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Zmiana dyrektorskiej warty w Korytowie A

Od 1 września 2020 roku Szkoła 
Podstawowa im. Kornela Makuszyń-
skiego w Korytowie A ma nowego 
dyrektora, została nią Elżbieta Bła-
żejewska. Podczas rozpoczęcia roku 
szkolnego były gorące podziękowa-
nia dla dotychczasowej dyrektor Mał-
gorzaty Kłopotowskiej, która pełniła 
tę funkcję przez 18 lat.  

CZYTAJ NA STR. 10
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„ Ś w i ę t o  C h l e b a ”  w  R a d z i e j o w i c a c h

DOŻYNKI POKAZAŁY WSPANIAŁĄ WSPÓLNOTĘ CHLEBA

CZYTAJ NA STR. 4

Ważna inwestycja, aby mieć dobrą wodę CZYTAJ NA STR. 3

CZYTAJ NA STR.12

Pani Alicja Wężowska skończyła 100 lat i jest najstarszą kobietą 
w Gminie Radziejowice. Z okazji jubileuszowych urodzin, jubilatkę 
odwiedziła Wójt Gminy Radziejowice – Urszula Ciężka z Kierowni-
kiem USC Małgorzatą Strzemieczną. Była też uroczystość z udziałem 
licznej rodziny pani Alicji.  

Wójt Urszula Ciężka zaprosiła mieszkańców gminy 
z 50–letnim stażem małżeńskim, aby wspólnie świętować 
ten piękny jubileusz. Zostały też wręczone medale nadane 
przez Prezydenta RP.  

Rozpoczęto pierwszy etap 
modernizacji Stacji Uzdatniania 
Wody w Radziejowicach. I etap 
biektu zaopatrującego w wodę 
ponad dwa tysiące mieszkańców 
gminy będzie kosztował blisko 
milion złotych i zakończy się jesz-
cze w tym roku. 

Odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wybor-
cze w; OSP Radziejowice, OSP Korytów i OSP Kuklówka, 
podczas których druhowie wybrali nowe władze OSP na 
lata 2021-2025.  

Pani Alicja skończyła 100 lat Jubileusz małżonków 
szczęśliwych od pół wieku
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Wybrano strażackie 
władze na nową kadencję

...Tak, jak dzisiaj dzielimy się boch-
nem dożynkowym, tak i przez cały rok 
pamiętajmy, by dzielić się z tymi, którzy 
jego potrzebują. Niech wspólnota chle-
ba sprawi, abyśmy wiele zawdzięczali 
tej ziemi. Dziękuję wszystkim rolnikom 
i producentom rolnym, którym oddajemy 
hołd podczas dzisiejszych dożynek. Życzę 
Wam rolnicy, mieszkańcy i goście, aby 
nigdy nie zabrakło na waszych stołach 
tego najważniejszego symbolu – chleba. 
Symbolu dostatku, sytości i ob� tości… 
– mówiła Wójt Gminy Radziejowice 
Urszula Ciężka, otwierając tradycyjne 
„Święto Chleba” w Radziejowicach. 
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ZasZcZepili się i wygrali nagrody

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radziejowice

Przekazujemy Państwu kolejne wyda-
nie naszej gminnej gazety „Gmina Ra-

dziejowice nie tylko na weekend”. Za nami letnie 
miesiące roku 2021 – czas, kiedy w naszej „Małej 
Ojczyźnie” – Gminie Radziejowice mieliśmy 
wiele wydarzeń w sferze aktywności społecznej, 
kulturalnej i rekreacji. Był to też trudny czas, gdyż 
wciąż byliśmy „w stanie wojny” z niewidzialnym 
wrogiem, jakim jest pandemia spowodowana 
wirusem SARS COV-2. Wprawdzie w minionych 
miesiącach nie docierały do nas jakieś drastycz-
ne informacje o zagrożeniu wirusem, ale wciąż 
apelujemy – o zachowanie mądrej odpowie-
dzialności i ostrożności. Wciąż spoczywa na nas 
obowiązek, aby chronić siebie, swoją rodzinę, 
najbliższe otoczenie i środowisko przed tym 
niebezpieczeństwem. Naszych mieszkańców 
zachęcaliśmy i dalej to robimy, aby zaszczepili 
się przeciwko COVID-19. Ta procedura zalecana 
przez świat medyczny i naukowy, jak na razie 
jest jedynym skutecznym środkiem. Wszyscy 
chcielibyśmy już więcej nie doświadczać i nie 
być świadkami – tragedii, nieszczęść i traum, 
jakie działy się również i w naszym otoczeniu. 
Mam wielką nadzieję, że ten strasznych czas jest 
już za nami. Jednak, aby mieć w tym również  

i swój udział, musimy wykazywać 
się wspomnianą odpowiedzial-
nością. 

Cieszę się, że po wielomie-
sięcznej izolacji i lockdownie, od 
maja tego roku następuje powrót 
do dawnej rzeczywistości. Rów-
nież w naszej Gminie Radziejowi-
ce, w miesiącach letnich nastąpiło 
ożywienie w życiu społecznym 
, kulturalnym i oświatowym. 
Wspomniane ożywienie obserwu-
jemy również w naszych lokalnych 
społecznościach. Jest to bardzo 

wyraźnie widoczne, jak bardzo ludzie stęsknili 
się za wzajemnymi kontaktami, widzą potrzebę 
integracji i wspólnego działania. To jest bardzo 
pozytywne zjawisko i SERDECZNIEdziękuję za tę 
aktywność. 

W naszych społecznościach zawsze dużą 
rolę odgrywali członkowie Ochotniczych Straży 
Pożarnych w: Radziejowicach, Korytowie i Ku-
klówce Zarzecznej. To oni na co dzień, niezależnie 
od pory dnia i nocy są strażnikami naszego bez-
pieczeństwa. To właśnie ci nasi „rycerze św. Flo-
riana” odgrywali również znaczącą rolą podczas 
walki z zagrożeniem COVID-19. Pełnią również 
bardzo ważną rolę wychowawczą i tam skupia 
się coraz więcej młodych ludzi zrzeszonych  
w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. 
Takim bardzo budującym przykładem były nie-
dawne Zawody MDP, organizowane w Koryto- 
wie A, w których rywalizowała młodzież stra-
żacka z obszaru działania LGD „Ziemia Chełmoń-
skiego”. W jednostkach OSP niedawno odbyły się 
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze i wybrano 
strażackie władze na nową kadencję. Jeszcze 
raz naszym strażakom przekazuję gratulacje  
i życzenia owocnej pracy na rzecz naszych miesz-
kańców i satysfakcji z dobrze wykonywanych 
społecznych zadań.  

Letnie miesiące w Gminie Radziejowice 
charakteryzowały się aktywnością związaną  
z działalnością w sferze kultury, tradycji oraz za-
bawy i rekreacji. W tym roku Dom Pracy Twórczej 
w Radziejowicach był organizatorem kolejnego, 
już XVII Festiwalu im. Jerzego Waldorffa. Cieka- 
we propozycje – tak w zakresie kultury, jak i reali- 
zacji wielu pasji naszych mieszkańców, dla 
wszystkich grup wiekowych – miała w swojej 
ofercie Gminne Centrum Kultury „Powozownia” 
w Radziejowicach. Placówka ta w tym roku ob-
chodziła swoje 10-lecie. 

Za nami wydarzenie, które jest już naszą 
tradycją i zarazem promocyjną wizytówką – 
Gminne Dożynki 2021. Uważam, że tegoroczne 
„Święto Chleba” w Radziejowicach były dobrze 
przygotowanym wydarzeniem integracyj-
nym. Słowa uznania i podziękowania kieruję, 
do wszystkich stowarzyszeń, sołectw, grup 
społecznych, osób indywidualnych, a także do 
swoich pracowników Urzędu Gminy i GCK „Po-
wozownia” – za tak aktywne zaangażowanie się 
w to przedsięwzięcie. To był powrót do imprez 
dożynkowych z dawnych lat – pomimo tego, że 
obowiązywały obostrzenia związane z pande-
mią. Jeszcze raz dziękuję rolnikom i wszystkim 
producentom rolnym za ich ciężką pracę i za 
kultywowanie tradycji polskiej wsi. Dziękuję tak 
licznie zgromadzonym mieszkańcom – za to, że 
w tym dniu byliśmy razem – skupieni wokół naj-
ważniejszego symbolu – chleba.

Na terenie naszej Gminy realizujemy wiele 
inwestycji, które będą służyły naszym miesz-
kańcom. W Radziejowicach jest przebudowy-
wana Stacja Uzdatniania Wody, której celem 
jest poprawa jakości wody i zapewnienie 
niezawodności dostarczania do naszych go- 
spodarstw domowych. Jest realizowana inwe- 
stycja oświatowa w Kuklówce Radziejowickiej, 
już przystąpiliśmy do budowy obiektu  
sportowego przy Szkole Podstawowej w Ra- 

dziejowicach. Skończyliśmy cykl zebrań so-
łeckich, a mieszkańcy decydowali, na jaki  
cel w ich miejscowościach – w roku 2022  
– zostaną przeznaczone środki przekazane  
z Budżetu Gminy Radziejowice na fundusz so-
łecki. W następnym roku będzie to rekordowa 
kwota – 734 tysiące złotych. Również i takie 
działania, realizowane przez poszczególne 
sołectwa, mają na celu zapewnianie gminie 
zrównoważonego rozwoju oraz integro- 
wanie i skupianie mieszkańców wokół lokal-
nych spraw. 

W ostatnim okresie naszych mieszkań-
ców   bardzo zaniepokoiła sprawa lokalizacji 
w pobliżu granicy z gminą Radziejowice, na 
terenach dawnego zakładu „Kerammzyt” – in-
stalacji związanych z zagospodarowywaniem 
i przetwarzaniem odpadów. Są to inwestycje 
powstające na terenie gminy Mszczonów  
i nasze samorządowe reakcje i protesty nie są 
uwzględniane.  Podczas ostatnich obrad Rada 
Gminy w Radziejowicach przyjęła stosowną 
uchwałę skierowaną do wszystkich  instytucji 
mających wpływ na zmianę decycji i planów 
w tej sprawie, aby nie dopuścić do lokalizacji 
takich przedsięwzięć.

Szanowni Państwo. To wszystko, o czym 
piszemy w tym wydaniu naszej gminnej ga-
zety „Gmina Radziejowice nie tylko na week-
end” – dzieje się w szczególnym czasie, kiedy  
z troską myślimy o przyszłości i wciąż nie znamy 
odpowiedzi, jakie zagrożenie przyniesie epide-
mia, z którą walczymy już od 1,5 roku. Jeszcze 
raz apeluję o odpowiedzialność i ostrożność  
i uważam, że w tej sytuacji dobrze jest być oso-
bą zaszczepioną. 

Życzę Państwu dużo zdrowia i zachęcam 
do lektury naszego gminnego wydawnictwa 
„Gmina Radziejowice nie tylko na weekend”.

Urszula Ciężka  
– Wójt Gminy Radziejowice

W Gminie Radziejowice przez cały sierpień 
trwała akcja „Zaszczep się w sierpniu w Gminie 
Radziejowice”. Akcja skierowana do mieszkań-
ców polegała na tym, że każdy zaszczepiony  był 
uczestnikiem loterii i miał szansę na wygranie: 
telewizora, tabletu, lub inteligentnej opaski typu 
Smartband. Losowanie nagród odbyło się w dniu 
28 sierpnia – podczas uroczystości Święta Chleba 
w Radziejowicach.

W tym dniu szczęście uśmiechnęło się  
do sześciu osób – mieszkańców Gminy Radzie-
jowice: Teresy Hołdak, Anety Bukowieckiej, Grze-
gorza Kostrzewy, Sebastiana Karolaka, Wiktorii 
Wiklak i Anny Olędzkiej.

W piątek 3 września w Urzędzie Gminy 
miała miejsce krótka uroczystość, podczas której 
Wójt Urszula Ciężka przekazała nagrody na ręce  
zwycięzców. – Wszystkim Państwu, którym dopi- 

sało szczęście w losowaniu – jeszcze raz serdecznie  
gratuluję, natomiast naszym mieszkańcom, którzy 
zaszczepili się i tym samym wzięli udział w loterii 
dziękujemy za udział... Myślę, że w pewnym sen-
sie wszyscy uczestnicy okazali się zwycięzcami. 
Szczepiąc się wygraliście Państwo bezpieczeństwo 
własne i swoich rodzin oraz szansę na w miarę 
normalne funkcjonowanie we wciąż niepewnej 
sytuacji epidemicznej... – powiedziała Wójt  
Urszula Ciężka.

Na dzień 21 września 2021 r. w Gminie 
Radziejowice na pobyt stały było zameldowa-
nych 5.709 mieszkańców – o 27 więcej niż na 
koniec roku 2020. Od początku roku urodziło 
się 40 dzieci, a w tym czasie zmarło 50 osób.  
W tym roku w USC w Radziejowicach zawarto 
57 związków małżeńskich.

Na koniec grudnia 2020 liczba mieszkań-
ców gminy Radziejowice wynosiła 5.682 - 2.918 
kobiet i 2.764 mężczyzn. W ubiegłym roku uro-
dziło się 48 dzieci - 28 dziewczynek i 20 chłop-
ców. Natomiast zmarło 70 mieszkańców, w tym 
32 kobiety i 38 mężczyzn. Zawarto 46 związków 
małżeńskich, o 7 więcej niż w roku 2019.

Najwięcej mieszkańców mają: Korytów A 
 – 778; Radziejowice – 719; Korytów – 462; 
Tartak Brzózki – 428; Radziejowice Parcel  
– 337; Krze Duże – 317; Kuklówka Zarzeczna 
– 254; Adamów Parcel – 223; Adamów Wieś 
– 200; Słabomierz – 199; Budy Józefowskie 
 – 196; Chroboty – 188; Kamionka – 164;  
Nowe Budy – 153.                                                                           at

rośnie licZba 
miesZkańców

Ilość osób zaszczepionych w Gminie 
Radziejowice:

W Gminie Radziejowice na dzień 1 paździer-
nika zaszczepionych co najmniej jedną dawką 
odnotowano – 2.938 osób czyli 50,1 proc.,  
w pełni zaszczepionych w gminie Radziejowice 
było 2850 osoby – 48,6 proc. Z tym wynikiem 
samorząd jest na drugim miejscu w powiecie 
żyrardowskim – po Żyrardowie. Natomiast  
w skali kraju – pod tym względem – Radzie-
jowice zajmują 801 miejsce. Największą grupę 
stanowią osoby w wieku 40-59 lat – 1.100, ilość 
osób zaszczepionych w wieku 20-39 lat wynosi 
– 684, kolejni się seniorzy w wieku 60-69 lat 
– 533, a najstarsi 70+ to 424 zaszczepionych  
i najmłodsi w wieku12-19 lat –1917osób.
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Zmiana warty dyrektorskiej w korytowie a
S z k o ł a  P o d s t a w o w a  i m .  K .  M a k u s z y ń s k i e g o  w  K o r y t o w i e  A

W środę 1 września – w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A, podobnie jak w całym kraju  
– odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Tegoroczną uroczystość otworzyła Wójt Gminy 
Radziejowice - Urszula Ciężka, przedstawiając nową dyrektor tej placówki oświatowej – Elżbietę Błażejewską. Duże słowa 
uznania i podziękowania skierowano do już byłej dyrektor Małgorzaty Kłopotowskiej, która w minionych czterech kaden-
cjach dokonała dużych zmian w Szkole Podstawowej w Korytowie A, a z tą placówką jest związana od dzieciństwa – jako  
– uczeń, nauczyciel i dyrektor.

Rozpoczęcie nowego roku szkolne- 
go w Szkole Podstawowej w Ko-

rytowie A – w dwóch grupach wiekowych, 
tradycyjnie rozpoczęło się od prowadzenia 
sztandaru tej placówki oświatowej oraz od 
odśpiewania hymnu narodowego. W tym 
dniu w korytowskiej społeczności szkolnej 
gościły: Wójt Gminy w Radziejowicach – Ur-
szula Ciężka i dyrektor Gminnego Centrum 
Oświaty – Beata Kalina.

Wójt Urszula Ciężka witając uczniów 
– poinformowała, że od 1 września Szkoła 
Podstawowa w Korytowie A imienia Kornela 
Makuszyńskiego ma nowego dyrektora i tą 
osobą jest Elżbieta Błażejewska. To stanowi-
sko pani Elżbiecie zostało powierzone do 31 
sierpnia 2026 roku. – Gratuluję nowej pani 
dyrektor i życzę owocnej współpracy z całą 
społecznością szkolną, a także z Urzędem 
Gminy w Radziejowicach jak i z lokalnym 
środowiskiem… – powiedziała pani wójt,  
a nowa dyrektor została przyjęta przez ze-
branych gorącymi brawami. Jako pierwsza 
gratulacje nowej dyrektor złożyła, jej za-
stępca – Małgorzata Dróżka. 

Podczas tej ceremonii podziękowano 
byłej dyrektor Małgorzacie Kłopotowskiej. 
Były kwiaty i szczere życzenia. Wójt gmi-
ny Urszula Ciężka odczytała teks zawarty  
w specjalnym grawertonie, który otrzymała 
już była dyrektor. 

„…Będąc Dyrektorem dbała Pani o to, by 
szkoła zapewniała każdemu uczniowi warun-
ki niezbędne do rozwoju, przygotowywała go 
do wypełniania obowiązków rodzinnych  
i obywatelskich. W imieniu całej społeczności 
szkolnej dziękujemy Pani za spełnienie owoc-
nego dzieła, za zasiewanie w sercach naszych 
dzieci piękna, dobra i wiedzy. Dziękujemy za 
to, iż przekazywała im Pani nie tylko pod-
stawy wiedzy programowej, ale starała się 
również wpoić zasady moralne. 

Dziękujemy za rzetelną realizację zadań 
związanych z powierzonym stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dy-
daktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Dziękujemy za zaangażowanie w życie 
społeczności lokalnej i działalność na rzecz 
krzewienia patriotyzmu lokalnego oraz za 
rzeczową i merytoryczną współpracę z orga-
nami samorządu lokalnego. Mamy nadzieję, 
że wiele miłych chwil spotkało Panią podczas 
dotychczasowej pracy pedagogicznej, rów-
nież na stanowisku kierowniczym.

Życzymy dalszych sukcesów zawodo-
wych, spełnienia marzeń i życia w radości,  
w otoczeniu samych życzliwych osób. Życzy-
my również dobrego zdrowia, pogody ducha, 
ciepła i spokoju w życiu osobistym” – czyta-
my, w grawertonie przekazanym Małgorza-
cie Kłopotowskiej. 

Były to miłe i serdeczne chwile, kie-
dy w Korytowskiej placówce oświatowej  
– w ciepłej i radosnej atmosferze odbywała 
się pokoleniowa zmiana warty dyrektorów 
szkoły. Takie dobre przykłady partnerstwa  
i serdeczności działy się na oczach uczniów 
i ich rodziców oraz nauczycieli, a ceremonia 
pozostawiła po sobie miłe wrażenie        T.A.

Elżbieta Błażejewska – nowa dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Korytowie A jest 
absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego, gdzie skończyła filologię polską. 

Jest nauczycielem polonistą oraz prowadzi 
zajęcia logopedyczne, jak dodaje – to ostatnie  
– najbardziej lubi. Pracując skończyła szereg 
studiów podyplomowych i jak to nazywa  
– za nią jest cała lawina dokształcania się  
– głównie w kierunku pedagogiki specjal-
nej. Pani Elżbieta po studiach pracowała  
w Gimnazjum w Braniewie, po ślubie  
z mieszkańcem Mszczonowa, przed 11 laty 
zamieszkała w tym mieście i przez pewien 
czas pracowała w miejscowej szkole. Ostat-
nim miejscem pracy – blisko dekadę, była 
Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejo-
wickiej, gdzie pełniła też funkcję społecz-
nego zastępcy dyrektora. Od 1 września 
rozpoczęła się jej dyrektorska przygoda  
w Korytowie A.

Małgorzata Kłopotowska – w Kory- 
towie rozpoczęła nauczycielską pracę w ro- 
ku 1984, a właściwie to wróciła do szkoły, 
którą przed laty skończyła. Dyrektorem tej  
placówki została w roku 2003, a więc 
przed 18 laty. – Doszłam do wniosku, że już 
przyszedł czas na realizację innych planów 
życiowych…Wszystko co było do zrobienia 
zostało wykonane i co mam więcej robić… 
– powiedziała z uśmiechem już była dyrek-
tor Małgorzata Kłopotowska. Jednak faktem 
i czymś w rodzaju „dyrektorskiego pomnika” 
pozostają zmiany, jakie zaszły w tej placów-
ce oświatowej. W roku 2004 roku została 

wybudowana hala sportowa, później przez 
kilka lat prowadzono całkowicie kapitalny 
remont starego budynku szkolnego, a przed 
czterema laty powstało nowe przedszkole. 
Szkoła jest też świetnie i nowocześnie wy-
posażona. Pani Małgorzata przyznaje, że 
placówka to wszystko zawdzięcza samorzą-
dowi gminnemu, dla którego była oczkiem  
w głowie i… nie bez znaczenia było też i jej 
zaangażowanie.
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Wspólnota dba, aby dla nikogo nie zabrakło chleba
W sobotę 28 sierpnia w Radziejowicach odbyły się kolejne 

– już XVIII Gminne Dożynki. Podczas radziejowickiej uroczy-
stości gospodarz dożynek – Wójt Urszula Ciężka dziękowała 
rolnikom, za ich ciężką pracę i za to, że na naszych stołach nie 
brakuje polskiego, tradycyjnego chleba. Program dożynek 
był interesujący i atrakcyjny, a gościnności i dobrego jadła, 
oraz chleba – nie zabrakło dla nikogo. Zadbano o dożynkową 
publiczność, aby wiele działo się na scenie. Gwiazdą wieczo-
ru był Zespół Papa D, a jego występ przyciągnął do Radzie-
jowic setki osób.

X V I I I  G m i n n e  „ Ś w i ę t o  C h l e b a ”  w  R a d z i e j o w i c a c h

Msza – korowód i goście
Tradycyjnie radziejowickie święto plo-

nów, rozpoczęto od mszy w Kościele Para-
fialnym p.w. św. Kazimierza, odprawionej 
przez proboszcza, ks. Henryka Andrzejew-
skiego. W świątyni poświęcono wieńce  
i chleb – symbole ciężkiej pracy rolników.

Korowód dożynkowy – od kościoła do 
GCK „Powozownia” był prowadzony przez 
strażaków z Radziejowic i Korytowa. Nie 
zabrakło przedstawicieli sołectw, którzy 
nieśli kosze, wieńce i chleby dożynkowe,  
a także mieszkańców gminy. Jak na dożynki 
przystało starostowie tej ceremonii, wraz  
z panią wójt – przyjechali bryczką. Na tere-
nie Gminnym Centrum Kultury ,,Powozow-
nia” – przy ukwieconej scenie ustawiono 
wieńce i kosze – stworzono rzeczywisty 
klimat tradycyjnych dożynek.

Gości powitała wójt gminy Urszula Cięż-
ka zaczynając od starostów radziejowickiego 
święta chleba – Koła Gospodyń i Gospoda-
rzy z Korytowa i Korytowa A. Wśród gości 
znajdujących się na widowni byli: Tomasz 
Sińczak – reprezentujący posła Jana Krzysz-
tofa Ardanowskiego, burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, Grzegorz Dobrowolski 
– Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkow-
skiego w Żyrardowie, Klaudiusz Stusiński 
– przewodniczący Rady Powiatu Żyrar-
dowskiego, komendant PSP w Żyrardowie 
bryg. Tomasz Cybul, Powiatowy Inspektor 
Sanitarny – Łukasz Szymański, Dyrektor Po-
wiatowego Zarządu Dróg – Andrzej Pydzik 
i b. wójt Kazimierz Drążkiewicz. Byli obecni 
radni z wiceprzewodniczącym Marcinem So-
bolem. W pełnym składzie byli pracownicy 
radziejowickiego urzędu z zastępcą wójta 
Arturem Jankowskim. 

Chleb zostanie podzielony 
sprawiedliwie

Starostowie dożynek – Przedstawiciele 
Koła Gospodyń i Gospodarzy z Korytowa 
– Danuta Syska i Grzegorz Matusiak, wrę-
czyli wójt Urszuli Ciężkiej chleb prosząc  
o podzielenie tym dobrem sprawiedliwie.  

Pani wójt zapewniła, że otrzymanym boch-
nem chleba będzie dzieliła sprawiedliwie. 

– Szanowni mieszkańcy i nasi goście po 
rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 
wreszcie spotykamy się w licznym gronie… 
Szanowni Państwo dziękuję za chleb, którego 
cząstkę i ja – zgodnie z tradycją – otrzyma-
łam, tym razem od nowopowstałego Koła 
Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Korytowa 
i Korytowa A. Nie bez powodu nasze świę-
towanie oparte jest na bochenku chleba. 
Chleb jest elementem polskiej tradycji, jest 
nieodłącznym elementem codziennej diety 
i bohaterem polskiego stołu. To także obiekt 
wierzeń, obrządków ludowych i związanych 
z nim licznych tradycji… Rolnictwo to coś 
więcej niż żywność, jest ono nie tylko ważne 
dla gospodarki, ale również jako skarbnica 
cennych wartości społecznych i kulturo-
wych… Wieś to nie tylko pola, uprawa roślin 
i hodowla zwierząt. To także miejsce, gdzie 
można znaleźć ludzi uprawiających rzemiosło 
oraz miejsce do wypoczynku… Dziedzictwo 
kulturowe wsi, jest świadectwem tego, jak 
żyły kolejne pokolenia. Zwyczaje, obrzędy  
i wszelkie przykłady twórczości oraz rzemio-
sło, są elementami naszego dziedzictwa... 
Działalność w stowarzyszeniach, kołach go-
spodyń wiejskich, klubach seniorów, ochotni-
czych strażach pożarnych i innych społecznych 
związkach, są okazją do spotkań, a udział  
w lokalnych wydarzeniach, jak np. w dzisiej-
szym „Święcie Chleba”, tworzy i wzmacnia 
więzi międzyludzkie, a te cementują naszą 
wspólnotę…  Tak, jak dzisiaj dzielimy się 
bochnem dożynkowym, tak i przez cały rok 
pamiętajmy, by dzielić się z tymi, którzy tego 
potrzebują. Niech wspólnota chleba sprawi, 
abyśmy wiele zawdzięczali tej ziemi i jak bar-
dzo nas ona potrzebuje. Dziękuję wszystkim 
producentom rolnym, którym oddajemy hołd 
podczas dzisiejszych dożynek. Życzę Wam rol-
nicy, mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabra-
kło na waszych stołach tego najważniejszego 
symbolu – chleba. Symbolu dostatku, sytości 
i obfitości… – mówiła wójt Urszula Ciężka 
życząc zebranym udanej zabawy przy ładnej 
pogodzie. 
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Życzenia od gości
Występujący w imieniu Kancelarii Pre-

zydenta RP – dr. Tomasz Sińczak podzięko-
wał rolnikom za to, że kochają naszą polską 
ziemię i dbają o nią każdego dnia, pilnując, 
aby nie przestała karmić nas wszystkich. 
Grzegorz Dobrowolski odczytał list Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego – Adama 
Struzika. „… Dożynkowe świętowanie przy-
pomina nam, jak ważny jest podejmowany 
każdego dnia trud rolniczy, aby te pola, sady  
i ogrody wydały jak najwięcej plonów. Dla-
tego na naszych stołach nie brakuje chleba, 
owoców, warzyw i mięsa. Mieszkańcy wsi są 
przywiązani do ziemi i za to ci ludzie zasługu- 
ją na wielki szacunek i wdzięczność nas 
wszystkich…” – napisał marszałek Mazow-
sza, pozdrawiając rolników, a uczestnikom 
dożynek życzył dobrej zabawy.

Pozdrowienia i życzenia do samorządu 
powiatowego przekazał przewodniczący 
Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz 
Stusiński. Również z uwagą wysłuchano 
wystąpienia byłego wójta Kazimierza Drąż-
kiewicza, od ponad 50 lat działacza PSL.

Dla każdego coś dobrego
W kolejnej części uroczystości nastąpiło 

dzielenie się chlebem. Licznie zgromadzeni 
byli częstowani nim przez: wójt Urszulę 
Ciężką i jej zastępcę Artura Jankowskiego, 
przewodniczącego – Klaudiusza Stusińskie-
go i wiceprzewodniczącego Marcina Sobola,  
a także przedstawicieli Koła Gospodyń i Go-
spodarzy Wiejskich z Korytowa i Korytowa A. 

W tym dniu, na dożynkowym placu  
– każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesu- 
jącego. Nie mogło zabraknąć strefy zabawy  
dla dzieci. Szeroką i tradycyjną ofertę kuli-
narną mieli starostowie dożynek gospody-
nie i gospodarze z Korytowa i Korytowa A. 
Wspaniałą grochówką częstowali strażacy  
z OSP Korytów. Również KGW z Adamowa 
Wsi serwowało pyszne dania i swojskie ja-
dło, a w innym stoisku prezentowano swoją 
twórczość artystyczną. Już tradycyjnie na 
radziejowickich dożynkach serwowano 
smaczne dania w stoisku sołeckim Zboiska. 
Na placu dożynkowym mieliśmy dziesiątki 
stoisk z ciekawymi ofertami lokalnych pro-
ducentów, jak i artystów. Dużym zaintere-

sowaniem cieszyło się miejsce, gdzie zloka-
lizowała się Grupa Malarska „Powozownia”, 
gdzie każdy mógł spróbować swoich sił 
posługując się farbami i pędzlem. 

Odbyło się również losowanie telewizo-
ra i innych atrakcyjnych nagród w ramach 
akcji „Szczepimy się w sierpniu w Gminie 
Radziejowice. Funkcjonował także mobilny 
punkt Narodowego Spisu Powszechnego 
i nie brakowało chętnych do spisania się. 
Uczestnicy uroczystości mieli także do dys-
pozycji Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
„Czyste Powietrze”.

Na dożynkowej scenie
Dożynkową zabawę rozpoczęli ucznio-

wie ze szkół podstawowych z terenu gminy  
i z radziejowickiego przedszkola. Okazuje się, 
że pomimo okresu wakacyjnego mogliśmy 
podziwiać wspaniale przygotowane dzieci, 
które pokazały, jak zdolnych i wspaniałych 
uczniów kształtuje się w placówkach na 
tym terenie. W największym stopniu zapre-
zentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Ra-
dziejowickiej. Swoje umiejętności pokazały 
również dzieci ze szkół w Radziejowicach  
i Korytowie. Wszyscy występujący otrzymali 
ogromne brawa, co na pewno było zachętą 
do dalszej pracy twórczej. Był też taneczny 
pokaz Salsy w wykonaniu Grzegorza Matu-
siaka i jego kursantek.

Koncertowanie rozpoczęto od „Orkiestry 
z Chmielnej” i w tym składzie wiodącą role 
odgrywał Janek Stokowski mieszkaniec  
i radny z Jaktorowa. Wszyscy czekali na 
występ Zespołu Papa D i podczas tego wy-
stępu cały plac przed sceną się wypełnił,  
a publiczność wspaniale się bawiła. Kolej-
nymi artystami na scenie był duet wokal-
ny Weronika&Pamela. Nie zwiedli artyści  
z zespołu Pati Band, którzy również zebrali 
duże brawa..

Było już późno, ale nie zabrakło chęt-
nych do udziału w „Dyskotece pod chmurką”, 
która zakończyła się po północy przy muzyce 
Dj Wojciecha. 

Sobota 28 sierpnia będzie mile wspo-
minana przez mieszkańców i gości, którzy 
popołudnie i wieczór spędzili w gościnnych 
Radziejowicach.                                              T.S.

Konkurs na wieniec dożynkowy
Podczas Gminnych Dożynek w Radziejowicach został ogłoszony Konkurs na najpiękniejszy 

wieniec dożynkowy. Komisja konkursowa pracująca pod przewodnictwem Wójta Gminy Urszu-
li Ciężkiej dokonała następującego wyboru:

Dwa pierwsze miejsca przyznano: rodzinie Pyszczak z miejscowości Radziejowice Parcel 
oraz sołectwu i KGW Adamów Wieś. Drugie miejsce zajął Klub Seniorów: „Dyliżans”. Wyróż-
nienia przyznano następującym sołectwom: Zboiska, Krze Duże, Radziejowice, Korytów A  
i Klubowi Aktywnych Seniorów.
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G m i n a  R a d z i e j o w i c e  –  w ł a d z e  g m i n y ,  r a d n i  i  m i e s z k a ń c y  p r o t e s t u j ą

Nie chcą firm odpadowych w swoim sąsiedztwie
Podczas ostatnich obrad Rady Gminy w Radziejowi-

cach radni przyjęli uchwałę, w której się przeciwstawiają 
lokalizacji i budowie na terenie gminy Mszczonów insta-
lacji związanych z magazynowaniem, odzyskiem i uniesz-
kodliwianiem odpadów. Prowadzący obrady Marcin So-
ból odczytał uchwałę z jej uzasadnieniem i ten dokument 
jednogłośnie został zaakceptowany przez radnych.

W związku z pojawiającymi się 
informacjami, iż po raz kolejny 

tereny w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy 
Radziejowice stał się obiektem zaintereso-
wania ze strony inwestorów z branży od-
padowej - Rada Gminy Radziejowie podjęła 
uchwałę wyrażającą zdecydowany sprzeciw 
wobec planowanej inwestycji.

Uchwała nr XLI/299/2021
Rady Gminy Radziejowice 

z dnia 20 września 
2021 roku

Na podstawie art. 18 o Samorządzie 
Gminnym, Rada Gminy w Radziejowicach 
uchwala co następuje.

1. Wyraża się sprzeciw wobec lokalizacji 
na terenie miasta Mszczonów, w okolicach 
dawnego Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich 
„Keramzyt”, w części ograniczonej drogą kra-
jową nr 50 i drogą ekspresową S8 oraz tere-
nami miejscowości – Budy Mszczonowskie  
i Kuranów, inwestycji związanych z magazy-
nowaniem, odzyskiem, unieszkodliwianiem 
i składowaniem odpadów.

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego 
Rady Gminy Radziejowice do przekazania 
uchwały do wiadomości: Ministrowi Infra-
struktury, Ministrowi Klimatu i Środowiska; 
Wojewodzie Województwa Mazowieckiego 
i Marszałkowi Województwa Mazowieckie-
go; Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska, Wojewódzkiemu Inspektora-
towi Ochrony Środowiska. Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu; 
Staroście Powiatu Żyrardowskiego oraz Bur-
mistrzowi Mszczonowa i Przewodniczącemu 
Rady Miasta Mszczonowa.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Czytamy w uchwale Rady Gminy w Ra- 
dziejowicach podpisanej przez Marcina Soból 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ra-
dziejowicach

Uzasadnienie do uchwały
„Teren Gminy Radziejowice posiada wie-

le walorów przyrodniczych, oraz potencjał 
turystyczny i rekreacyjny. Dodatkowo znaj-
duje się tutaj sąsiedztwo obszarów: „Natura 
2000”, Rezerwat „Dąbrowa Radziejowska” 

oraz Radziejowsko-Bolimowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu z doliną Środko-
wej Rawki i Zespołu Parkowo-Pałacowego  
w Radziejowicach, co pozwala określić gmi-
nę jako obszary ważne dla środowiska i cen-
ne przyrodniczo. Rada Gminy Radziejowice 
uważa za uzasadnione obawy, że powstanie 
inwestycji związanych z magazynowaniem, 
odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów 
na terenie Mszczonowa, w sąsiedztwie Gmi-
ny Radziejowice, może wpłynąć na znaczne 
obniżenie atrakcyjności terenu Gminy Ra-
dziejowice – pod względem rekreacyjnym 
i przyrodniczym, a także bezpieczeństwa  
i komfortu życia jej mieszkańców. Ponadto 
duża kumulacja przedsięwzięć związanych 
z gospodarką odpadami – realizowana lub 
wskazana do realizacji na pobliskim terenie, 
wzbudza poruszenie wśród mieszkańców 
i niepokój, że stanowią one zagrożenie dla 
ich zdrowia i życia i środowiska. Rada Gminy 
Radziejowice dostrzega zagrożenie, jakie 
mogą nieść tego typu przedsięwzięcia oraz 
biorąc pod uwagę obawy mieszkańców 
dotyczące zanieczyszczenia powietrza i in-
tensywnego odoru, napływu gryzoni, emisji 
substancji niebezpiecznych – wyraża swój 
zdecydowany sprzeciw na powstanie inwe-
stycji związanych z gospodarką odpadami” 
– czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady 
Gminy Radziejowice

Mieszkańcy – również i podczas obrad 
Rady Gminy w Radziejowicach – pytali: Ja-
kie działania w tej sprawie były podejmowa-
ne przez władze gminy? Odpowiedzi udzie-
liła wójt Urszula Ciężka mówiąc, że od roku 
2006 są wystosowywane stanowcze reakcje 
i oprotestowywania takich działań inwesty-
cyjnych w sąsiedztwie Gminy Radziejowice 
– na terenie Gminy Mszczonów. – W roku 
2020 wystosowaliśmy protest w stosunku do 
planu przestrzennego zagospodarowania te-
renu, gdzie m.in. są obecnie są lokalizowane 
firmy zajmujące się gospodarką odpadami… 
– poinformowała pani wójt, cytując doku-
ment, w którym nie zgadzano się na za-
kwalifikowanie ponad 20 działek, które były 
przeznaczone na cele działalności gospo-
darczej, związanej z gospodarką odpadową, 
budzącą zaniepokojenie mieszkańców. –… 
Niestety w tych sprawach nikt nas nie słucha 

i nie pyta o opinię. Nie są brane pod uwagę 
nasze protesty, chociaż tutaj w grę wchodzi 
działalność uciążliwa w pobliżu granicy 
z naszą gminą. W odpowiedzi słyszymy, że to 
gmina Mszczonów decyduje o przeznaczeniu 
swojego terenu. Z takim podejściem zdecy-
dowanie się nie zgadzamy się – uważamy, że 
w tej sytuacji są potrzebne i ważne, a wręcz 
konieczne nasze opinie. Niestety nam – jako 
samorządowi gminnemu w Radziejowicach, 
nie daje się prawa do przeprowadzania 
konsultacji, gdyż sprawa nie dotyczy na-
szego terenu. W tej sprawie opinie wydają: 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Warszawie, Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Żyrardowie i Państwo-
we Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”  
w Łowiczu. Są też organy wydające pozwole-
nie na budowę w tym – Starosta Żyrardow- 
ski… – mówiła wójt Urszula Ciężka w od-
powiedzi na pytanie mieszkańców, którzy 
przybyli na samorządowe obrady.

Urząd Gminy Radziejowice 
wydał w tej sprawie 

oświadczenie
Urząd Gminy Radziejowice od wielu lat 

konsekwentnie sprzeciwia się lokowaniu  
w sąsiedztwie naszej Gminy przedsięwzięć-

mogących mieć negatywny wpływ na śro-
dowisko i komfort życia zarówno stałych 
mieszkańców jak i osób wypoczywających 
na jej terenie.

Biorąc pod uwagę, że mieszkańcy naszej 
gminy obawiają się skumulowanego wpły- 
wu planowanych na terenie gminy Mszczo-
nów inwestycji zlokalizowanych w bezpo- 
średniej bliskości z gminą Radziejowice, 
mogących zagrażać bezpieczeństwu zdro-
wotnemu ludzi oraz powodować znaczny 
spadek wartości nieruchomości, za każdym 
razem władze Gminy Radziejowice, a także 
Rada Gminy oprotestowywały działania 
inwestorów prywatnych oraz władz gminy 
Mszczonów, zmierzające do zagospodaro- 
wania w yżej  wspomnianego terenu  
w sposób, ograniczający możliwość swobod-
nego korzystania z nieruchomości leżących  
w sąsiedztwie planowanych inwestycji.

Gmina Radziejowice udostępniła na 
swoje stronie internetowej koresponden-
cję kierowaną od roku 2006 – do chwili 
obecnej, zarówno do władz Mszczonowa, 
władz Powiatu Żyrardowskiego, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego i Wojewody 
Mazowieckiego w kwestiach związanych  
z lokalizacją uciążliwych inwestycji w naj-
bliższym sąsiedztwie gminy Radziejowice.
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P ó ł k o l o n i e  w  G m i n i e  R a d z i e j o w i c e

Nie chcą firm odpadowych w swoim sąsiedztwie

mateusz i eryk otrzymali stypeNdia wójta
Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka przyznała dwa stypendia za wyniki sportowe. Sty-

pendystami zostali uczniowie szkół średnich mieszkający w Gminie Radziejowice – Mateusz 
Małecki i Eryk Gąsiński. Takie wyróżnienia zgodnie z ustawą, zostały przyznane po uzyska-
niu pozytywnej opinii, wydanej przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,  
Porządku Publicznego Rady Gminy Radziejowice.

to był faNtastyczNy wakacyjNy czas 
Od 2 do 6 sierpnia w Szkole Podstawowej im. Władysła- 

wa Rdzanowskiego w Radziejowicach odbyły się półko-
lonie zorganizowane przez Gminne Centrum Oświaty  
w Radziejowicach w ramach działań profilaktycznych 
Gminy Radziejowice.  Realizatorem zleconych zajęć było 
Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej  
„SL SALOS”.

Półkolonie adresowane były do dzieci 
w wieku 6-12 lat, zamieszkałych na terenie 
Gminy Radziejowice i/lub uczęszczających 
do szkół dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Radziejowice. W bogatym pro-
gramie znalazły się wyjazdy na basen AQUA 
Żyrardów, do SUNTAGO oraz wycieczka do 
Parku Rozrywki – Sady Klemensa. Na 
miejscu uczestnicy korzystali z zajęć rekre-
acyjno-sportowych, survivalowych, tech-

niczno-plastycznych i językowych (język 
angielski). Jeden z deszczowych dni umiliło 
wesołe przedstawienie teatralne. Odbyło się 
również spotkanie z ratownikiem i poga-
danka profilaktyczna nt. zachowania zasad 
bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad 
wodą.

Zajęcia odbywały się w godzinach od 
8:00 – do 16:00, a podczas pobytu na pół-
koloniach - dzieci miały zapewnione trzy 

posiłki - drugie śniadanie, obiad i podwie-
czorek. Gmina Radziejowice pokryła połowę 
kosztów tej formy zajęć i wypoczynku dla 
swoich najmłodszych mieszkańców. Pozo-
stałą kwotę związaną z wyżywieniem finan-
sowali rodzice. W zajęciach wzięło dział 60 
uczestników, podzielonych na cztery grupy. 
Wcześniej planowano udział trzech grup 
po 15 dzieci, ale zgłosiło się zdecydowanie 
więcej chętnych, dlatego w samorządzie 
znaleziono pieniądze na udział w wakacyj-
nej zabawie dla dodatkowych uczestników.

Nie zabrakło zajęć sportowych z ele- 
mentami koordynacji wzrokowo-ruchowej  
– ćwiczeń wpływających na doskonalenie  
techniki ruchu, pamięci, spostrzegawczości, 
szybkość reakcji.

Odbyła się także zabawa z chustą ani- 
macyjną i kolorowymi piłkami, a także gra 
„wyścig po larwę” . Zorganizowano też grę  
survivalową, w której zwycięzcy zostali na- 
grodzeni niespodzianką. „Igrzyska Olimpij-
skie” – nie zabrakło też zajęć pod tym ha- 

słem podczas sportowych półkolonii w Ra- 
dziejowicach i rywalizowano w takich kon-
kurencjach jak: sprint, bieg przez plotki, 
strzelectwo, tenis stołowy. Grano również 
w piłkę nożną i piłkę ręczną. Radośnie było 
podczas tańca w rytmie belgijki, nie zabra- 
kło konkursów tanecznych i wspólnej zabawy.

Podczas podwieczorku obejrzano film 
„Smok Życzeń”. Natomiast ostatni dzień wa-
kacyjnych półkolonii upłynął na szaleństwie 
w parku wodnym Suntago. 

To był czas, który na długo pozostanie  
w pamięci uczestników półkolonii w Radzie-
jowicach. Nie tylko obfitował w masę atrak-
cji, ale także zawierał elementy edukacyjne  
i sportowe, które są szczególnie ważne.  

Organizator zapewnił bezpieczeństwo 
uczestników – zgodnie z wytycznymi MEN, 
MZ i GIS.                                                            B.T.

Mateusz Małecki, jako zawodnik KS 
Lider Grodzisk Mazowiecki osiąga wysokie 
wyniki sportowe w dziedzinie lekkoatletyki 
w biegach średniodystansowych. Począw-
szy od września 2019 r. cyklicznie pobiera 
stypendia za osiągnięcia sportowe. W roku 
szkolnym 2019/2020 Mateusz został zdo-
bywcą Pucharu Kujaw w biegu na 600 m. 
młodzików M U16; zajął 9 miejsce w ogólno-
polskim rankingu PZLA na 600 m młodzików 
M U16 oraz 8 miejsce w ogólnopolskim ran-
kingu PZLA na 1000 m. młodzików M U16.  
We wrześniu 2020 r. zajął 3 miejsce na mi-
strzostwach województwa mazowieckiego 
na dystansie 2000 m. oraz był finalistą biegu  
na 1000 m. w Mistrzostwach Polski 2020. 
Ponadto, Mateusz jest bardzo dobrym ucz- 
niem – na koniec roku szkolnego 2019/2020 
osiągnął średnią z ocen 5,0 i ocenę – wzoro-
we zachowanie.

Eryk Gąsiński uczęszcza do klasy spor-
towej. Jest zawodnikiem koszykarskiego 
klubu MKS Pruszków. W zeszłorocznym 

s ezo n i e  wa k a c y j ny m  
w ogólnopolskim turnieju  
3x3 w Gdyni drużynowo 
zajął 6 miejsce wśród dru- 
żyn złożonych ze star-
szych uczestników (U17  
i U18). Drużyna Eryka była  
liderem w rozgrywkach  
o puchar Polski w katego- 
rii U17. Trenerzy reko-
mendują, iż Eryk Gąsiński 
jest wybitnie utalentowa- 
nym zawodnikiem, jed- 
nym z najlepszych rozgry- 
wających w kraju. Obec-
nie trenuje z pierwszoli-
gową drużyną koszyków-

ki w Pruszkowie (Energobud Investment ZB),  
był powoływany do Reprezentacji Narodo-
wej U14, U15, U16. Oprócz gry w meczach 

ligowych Eryk bierze czynny udział w turnie- 
jach charytatywnych. Począwszy od wrze-
śnia 2018 r Eryk kilkukrotnie otrzymywał 
stypendium Wójta Gminy Radziejowice.

Decyzje o przyznaniu stypendiów zosta- 
ły wręczone przez Wójt Urszulę Ciężką 
w obecności Artura Jankowskiego – Zastęp- 
cy Wójta Gminy Radziejowice. Podczas tych 
spotkań stypendyści otrzymali torby spor-
towe z upominkami reklamowymi gminy, 
które z całą pewnością przydadzą się mło-
dym zawodnikom, a podczas ogólnopolskich  
imprez sportowych chłopcy będą promować 
Gminę Radziejowice w całym kraju. Wło-
darze Gminy Radziejowice życzą młodym 
sportowcom cierpliwości w osiąganiu i dą-
żeniu do mistrzowskich tytułów i kolejnych, 
wysokich osiągnięć sportowych.                Ra
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OświatOwe inwestycje są ważne dla samOrządu w radziejOwicach

Pieniądze na sPrzęt kOmPuterOwy z mazOwsza

W Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Ku-
klówce Radziejowickiej na początku tego roku rozpoczęła się 
rozbudowa tej placówki oświatowej. Zakończenie tego samo-
rządowego zadania przewidziano w połowie przyszłego roku. 
Inną dużą inwestycją jest rozpoczęta budowa przyszkolnego 
obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Władysława 
Rdzanowskiego w Radziejowicach. Ta oświatowo-sportowa in-
westycja powinna zostać zakończona wiosną 2022 roku.

Samorząd Województwa Mazowieckiego wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji, w której znalazły się szkoły w związ-
ku z pandemią koronawirusa SARS-coV-2, realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli  
i uczniów do nauczania zdalnego”. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu województwa 
mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, 
uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej.

W ramach powyższego programu Gmina 
Radziejowice pozyskała dotację dla Szkoły Pod- 
stawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklów-
ce Radziejowickiej i w dniu 13 sierpnia 2021 r. 
Wójt Gminy Urszula Ciężka podpisała umowę  
z Marszałkiem Adamem Struzikiem. W zakresie 
podpisanej umowy zostanie zakupiony sprzęt  
i oprogramowanie, w tym m.in: zestawy kom-
puterowe, laptopy, drukarki, urządzenia wie-
lofunkcyjne, monitory interaktywne.

Dodatkowo szkoła otrzyma m.in. pakiet 
oprogramowania interaktywnego 3D, licencję 
na pakiet Office 365 oraz e-podręczniki do nauki 
języka angielskiego dla jednej klasy czwartej.

Dla nauczycieli oraz uczniów zostaną zorga-
nizowane szkolenia z zakresu prowadzenia nauki  

w formie zdalnej przy użyciu sprzętu i oprogra-
mowania zakupionego w ramach projektu.

Przewidywane jest również zapewnienie 
dostępu do Internetu dla wybranych uczniów 
nieposiadających możliwości uczestniczenia  
w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa 
im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radzie-
jowickiej otrzyma wsparcie w łącznej wysokości 
nawet do 130 tysięcy złotych. 

Aktualnie trwa proces przygotowania  
i przeprowadzenia procedury przetargowej 
przez Urząd Marszałkowski na zakup sprzętu 
i oprogramowania, dlatego przewidywany 
termin realizacji programu przewiduje się na 
grudzień 2021 r.                                                    RAD.

Rozpoczęto budowę 
przyszkolnego obiektu  

sportowego Radziejowicach
Na terenie położonym przy Szkole Pod-

stawowej im. Władysława Rdzanowskiego 
w Radziejowicach - ul. Kubickiego 3a, w dniu 
16.09.2021 r. nastąpiło przekazanie terenu 
budowy wykonawcy inwestycji pn. Budowa 
przyszkolnego obiektu sportowego w Ra-
dziejowicach. 

Realizacja tego oświatowego przedsię-
wzięcia obejmuje m.in:
¡  budowę boiska wielofunkcyjnego do 

gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę, 
tenisa ziemnego, oraz do gry w koszykówkę 
o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej;
¡  wykonanie prostej trzytorowej bież-

ni (połączonej ze skocznią do skoku w dal)  

o długości 80 m o bezpiecznej nawierzchni 
poliuretanowej;
¡  budowę dwóch trybun (52 miejsca 

siedzących każda);
¡  budowę chodników;
¡  przebudowę schodów wejściowych do 

sali gimnastycznej;
¡  wykonanie odwodnienia terenu;
¡ wykonanie nowej nawierzchni drogi 

dojazdowej;
¡	wykonanie opaski żwirowej od pół-

nocnej strony budynku sali gimnastycznej;
¡ montaż piłkochwytów, oświetlenia  

i ogrodzenia obiektu, stojaków na rowery, 
ławek i koszy na śmieci.

Wykonawcą inwestycji jest firma „ADA
-LIGHT” Sp. z o.o. z Bud Kozickich. Umowa  
z wykonawca został podpisana 10.09.2021 r. 

i opiewa na kwotę 1  317  000 zł brutto. 
Termin zakończenia realizacji inwestycji to 
31.03.2022 r.

Na realizację w/w zadania Gmina Ra-
dziejowice utrzymała dofinansowanie,  
w wysokości 33 procent całkowitej wartości 
zadania, ze środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach Programu rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa 
Polska – edycja 2020.

Rozbudowa Szkoły  
w Kuklówce

Umowa na realizację inwestycji pn. 
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowic-
kiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza 
szatniowo-sanitarnego” została zawarta  
w tym roku – 8 stycznia. W ramach tej umo-
wy wykonawca oprócz rozbudowy budynku 
szkoły - dokonał m.in. rozbiórki istniejących 
budynków gospodarczych, będących w koli-
zji z inwestycją, wybudował nowe przyłącze 
elektroenergetyczne, parking oraz chodniki, 
które są uzupełnieniem istniejących ciągów 
pieszych. Ponadto przed wejściem do szkoły 
został wybudowany podjazd dla osób nie-
pełnosprawnych, a w nowo wybudowanej 
części budynku szkoły będzie zamontowana 

winda umożliwiająca osobom z niepełno-
sprawnością ruchową dostęp do pierwszego 
piętra budynku. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest na pierwszą połowę 2022 roku, 
a jej koszt – zgodnie z umową – wyniesie 
1.730.000 złotych. Obecni na placu budowy 
widać duży postęp prac.

Zbiorniki na wodę 
 deszczową

Na terenie Szkoły Podstawowej im. Jó-
zefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejo-
wickiej zostanie również zrealizowane zada-
nie pn. „Montaż podziemnych zbiorników na 
wodę deszczową przy Szkole Podstawowej 
im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Ra-
dziejowickiej”. W ramach realizacji zadania 
na terenie szkoły zostaną zamontowane dwa 
podziemne, betonowe, szczelne zbiorniki na 
wodę deszczową, o pojemności 10 m3 każ-
dy, w których będzie retencjonowana woda 
deszczowa spływająca z dachu budynku 
ww. szkoły. Do zbiorników zostanie również 
podłączone koryto odwodnienia liniowego, 
odprowadzające wodę deszczową z przysz-
kolnego boiska asfaltowego. Na realizację 
ww. zadania Gmina Radziejowice uzyskała 
pomoc finansową w formie dotacji celowej  
z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2021” w kwocie 15.381 złotych.

Już od wielu lat infrastruktura oświa-
towa zawsze była oczkiem w głowie władz 
Gminy Radziejowice i tak jest dalej.            AT



9

I n w e s t y c j e  r a d z i e j o w i c k i e g o  s a m o r z ą d u  w  r o k u  2 0 2 1

WAŻNA INWESTYCJA, ABY MIEĆ DOBRĄ WODĘ
Rozpoczęto pierwszy etap modernizacji Stacja Uzdat-

niania Wody w Radziejowicach. SUW jest bardzo ważnym 
i strategicznym obiektem, zaopatrującym w wodę ponad dwa 
tysiące mieszkańców gminy. W obecnej formule technicznej 
funkcjonuje od ponad pół wieku, a w tym czasie zapotrzebo-
wanie na wodę, a także technologie jej uzdatniania i dystry-
bucji zadecydowanie się zmieniły. Dlatego w radziejowickim 
samorządzie została podjęta decyzja, że w tym roku zosta-
nie wykonany pierwszy etap modernizacji SUW w Radziejo-
wicach. Ten etap inwestycji będzie kosztował blisko milion 
złotych.

Stacja Uzdatniania Wody w Radzie-
jowicach jest najstarszym SUW 

w Gminie. Obiekt został wybudowany w pierw-
szej połowie lat sześćdziesiątych, czyli ma już 
blisko 60 lat. Z uwagi na rosnące obawy pogor-
szenia jakości wody do celów socjalno-byto-
wych oraz realne ryzyko zamknięcia stacji, 
podjęto decyzję o jej gruntownej modernizacji. 
Trzeba zaznaczyć, że obecnie z tego miejsca jest 
zaopatrywanych ponad 600 gospodarstw do-
mowych, zamieszkiwanych przez 2.092 osoby 
– 36,7 procent ludności zamieszkującej gminę 
Radziejowice. Dociera ona nie tylko do Radzie-
jowic, ale też do mieszkańców takich sołectw 
jak: Nowe Budy, Stare Budy Radziejowskie, 
Tartak Brzózki, Hamernia i Radziejowice Parcel.

W pierwszym etapie modernizacji Stacji 
Uzdatniana Wody w Radziejowicach wyznaczo-
no trzy zasadnicze zadania:
  Demontaż istniejącego odcinka napo-

wietrznej linii energetycznej przy SUW w Ra-
dziejowicach – kolidującej z rozbudową obiektu 
i przebudowę tej sieci na kablową.
  Rozbiórkę istniejącego zbiornika wody 

oraz wykonanie nowego o pojemności 150 
metrów sześciennych.
  Remont odcinka rurociągu technolo-

gicznego zrzutu wód popłuczynach z tej stacji 
uzdatniania wody do rzeki Pisi Gągoliny w miej-
scowości Radziejowice.

Roboty już zostały rozpoczęte i w tym miej-
scu powstanie zupełnie nowy system przesyłu

wody. Zostanie także zastosowana nowa tech-
nologia uzdatniania wody i nie będzie ryzyka 
zanieczyszczenia wody produktami korozji ze 
ścian starego rurociągu i urządzeń technolo-
gicznych. Wykonawca wykonał już rozbiórkę 
starego zbiornika retencyjnego na wodę uzdat-
nioną i jest realizowana budowa nowe-
go zbiornika żelbetonowego o pojem-
ności 150 metrów sześciennych. Zosta 

ła też przebudowana sieć energetyczna 
średniego napięcia. Roboty inwestycyj-
ne zostały rozpoczęte po sezonie letnim, kiedy 
było największe zapotrzebowanie na wodę. 
Inwestycja jest tak realizowana, aby nie było 
zakłóceń w jej dostawie. – Podjęliśmy się wy-
konania bardzo ważnego zadania- zarazem nie-

małego i trudnego zakresu inwestycyjnego, aby 
zapewnić mieszkańcom wodę dobrej jakości... 
– powiedziała Wójt Gminy Radziejowice Urszu-
la Ciężka. Pani wójt poinformowała, że w tym 
roku Gmina Radziejowice, pomimo iż dwukrot-
nie występowała o do� nansowanie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, do-
tychczas na ten cel nie otrzymano środków 
zewnętrznych. Teraz jest zapewnienie, że 
m.in. ta inwestycja ma szanse na pomoc � -
nansową ze strony rządu. Na razie jest wy-
konywana z dochodów własnych Gminy 
Radziejowice.

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Radziejowice 
–etap II. Inwestycja obejmuje m.in: 
przebudowę i termomodernizację budyn-
ku Stacji Uzdatniania Wody SUW; zmia-
nę technologii uzdatniania wody wraz 
z wprowadzeniem nowych rozwiązań tech-
nologicznych (automatyzacja pracy SUW), 
przebudowę instalacji kanalizacji w obrębie 
fundamentu budynku SUW; przebudowę 
instalacji sanitarnych w budynku SUW, wy-
mianę złóż filtracyjnych, zmianę średnicy 

WYSTĄPIONO O WSPARCIE DO RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
Gmina Radziejowice wykorzystuje wszystkie możliwo-

ści pozyskania środków zewnętrznych na swoje zadania 
inwestycyjne. Również do Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych zostały złożone 3 wnioski 
o do� nansowanie realizacji samorządowych przedsięwzięć. 
Są to wnioski dotyczące następujących inwestycji:

Pierwszy etap modernizacji SUW w Ra-
dziejowicach powinien się zakończyć do koń-
ca tego roku. W kolejnym etapie powstanie 
nowy obiekt SUW i kompleksowa wymiana
urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i nastąpi zwiększenie wydajności 
Stacji Uzdatniana Wody w Radziejowicach.

przewodu wodociągowego pomiędzy SUW 
a siecią wodociągową. Wykonane zostaną 
również prace związane z zagospodarowa-
niem terenu, utwardzone zostaną dojścia 
i dojazdy oraz wymianą ogrodzenia.

2. Przebudowa drogi gminnej 
w m. Krze na odcinku od ul. Alternatywy 
w m. Kamionka do drogi serwisowej 
przy S8. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa 
drogi asfaltowej o długości ok.1228 m. 

Zakres robót obejmuje 
wykonanie: poszerzenia 
istniejącej nawierzchni, 
nasypów, warstw kon-
strukcyjnych nawierzch-
ni: podbudowy zasadni-
czej, warstwy wiążącej 
i ścieralnej, wykonanie 
obustronnych poboczy
z kruszywa łamanego, 

repro� lację rowów odwadniających, wyko-
nanie oraz remont przepustów pod jezdnią, 
wykonanie zjazdów wraz z przepustami 
w linii rowu oraz dwóch peronów autobuso-
wych z przejściem dla pieszych.

3. Budowa budynku strażnic y 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklów-
ce Zarzecznej.

Zgodnie z projektem na parterze bu-
dynku będą znajdowały się m.in. garaż na 
4 samochody pożarnicze, szatnia z umywal-

nią, magazyny, dyżurka, pralnia z suszarnią 
oraz warsztat. Na piętrze znajdować się będą 
m.in. sala spotkań, pomieszczenia socjalne, 
magazyny oraz kotłownia gazowa. Ponadto 
na terenie strażnicy wybudowana zostanie 
droga wewnętrzna zakończona parkingiem 
i placem manewrowym.

Wnioski są obecnie oceniane i władze 
samorządowe Gminy Radziejowice mają 
nadzieję, że wspomniane inwestycje otrzy-
mają wsparcie � nansowe.

Na zdjęciach obiekt SUW w Radziejowicach i budynek strażnicy w Kuklówce Zarzecznej.
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Dzień 6 sierpnia dla Alicji Wężowskiej i dla jej kochającej rodziny był szczególną datą. Pani Alicja urodziła się 6 sierpnia 1921 
roku w Mszczonowie. Stulatka, szczęśliwa kobieta – mieszkanka Korytowa, jest matką trójki dzieci, babcią piątki wnucząt, pra-
babcią czworga dzieci, praprababcią dla najmłodszego członka rodziny. Historia życia Pani Alicji jest związana z Ziemią Ży-
rardowską – Wiskitki, Guzów, Żyrardów i obecnie Korytów A. Z okazji 100 rocznicy urodzin, jubilatkę odwiedziła Wójt Gminy 
Radziejowice – Urszula Ciężka z Kierownikiem USC Gminy Radziejowice Małgorzatą Strzemieczną. Uroczystość miała miejsce  
w rodzinnym domu pani Alicji – w Korytowie A, gdzie jubilatka mieszka z najmłodszą córką Lidią Gawart i jej mężem Miro-
sławem. Pani wójt przekazała serdeczne życzenia długiego życia w szczęściu i zdrowiu, były także kwiaty i okazjonalny pre-
zent. Do życzeń dołączyła się kierownik USC Małgorzata Strzemieczna, również i w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Żyrardowie. Dwa dni później, w niedzielę 8 sierpnia, liczna rodzina pani Alicji zebrała się na uroczystym obiedzie i wtedy było 
wielkie świętowanie.  

Pani alicja skończyła 100 lat i jest szczęśliwa

Zdrowia pani Alicji Wężowskiej 
można tylko pogratulować i jak 

mówi rodzina – babcia jest w świetnej 
kondycji, a przez życie idzie z humorem  
i uśmiechem. Nie inaczej było podczas set-
nych urodzin, a to świętowanie rozpoczęło 
się 6 sierpnia w dniu urodzin. W tym dniu,  
w domu rodzinnym w Korytowie  A jubilatkę 
odwiedziła Wójt Gminy Radziejowice Urszu-
la Ciężka z kierownik USC Małgorzatą Strze-
mieczną, aby złożyć serdeczne życzenia.

„W imieniu własnym i wszystkich miesz-
kańców Gminy Radziejowice pragnę Pani 
Alicji Wężowskiej pogratulować wspaniałego 
jubileuszu 100-lecia urodzin… Dane było 
Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej histo-
rii, wypełniony codzienna pracą, radością, 
smutkiem i troską o najbliższych. To czas 
wspaniałych przeżyć, wielu chwil szczęścia  
i niezmiernej radości… W dniu Pani 100 uro-
dzin proszę przyjąć najserdeczniejsze gratula-
cje oraz życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej 
pomyślności doczekania jeszcze wielu tak 
wspaniałych i radosnych rocznic w otoczeniu 
kochającej rodziny i przyjaciół” – czytamy  
w liście skierowanym do jubilatki przez pa-
nią wójt.

Pani Alicja jest osobą bardzo ciepłą, 
serdeczną i w pełni sprawną i najbardziej 
kochaną w rodzinie. To było widać podczas 
jubileuszowych spotkań, bardzo wyraźnie 
przemawiała serdeczność i rodzina miłość.

– „Wiara, nadzieja i miłość” to bardzo 
ważne słowa w życiu naszej rodziny i mamy, 
które trwają do dzisiaj. Mama jest zawsze  
z nami, uwielbia podróże i zawsze wyjeż-
dża z nami na wycieczki i wczasy… Bardzo 
chętnie poznaje świat, przejechaliśmy wiele 
państw w Europie, m.in. Jugosławię, Au-
strię, Czechy, ale też byliśmy w przepięknych 
miejscach w Polsce… Wcześniej nasza ro-
dzina była rodzinnie i zawodowo związana 
z Cukrownią w Guzowie. Tam pracował nasz 
tata, a także było to miejsce pracy moje i męża 
oraz wielu osób z naszej rodziny. Teraz razem 
mieszkamy w Korytowie w gminie Radzie-
jowice… – powiedziała córka pani Alicji  
– Lidia Gawart.

W niedzielę 8 sierpnia odbywało się 
rodzinne świętowanie setnych urodzin Alicji 
Wężowskiej, z tej okazji licznie spotkała się 
jej rodzina. W tym dniu było bardzo dużo 

serdeczności, miłości i pięknych życzeń kie- 
rowanych do jubilatki. Nie zabrakło prezen-
tów, tortu i szampana. Pani Alicja także nie 

kryła wzruszenia, że rodzina zorganizowała 
dla niej tak piękną uroczystość. Zapytana  
o receptę na tak piękny wiek, 100 latka  

Alicja Wężowska z domu Kraszewska urodziła się 6 sierpnia 1921 r. we Mszczonowie. 
Jest matką trójki dzieci, babcia piątki wnucząt, prababcia dla czworga członków rodziny, 
praprababcią dla jednego dziecka. Jak wynika, z rodzinnych wspomnień, los tak spra-
wił, że mając troje własnych dzieci, przy każdym dokarmiała inne niemowlęta – trzech 
chłopców. W latach 1927 – 1937 mieszkała w Lesznie k/Błonia, a od roku 1937 do 1946  
w Wiskitkach. Ślub z Janem Wężowskim wzięła w roku 1941, mąż zmarł w roku 1987. 
Przez 58 lat - w latach 1946 – 2004 mieszkała w Guzowie, a od 4 grudnia 2004 wraz  
z córką Lidią i jej mężem Mirosławem mieszkają w Korytowie A.

Bardzo ważnym faktem historycznym w życiu pani Alicji i jej rodziny jest wydarzenie 
związane z tatą – Bolesławem Kraszawskim, który 7 września 1939 roku dostał się do 
niewoli sowieckiej i był więźniem obozu w Ostaszkowie. Został zamordowany 19 lub 20 
kwietnia 1940 roku i pochowany w zbiorowe mogile w Miednoje. Dlatego „wiara, nadzieja 
i miłość” to bardzo ważne słowa w życiu Alicji. Przez długie lata z nadzieją razem ze swoją 
mamą Zofią czekały na informacje o ojcu i mężu. Wiele lat trzeba było czekać na oficjalną 
informację o tym, że ich najbliższa osoba została zamordowana na terenie Z.S.R.R.

odpowiedziała, że najważniejszy jest 
uśmiech i osładzanie sobie życia smakoły-
kami. Ogromną radość pani Alicji sprawiła 
także obecność najmłodszej w rodzinie pra-
prawnuczki Michalinki, która we wrześniu 
skończyła roczek. 

Długo rozmawiano o licznych rodzin-
nych wyjazdach i wydarzenia przywołując 
wiele sentymentalnych wspomnień i uśmie-
chów na twarzach gości i solenizantki. 

To była piękna rodzinna uroczystość 
podczas, której spotkało się kilka pokoleń 
rodziny pani Alicji. Bliscy solenizantki przy-
znali, że 100-latka w rodzinie to zaszczyt  
i prawdziwy skarb, o który trzeba dbać,  
a oni chcą celebrować każdy wspólny dzień 
ze swoją kochaną mamą, babcią i prababcią. 

T.Z. 
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„Złote gody” – jubileusZ sZcZęśliwych ludZi
W Gminie Radziejowice co roku kilkanaście par małżeńskich obchodzi 50-lecie swojego 

szczęśliwego związku małżeńskiego. Wśród jubilatów są także osoby, które tę przyjazną 
gminę wybrały na swoje miejsce na ziemi – po zakończeniu aktywności zawodowej. Zgodnie  
z tradycją Wójt Gminy Radziejowice zaprasza jubilatów do udziału w okolicznościowym spo-
tkaniu, aby wspólnie świętować „Złote Gody”. Wówczas są wręczane medale za wieloletnie 
pożycie małżeńskie i specjalne dyplomy. 

W piątek 6 sierpnia - 6 par spotkało się w gościnnych murach Gminnego Centrum Kultury 
„Powozownia” w Radziejowicach, aby wspólnie świętować i poszczycić się 50–letnim stażem 
małżeńskim. Z tej okazji Wójt Gminy Radziejowice, w towarzystwie kierownika USC Małgo-
rzaty Strzemiecznej, wręczyła jubilatom „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, jak i dyplomy z gratulacjami życzeniami od włodarza 
gminy. Z tej okazji były wzruszenia, gorące życzenia, tort szampan i masa wspomnień o pięk-
nych latach z minionego 50-lecia. Wszyscy jubilaci mówili, że te pół wieku tak szybko prze-
minęło, ale są szczęśliwi.

R a z e m  o d  5 0  l a t  –  w  m a ł ż e ń s k i m  s z c z ę ś c i u  i  m i ł o ś c i

W piątek – 6 sierpnia, w Centrum 
Kultury „Powozownia” w Radzie-

jowicach odbyło się spotkanie, w którym 
na zaproszenie Wójta Gminy Radziejowice 
wzięli udział jubilaci, w tym roku obcho-
dzący swoje „złote gody”, czyli 50. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. 

Gospodarzem jubileuszowych spotkań  
z mieszkańcami gminy, którzy obchodzili ju-
bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, była 
Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka.

Dostojnych gości serdecznie powitała  
Kierownik USC Urzędu Gminy w Radziejowi- 
cach Małgorzata Strzemieczna. – … Sza-
nowni jubilaci pół wieku szliście przez życie 
trzymając się za ręce, świeciliście przykła-
dem dostojnego małżeństwa. Dzisiejszy 
dzień, to dla was dowód na to, że miłość, 
wzajemne wsparcie, dobroć, zaufanie, praw-
dziwa przyjaźń - to cnoty nieśmiertelne…  
– mówiła pani Małgorzata. 

Pani wójt składając gratulacje i życzenia 
jubilatom, podziękowała swoim mieszkań-
com za wierne trwanie u boku swoich życio- 
wych partnerów i wychowywanie kolejnych 
pokoleń mieszkańcówGminy Radziejowice, 
przez minione pół wieku. –  … Proszę przy- 
jąć najlepsze gratulacje związane z prze-
życiem 50 lat w związku małżeńskim. Nie 
sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. 
Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeń-
stwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, 
dokonał wielkiej sztuki. Zgromadził skarbiec 
czynów wielkich i małych, uformował swoje 
człowieczeństwo tak, że może mierzyć się  
z różnymi przeciwieństwami losu. Codziennej 
trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie 
i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość  

i uczciwość w życiu publicznym, oddaliście 
Państwo swoje najlepsze lata.  Dziś dziękując 
Wam za to wyrażam swój podziw i uznanie. 
Życzę jak najlepszego zdrowia, pogody ducha 
oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele 
następnych lat… Medal, którym mam Pań-
stwa zaszczyt dzisiaj odznaczyć w imieniu 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jest wyrazem 
uznania, dla takich osób, jak nasi dzisiejsi ju-
bilaci… – powiedziała do jubilatów Urszula 
Ciężka Wójt Gminy. 

Po tych słowa nastąpiła dekoracja sze-
ściu par ,,Medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta 

RP Andrzeja Dudę. Jubilaci otrzymali też 
dyplomy z życzeniami od Wójta Gminy Ra-
dziejowice Urszuli Ciężkiej.

Szczęśliwymi jubilatami, którzy 6 sierp-
nia wzięli udział w uroczystości odbywającej 
się w Gminnym Centrum Kultury „Powozow-
nia” w Radziejowicach byli:

¡	Joanna i Tadeusz Grzegory;
¡	Stanisława i Andrzej Kryńscy;
¡	Bogusława i Henryk Wasiak;
¡	Jolanta i Marian Nawrot;
¡	Halina i Marian Węgrzynowicz;
¡	Jadwiga i Krzysztof Pietryka.

W tym dniu nie mogli wziąć udziału  
w uroczystości – Barbara i Jan Lupa.

Uroczystość miała także charakter sen-
tymentalny. Odżyły wspomnienia i opowia-
dano o tym, co wydarzyło się szczególnego 
w życiu jubilatów na przestrzeni minionego 
pół wieku. W tych wspomnieniach najważ-
niejszym elementem było podkreślanie 
wartości jaką jest rodzina, ona dla jubilatów 
zawsze była najważniejsza. 

Po tym szczególnym spotkaniu pozo-
stało nie tylko miłe wrażenie, ale też i pa-
miątkowe fotografie szczęśliwych jubilatów. 

Ludzi, dla których czymś najpiękniejszym, co 
ich w życiu spotkało, jest miłość i związek 
małżeński, które przetrwał ponad 50 lat. T.S.
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Z e b r a n i a  S p r a w o z d a w c z o - w y b o r c z e  w  O S P

Marek Leja ponownie prezeseM

wybrano strażackie władze na nową kadencję

osp kukLówka w pLutonie „wichura” 

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze, podczas którego  zostały wybrane nowe władze OSP. Na kolejną ka-
dencję prezesem został wybrany Marek Leja.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kuklowki Za-
rzecznej, wraz z kolegami „ochotnikami” z Mszczonowa i Je- 
sionki, wspierani przez zastęp zawodowych strażaków z Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Żyrardowa uczestniczyli w akcji ra-
towniczej po nawałnicy, jaka przeszła w lipcu nad Płockiem. 

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni 
goście: bryg. Tomasz Piątkowski – Naczel-
nik Wydziału Operacyjnego Komendy PSP  
w Żyrardowie, Urszula Ciężka – Wójt Gminy 
Radziejowice, Grażyna Górka – Przewod-
niczy Rady Gminy Radziejowice, Justyna 
Klimaszewska – Pracownik UG oraz Zofia 
Leśniewska – sołtys wsi Radziejowice.

Specjalne wyróżnienia otrzymali naj-
bardziej aktywni druhowie, którzy w roku 
2020 uczestniczyli w największej ilości akcji: 
Dybiński Roman – 79 wyjazdy; Papuga Ja-
kub – 61; Dybiński Damian – 55; Laskowski 
Robert – 53; Dybiński Artur – 48; Ziółkowski 

Sebastian – 48. To im szczególnie podzięko-
wano w strażackie zaangażowanie. 

Prezes Marek Leja, w imieniu Zarządu 
OSP w Radziejowicach podziękował wła- 
dzom gminy za współpracę i pomoc w re-
alizowaniu działalności naszej jednostki. 
Podziękował druhom ze swojej jednostki 
za ponowne powierzenie funkcji Prezesa 
OSP w Radziejowicach. Nowemu zarządo-
wi Wójt Urszula Ciężka i inni goście życzyli 
wytrwałości i dalszego zaangażowania oraz 
owocnej działalności na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej.                         Tekst, foto: J.K.

Strażacy z Kuklówki Zarzecznej, zawsze 
gotowi do udziału w akcjach ratujących życie 
i mienie ludzkie, nie przypuszczali, że kładąc 
się spać w środę 14 lipca, tuż po północy,  
o godzinie 00.28 – w czwartek 15 lipca zo-
staną zadysponowani, jako pluton strażacki  
z powiatu żyrardowskiego o nazwie „Wichu-

 W dniach 19, 26 czerwca oraz 2 lipca br. 
odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo
-Wyborcze w OSP Radziejowice, OSP Kory-
tów i OSP Kuklówka, podczas których poza 
przedstawieniem corocznych sprawozdań  
i planami na kolejny rok – druhowie wybrali 
nowe władze OSP na lata 2021-2025.

Skład nowych władz w poszczegól-
nych jednostkach OSP:

zarząd osp radziejowice

Prezes - Marek Leja
Wiceprezes / Naczelnik – Jakub Papuga;
Zastępca Naczelnika – Piotr Nowak;
Skarbnik – Mariusz Jarkiewicz;
Sekretarz – Rafał Szwed;
Gospodarz – Tomasz Kociszewski;
Kronikarz – Wiktoria Kociszewska.

 zarząd osp korytów

Prezes – Tomasz Rokwisz;
Wiceprezes – Paweł Wasik;
Wiceprezes / Naczelnik – Artur Szczepanik;
Zastępca Naczelnika – Damian Wasik;
Skarbnik – Radosław Minich;
Sekretarz – Mariusz Majchrzak;
Gospodarz – Karol Piątek.
 
zarząd osp kukLówka

Prezes – Krzysztof Młynarski;
Wiceprezes – Stefan Zduńczyk;

Naczelnik – Ewa Plewka;
Zastępca Naczelnika – Marcin Dąbrowski;
Skarbnik – Bożena Bajkowska;
Sekretarz – Karol Zdńczyk;
Gospodarz – Daniel Plewka.
Podczas zebrań zaprezentowano działal-

ność jednostek w roku 2020. 

Dodatkowo omówiono przedsięwzięcia 
jednostek, które były realizowane w latach 
2016-2019.

Nowym zarządom życzymy sukcesów, 
wytrwałości, zaangażowania oraz owocnej 
działalności na rzecz ochrony przeciwpo- 
żarowej.                                           Tekst, foto: J.K.

ra” do Płocka. Druhowie z Kuklówki Zarzecz-
nej, Mszczonowa i Jesionki, a także zastęp 
zawodowych strażaków z Państwowej Straży 
Pożarnej z Żyrardowa zostali zaangażowani 
do akcji ratowniczej, mającej na w celu usu-
wania skutków gwałtownych nawałnic, które 
wieczorem i w nocy przeszły nad Płockiem  

i powiatem płockim. –… Takiego ogromu 
zniszczeń, skoncentrowanych na jednym ob-
szarze, tak w mieście jak i poza jego granicami, 
jeszcze nie widzieliśmy. Tutaj był obraz tego, jak 
siły natury potrafią panować i niszczyć to, co 
tworzy człowiek… – mówili uczestnicy, któ-
rzy tuż po północy wyjechali z Kuklowki Za-
rzecznej i już około trzeciej w nocy przystąpili 
do wytężonej akcji ratowniczej. Podczas niej 
usuwali powalone drzewa lub ich potężne 
konary, ratowali mienie mieszkańców i tak 
nieomal bez chwili wytchnienia pracowali 
przez kilkanaście godzin. Należy się im wielkie 
uznanie i szacunek. Podziękowania także na-
leżą się ich pracodawcom za wyrozumiałość, 

gdyż wyjątkowo w tym dniu ich pracownicy 
– strażacy nie dotarli do pracy. 

Na miejsce wielkich szkół po nawałnicy, 
oprócz zastępów z powiatu żyrardowskiego 
ściągnięto plutony strażackie z ościennych 
powiatów: grodziskiego, grójeckiego, socha-
czewskiego, pruszkowskiego, warszawskiego 
zachodniego, garwolińskiego, gostynińskie-
go, legionowskiego i nowodworskiego.       JT. 

Foto: OSP Jesionka



13
I I  Tu r n i e j  M ł o d z i e ż o w y c h  D r u ż y n  P o ż a r n i c z y c h  z  t e r e n u  L G D  „ Z i e m i a  C h e ł m o ń s k i e g o ”

MŁODYCH STRAŻAKÓW ODERWANO OD KOMPUTERÓW

W sobotę 21 sierpnia ponad 70 członków Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych z obszaru Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Ziemia Chełmońskiego” przyjechało do Korytowa, 
aby rywalizować o tytuł najlepszej strażackiej drużyny 
młodzieżowej w regionie. Odbywało się to w ramach pro-
jektu: „Uczymy – Jednoczymy – Pomagamy” � nansowane-
go przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego. 

Projekt dla narybku 
strażackiego

Sześć Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych rywalizowało w Korytowie w II zawo-
dach młodzieży strażackiej z terenu gmin 
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmoń-
skiego”. Duszą tego przedsięwzięcia byli: 
Marek Leja – prezes OSP w Radziejowicach 
i Justyna Klimaszewska – inspektor Urzę-
du Gminy w Radziejowicach. Po raz drugi 
– w partnerstwie z LGD „Ziemia Chełmoń-
skiego” i prezes Magdaleną Podsiadły przy-
gotowano rywalizację narybku strażackiego 
z kilku gmin. Również samorząd Gminy Ra-
dziejowice był partnerem tego społecznego 
przedsięwzięcia. Jednak najważniejszym 
partnerem tego strażacko-sportowego 
przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, przeznacza-
jąc na ten cel 15 tys. zł. Kwota ta wystarczyła 
na nagrody i organizację II Turnieju Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych z terenu LGD 
„Ziemia Chełmońskiego”.

15 tysięcy od marszałka
Wśród gości i obserwatorów zawodów, 

które były rozgrywane na boisku „Błękit-
nych” Korytów A - byli: wójt Urszula Ciężka, 
przewodnicząca Grażyna Górka, prezes LGD 
„Ziemia Chełmońskiego – Magdalena Pod-
siadły, dyrektor Delegatury Marszałkow-
skiego Urzędu Województwa Mazowiec-
kiego – Grzegorz Dobrowolski, komendant 
PSP Żyrardów brygadier Tomasz Cybul 
i b. wójt Kazimierz Drążkiewicz. Druhny 
i druhowie z OSP w Korytowie wykazali dużo 
gościnności i zadbali, aby licznie przybyli na 
młodzieżowe zawody strażackie nie byli 
głodni.

Gospodarz i organizator zawodów 
– prezes OSP w Radziejowicach – Marek 
Leja przypomniał, jak przed dwoma laty na-
rodziła się idea rywalizacji Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z terenu LGD „Ziemia 
Chełmońskiego”. Wtedy w ramach projektu 
OSP Radziejowice nie tylko zorganizowało 
pierwszą młodzieżową rywalizację strażac-
ką, ale w jednostce utworzono Młodzieżo-
wą Drużynę Pożarniczą. Zakupiono także 
tor przeszkód do ćwiczeń i do rozgrywania 
zawodów. Przed rokiem, ze względu na 
obostrzenia związane z pandemią nie mogli 
organizować zawodów, aby impreza – zgod-
nie z zapowiedzią – na stałe weszła do stra-
żackiego kalendarza. 

Nagród wystarczyło 
dla wszystkich

Zawody były rozgrywane w dwóch kate-
goriach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożar-

nicza z przeszkodami. Walka pomiędzy dru-
hnami i druhami była zacięta, a wspaniały 
klimat strażackiej rywalizacji dopełniała 
ładna słoneczna pogoda.

Kiedy podliczono punkty okazało się, 
że kolejne miejsca zajęli: 1. MDP Skuły III; 
2. MDP Skuły II; 3. MDP Zbiroża; 4. MDP 
Żelechów 5. Skuły I; 6. MDP Radziejowice i 
7. MDP Korytów.

Puchary, dyplomy i nagrody wręczali: 
wójt Urszula Ciężka, dyrektor Grzegorz Do-
browolski i bryg. Tomasz Cybul oraz prezes 
LGD Magdalena Podsiadły. W tym roku 

nagrody – szczególnie dla drużyn na po-
dium – były bardzo atrakcyjne i związane ze 
sportem i rekreacją. Wójt Urszula Ciężka na 
zakończeniu tej strażackiej rywalizacji po-
dziękowała za obecność na radziejowickiej 
ziemi i pogratulowała tak pięknej rywaliza-
cji. Podziękowania i gratulacje do młodych 
uczestników strażackiej rywalizacji skiero-
wali również prezes Magdalena Podsiadły 
i komendant Tomasz Cybul. Goście przyznali, 
że jest to zdecydowanie lepsza forma spę-
dzenie czasu wolnego niż siedzenie przed 
komputerem. Niewątpliwie wszyscy z nich 
w przyszłości chcą być dobrymi strażakami.
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Seniorki i Seniorzy podjęli nowe wyzwania
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W sierpniu w GCK Powozownia był reali-
zowany projekt: „Jeszcze w zielone gramy”. 
Projekt został zaplanowany do wdrażania  
w trakcie pandemii, a jego wykonawcy liczyli 
na to, że szybko wrócimy do normalności  
i spotkań stacjonarnych. Jednak stało się inaczej  
i trzeba było ten plan realizować trochę później.  
W ramach działań projektowych seniorki  
i seniorzy wzięli udział w warsztatach z no-
wych technologii, języka angielskiego i malo-
wania na szkle. Jednym z elementów jest pila-
tes – system ćwiczeń fizycznych wymyślony na 
początku XX, którego celem jest rozciągnięcie  
i uelastycznienie wszystkich części ciała. 

Największym zainteresowaniem cieszy-
ły się wycieczki do teatru – odwiedzili Teatr 
Współczesny i OchTeatr. W ciągu niespełna 
sześciu miesięcy odbyło się 70 godzin zajęć 
warsztatowych. W projekcie wzięło udział 38 
osób w wieku 60+, a jego realizację umoż-
liwiło dofinansowanie ze środków Fundacji 
BGK w programie „Generacja 6.0”. 

Była to wspaniała integracja połączona  
z poznawaniem nowych umiejętności,  
a opanowanie ich nie było wcale łatwym 
wyzwaniem, ale wszystko dzięki zdyscypli-
nowaniu i dążeniu do celu – udało się.     KK

W  7 7 .  R o c z n i c ę  P o w s t a n i a  W a r s z a w s k i e g o

Uczczono pamięć o bohaterach z tych ziem
W niedzielę, 1 sierpnia – w 77 rocznicę Powstania War-

szawskiego – mieszkańcy Gminy Radziejowice – przed 
pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Kuklówce, oddali 
cześć walczącym bohaterom stolicy. Ceremonię złożenia 
wiązanek kwiatów rozpoczęła Wójt Gminy Radziejowice  
– Urszula Ciężka, w intencji bohaterów Powstania Warszaw-
skiego – odprawiona Msza Święta w kościele parafialnym 
w Kuklówce Zarzecznej – koncelebrowana przez biskupa 
Grzegorza Kaszaka – Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej. 

Chwała bohaterom
W niedzielę 1 sierpnia, przed pomni-

kiem miejscowych bohaterów zbrojnego 
podziemia w Kuklówce Zarzecznej – wartę 
honorową zaciągnęli żołnierze VI Brygady 
Obrony Terytorialnej Kraju. Gospodarzem 
rocznicowej ceremonii patriotycznej był 
Bogdan Biniszewski z Fundacji Lwów i Kre-
sy. Kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 
żołnierzy AK złożyli: Wójt Gminy Radziejo-
wice Urszula Ciężka, radna i sołtys Kuklówki 
Zarzecznej – Beata Trzaskowska oraz sołtys 
Kuklówki Radziejowickiej – Stanisław Pa-
jurkowski z Jolantą Hys oraz delegacje gości.  
W uroczystości wzięło udział wielu miesz-
kańców Gminy Radziejowice i członków 
rodzin kombatanckich, a także były wójt 
gminy Kazimierz Drążkiewicz i Sylwia Król 
– dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Chełmońskiego w Kuklówce.

– Bardzo dziękuję za przybycie na tę 
szczególną uroczystość, podczas której czci-
my pamięć bohaterów, ludzi nie wahających 
się przelewać swoją krew i poświęcać swoje 
życie – za naszą Ojczyznę… Dzisiaj naszą 
misją jest kultywować tę pamięć i przekazy-
wać ten wielki patriotyzm przyszłym poko-
leniom. Bardzo ważne jest, aby nasza mło-
dzież wiedziała, że wolność, którą się dzisiaj 
cieszymy – nie przyszła sama. Ona została 
okupione ogromem ofiar naszych przodków. 
Dlatego pamiętajmy o tych, którzy walczyli  
i dali nam naszą Wolną Polskę. Na ten temat 
rozmawiajmy z młodymi ludźmi, uczmy ich 
postaw szacunku, umiłowania i oddania dla 
naszej Ojczyzny. Niech tym wzorem będą ci 
młodzi ludzie ze Zgrupowania „Krzysztof ”, 
dla których najważniejsza była Ojczyzna… 
Chwała bohaterom… – mówiła Wójt Gminy 
Radziejowice Urszula Ciężka. 

Modlono się za bohaterów
W kościele parafialnym pw. Matki Bo- 

skiej Częstochowskiej w Kuklówce Zarzecz- 
nej mszę świętą w intencji Ojczyzny i boha- 
terów Powstania Warszawskiego, koncele-
brował biskup Grzegorz Kaszak z probosz-
czem ks. Andrzejem Sadowskim, było też 
obecnych wielu przedstawicieli duchowień-
stwa – księża i siostry zakonne. W ceremo-
nii uczestniczył poczet sztandarowy Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego  
w Kuklówce Radziejowickiej.

Aleksandra i Bogdan Biniszewscy z Mu- 
zeum Lwowa i Kresów i Fundacji dzięko-
wali Ordynariuszowi Diecezji Sosnowieckiej  
– ks. biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi za 
uświetnienie swoją obecnością uroczystości 
patriotycznych. 

Ksiądz biskup podczas homilii przy-
pomniał czas wojennych dramatów i bo-
haterów – mówił o patriotyzmie, który 
wówczas oznaczał walkę z bronią do ręku 
i gotowością oddania życia z swoją Ojczy-
znę.

Koncert pieści patriotycznych i po-
wstańczych wykonała Zespół Folklory-
styczny Ksinżnoki z Łowicza, a ich piękne 
pieśni o ojczyźnie, poruszyły serca zebra-
nych.

Po uroczystościach kościelnych zebrani 
zostali zaproszeni do siedziby Muzeum Lwo- 
wa i Kresów, gdzie zawsze pamięta się  
o tych, którzy z imię idei, „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” nie wahali się stanąć do walki 
o wolną ojczyznę i często oddawali za nią 
swoje życie.                               Tadeusz Sułek
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F u n d u s z  S o ł e c k i  s p r a w d z a  s i ę  w  G m i n i e  R a d z i e j o w i c e

Samorząd Gminy Radziejowice od 12 lat przeznacza określoną kwotę ze swoich dochodów – na realizację zadań w po-
szczególnych sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego. O tym w jaki sposób zostanie rozdysponowany taki obywa-
telski budżet, decydują mieszkańcy poszczególnych miejscowości, którym przekazano do dyspozycji środki finansowe.  
W roku 2022  będą rekordowe i wyniosą 735.341 złotych. 

Samorząd wSpiera inweStycje Sołeckie

Trzeba przyznać, że samorząd Gminy Ra- 
dziejowice z roku na rok przeznacza coraz 
większe środki finansowe na fundusz sołecki. 
Gmina w swoim planie finansowym na rok 
2022 – na fundusz sołecki przeznaczyła ok. 
735.341 złotych i te pieniądze zostały podzie-
lone – według określonego algorytmu – dla 
24 sołectw. Dzięki temu lokalne społeczności 
mogły dysponować pieniędzmi zgodnie ze 
wspólnymi ustaleniami podjętych podczas 
zebrań wiejskich. Do końca września odbywa-
ły się takie zebrania i jednym z ważniejszych 
punktów było podjęcie uchwał o rozdyspono-

waniu kwoty funduszu 
sołeckiego, przypadają-
cego dla poszczególnych 
miejscowości. 

Najczęściej fundusze 
sołeckie są przeznaczane 
na poprawą stanu dróg  
i chodników,  rozbudowę 
i modernizowanie po-
mieszczeń należące do 

lokalnych społeczności czy budowę placów za-
baw. Z tych środków również są wspierane pla-
cówki oświatowe, m.in. sołectwa przeznaczają 
część swoich funduszy na wyposażenie szkół 
czy budowę przy nich boisk, placów zabaw  
i innej infrastruktury. Nie zapomina się również 
o wspieraniu jednostek OSP. Podejmowane są  
także decyzje o przeznaczeniu części środków 
na imprezy integracyjne. 

Od roku 2009 kwota funduszu sołeckiego 
wzrosła ponad kilkunastokrotnie: z 59.200 zł, 
do 735.345 w roku 2022.                                      At.

FunduSz Sołecki w Gminie radziejowice  
w poSzczeGólnych latach.

¡ rok 2022 – 735.345 zł;
¡ rok 2021 – 662.083 zł;
¡ rok 2020 – 584.818 zł; 
¡ rok 2019 – 522.967 zł; 
¡ rok 2018 – 488.145 zł; 
¡ rok 2017 – 381.441 zł; 
¡ rok 2016 – 386.193 zł; 
¡ rok 2015 – 160.554 zł; 
¡ rok 2014 – 133.805 zł; 
¡ rok 2013 – 113.312 zł; 
¡ rok 2012 – 88.212 zł; 
¡ rok 2011 – 73.500 zł; 
¡ rok 2010 – 59.200 zł.

w roku 2022 poSzczeGólne Sołectwa będą miały  
do Swojej dySpozycji naStępujące kwoty:

¡ Adamów – 29.642 zł;
¡ Adamów Wieś – 28.230 zł;

¡ Benenard – 24.490 zł;
¡ Budy Józefowskie – 27.877 zł;
¡ Budy Mszczonowskie – 23.502 zł;
¡ Chroboty – 27.101 zł;
¡ Kamionka – 25.125 zł;
¡ Korytów – 46.863 zł;
¡ Korytów A – 68.600 zł;
¡ Krze Duże – 36.276 zł;
¡ Krzyżówka – 20.820 zł;
¡ Kuklówka Radz. – 24.490 zł;
¡ Kuklowka Zarz. 31.971 zł;
¡ Kuranow – 18.773 zł;
¡ Nowe Budy – 24.772 zł;
¡ Pieńki Tow. – 15.526 zł;
¡ Podlasie – 19.169 zl;
¡ Radziejowice – 64.719 zł;
¡ Radziejowice Parcel – 37.476 zł;
¡ Słabomierz – 27.807 zł;
¡ Stare Budy Radz. – 18.491 zł;
¡ Tartak Brzózki – 43.546 zł;
¡ Zazdrość – 24.701 zł;
¡ Zboiska – 25.337 zł.                      At.

– Jest to nowa forma pomocy rodzinom, 
które jej wymagają i do niej się kwalifikują. 
Mam na myśli osoby, które z trudnością sobie 
radzą z prowadzeniem gospodarstwa domo-
wego i pojawiają się u nich problemy związa-
ne z niektórymi obowiązkami rodzicielskimi. 
W ramach naszej akcji poszukujemy rodziny 
lub osoby, którzy zechcą takiej pomocy 
udzielać innym. Najczęściej takiego wsparcia 
potrzebują rodziny wielodzietne, niekiedy są 
tam też osoby z niepełnosprawnością. Tacy 
wolontariusze, którzy zdecydują się na wspie-
ranie wybranej rodziny na terenie naszej gmi-
ny, będą mieli zwracane koszty poniesione  
w związku ze wspomnianą działalnością. 
Zanim taka praca na rzecz określonej rodziny 
zostanie podjęta, musi być podpisana od-

G m i n n y  O ś r o d e k  P o m o c y  S p o ł e c z n e j  w  R a d z i e j o w i c a c h

zoStań rodziną wSpierającą
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Gminy w Radziejo- 

wicach radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad  usta-
nawiania rodziny wspierającej.  Jest to otwarcie możliwości 
jeszcze bardziej skutecznego wspierania rodzin, które znala-
zły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia . Akcja 
„Zostań rodziną wspierającą”, jest nową formą pomocy, a w tej 
sytuacji nie tylko przez pracowników Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Radziejowicach, ale też ze strony miesz-
kańców, którzy widzą potrzebę pomagania innym zostając 
rodziną wspierającą.
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powiednia umowa pomiędzy kierownikiem 
GOPS w Radziejowicach, a rodziną deklaru-
jącą się jako wspierająca. Pomagający - na 
podstawie udokumentowanych kosztów  
– będą mieli zwrócone pieniądze, które wy-
dali na rzecz tych, którym pomagają… – po-
informowała Anna Bienias specjalista pracy 
socjalnej, koordynująca akcję placówki: „Zo-
stań rodziną wspierającą”. Tutaj są szerokie 
możliwości dokonywania zakupów na rzecz 
osób potrzebujących. Mogą to być środki 
czystości, zakupy artykułów szkolnych dla 
dzieci, ale też koszty zorganizowanego dla 
wspieranych wyjazdu do kina lub na basen. 
Możliwe jest też zwrócenie kosztów pali-
wa, w sytuacji konieczności dojazdu do tej 
rodzinny lub załatwiania ich spraw. W zało-

żeniu jest także zwrot kosztów związanych 
z szeregiem innych - racjonalnych i udoku-
mentowanych wydatków.  Jednak czas prze-
znaczany na zajmowanie się pomocą danej 
rodzinie nie jest opłacany. Ta zasada dotyczy 
również wielu czynności związanych z takim 
zaangażowaniem na rzecz potrzebujących.

W sumie to samo mogliby zrobić pra-
cownicy socjalni GOPS, ale okazuje się, że 
oni nie mogą świadczyć pracy bezpośred-
niej i fizycznej na rzecz potrzebujących. 
Natomiast osoby, które włączą się do akcji 
„Zostań rodziną wspierającą”, mogą wyko-
nywać wiele czynności, włącznie z pomocą 
w nauce dzieciom, czy zajęcia się nimi pod-
czas nieobecności matki czy zawiezieniem 

ich na określone zajęcia. W grę wchodzi tak-
że wykonywanie drobnych prac domowych 
czy różnych napraw. Jest też oczekiwane 
doradztwo tym rodzinom, jak odnaleźć się 
w naszej niełatwej rzeczywistości, zarządzać 
domowym budżetem, czy rozwiązywać bie-
żące problemy. 

W GOPS Radziejowice znają swoich 
mieszkańców i wiedzą, że na wielu z nich 
można liczyć. Dlatego są poszukiwani ludzie 
dobrej woli, rodziny o wielkich sercach, któ-
re widzą potrzebę skutecznego pomagania 
i zdołają znaleźć czas na wsparcie innych 
rodzin, które z różnych powodów mają trud-
ności w radzeniu sobie w obecnej rzeczywi-
stości.                                                                   TA
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Urząd Gminy  Radziejowice,   
tel. 46 857 71 71 
Konserwatorzy: 
sieć wodociągowa: 
Adrian Madejczyk – tel. 530 416 654,
Andrzej Finkelsztajn – tel. 530 741 979.
odczyty liczników – 692 606 190 lub 46 854 30 30.
sieć sanitarna:
EL-MECH Konserwacja kanalizacji tel. 794 587 266
Dzielnicowy  Gminy Radziejowice  
tel. 506 905 720
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
tel. 46 857 71 22
Gminne Centrum Oświaty   
tel. 46 857 71 23
Gminne Centrum Kultury „Powozownia”  
tel. 46 856 35 35 i 885 272 885
Gminna Biblioteka im. Jana Pawła II   
tel. 46 857 71 50
Szkoła Podstawowa w Radziejowicach                       
tel. 46 857 70 08 i 46 857 70 34
Szkoła Podstawowa w Korytowie A  
tel. 46 857 51 70
Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowickiej  
tel. 46 857 77 29 
Przedszkole w Radziejowicach  
tel. 46 857 71 76
Przychodnia Zdrowia w Radziejowicach                      
tel. 46, 857 71 17, 514 740 908
Gabinet Stomatologiczny w Radziejowicach  
tel. 505 59 80 30
Apteka „ Remedium” w Radziejowicach   
tel. 46 857 70 15
Poczta w Radziejowicach   
tel. 887 331 662
ODR w Radziejowicach  
tel. 723 436 157
Bank Spółdzielczy w Radziejowicach   
tel. 46 857 71 88
Parafia w Radziejowicach   
tel. 46 857 71 18
Parafia w Kuklówce Zarzecznej  
tel. 22 243 29 82
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie   
tel. 46 855 22 19
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie   
tel. 47 705 82 00
Komisariat Policji we Mszczonowie   
tel. 47 705 82 60
Szpital w Żyrardowie   
tel. 46 855 20 11
Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie   
tel. 46 855 38 12 
Urząd Skarbowy w Żyrardowie  
tel. 46 855 35 56

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADZIEJOWICE

Wydawca:  
Urząd Gminy Radziejowice   

ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice 
) +48 46 857 71 71    

 FAX: +48 46 857 71 20     
*urzad@radziejowice.pl  

Telefony, 
kTóre mogą się nam przydać

Realizacja zamówienia:  
Tadeusz Sułek Usługi Wydawnicze

 Wydawca „Życia Żyrardowa”  
ul. Okrzei 51 A   

 96-300 Żyrardów, ) 46 855 36 62   
 * zycie@hot.pl

W  R a d z i e j o w i c a c h  b y ł o  s u w r i w a l o w o

przedsiębiorczość, surwiwal, inTegracja
„Kluby Inteligencji Finansowej” to projekt współpracy realizowany przez Lokalną Grupę 

Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Jego celem było zapoznanie młodzieży z grą Eurocash, 
która w interesujący sposób przekazuje wiedzę z zakresu ekonomii i rozwija przedsiębior-
czość. Młodzi mieszkańcy Ziemi Chełmońskiego spotykali się w różnych miejscowościach 
z naszego terenu, by rozwijać swoje kompetencje związane z prowadzeniem biznesu czy 
inwestowaniem pieniędzy. Zwieńczeniem projektu było spotkanie w Radziejowicach,  
którego celem była integracja młodzieży i organizacji pozarządowych. 

Lokalną Grupę Działania i Gminę 
Radziejowice kolejny raz zinte-

growała gra Eurocash. Deszcz sprawił, że 25 
września było iście surwiwalowo nie tylko za  
sprawą czekających na nas konkurencji przy- 
gotowanych przez Fundację Ferra Via. Jed-
nak deszczowa pogoda nie była w stanie 
zniechęcić dużej grupy osób zdecydowanych  
konkurować i rekreacyjnie przemierzać 
surwiwalowymi szlakami. Zmagania z za-
daniami surwiwalowymi oraz grą planszo-
wą obserwowali m.in.: Wójt Gminy Radzie-
jowice Urszula Ciężka, której gmina ciepło 
przyjęła klubowiczów, przewodnicząca 
samorządu Grażyna Górka, prezes LGD Zie-
mia Chełmońskiego – Magdalena Podsiadły, 
oraz Justyna Klimaszewska, reprezentująca 
– współorganizatora Gminę Radziejowice. 
Impreza odbywała się na terenie rekreacyj-
nym przy ulicy Kubickiego – w miejscu, 
gdzie wykonano wspaniałą inwestycję, rów-
nież dzięki wsparciu ze środków LGD Ziemia 
Chełmońskiego.

Przedstawiamy fotorelację z surwiwa-
lowej imprezy z grą Eurocash i… mżawką 
w tle. – Nie ma jednak warunków, w których 
nie dalibyśmy rady. Jeszcze raz dziękujemy 
wszystkim, którzy nie wystraszyli się pogody 
i bawili się razem z nami.  Za pomoc w orga-
nizacji spotkania oraz gościnność LGD „Ziemia 
Chełmońskiego” dziękuję Wójt Urszuli Ciężkiej 
oraz Justynie Klimaszewskiej z Urzędu Gminy 
Radziejowice. Wyrazy wdzięczności należą się 
także strażakom z MDP Radziejowice i MDP 
Korytów, na których wsparcie zawsze można 
liczyć. Do zobaczenia… – powiedziała pre-
zes Magdalena Podsiadły.
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