i burzliwa była historia Mazowsza. Inte-
gruje i skłania do refl eksji o naszych korzeniach. 
To symbol regionalnego patriotyzmu i przywią-
zania do mazowieckiej kultury, tradycji, ale także 
troski o dobro wspólne.

Zachęcam do jej eksponowania i wywieszania. To 
piękny symbol silnego województwa i wszystkich 
mieszkańców Mazowsza - mówi marszałek Adam 
Struzik.

To już III edycja konkursu "Startuj z Mazow-
sza", realizowanego przez Województwo 
Mazowieckie. Startupy zawalczą o nagrody. 

W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody 
fi nansowe o łącznej wartości 90.000 zł. Konkurs 
jest instrumentem promocji i wsparcia mazo-
wieckiego ekosystemu startupów.

Konkurs skierowany jest do innowacyjnych star-
tupów w początkowej fazie rozwoju, działających 
na terenie województwa mazowieckiego, nie dłu-
żej niż 3 lata od daty ogłoszenia Konkursu. Szu-
kamy innowacyjnych pomysłów w trzech katego-
riach: Inno-tech, Social Impact, Start.

Aplikować można online. Formularz aplikacyjny 
konkursu dostępny jest na stronie internetowej 
startujzmazowsza.ybp.org.pl

DO ZDOBYCIA 90 TYS. 
ZŁ NA STARTUPY
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ABOLICJA 
W ŻYRARDOWIE

SPÓŁKA SKONTROLUJE NIELEGALNE 
PRZYŁĄCZA DO SIECI

Bezprawne podłą-
czenia do sieci wod-
no-kanalizacyjnej w 
Żyrardowie nie jest 
zjawiskiem nowym. 
Powodem zawyżania 
cen wody i kanaliza-
cji w mieście są nie-
stety oszuści, którzy 
nielegalnie podłącza-
ją swoje instalacje. 
PGK Żyrardów poło-
ży kres nielegalnym 
praktymkom i za-
kupi specjalistyczny 
sprzęt do wykrywa-
nia nieprawidłowo-
ści.

W czerwcu ruszył pro-
gram dla mieszkańców 
Żyrardowa pn. “Korzy-
stam Szanuję Regu-
luję”. Program pole-
ga na wprowadzeniu 
sześciomiesięcznego 
okresu abolicji, czyli do 
31 grudnia 2021 roku 
PGK nie będzie egze-
kwowało kar za bezu-
mowane podłączenia 
do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, a także 
w przypadku nielegal-
nego odprowadzenia 
deszczówki do sieci 
miejskiej. Do tego cza-
su osoby nielegalnie 
odprowadzające ścieki 
lub bezprawnie pobie-
rające wodę mają moż-

liwość zalegalizowania 
przyłączy bez konse-
kwencji prawnych. Wa-
runkiem jest wyrażenie 
gotowości zawarcia 
umowy z PGK Żyrardów 
na odbiór ścieków bądź 
dostawę wody. 

10.000 zł kary i comie-
sięczna grzywna

W rozumieniu Ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków, niele-
galny pobór wody to 
uszkodzenie lub po-
minięcie wodomierza 
głównego, pobór wody 
z urządzeń wodociągo-
wych bez uprzedniego 
zawarcia umowy. To 
wykroczenie jest za-
grożone karą grzywny 
w wysokości 5.000 zł. 
Wyższa kara jest prze-
widziana w przypadku 
wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanaliza-
cyjnych bez uprzednie-
go zawarcia umowy. Za 
nielegalne odprowa-
dzanie ścieków grozi 
ograniczenie wolności 
lub grzywna w wyso-
kości do 10.000 zł. Do-
datkowo na podstawie 
orzeczenia Sąd może 
orzec na rzecz Spółki 

PGK Żyrardów sumę 
1.000 zł za każdy mie-
siąc w którym nastapiło 
bezumowne pobieranie 
wody lub odprowadza-
nie ścieków. Nałożenie 
kar opisanych powyżej 
nie zwalnia jednak od-
biorcy usług od podpi-
sania umowy.

- Chcemy chronić uczci-
wych mieszkańców
przed tymi, których
nieetyczne zachowanie
przekłada się na ceny
wody oraz ścieków.
Nasi eksperci doskona-
le wiedzą gdzie mogą
znajdować się nielegal-
ne podłączenia, gdyż
sieć PGK Żyrardów jest
opomiarowana. Kame-
rowóz potwierdzi tylko
nasze przypuszczenia
- informuje Hanna Ko-
sela prezes PGK Żyrar-
dów.

Osoby zainteresowane 
nawiązaniem umowy 
mogą kontaktować się z 
Biurem Obsługi Klienta 
PGK Żyrardów od po-
niedziałku do piątku w 
godzinach 7.00-15.00 
telefonicznie pod nu-
merem 46 855 40 41 
lub 46 855 40 42 oraz 
mailowo pod adresem 
bok@pgk.zyrardow.pl I 
pgk@pgh.zyrardow.pl.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE 
W SPRAWIE ZBUDOWANIA 
PRZEJAZDU PRZEZ TORY PKP
Rozpoczyna się cykl spotkań 
konsultacyjnych poświęconych 
niezwykle ważnej dla Miasta i 
mieszkańców inwestycji, jaką 
będzie budowa bezkolizyjnego 
przejazdu i przejścia przez tory 
PKP, łączącego północną i połu-
dniową część miasta Żyrardowa.

– Nie wyobrażam sobie przystąpić
do realizacji zadania tak kluczowego
dla organizacji ruchu komunikacyj-
nego w naszym mieście, bez szero-
kich konsultacji społecznych – mówi
Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan
Krzysztof Chrzanowski.

Podczas spotkań zostaną zaprezen-
towane i szczegółowo omówione 
opracowane koncepcje trzech wa-
riantów przejazdu / przejścia.

1) Wiadukt drogowy nad linią kolejo-
wą, pomiędzy ul. Grenadierów a ul.
Leśną (ul. Jaktorowską).

2) Tunel drogowy pod linią kolejową,
pomiędzy ul. Grenadierów a ul. Le-
śną (ul. Jaktorowską).

3) Wiadukt drogowy nad linią kole-
jową, pomiędzy ul. Kosynierów (ul.

Gen. Leopolda Okulickiego) a ul. Jak-
torowską.

– Bardzo zależy mi na poznaniu
opinii mieszkańców, zanim zlecimy
wykonanie dokumentacji projekto-
wo – kosztorysowej i przystąpimy do
realizacji zadania – podkreśla Lucjan
Krzysztof Chrzanowski. – Zgłaszane
podczas spotkań uwagi będą miały
znaczenie przy wyborze optymalne-
go wariantu do realizacji.

Pierwsze spotkanie konsulta-
cyjne odbędzie się w dniu 30 
czerwca, o godz. 17.00, w hali 
sportowej Zespołu Szkół Nr 1 
(Elektryk), przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4.

– Bardzo zależy mi na pozna-
niu opinii mieszkańców, zanim
zlecimy wykonanie dokumen-
tacji projektowo – kosztoryso-
wej i przystąpimy do realizacji
zadania – podkreśla Lucjan
Krzysztof Chrzanowski.

ŻPŻ • CZWARTEK • 24 CZERWCA 2021
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WSPÓLNIE POWITAJMY LATO NAD ZALEWEM

ŻYRARDÓW

Nareszcie lato!
Nareszcie wakacje!
Nareszcie impreza plenerowa!
Mamy przyjemność, w imie-
niu Prezydenta Lucjana 
Krzysztofa Chrzanowskiego, 
zaprosić na imprezę plene-
rową WIANKI nad Zalewem  
Żyrardowskim!

Chwilę po ostatnim dzwonku, czyli w sobotę, 26 
czerwca, nad Zalewem Żyrardowskim powitamy lato 
i – zgodnie z tradycją świętojańską – oswoimy wodne 
duszki tańcem, śpiewem, ogniem i puszczaniem do 
wody własnoręcznie wykonanych wianków. 
Na plenerowej scenie zagrają lokalne zespoły, a na 
finał propozycja, która z pewnością porwie Was do 
tańca, czyli Paweł Stasiak z zespołem Papa D. Impre-
zę zaczynamy o godz. 15.00 i bawić się będziemy do 
wieczora.
Do aktywnego wypoczynku nad wodą zachęcać będą 
organizacje sportowe, działające w naszym mieście. 
Ich stanowiska znajdziecie na części trawiastej i 
piaszczystych boiskach. 
Będzie można też poszaleć na dmuchańcach. A wian-

ki, które wieczorem puścimy do wody, będzie można 
upleść pod okiem rusałek / instruktorek z Centrum 
Kultury w Żyrardowie. 
Ludowość inspiruje, bo jest bliska naturze człowieka, 
a nam żyrardowianom bliskie są też tradycje robot-
nicze, które zresztą wywodzą się z kultury ludowej, 
stąd symboliczny, kulinarny akcent do nich nawiązu-
jący czyli degustacja potraw dawnego Żyrardowa. A 
pichcić będzie PIN UP KITCHEN.
Tego dnia w godzinach trwania imprezy kursować 
będzie dodatkowy autobus komunikacji miejskiej, 
umożliwiający bezpłatny dojazd nad zalew z osiedla 
Wschód i osiedla Żeromskiego oraz powrót.

Organizatorem imprezy jest Miasto Żyrardów

Współorganizatorzy: Centrum Kultury w Żyrardowie, AQUA Żyrardów

Partnerzy: Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, OSP Żyrardów, PGK Żyrardów

Klub ,,Sportowy Żyrardów”, Academia Gorila Żyrardów,  
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej (SL SALOS) Żyrardów, Akademia Piłkarska Żyrardów, 

Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki „LEN”, Dynamite Dance Studio, Mash Art, Espaniola Latin Show, 
Comparsa, Życie Powiatu Żyrardowskiego

„
Spotkamy się nad bardzo klimatycznym 

miejscem - Zalewem Żyrardowskim. Tego 
dnia wrócimy do lokalnej tradycji organi-
zując dla Państwa Wianki nad Zalewem. 
Przyjdźcie bez względu na pogodę. Muszę 

przyznać, że tęsknię za spotkaniami z Wami. 
Jestem pełen radości z powrotu do imprez 
w plenerze. Będziemy się wspólnie bawić 
w oczekiwaniu na końcowy akcent, jakim 

będzie puszczenie wianków na wodzie.„
LUCJAN KRZYSZTOF CHRZANOWSKI 
PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA

ŻPŻ • CZWARTEK • 24 CZERWCA 2021
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WIĘCEJ ZIELENI PRZED 
URZĘDEM GMINY
Szereg analiz uwzględniających sugestie mieszkańców 
Mszczonowa zaowocował stworzeniem koncepcji 
zagospodarowania Placu Piłsudskiego i Nowego Rynku.

Urząd Miejski w Mszczonowie odpo-
wiedział na sugestie w sprawie zago-
spodarowania terenu przy ratuszu. 
Wolą mieszkańców było pozosta-
wienie elementów historycznych, w 
tym starej studni i fragmentów bru-
ku. Dodatkowo wystąpiono z prośbą 
o zastosowanie elementów zieleni 
w przestrzeni.

Obszar Placu Piłsudskiego i Nowego 
Rynku – jak wynika z mapy – zosta-
nie podzielony na trzy sektory. Poja-
wią się miejsca parkingowe od stro-
ny północnej z odrębnym zjazdem i 
wyznaczonymi miejscami dla miesz-
kańców podróżujących z dziećmi. 

Dodatkowe miejsca postojowe zo-
staną zlokalizowane od strony po-
łudniowej z chodnikiem z wyeks-
ponowaną starą studnią. Studnia 
zostanie wyeksponowana przy uży-
ciu podświetlenia oraz zostanie za-
bezpieczona szkłem (oznaczone na 
mapie kolorem fioletowym). 

Ponadto stworzony zostanie pas 
zieleni z reprezentacyjnym dojściem 
do Urzędu Miejskiego Teren obsłu-

giwany będzie drogą jednokierun-
kową z wjazdem od ul. Sienkiewicza. 
Układ przestrzenny zachowuje osio-
we dojście do Urzędu Miejskiego z 
przejściem dla pieszych do chodnika 
po stronie wschodniej. 

Teren zostanie ozdobiony rabatami 
zieleni, miejscowo zostanie wyekspo-
nowany stary bruk przykryty szkłem z 
dekoracyjnym podświetleniem. Pasy 
zieleni z nasadzeniem drzew oddzie-
lą miejsca parkingowe, przewidziano 
także miejsca odpoczynku w formie 
ławek.

Układ miejsc parkingowych umożliwi 
optymalne wykorzystanie dostępnej 
przestrzeni. Miejsca postojowe po-
wstaną w granicach linii istniejących 
krawężników zlokalizowanych od 
strony północnej i południowej. Za-
prezentowana koncepcja uzyskała 
akceptację Rady Miejskiej. Projekt za-
gospodarowania Placu Piłsudskiego i 
Nowego Rynku zostanie opracowany 
do końca  2021 r. 
Źródło: Urząd Miasta Mszczonowa

MSZCZONÓW

PIERWSZY PRZEJAZD NOWEGO 
WOZU OSP MSZCZONÓW

Oficjalnie do jendostki trafił pojazd 
specjalistyczny marki Mercedes. 
Wóz wyposazony jest w drabinę me-
chaniczną o długości 30 metrów.

Nowy nabytek przejechał ulicami 
Mszczonowa. Mieszkańcy wyszli 
na ulicę, zaintrygowani widokiem 
czerwonej ciężarówki. Nowy pojazd 
będzie służył strażakom podczas 

różnorodnych działań ratowniczo - 
gaśniczych, będzie również wspar-
ciem dla działań specjalistycznej 
grupy ratownictwa wysokościowe-
go.

Jest to samochód z drabiną mecha-
niczną na podwoziu Mercedes-Benz 
z silnikiem o mocy 280 KM z trzyoso-
bowym koszem ratowniczym.

W Mszczonowie odbyło się wyjątkowe spotkanie przed 
strażnicą OSP. Ulicami przejechał nowy samochód po-
jazd wyposażony w drabinę o wysięgu 30 metrów.
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W sobotę (19 czerwca) w Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bartnikach 
miał miejsce dzień otwarty. Tego 
samego dnia odbyło się również 
zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze. 

– Kto z nas w dzieciństwie nie marzył,
żeby zostać strażakiem? Chcemy za-
chęcić młodzież, jak i dorosłych do
wstąpienia w nasze struktury. Jeste-
śmy organizacją, która ratuje ludzi i
mienie, Dbamy o środowisko. Jeste-
śmy ludźmi pełnymi pasji. Cały czas
rozwijamy się, aby nasza praca była
bardziej efektywna -– mówi druhna
Aleksandra Kostrzewa.

Okres lockdownu był trudny dla 
wszystkich, były ograniczone możliwo-
ści w prowadzeniu zbiórek i spotkań 

- Chcemy zadbać o aktywność MDP,
w tych młodych ludziach jest duży po-
tencjał, który należy wykorzystać - do-
daje druhna.

Pełny skład Zarządu: Prezes – Krzysz-
tof Sobczyk, Vice prezes – Tomasz 
Błoński, Vice prezes – Daniel Badow-
ski, Naczelnik – Marek Rogoziński, Za-
stępca naczelnika – Krzysztof Baran, 
Zastępca naczelnika – Łukasz Koziar-
ski, Skarbnik – Andrzej Gołębiewski, 
Sekretarz – Aleksandra Krysińska, Go-
spodarz – Jerzy Markowski, Zastępca 
gospodarza – Emilia Markowska

Nowy skład komisji rewizyjnej: Prze-
wodniczący Łukasz Popielarz, Sekre-
tarz Jarosław Napiórkowski, Członek 
Henryk Kopeć.  

 fot. Wagner

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE I 
DZIEŃ OTWARTY

SENIORZY PODEJMĄ  
DZIAŁANIA W WALCE ZE 
ZMIANĄ KLIMATU

Agata Wagner

Zmiany klimatu w ostatnich latach 
stały się bardziej widoczne. Wpły-
wają negatywnie na jakość i warunki 
życia, a także powodują pogorszenie 
zdrowia – szczególnie u osób star-
szych. Z myślą o seniorach powstał 
projekt #klimaSENIORE, którego ce-
lem jest aktywizacja seniora na rzecz 
klimatu. 

– Jest to grupa o wielkim potencjale
w sensie wiedzy życiowej. Jednocze-
śnie seniorzy stanowią grupę naj-
bardziej narażoną na konsekwencje
klimatu. Wspomina się czasem o
konflikcie pokoleń, ale celem tego
projektu jest przekucie konfliktu na
współpracę międzypokoleniową –
mówi Konrad Wielądek z Instytutu
na rzecz Ekorozwoju.

Podczas spotkania prowadzący 
omówili najważniejsze kwestie do-
tyczące zmiany klimatu w oparciu o 
prezentację. Seniorzy zapoznali się 
z wykresami dotyczącymi warunków 
termicznych w Polsce, ekologicz-
nych rozwiązaniach stosowanych na 
co dzień, a także zagrożeniach. 

Podkreślono także fakt, że z powodu 
zmian klimatu mogą wystąpić ano-
malia, jak wzrost liczby niechcianych 
szkodników. Przykładem jest ada-
ptacja kleszczy do nowych warun-
ków pogodowych. Przypomnijmy, że 
pajęczaki przenoszą niebezpieczne 
choroby – między innymi boreliozę 

oraz kleszczowe zapalenie mózgu.

Było to pierwsze spotkanie seniorów 
w sprawie podjęcia realnych działań. 
Seniorzy we wszystkich gminach, 
również w gminie Puszcza Mariań-
ska sformułują rekomendacje do-
tyczące poruszanej kwestii klimatu, 
określone zostaną także priorytety. 
Finał projektu nastąpi w październi-
ku 2021 roku. Wtedy zostaną wyko-
nane nasadzenia zieleni, które będą 
symbolizowały „zielone” zmiany w 
otoczeniu.

Spotkanie seniorów w Bartnikach 
można podsumować słowami, któ-
re wypowiedziała Ewa Świerkula, 
ekspert ds. klimatu w Instytucie na 
rzecz Ekorozwoju – “Pożyczyliśmy 
Ziemię od naszych wnuków”.

Szczegółowe informacje dotyczące 
projektu dostępne są na stronie in-
ternetowej Krajowego Instytutu Go-
spodarki Senioralnej

https://kigs.org.pl/klimaseniore-ak-
tywizacja-seniorow-na-rzecz-klima-
tu/

Projekt jest finansowany z Funduszu 
Krajowego. Jest to jeden z 11 pro-
gramów prowadzonych w Polsce ze 
środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego i  Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego (tzw. Funduszy norwe-
skich i Funduszy EOG) 2014-2021.

W Gminnym Ludowym Klubie Sportowym  
„Relax” w Bartnikach odbyło się spotkanie  
aktywizujące seniorów na rzecz klimatu.

PUSZCZA MARIAŃSKA
CUDA WIANKI W KAMIONIE
26 czerwca o godzinie 17. przy plaży nad rzeką Rawką w Kamionie odbędą 
się Wianki. Będzie to okazja do spotkania z przyjaciółmi, ale również 
nawiązania przyjaźni z sąsiadami z pobliskich miejscowości.
W programie między innymi:  stoisko z zabawkami, lody z Lodowej 
Krainy, przejażdżki konne, stoisko z przekąskami, przejażdżki sportowymi 

autami, animacje dla dzieci, dmuchańce, kajaki i przejażdżki wozem 
strażackim. Na koniec dyskoteka.

O godzinie 1900 Ognisko
O godzinie 2000 Wianki

OSP BARTNIKI
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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 
GMINY RADZIEJOWICE

Przed podjęciem decyzji Radni zapoznali się z 
uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozy-
tywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Radziejowice za rok za 2020, którą 
odczytała Skarbnik Gminy – Pani Marlena Górniew-
ska.

W głosowaniu Radni większością głosów przegło-
sowali uchwałę o udzieleniu absolutorium i wotum 
zaufania Wójtowi. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Radziejowice z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok przebiegało nastę-
pująco: 9 głosów za - Barbara Michałowska, Beata 
Trzaskowska, Grażyna Górka, Marcin Mrówczyński, 
Marek Leja, Mieczysław Bielak, Paulina Partyka, Ra-
dosław Kuziemski, Urszula Matusiak, 4 głosy prze-
ciw - Bogdan Kowalski, Ewa Stępień, Jolata Leczkow-
ska, Paweł Dymeczki. Nieobecni to Jakub Soból oraz 
Jakub Borowiec.

- Dziękuję radzie gminy za współpracę. Myślę, że bę-
dziemy tę gminę rozwijać w dobrym kierunku. Może 
działania związane z pandemią będziemy mogli 
odłożyć na bok, zajmiemy się prawdziwą realizacją 
budżetu i zadań inwestycyjnych na które wszyscy 
czekają. Gdybyśmy mieli pieniędzy całe mnóstwo, 
rozdalibyśmy jednego roku i wykonali wszystkie 
inwestycje, aby każdego zadowolić. Porównuje się 
nas do Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, ale 
my przy takim małym budżecie staramy się wykony-
wać takie same zadania, jakie realizują duże gminy, 
a jeszcze coś musimy zagospodarować na inwesty-
cje - mówi Wójt Radziejowic Urszula Ciężka. 

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawo-
wych środków kontroli rady gminy nad działalnością 
wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gmi-
ny ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w 
zakresie działalności finansowej gminy.

           Agata Wagner

Podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Radziejowice Wójt Gminy Urszula 
Ciężka przedstawiła zgromadzonym Raport o stanie Gminy za 2020 r. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta i przedsta-
wiła Radzie Gminy wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium.

Podczas XII edycji Festiwalu w 
Radziejowicach odbędzie się 12 
koncertów z muzyką na żywo. 
Bogaty harmonogram jest prze-
pełniony występami utalento-
wanych muzyków. Artyści mło-
dego pokolenia mogą pochwalić 
się bogatym portfolio. Doświad-
czenie muzyczne zdobyli na sce-
nach krajowych i światowych. 

Blisko stu wybitnych 
artystów zaprezentuje 
swoje zdolności na sce-
nie w Radziejowicach. 
Melomani usłyszą takich 
wykonawców, jak Roby 
Lakatos – skrzypek, Jenö 
Lisztes – cymbały, Pa-
olo Pandolfo – viola da 
gamba, Paweł Kowal-
ski – fortepian, Jarosław 
Żołnierczyk – skrzyp-
ce, Ewa Leszczyńska – 
śpiew, fortepian. 

Nie zabraknie wystę-
pów orkiestrowych. 
Usłyszymy Orkiestrę 
Sinfonię Iuventus im. 
Jerzego Semkowa, Or-
kiestrę Polskiego Radia 
w Warszawie, Orkiestrę 
Kameralną Polskiego 
Radia Amadeus, Orkie-
strę Filharmonii Podkar-
packiej, Warsaw Harmo-
ny, Piotr Baron Quintet 
oraz Jagodziński Trio. 

Miniony rok 2020 był ro-
kiem mistrza wielu epok 
– Ludwika van Beetho-
vena. Kompozytora, 
który nie mógł usłyszeć 
swoich dzieł, wiedeń-
skiego klasyka i zarazem 
zwiastuna romantyzmu. 

Dla uhonorowania 250. 
rocznicy urodzin Be-
ethovena koncert inau-
gurujący oraz koncert 
zamykający poświęcone 
będą właśnie temu wy-
bitnemu mistrzowi.

Festiwalowi towarzyszyć 
będą wystawy. Wystawa 
Jerzy Waldorff – fotogra-
fie nieznane, gdzie na 
zwiedzających czekać 
będą prace Andrzeja 
Świetlika. Wystawa Bał-
kańskie DNA, czyli cykl 
zdjęć Artura Pawłow-
skiego poświęconych 
Festiwalowi Trąbek 
Guča, który każdego 
roku odbywa się na Bał-
kanach oraz wystawa 
Życie jednego muzyka 
– Stanisław Wisłocki w 
stulecie urodzin arty-
sty. Grafikę na potrzeby 
Festiwalu przygotował 
Józef Wilkoń, artysta od 
lat zaprzyjaźniony z Ra-
dziejowicami.

 
Program Festiwalu 

dostępny na naszym 
portalu www.zycie-
-powiatu.pl oraz na 

Facebooku
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Na terenie gminy Wiskitki 
odbyła się uroczystość wmu-
rowania kamienia węgiel-
nego pod nową inwestycję. 
Zadanie będzie realizowane 
etapami przez firmę FM Logi-
stics. 

W styczniu 2022 roku rozpocznie 
działalność pierwsza platforma. 
Przewiduje się, że będzie maga-
zynować do 23 tys. palet. Po za-
kończeniu prac hale mają pomie-
ścić przeszło 120 tys. palet.

- Mamy w okolicy dwie ogromne 
platformy w Błoniu i Mszczono-
wie oraz kilka mniejszych. Dziś 
jesteśmy w stanie składować po-
nad trzysta tysięcy palet. W oko-
licach Warszawy będziemy mogli 
składować ponad pół miliona pa-
let – mówi Daniel Franke, Dyrek-
tor Generalny FM Logistic. 

– Od lat inwestujemy we własne 
obiekty. W tym obiekcie będzie-
my realizowali usługi zarówno 
dla sektora B2B jak i B2C. Będą 
tu rozwiązania proekologiczne, 
zainstalowane zostaną panele 
fotowoltaiczne, tak by inwestycja 
jak najszybciej stała się samowy-

starczalna jeśli chodzi o zaopa-
trzenie w energię elektryczną. Z 
operacjami starujemy w styczniu 
– dodaje.

Podczas aktu wmurowania ka-
mienia węgielnego obecny był 
Rafał Mitura Burmistrz Miasta i 
Gminy Wiskitki. Podkreslił, że in-
westycja niesie ze sobą duże na-
dzieje 

- Cieszę się, że przed kilkoma laty 
zdecydowaliście się państwo na-
być ten grunt z myślą o tym co 
dziś staje się rzeczywistością. Nie 

ukrywam, że tak jak byliście siłą 
dla Mszczonowa, tak i dla Wiski-
tek staniecie się kołem zamacho-
wym i siłą, która przyciągnie kolej-
nych inwestorów. Mam nadzieję, 
że będziecie zadowoleni, że wy-
braliście tę lokalizację i życzę by 
inwestycja przebiegła zgodnie z 
planem – mówi burmistrz.

Według zapowiedzi dyrektora 
generalnego wkrótce można też 
spodziewać się rekrutacji pra-
cowników. 

  fot. UMiG Wiskitki

WISKITKI
DOBRE MIEJSCE, DOBRY CZAS, DOBRY 
GOSPODARZ: TO MUSI PRZYNOSIĆ EFEKTY

UWAŻAJ PODCZAS  
LETNIEGO 

SPACERU W LESIE

Na przełomie wiosny i lata 
na świat przychodzi najwięcej 
dzikich zwierząt: młode saren-
ki, dziki, lisy czy ptaki.  Znale-
zionego przypadkowo w lesie 
małego zwierzęcia, nie należy 
absolutnie dotykać, aby nie 
przekazać mu swojego zapa-
chu, chwytać oraz płoszyć a 
także karmić.
Położenie gminy sprawia, że dzikie zwierzęta żyją 
obok nas. W pierwszych tygodniach życia dzikich 
zwierząt, samica pozostaje z małymi cały czas w 
ukryciu. Odchodzi od nich tylko na czas karmienia.

Młode ciągle narażane są na ataki drapieżników. 
Ich strategią ochronną jest tylko i wyłącznie brak 
zapachu w pierwszych dniach życia. Dzięki temu 
drapieżniki, a nawet psy myśliwskie, nie mogą ich 
wyczuć.

Dzikie zwierzęta starają się zwiększyć prawdo-
podobieństwo przeżycia swojego potomstwa. 
Najlepszym przykładem są sarny. Samice rodzą 
w odosobnieniu i pozostawiają je w ukryciu. Jeśli 
sarna urodziła więcej niż jedno młode to rodzeń-
stwo może być oddalone od siebie o nawet kilka-
set metrów. Sarniej mamy nie widać, jednakże jest 
w pobliżu. Młode są pod ciągłą obserwacją. Takie 
zachowanie ma zwiększyć szanse pozbawionych 
zapachów  młodych na przeżycie w środowisku. 
Jest to zupełnie naturalne zachowanie w świecie 
dzikich zwierząt. 

Znalezionego przypadkowo w lesie małego zwie-
rzęcia, nie należy absolutnie dotykać, aby nie prze-
kazać mu swojego zapachu, chwytać oraz płoszyć. 
W żadnym wypadku nie należy również zabierać 
młodych. Zabranie ze swojego naturalnego śro-
dowiska np. koźlę jest bardzo trudno wychować. 
Nigdy też, później nie będzie zdolne do samodziel-
nego życia w lesie. To nieprawda, że sobie bez nas 
nie poradzą. Nieprawdą jest również, że zostały 
porzucone. Nieprawdziwe jest przekonanie, że 
musimy je koniecznie nakarmić tym, co mamy ze 
sobą. Powinniśmy je zostawić w spokoju.

UMiG Wiskitki
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Rusza program bezpłatnej 
pomocy psychologicznej
Mieszkańcy województwa mazowieckiego 
mogą bezpłatnie uzyskać wsparcie psycho-
logiczne w ramach dedykowanej dla nich 
grupy wsparcia, dostępnej na platformie 
GrupaWsparcia.pl. Projekt jest wynikiem 
współpracy Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego oraz Fundacji ADRA Polska. 

GrupaWsparcia.pl to platforma pomocy online, 
która pozwala na w pełni anonimowe, bezpłatne 
oraz bezpieczne korzystanie ze wsparcia psy-
chologicznego. Została stworzona z myślą o oso-
bach, które poszukują wsparcia w kryzysowych 
sytuacjach życiowych, np. zmagających się z sa-
motnością, problemami psychicznymi, uzależnie-
niem czy żałobą. 

Aby skorzystać ze wsparcia wystarczy zalogować 
się na portal GrupaWsparcia.pl oraz dołączyć do 
dedykowanej grupy wsparcia dla mieszkańców 
województwa mazowieckiego. Dodatkowo, aby 
ułatwić rejestrację  i korzystanie z portalu, uru-
chomiona została specjalna infolinia. Mieszkańcy 
mogą skorzystać z pomocy telefonicznej pod nr. 
tel. 790 796 718.

Portal umożliwia dołączanie do już istniejących 
grup wsparcia, a także tworzenie nowych, skupia-
jących ludzi połączonych wspólnym problemem i 
chęcią radzenia sobie z nim. W dedykowanej gru-
pie dla mieszkańców województwa mazowiec-
kiego dla użytkowników dostępna jest pomoc 
doświadczonego psychoterapeuty współpracu-
jącego z Fundacją ADRA Polska.

PORADY I ZDROWIE

OTWARCIE NOWEGO GABI-
NETU WETERYNARYJNEGO

Do niedawna pod adresem Wysockiego 22 D 
mieścił się sklep mięsny. Dziś powstaje tu profes-
jonalny gabinet weterynaryjny. Niektórzy traktu-
ją tę zmianę, jako symbol - znak nowych czasów. 
Dla lekarza weterynarii Katarzyny Toroniewskiej, 
założycielki gabinetu, sprawa nie ma ideolog-
icznego drugiego dna. 

– Szukałam dobrego punktu. Ten lokal akurat się 
zwolnił, spełniał warunki niezbędne do przystoso-
wania go na gabinet, a co najważniejsze, mieści 
się w centralnym punkcie miasta i nie brakuje 
przy nim miejsc parkingowych. Z punktu widzenia 
wygody moich klientów to kluczowe – wyjaśnia 
Katarzyna Toroniewska. 

O własnym gabinecie marzyła od czasów stu-
denckich. Jest on więc zwieńczeniem wielu lat 
nauki, blisko dziesięcioletniej praktyki w pracy ze 
zwierzętami i wielkiej miłości do czworonogów. 

Dla klientów duże znaczenie ma indywidualne 
podejście do ich pupili, co kameralny gabinet, 
prowadzony pod własnym nazwiskiem gwarantu-
je. Tutaj nie ma miejsca na taśmową obsługę lecz 
wnikliwą i czułą opiekę nad zwierzętami. W wielu 
polskich miastach, to właśnie małe gabinety zys-
kują największe zaufanie właścicieli zwierząt.  

Otwarcie nowego gabinetu powinno ucieszyć 
nie tylko właścicieli pacjentów z samego Żyrar-
dowa, ale także z okolic: Międzyborowa, Puszczy 
Mariańskiej, Korytowa, czy Wiskitek. Gabinet 
zapewnia im bowiem leczenie psów, kotów, 
ptaków, gryzoni a nawet zwierząt gospodarskich 
i koni.

 Od samego początku zaoferuje szeroki zakres 
usług, począwszy od diagnostyki USG w zakresie 
wczesnego wykrywania chorób. W ofercie ma 
szerokie spektrum specjalizacji: ortopedię, chiru-
rgię miękką, dermatologię, a nawet – cieszącą się 
coraz większym zainteresowaniem ze względu 
na rosnącą świadomość klientów – stomatologię 
zwierząt. 

Gabinet wyposażony jest we własną aparaturę 
USG oraz mikroskop. Będzie wykonywał diagnos-
tykę w zakresie cytologii skóry, badania rozmazu 
krwi i moczu, a także morfologię, badanie kału i 
biopsje. 

Jedną ze szczególnych pasji lekarki weterynarii 
Katarzyny Toroniewskiej jest leczenie niepłodnoś-
ci, rozród oraz pediatria szczeniąt i kociąt.

Jeszcze w czerwcu czworonożni przyjaciele mieszkańców Żyrardowa 
i okolic zyskają nowe miejsce z profesjonalną diagnostyką i szerokim 
zakresem leczenia. Wyróżnikiem nowego gabinetu będzie indywidual-
ne podejście do każdego pacjenta. 

Sobota - 19 czerwca 2021 r.
ul. Wysockiego 22 D - obok Żabki

Otwarte w godzinach 900-2000

Od godziny 1800 do 2000 obowiązują tylko zapisy

DYŻURY APTEK:

• 24 czerwca  
Apteka  
ul. Wittenberga 3

• 25 czerwca  
Apteka  
ul. Okrzei 16

• 26 czerwca   
Apteka Farmacja 24  
ul. Limanowskiego 30

• 27 czerwca  
ZIKO Apteka  
ul. 1-go Maja 40

• 28 czerwca  
Apteka Cef@rm 36,6  
ul. 1 Maja 43

• 29 czerwca  
Apteka  
ul. Okrzei 16

• 30 czerwca  
Apteka  
ul. 1 Maja 50

 • 21 lipca  
Apteka Cerera  
ul. Okrzei 51 C

• 2 lipca  
Apteka Centralna  
ul. Al. Partyzantów 
15

• 3 lipca  
Apteka  
ul. Okrzei 16

• 4 lipca  
Apteka  
Al. Partyzantów 
11/13

• 5 lipca  
Apteka  
ul. POW 2D lok. 11

• 6 lipca  
Apteka  
ul. POW 20 – 24

• 7 lipca  
Apteka  
ul. M. Curie-Skłodow-
skiej 14



13ŻPŻ • CZWARTEK • 24 CZERWCA 2021 KULTURA

PICASSO, JÓZEF CHEŁMOŃSKI I UCIECZKA 
PRZED KRYTYKĄ W RADZIEJOWICACH
„W czasie deszczu dzieci 
się nudzą” – to ogólnie zna-
na piosenka. Jakie atrakcje 
można zatem zapewnić mło-
dzieży w trakcie wielomie-
sięcznej pandemii? Nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej w 
Radziejowicach znaleźli kre-
atywny sposób na aktywne 
spędzenie czasu dla uczniów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Radziejowicach odtworzyli 
znane dzieła sztuki. Obostrzenia 
w czasie pandemii doprowadziły 
do zamknięcia muzeów i galerii 
sztuki, jednak różne instytucje 
kultury szukały sposobów na 
obcowanie ze sztuką. W ślad za 
nim postanowili pójść uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Włady-
sława Rdzanowskiego w Radzie-
jowicach.

Rodzice i uczniowie dali upust 
swej wyobraźni

Szkoła Podstawowa w Radziejo-
wicach kontynuuje akcję sprzed 
roku i w ten sposób powstały 
kolejne pastisze. Jak przyznaje 
nauczycielka plastyki, w akcję 
zaangażowani są także rodzice 
i dziadkowie uczniów. – Część 
uczniów była sceptyczna, ale 
pozostali uczniowie byli szczęśli-
wi, że mogą stworzyć wyjątkowy 
rodzaj sztuki. Zaangażowali do 
wykonania swoich prac rodzi-
ców, rodzeństwo, a także dziad-
ków – mówi Pani Katarzyna.

- Nie widzieliśmy się wcale, nie 
mogliśmy się spotkać i poroz-
mawiać na żywo. Uczniowie 
nigdzie nie mogli wyjść i żyli 
niemal w całkowitej izolacji od 
swoich rówieśników. Uważam, 

że kontakt ze sztuką jest bardzo 
ważny, a młodzież ma dostęp 
do zasobów internetowych, z 
których można czerpać wiedzę. 
Umożliwia to dostęp do dzieł 
sztuki, a nasza młodzież jest cy-
frowa, sprawnie surfuje w sieci. 
Niestety edukacja zdalna była 
również furtką do tego, aby tra-
cić czas bezproduktywnie.

Druga edycja stworzenia pas-
tiszu, czyli odwzorowania słyn-
nego dzieła sztuki powstała pod 
okiem Katarzyny Kordyasz-Sto-
larskiej, nauczycielki plastyki 
oraz Wiolety Czuby, która spra-
wia pieczę nad samorządem 
uczniowskim. – Ja się bardzo 
cieszę z realizacji tego projek-
tu. Mamy naprawdę kreatywne 
dzieciaki, które stworzyły wspa-
niałe obrazy – kończy nauczy-
cielka.
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Szacuje się, że skarb ten liczył początkowo nawet 
około 1600 srebrnych monet, wybitych w okresie 
od I wieku przed naszą erą do III wieku naszej ery. 
Spośród zabezpieczonych monet, najwięcej po-
chodzi z II wieku, z czasów przed rozpoczęciem 
tzw. wojen markomańskich; z drugiej połowy tego 
stulecia. Prezentują wizerunki ponad dwudziestu 
cesarzy i nie tylko. Najstarszym okazem jest denar 
legionowy Marka Antoniusza, świetnego dowódcy 
wojskowego, stronnika Cezara i kochanka Kleopa-
try, z roku 32 lub 31 p.n.e, a najmłodszym denar 
cesarza Makrynusa zwanego Maurem, który swo-
je trwające raptem 14 miesięcy rządy, zakończył 
ginąc z ręki jednego z centurionów rzymskiej ar-
mii, z 217 lub 218 roku n.e. Prócz rzymskich mo-
net, niedaleko Żyrardowa znaleziono także złotą 
ozdobę, prawdopodobnie zawieszkę, oraz między 
innymi grecką drachmę ze starożytnego miasta 
Amisos nad Morzem Czarnym (dzisiejszy Samsun 
w Turcji) czy kilka „podróbek” rzymskich denarów, 
wykonanych przez barbarzyńców. Tylko kto pozo-
stawił tu tak wielką ilość srebrnych monet, około 
1800 lat temu, na łące porośniętej wokół prastarą 
puszczą, którą przecinała leniwie płynąca rzeka? 

Zacznijmy jednak od tego, kto i w jakich okoliczno-
ściach odkrył ten skarb.

1 maja 1967 roku, we wsi Drzewicz Nowy, 
na terenie należącym do rodziny Tonderów, syn 
gospodarza, kilkunastoletni Grzegorz, zajmował 
się usuwaniem kretowiska, które pokryło ojcow-
ską łąkę. W jednym z krecich wykopów, w odle-
głości jakiś 20 metrów od koryta Pisi Gągoliny, 
zobaczył coś błyszczącego. Podszedł zaciekawio-
ny, rozkopał nogą, schylił się i podniósł, jak się 
miało później okazać, jeden z rzymskich denarów. 
Zdziwiony zaczął kopać dalej i wyciągał kolejne 
monety, a w końcu wziął kilka w kieszeń, resztę 
przysypał ziemią i poszedł do domu. Choć długo 
musiał się zastanawiać co znalazł, to nie mógł na-
wet przypuszczać, przypadkowo jakiego dokonał 
okrycia. I pozostawało pytanie, co z tym tajemni-
czym skarbem ma teraz zrobić.

Następnego dnia Grzegorz powiadomił 
swoich kolegów z Drzewicza i sąsiedniego Ory-
szewa o znalezisku i wspólnie z nimi rozkopał łąkę 
ojca w miejscu kretowiska. To doświadczenie dla 
tych dzieciaków musiało być niezwykłe – stali się 
prawdziwymi poszukiwaczami skarbów! Ten frag-
ment podmokłej łąki należącej do rodziny Ton-
derów przy Pisi Gągolinie, najprawdopodobniej 
nigdy nie był orany i dlatego monety przez kilka-
naście wieków przeleżały nietknięte na niewielkiej 
głębokości w ziemi.

Przed uregulowaniem koryta rzeki, teren 
ten znajdował się na tarasie zalewowym, choć nie 
bagiennym. 1800 lat temu równina łowicko-błoń-
ska, na obszarze której znajduje się Żyrardów i 
Nowy Drzewicz, w znacznej części zajmowała wiel-
ka puszcza, ciągnąca się przez kilka obecnych wo-
jewództw. Osadnictwo było rozproszone, a nie-
wielkie osady budowano wzdłuż pobliskich rzek: 
Pisi, Utraty, Suchej i przede wszystkim – Bzury. W 
okolicach dzisiejszego Sochaczewa, we wsi Anto-
niew, odkryto pozostałości osady oraz niezwykły 
ołtarz do składania ofi ar w kształcie podkowy, a 
także różne przedmioty przeznaczone do staro-
żytnych rytuałów magicznych i religijnych, żyjących 
na tym obszarze ludzi. Kim byli? – przedstawicie-
lami tzw. kultury przeworskiej, utożsamianymi z 
ludem Wandalów.

150-200 lat po ukryciu skarbu w dzisiej-
szym Nowym Drzewiczu, w trakcie Wędrówki 
Ludów, Wandalowie wdarli się daleko wgłąb ce-
sarstwa. Później utworzyli olbrzymie królestwo na 
półwyspie iberyjskim oraz w północnej Afryce, w 
skład którego wchodziła jeszcze między innymi 
Sycylia i Sardynia. I dokonali w 455 roku dewa-
stacyjnego najazdu na Rzym, podczas którego, 
przez dwa tygodnie plądrowali miasto i uprowa-

dzili tysiące jeńców, w tym specjalistów z różnych 
dziedzin – między innymi architektów i inżynie-
rów. Mimo obietnicy złożonej papieżowi Leonowi 
I przez króla Wandalów Genzeryka, że jego ludzie 
nie będą niszczyć budynków, Wandalowie w trak-
cie plądrowania Rzymu z wszystkiego co mia-
ło jakąś wartość, wyrywali ze ścian starożytnych 
świątyń i budynków żelazne mocowania kamien-
nych bloków, a przez to część budynków uległa 
zawaleniu. W przyszłości nazwa Wandalów stała 
się synonimem dla określenia osób wszystko nisz-
czących – wandale/wandal/wandalizm. 21 lat póź-
niej, w 476 roku, historia zachodniego imperium 
rzymskiego, dobiegła końca.

Wróćmy jednak z odległego Rzymu i pół-
nocnoafrykańskiego królestwa Wandalów, do 
okolic Żyrardowa i okresu wcześniejszego o po-
nad 200 lat, gdy omawiany skarb został ukryty w 
sąsiedztwie rzeki Pisi. Mieszkający tu Wandalowie 
trudnili się głównie rolnictwem i drobnym rze-
miosłem. Uprawiali zboża, żyta, posługiwali się 
koniem, hodowali bydło i świnie, a przy domach 
trzymali psy. Wytwarzali narzędzia z żelaza, a 
obróbka gliny pozwalała im produkować naczy-
nia ceramiczne. Żyli w małych społecznościach, 
przeważnie w grupach osób blisko ze sobą spo-
krewnionych. Trudnili się także handlem, w końcu 
znajdowali się niedaleko bocznej odnogi szlaku 
bursztynowego. Prawdopodobnie sprzedawali 
futra, a może także zdobytych podczas wypraw 
wojennych niewolników.

Wandalowie stanowili zaplecze dla Markomanów 
i Kwadów podczas trwających w latach 167-180 

HISTORIA

STAROŻYTNY SKARB Z OKOLIC 
ŻYRARDOWA
Jeden z największych w Polsce, ale i w Europie, zachowanych w całości skarbów zawierających denary 
rzymskie, a  odkryty poza granicami dawnego Imperium Romanorum, na terenie tzw. barbarzyńskiej 
Europy, został znaleziony 54 lata temu, zaledwie 6 kilometrów od Żyrardowa, tuż przy rzece Pisi 
Gągolinie. Więcej informacji moga Państwo znaleźć na stronie www.facebook.com/echozyrardowa/
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wojen z Imperium Rzymskim. Dzięki handlowi da-
lekosiężnemu (pośredniemu i bezpośredniemu) 
oraz wyprawom wojennym, mogli przez dziesiątki 
lat gromadzić denary rzymskie, przechowywane w 
formie depozytu na trudniejsze czasy. Wandalo-
wie z terenów zachodniego Mazowsza handlowali 
także, a może przede wszystkim, żelazem, które 
masowo produkowano z rudy darniowej. Szacu-
je się dziś, że na tym obszarze funkcjonowało od 
120 do 150 tysięcy dymarek, w których okoliczna 
ludność wytwarzała ten cenny metal na potrzeby 
własne i na handel z innymi plemionami, a może 
także i z rzymianami. Odkrycia wybitnego arche-
ologa Stefana Woydy, których dokonywał od 1968 
do 1975 roku, wykazały, że na zachodnim Mazow-
szu, przez kilka wieków istniał niespotykany poza 
granicami cesarstwa, wysoce wyspecjalizowany i 
jeden z największych ośrodków hutniczych w tzw. 
barbarzyńskiej Europie (drugi po ośrodku święto-
krzyskim). Tuż przed tym wielkim odkryciem, a trzy 
lata po zakończeniu studiów, po których rozpo-

czął pracę jako Konserwator Zabytków Archeolo-
gicznych w obrębie województwa warszawskiego, 
Stefan Woyda 10 maja 1967 roku przyjechał do 
Drzewicza Nowego, w celu zbadania odkrycia na 
łące należącej do rodziny Tonderów.

 Kilka dni po odkryciu młodego Grzegorza, 
łąkę jego ojca codziennie odwiedzały grupki oko-
licznej młodzieży, wykopującej dziesiątki starożyt-
nych rzymskich denarów, zgromadzonych dawno 
temu przez Wandalów znad Pisi. Monety, a może i 
inne przedmioty, uległy znacznemu rozproszeniu. 
Prawie każdy mieszkaniec Drzewicza i sąsiednich 
miejscowości miał w domu część tego skarbu. W 
końcu o odkryciu dowiedzieli się: dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Oryszewie – Przybylski oraz dyrek-
tor tamtejszego Zakładu Poprawczego – Czarny, 
którzy powiadomili dalej Polską Akademię Nauk i 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wtedy 
do Drzewicza został wysłany Stefan Woyda, któ-
ry od razy po przybyciu, podjął działania w celu 
identyfikacji i zabezpieczenia znaleziska, szeroko 
wywołującego sensację.

 O znalezisku napisano w Życiu Żyrardowa 
i prasie ogólnopolskiej, mówiono o tym także w 
telewizji. Okoliczna młodzież pomogła i szybko 
udało się odzyskać ponad 800 monet. Rozpoczę-
to także prace nad wydobyciem z ziemi dalszych 
denarów i ewentualnie innych przedmiotów, w 
których uczestniczyła grupa studentów z Uniwer-
sytetu Warszawskiego i mocno zaangażowana 
okoliczna młodzież. W tym czasie milicja w pobli-
skich miejscowościach sprawdzała, czy wszystko 
zostało oddane. W ciągu następnych 3 miesięcy 
zgromadzono 1068 denarów i złotą ozdobę.

 Okazało się, że skarb był położony na płyt-
kiej głębokości, w zwartej formie, włożony do zie-
mi prawdopodobnie bez żadnego opakowania. 
Po wydobyciu, trafił do Muzeum Narodowego w 
Warszawie, gdzie Aleksandra Krzyżanowska wy-
konała jego ekspertyzę. Do 1970 roku odzyskano 
ponad 1200 monet, choć szacuje się, że jeszcze 
około 400 jest w rękach prywatnych. W 1975 roku 
powstało Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego, w którym dzisiaj znajduje się większość 
skarbu z Drzewicza. Na jego lokalizację wybrano 
Pruszków, stanowiący środkowy punkt tego wiel-
kiego okręgu metalurgicznego, a jego dyrektorem 
został Stefan Woyda. Młodzież i osoby, które po-

mogły w poszukiwaniach i odzyskiwaniu monet, 
otrzymały oficjalne podziękowania i nagrody za 
swoją ciężką pracę. Tylko dalej pozostaje pytanie, 
dlaczego ktoś z Wandalów znad Pisi lub innej są-
siedniej rzeki, zostawił tu tak dużą ilość monet?

 W marcu 2020 roku ujawniono odkrycie 
jeszcze większego skarbu z podobnego okresu; 
skarbu spod Hrubieszowa, znalezionego na polu 
w miejscowości Cichobórz w województwie lu-
belskim. Skarb ten zawiera ponad 1700 denarów 
rzymskich – 5.5 kg srebra. Został ukryty przez tam-
tejszych Wandalów w trakcie najazdu Gotów, któ-
rzy rozpoczęli swoją Wędrówkę Ludów ze Skan-
dynawii pod koniec II i na początku III wieku. Goci 

w drodze znad Bałtyku na południe i południowy 
wschód, musieli przejść także przez ziemie dzisiej-
szego zachodniego Mazowsza. Rozproszeni Wan-
dalowie nie byli wstanie oprzeć się inwazji, w wielu 
miejscach podejmowali walkę, jednak musieli ma-
sowo opuścić ziemie swoich przodków i ruszyć na 
południe, nad Dunaj. Część myśląc, że opuszcza 
te okolice tylko na jakiś czas, zostawiła w ziemi 
różne cenne przedmioty, jak denary rzymskie nad 
Pisią, by później wrócić i je odzyskać. Lecz nigdy 
nie wróciła. Był to okres wielkich migracji, które 
ostatecznie doprowadziły Rzym do upadku. Tak 
zakończyła się epoka starożytności, a skarb znad 
Pisi, musiał poczekać jeszcze kilkanaście wieków, 
aż został odkryty.

WIęcej informacji moga Państwo znaleźć na stro-
nie www.facebook.com/echozyrardowa/

HISTORIA

Autor: Mateusz Waśkowski  
Muzeum Mazowsza Zachodniego  

i „Echo Żyrardowskie”  
na łamach Życia Powiatu Żyrardowskiego

 

„
 Dziękuję Panu Marcinowi Woźniakowi z 
działu archeologii Muzeum Starożytnego 

Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana 
Woydy w Pruszkowie, za pomoc w zdobyciu 
informacji dot. skarbu oraz za przesłanie 

zdjęć, a wszystkich serdecznie zachęcam do 
odwiedzenia MSHM i zobaczenia denarów 

rzymskich ze skarbu w Drzewiczu, ale także 
wielu innych przedmiotów związanych z 

kulturą przeworską i mazowieckim ośrod-
kiem metalurgicznym „
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PRACA NA STANOWISKU SPEDYTORA MIĘDZYNARDOWEGO 
W związku z rozwojem firmy poszukujemy kandydata na stanowisku SPEDYTORA MIĘDZYNORDO-
WEGO. Wymagania: Znajomość j. angielskiego lub j. francuskiego lub j. hiszpańskiego w stopniu ko-
munikatywnym Minimum roczne doświadczenie w firmie transportowej/spedycyjnej na podobnym 
stanowisku. TEL: 600-814-210

OGŁOSZENIA

ZWYCIĘSTWA UKS TRÓJKI
19.06.2021 r. w Pia-secznie i 
20.06.21 w Żyrardowie na 
Hali AQUA odbyły się Mi-
strzostwa Mazowsza w ko-
szykówce 3x3 dziewcząt w 
kategorii U17K i U15K

Żyrardów reprezentowany był 
przez młode koszykarki UKS 
Trójka. Były to już ostatnie mi-
strzowskie zawody w tym 
bardzo długim sezonie dla 
żyrardow-skich koszykarek. 
Zaprezento-wały się w nich 
znakomicie i na koniec tego 
intensywnego sezo-nu udało 
się wywalczyć jeszcze złoto w 
Mistrzostwach Mazow-sza. 
Dzięki temu awansowały do 
Półfinałów Mistrzostw Polski 

3x3. Nasze drużyny zarówno 
U17K w Piasecznie - gdzie star-
towało 13 drużyn - jak również 
U15K w Żyrardowie - gdzie star-
towało 8 drużyn - nie dały szans 
przeciwniczkom. Udało się uzy-
skać zwycięstwo we wszystkich 
meczach.

- Brawa dla dziewczyn, że po raz
kolejny pokazały klasę i zarówno
w koszykówce 5x5 jak i w tej 3x3
okazały się najlepsze na Mazow-
szu. Sezon dla nas jest bardzo
długi i wyczerpujący. Cieszy jed-
nak to, że nadal się rozwijamy i
osiągamy coraz lepsze wyniki.
Śmiało można powiedzieć, że
UKS Trójka jest wizytówką na-

szego miasta na arenie ogólno-
polskiej. - mówi dumny Prezes 
UKS Trójka Robert Janiszewski. 
- Serdeczne podziękowania dla
AQUA Żyrardów za pomoc w
organizacji zawodów oraz WOZ-
Kosz W.M. - dodaje.

MVP w kategorii U15K została 
Hanna Głowacka z UKS Trójka

Skład zwycięskiej drużyny UKS 
Trójka U17K: Ułan Karolina, Ste-
fankiewicz Zuzanna, Walczak 
Michalina, Ludwiczuk Zuzanna

Skład zwycięskiej drużyny 
UKS Trójka U15K: Głowac-
ka Hanna, Lagutkova Katerina, 
Dropińska Zuzanna, Kaczmarek 
Wiktoria. 

Gosia Rdest zakoń-
czyła pierwszą po-
łowę sezonu 2021 w 
Alpine Europa Cup 
dwoma finiszami na 
punktowanych pozy-
cjach. Polka wywal-
czyła na belgijskim 
torze Spa Francor-
champs trzynaste i 
piąte miejsca.

Dla Gosi Rdest był to 
powrót na obiekt w 
Ardenach po trzylet-
niej przerwie. Żyrardo-
wianka w 2018 roku 
miała wystartować w 
rundzie GT4 European 
Series, jednak wypadek 
jej zmiennika w kwalifi-
kacjach wykluczył całą 
załogę z rundy. 

Biorąc pod uwagę 
dużo większe doświad-
czenie jej rywali na Spa 
Francorchamps, jed-
nym z najdłuższych i 
najtrudniejszych torów 
w Europie, walka o to-
powe pozycje może 
być wyjątkowo skom-
plikowana. Pierwsza 
czasówka napawała 
jednak optymizmem. 
Dziewiąte miejsce po-
łączone z dobrym tem-
pem w treningach po-
zwalało liczyć na dobry 
wynik w wyścigu. Przez 
długi czas wszystko 
układało się po myśli 
Gosi Rdest - udało jej 
się przebić o dwie po-
zycje w górę. Siódma 

pozycja zdawała się 
być bezpieczną dopóki 
w samochodzie Żyrar-
dowianki nie doszło do 
awarii hamulców. Nie 
była ona na tyle poważ-
na by zakończyć przed-
wcześnie rywalizację, 
ale też nie była na tyle 
bezproblemowa by 
nie stracić kilku lokat. 
Ostatecznie na mecie 
Polka była trzynasta. 

Niedziela zapowiadała 
się lepiej. Gosia Rdest 
czuła się bardzo pew-
nie siebie patrząc na 
dyspozycję w poprzed-
nim wyścigu. Niedziel-
na rywalizacja obfito-
wała w mnóstwo walki 
- z większości pojedyn-
ków Polka wychodziła
jednak zwycięsko. To
zaowocowało drugim
najlepszym wynikiem w
tym sezonie jakim było
piąte miejsce.

Gosia o minionym 
weekendzie: Biorąc 
pod uwagę niemalże 
zerowe doświadczenie 
na takim torze jak Spa, 
taki rezultat brałabym 
w ciemno. Szkoda so-
botniego wyścigu, bo 
też wpadłoby więcej 
punktów, ale tak czy 
siak banan nie schodzi 
mi z twarzy - wspaniały 
weekend i teraz czeka 
mnie seria kolejnych 
intensywnych, więc 
trzymajcie kciuki.

„Piątka”  Gosi Rdest
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