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Rada Gminy w Radziejowicach – już w komplecie

Samorząd w czasach kryzysu stawia na rozwój

W tej kadencji samorządowej w Gminie Radziejowice, po 
niespełna 4 latach tej kadencji – w 15 osobowej Radzie 
Gminy Radziejowice, wygaszone zostały mandaty pięciu 
radnych. W każdym z tych przypadków powodem były 
przyczyny osobiste lub losowe. Ostatnio odbyły się kolejne 
wybory uzupełniające do Rady Gminy Radziejowice. Nowy-
mi radnymi zostali – Tomasz Borowiec i Ewa Ignaszak.

Gmina Radziejowice w roku 2022 ma założony bardzo 
ambitny plan inwestycyjny – na wydatki majątkowe, 
związane z przedsięwzięciami samorządowymi – planuje 
się wydać kwotę ponad 14 milionów złotych, co oznacza 
przeznaczenie na ten cel ponad 25 procent samorządowych 
dochodów. O tym w wywiadzie mówi Zastępca Wójta Gmi-
ny Radziejowice Artur Jankowski.

Wieś Adamów jest jednym z najaktywnieszych sołectw  
w powiecie żyrardowskim. W niedzielę 4 września pod-
czas Dożynek Województwa Mazowieckiego otrzymali 
wyróżnienie w konkursie: „Najaktywniejsze sołectwo 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po 
sąsiedzku”. Zdobyli także III miejsce w Kulinarnej „Bitwie 
Regionów”.
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Gmina Radziejowice ma nowego sekretarza
W czerwcu został ogłoszony konkurs na Sekretarza Gminy 
Radziejowice. Zgłosiły się cztery osoby – wszystkie związane 
z administracją samorządową i posiadające wieloletnie 
doświadczenie. Po rozmowach i procedurze konkursowej 
komisja zarekomendowała Wójtowi Gminy Radziejowice 
Urszuli Ciężkiej zatrudnienie pani Anety Kowalskiej-Sobha-
ni na stanowisku Sekretarza Gminy Radziejowice. Nowa se-
kretarz podjęła pracę od 1 września 2022 roku.

W Radziejowicach spełniło się marzenie o nowym boisku
Poniedziałek 3 października 2022 roku będzie kolejną 
ważną datą i zarazem kartą w historii Szkoły Podstawowej 
w Radziejowicach im. Władysława Rdzanowskiego. Po 13 
latach od wybudowania sali sportowej, przy tej placów-
ce powstał kolejny obiekt. W tym dniu z wielką radością  
i dumą przekazano w użytkowanie nowe wielofunk-
cyjne boisko z bieżnią. To bylo wielkie sportowe święto  
w radziejowickiej szkole. 

Historyczne chałupy z Syberii już są w Kuklówce  

Adamów Wieś wyróżniono za sukcesy

Muzeum Lwowa i Kresów oraz Fundacja Lwów i Kresy Po-
łudniowo-Wschodnie w Kuklówce Radziejowickiej rozsze-
rzeją swoją aktywność. W sobotę 27 sierpnia w siedlisku 
Aleksandry i Bogdana Biniszewskich odbyło się otwarcie 
Skansenu „Mała Syberia”. W  domach sprowadzonych  
z Syberii mieszkali zesłańcy – polscy księża i... Marszałek 
Józef Piłsudski.

Czytaj na str. 13
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W  G m i n i e  R a d z i e j o w i c e  g o r ą c o  d z i ę k o w a n o  z a  r o l n i c z y  t r u d

Podczas tegorocznych – sierpniowych – XIX Gminnych Dożynek w Radziejowicach - gospodarz „Święta Chleba” - wójt Urszula Ciężka podziękowała rolnikom, za ich ciężką pracę i za chleb, 
którego nie brakuje na naszych stołach. W tym roku zaszczytną rolę starostów dożynek pełnili – Beata Trzaskowska i Marcin Sadowski – z Kuklówki Zarzecznej. Na dożynkowej scenie w programie 
artystycznym zaprezentowali się lokalni artyści, jak i gwiazdy polskiej estrady, a gwiazdą wieczoru był Zespół DEFIS. 

W ten dożynkowy dzień Radziejowice odwiedziło kilka tysięcy osób mieszkańców Gminy Radziejowice, jak i gości z okolicznych miast i gmin.

„Święto Chleba” – pełne goŚCinnoŚCi i dobrej zabawy
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Radziejowice

Przekazujemy Państwu kolejne wydanie 
naszej Gminnej Gazety „Gmina Radziejowice 
nie tylko na weekend”.

Szybko przeminęły letnie miesiące roku 
2022, kiedy to w naszej gminie mieliśmy sze-
reg wydarzeń związanych ze sferą: kultury, 
rekreacji i całą masę spotkań rekreacyjnych-or-
ganizowanych przez sołectwa, stowarzyszenia 
i grupy społeczne. Bardzo się cieszę, że po tych 
ponad dwóch latach izolacji i odosobnienia 
związanego z pandemią spowodowaną wiru-
sem SARS COV-2 – tym groźnym i niewidzial-
nym wrogiem, mieliśmy możliwość  szybkiego 
powrotu do dawnej aktywności społecznej  
i towarzyskiej. To wielkie ożywienie obserwo-
wane w naszych lokalnych społecznościach 
jest bardzo ważną wartością dodaną i pozwala 
szybko zapomnieć o tych niedawnych – nie-
spokojnych miesiącach. W ostatnim okresie 
było wyraźnie widoczne, jak bardzo nasi 
mieszkańcy stęsknili się za wzajemnymi kon-
taktami i czują potrzebę integracji i wspólnego 
działania. To jest bardzo pozytywne zjawisko  
i dziękuję za tę aktywność, gdyż ona jest nam 
wszystkim potrzebna.

Tę aktywność widać również w codzien-
nym działaniu naszych wszystkich 24 sołectw. 
W ostatnim okresie w każdym z nich odbyły się 
zebrania sołeckie z licznym udziałem miesz-
kańców. Ludzie podczas tych spotkań m.in. 

decydowali, na jaki lokalny cel 
zostaną przeznaczone pieniądze z 
Funduszu Sołeckiego przekazane 
dla poszczególnych miejscowości 
z budżetu Gminy Radziejowice. 
Na ten cel – dla wszystkich so- 
łectw – do realizacji w roku 2023 
– przeznaczyliśmy rekordową 
kwotę – prawie 813 tysięcy zło- 
tych i o wykorzystaniu tych środ-
ków zdecydowali mieszkańcy 
podczas wspomnianych zebrań. 
Najczęściej decydowano o za-
inwestowaniu swoich funduszy 

na poprawę stanu niewielkich odcinków dróg  
i uporządkowaniu innej infrastruktury lokalnej, 
na wsparcie miejscowych placówek oświa-
towych, czy ochotniczych straży pożarnych, 
ale też na działania mające na celu integrację 
miejscowych społeczności. Taki nasz lokalny 
budżet obywatelski – już od kilkunastu lat  
– sprawdza się w działaniu, a efekty decyzji po-
dejmowanych w sprawach dysponowania tym 
funduszem mieszkańcy widzą na co dzień – na 
swoich sołeckich podwórkach.

Była również bardzo ożywiona rozmo-
wa o sprawach bieżących w poszczególnych 
sołectwach i o tym co się dzieje w naszej 
„Małej Ojczyźnie” – Gminie Radziejowice. 
Cieszę się że mogliśmy wraz z moim zastęp-
cą uczestniczyć w takiej rzeczowej i part- 
nerskiej dyskusji o sprawach i problemach lo-
kalnych społeczności, jak i Gminy Radziejowice. 

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Radziejowice
Przyszło nam żyć w niełatwych czasach. 

Przez około dwa lata zmagaliśmy się i żyliśmy 
wręcz w strachu w związku z wspomnianą  
pandemią, teraz już od ponad pół roku – pono- 
simy konsekwencje barbarzyńskiej agresji Rosji  
na Ukrainę. W naszej gminie w pierwszych  
miesiącach intensywnie wspieraliśmy ukraiń- 
skich uchodźców. Jeszcze raz dziękuję  
wszystkim jednostkom i instytucjom i osobom pry-
watnym za ten piękny gest z narodem ukraińskim.

Wojna na Ukrainie, już od chwili jej wy-
buchu dużo zmieniła w życiu nas wszystkich. 
Jest to przede wszystkim niepokój o przyszłość 
i pytanie ciągle pozostające bez odpowiedzi: 
Kiedy zacznie się proces stabilizacji – tak  
w wymiarze zagrożenia dla pokoju, jak i po-
stępującej drożyzny oraz wysokiej inflacji? Ta 
niepewność dnia jutrzejszego i postępującej 
sytuacji kryzysowej, staje się coraz bardziej do-
kuczliwa. Są podejmowane działania Rządu RP, 
mające na celu zmniejszenie kosztów i odcią-
żenia naszych obywateli konsekwencjami tych  
drastycznych podwyżek – szczególnie energe-
tycznych. Jednak rachunek, jaki wystawia nam 
ten wszechobecny kryzys będziemy musieli 
ponieść wszyscy. W tej sytuacji Urząd Gminy 
w Radziejowicach wraz z naszym Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej podejmuje 
wszystkie możliwe działania, aby wesprzeć 
osoby, które w sposób najbardziej dokuczliwy 
zostały dotknięte tą sytuacją.

Szanowni Państwo
Niezależnie od wszystkiego, zgodnie  

z  samorządową polityką prowadzoną  
w Gminie Radziejowice, podejmujemy działa- 
nia mające na celu dynamiczny i równomier-
ny rozwój Gminy Radziejowice. Obecnie jest 
realizowanych kilka dużych przedsięwzięć  
i są przygotowywane kolejne zadania inwesty-
cyjne, zaplanowane zgodnie z oczekiwaniami 
naszych mieszkańców. O tym  – mówi w wy-
wiadzie mój zastępca Artur Jankowski. W ostat-
nim okresie największym naszym osiągnięciem 
było spełnienie marzeń uczniów i mieszkańców 
naszej Gminy – po 13 latach spełniły się  ocze-
kiwania na obiekt sportowy - wielofunkcyjne 
boisko przy Szkole Podstawowej w Radziejowi-
cach, które będzie służyło społeczności szkolnej 
i mieszkańcom - o tym przedsięwzięciu piszemy 
na stronie 9.

Od lat możliwości budżetowe Gminy Ra-
dziejowice na zadania majątkowe są niezbyt 
duże, stąd tak ogromna nasza determinacja-
mająca na celu pozyskanie funduszy zewnętrz-
nych – ze wszystkich możliwych źródeł. Tutaj 

przed naszymi Mieszkańcami możemy się po-
chwalić dużą skutecznością. W tym roku pozy- 
skaliśmy już blisko 8 milionów złotych,  
z przeznaczeniem na strategiczne inwestycje 
samorządowe w naszej gminie. Są to pieniądze  
– w zdecydowanej większości – z Programu In-
westycji Strategicznych – Rządowego Funduszu 
Polski Ład, ale też z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego i z innych źródeł. 
Dodam, że pieniądze zewnętrzne pozyskanie  
w ubiegłym roku – ok. 6 milionów złotych  
– obecnie wykorzystujemy na budowę waż-
nych inwestycji – m.in. budowę strażnicy OSP 
w Kuklówce Zarzecznej i realizację II etapu Stacji 
Uzdatniania Wody w Radziejowicach.  Myślę, że 
podsumowując inwestycyjny rok 2022 – bę-
dziemy mogli przekazać naszym mieszkańcom 
wiele dobrych informacji. 

Za nami tradycyjne sierpniowe i niezwykle 
udane wydarzenie – Gminne Dożynki 2022. Na- 
szej radziejowickiej tradycji dożynkowej stało 
się zadość, a bardzo udana impreza – była 
gminną promocyjną wizytówką. Dzięki zaan- 
gażowaniu wielu osób, sołectw, gminnych jed-
nostek, oraz naszych sprawdzonych partnerów  
– tegoroczne „Święto Chleba” w Radziejowi-
cach było dobrze przygotowanym i pięknym 
wydarzeniem integracyjnym. Słowa uznania 
 i podziękowania kieruję, do dyrektora i pracow-
ników oraz wolontariuszy Gminnego Centrum 
Kultury „Powozownia” w Radziejowicach, któ-
rzy – mówiąc wprost – wykonali kawał dobrej 
roboty. Na dożynkowej scenie przed nią, jak i na 
dziedzińcu „Powozowni” czuło się dożynkową 
atmosferę, jak za  z dawnych lat… Jeszcze raz 
dziękuję bohaterom naszego Święta – wszyst-
kim producentom rolnym – twórcom chleba, 
wokół którego w tym dniu byliśmy skupieni.

Życzę Państwu – wszystkim naszym 
Mieszkańcom dużo zdrowia i zachęcam do lek-
tury naszego gminnego wydawnictwa „Gmina 
Radziejowice nie tylko na weekend”.  

Urszula Ciężka 
– Wójt Gminy Radziejowice

Gmina Radziejowice pRzyGotowana do dystRybucji jodku potasu
Zgodnie z decyzją Ministra Spraw We- 

wnętrznych i Administracji również do Gmi- 
ny Radziejowice zostały dostarczone tabletki 
z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia 
skażeniem radiacyjnym będą one wyda-
wane mieszkańcom w czterech rozmiesz-
czonych na terenie Gminy Radziejowice 
punktach.

Podejmowane obecnie działania to 
standardowa procedura przewidziana  
w przepisach prawa i stosowana na wypa-
dek wystąpienia ewentualnego zagrożenia 
radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, 
że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sy-
tuacja jest na bieżąco monitorowana przez 
Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli doj-
dzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat, 
o tym zostanie podany w mediach ogólno-
polskich i lokalnych. A dystrybucja tabletek 

ruszy natychmiast po wydaniu stosownej 
decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Profilaktyka jodowa
Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd 

tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, 
blokując tym samym wchłanianie przez 
nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega 
jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy 
przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od 
komunikatu właściwych służb. W przypad-
ku późniejszego przyjęcia działanie tabletek 
nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 go-
dzin od wystąpienia skażenia.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku 
osoby przyjmującej:
¡	dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 

r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)

¡	dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 
mg jodu)
¡  dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 

tabletki (25 mg jodu)
¡	noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg 

jodu)
¡  kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 

tabletki (100 mg jodu).

4 punkty dystrybucji  
w Gminie Radziejowice

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem 
potasu na terenie Gminy Radziejowice 
zostały wyznaczone w uzgodnieniu z Wo-
jewodą Mazowieckim w następujących 
lokalizacjach:
¡  punkt nr 1 – NZOZ „Medycyna Ro-

dzinna” Filia w Radziejowicach, ul. Słonecz-
na 2,

¡  punkt nr 2 – Szkoła Podstawowa im. 
K. Makuszyńskiego w Korytowie A, ul. Szkol-
na 3
¡	 punkt nr 3 – Szkoła Podstawowa 

im. W. Rdzanowskiego w Radziejowicach, 
ul. Główna 2,
¡  punkt nr 4 – Szkoła Podstawowa 

im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radz.,  
ul. Szkolna 30.

Tabletki jodku potasu będą wydawane 
osobom bez względu na miejsce zamiesz-
kania.

Przypominamy, że wydawanie pre-
paratu zostanie uruchomione dopiero  
w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po 
wydaniu stosownej decyzji przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.   	¢



3

Rada Gminy w Radziejowicach już w komplecie

Gmina Radziejowice ma noweGo sekRetaRza

W  t e j  k a d e n c j i  w  R a d z i e j o w i c a c h  z m i e n i ł o  s i ę  p i ę c i u  r a d n y c h

W tej kadencji samorządowej w Gminie Radziejowice – rotacja radnych – w porównaniu z poprzednimi trzema dekadami 
– jest duża. Po niespełna 4 latach tej kadencji w 15 osobowej Radzie Gminy Radziejowice, wygaszone zostały mandaty pięciu 
radnych. W każdym z tych przypadków powodem były przyczyny osobiste lub losowe.

Od kilkunastu miesięcy w Urzędzie Gminy w Radziejowi-
cach był wakat na stanowisku Sekretarza Gminy. W czerwcu 
został ogłoszony konkurs, do którego zgłosiły się cztery osoby 
– wszyscy związani z administracją samorządową i posiada-
jący wieloletnie doświadczenie. Po rozmowach i procedurze 
konkursowej komisja zarekomendowała Wójtowi Gminy Ra-
dziejowice Urszuli Ciężkiej – zatrudnienie pani Anety Kowal-
skiej-Sobhani na stanowisku Sekretarza Gminy Radziejowice. 
Nowa sekretarz podjęła pracę od 1 września 2022 roku.

Pod koniec roku 2019 swoje mandaty zło-
żyli radni: Jacek Krawczyński – przewodniczący 
Rady Gminy Radziejowice i Paweł Majchrzak  
– tłumacząc to powodami osobistymi. W wybo-
rach uzupełniających ich miejsca zajęli – Paweł 
Dymecki i Urszula Matusiak. Pod koniec roku 
2021 – zmarł radny i sołtys z Korytowa Zdzi-
sław Madejczyk. W uzupełniających wyborach 
samorządowych, jak i sołeckich – obydwa te 
mandaty powierzono Paulinie Partyka.

W tym roku z mandatów radnych Rady 
Gminy w Radziejowicach zrezygnowało dwóch 
radnych – Jakub Borowiec  i  Marcin Mrów-
czyński – w obydwu przypadkach powód był 
ten sam – sytuacja życiowa i rodzinna spowo-
dowała, że przestali być mieszkańcami Gminy 
Radziejowice.

Zdecydowana wygrana 
Tomasza Buciora

Mandat radnego Jakuba Borowca został 
wygaszony 29 kwietnia i na 7 sierpnia w okrę-
gu wyborczym, obejmującym miejscowość Krze 
Duże wyznaczono termin wyborów uzupełnia-
jących. Do rywalizacji o mandat radnego zo-
stali zgłoszeni dwaj mieszkańcy tego sołectwa  
– Tomasz Bucior i Marek Kruk. W tym okręgu 
wyborczym uprawnionych do głosowania były 
242 osoby, w głosowaniu wzięło udział 70 wy-
borców. Na Tomasza Buciora – kandydującego 
z Komitetu Wyborczego KWW Krzeska Sprawa 
– głosowało 44 wyborców. Natomiast Marek 
Kruk, kandydujący z zgłoszony przez KWW 
Doświadczenia i Wiedza – 26 głosów poparcia. 

Aneta Kowalska-Sobhani od 26 lat jest 
pracownikiem administracji samorządowej, 
a swoją pracę rozpoczęła w Urzędzie Miasta 
Żyrardowa w roku 1996 i pracowała tam do 
końca sierpnia tego roku. W żyrardowskim 
magistracie przeszła wszystkie szczeble 
pracy zawodowej – zaczynając jako młod-
szy referent, a ostatnio zajmowała ważne 

W poniedziałek 29 sierpnia – nowy radny 
Tomasz Bucior został zaprzysiężony na funkcję 
radnego Rady Gminy Radziejowice. Przed przy- 
stąpieniem do sprawowania mandatu radnego 
– Tomasz Bucior złożył ślubowanie. Po przeczy-
taniu treści ślubowania przez przewodniczącą 
Grażynę Górkę i wypowiedzeniu przez radne-
go: „Ślubuję…” – Przewodnicząca Gminnej 
Komisji Wyborczej – Małgorzata Strzemieczna 
wręczyła nowemu samorządowcowi –zaświad-
czenie o wyborze na radnego Rady Gminy Ra-
dziejowice.

Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka 
jako pierwsza pogratulowała radnemu i ży-
czyła mu owocnej pracy. – Witamy Pana na 
naszym samorządowym pokładzie. Życzę jak 
najefektywniejsze pracy na rzecz całej Gminy Ra-
dziejowice i jej mieszkańców…– mówiła Wójt 
Gminy Radziejowice. Gratulacje złożyli także 
zastępca wójta Artur Jankowski oraz przewod-

nicząca Grażyna Górka z wiceprzewodniczącym 
Marcinem Sobolem oraz radni biorący udział  
w obradach.

O mandacie Ewy Ignaszak
zdecydował jeden głos

W niedzielę – 2 października, w Gminie 
Radziejowice odbyły się uzupełniające wybory 
samorządowe w okręgu obejmującym miejsco-
wość Tartak Brzózki. Było to związane z rezy-

gnacją i wygaszeniem mandatu dotychczaso-
wego radnego Marcina Mrówczyńskiego, który 
przestał być mieszkańcem Gminy Radziejowice

Do rywalizacji o mandat radnego przystą-
piło dwoje mieszkańców tej miejscowości: Teo-
fil Strzemieczny – KWW Wspólne Dobro Gmina 
Radziejowice i Ewa Ignaszak – KW Doświadcze-
nie Poparte Wiedzą. Na 333 uprawnionych do 
głosowania – swoje głosy oddało 141 wybor-
ców. Na Teofila Strzemiecznego zagłosowało 67 

wyborców, a na Ewę Ignaszak – 68 głosujących. 
W ponad 30 letniej historii wyborczej gminy 
Radziejowice, jeszcze nie było przypadku tak 
niewielkiej różnicy głosów wyborczych,  kiedy-
decydowano o mandacie radnego. 

Ewa Ignaszak w minionych latach była 
radną Rady Gminy Radziejowice – w czterech 
kadencjach – ostatnio w kadencji 2014-2018. 
Przed ponad miesiącem została sołtysem wsi 
Tartak Brzózki.                                                                         ¢

stanowisko audytora wewnętrznego. Nowa 
Sekretarz Gminy Radziejowice jest absol-
wentką Akademii Leona Koźmińskiego  
w Warszawie na Wydziale Finanse-Rachun-
kowość, Bankowość i Zarządzania. Pracując 
w żyrardowskim magistracie ukończyła 
studia podyplomowe z zakresu zamówień 
publicznych i audytu wewnętrznego. Takie 
wykształcenie dało Anecie Kowalskiej- 
-Sobhani pełne przygotowanie do pracy  

w jednostce samorządowej i spełnianie 
związanych z nią coraz to nowych wyzwań. 
Pani Aneta przyznała, że kiedy dowiedziała 
się o konkursie na Sekretarza Gminy Radzie-
jowice postanowiła spróbować swoich sił, 
aby podjąć pracę na tym stanowisku. 

– Wcześniej dużo dobrego słyszałam  
o Gminie Radziejowice, zawsze podziwiałam 
jej walory przyrodnicze, ale też wiedziałam, 
że jest dobrze zarządzana. Bywałam także na 

koncertach w Domu Pracy Twórczej oraz na 
uroczystościach i imprezach organizowanych 
przez samorząd w Centrum Kultury „Powo-
zownia”. Jestem pod dużym, pozytywnym 
wrażaniem pierwszych dni pracy na tym 
stanowisku Sekretarza Gminy w Urzędzie 
Gminy w Radziejowicach. Bardzo ciepło mnie 
przyjęto do urzędniczej rodziny. Już w pełni 
przejęłam obowiązki sekretarza i wdrażam 
się w swoje zadania związane ze strukturą  
i funkcjonowaniem urzędu. Jest mi o tyle 
łatwiej, że wcześniej pracując na stanowi-
sku audytora miałam do czynienia z każdym 
urzędowym stanowiskiem i z każdą dziedziną 
działalności samorządowej. Wszędzie zadania 
do realizacji przez samorządy są takie same, 
a jest to tylko kwestia ich zasięgu... – powie-
działa pani sekretarz.

Nowa pani Sekretarz Gminy Radziejo-
wice mieszka w sąsiedniej gminie Wiskitki  
– w miejscowości Jesionka.                       T.S.
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W niedzielę 21 sierpnia odbyły XIX Gminne Dożynki w Radziejowicach. Gospodarz „Święta Chleba” – wójt Urszula 

Ciężka podziękowała rolnikom, za ich ciężką pracę i za chleb na naszych stołach. Prowadzącą uroczystości i zabawę 
dożynkową oraz koordynatorem tego świętowania była – Agnieszka Rybarczyk – dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
„Powozownia”. W tym roku zaszczytną rolę starostów dożynek pełnili – Beata Trzaskowska i Marcin Sadowski – z Kuklów-
ki Zarzecznej. Na dożynkowej scenie w programie artystycznym zostali zaprezentowani lokalni artyści, jak i gwiazdy pol-
skiej estrady, a gwiazdą wieczoru był Zespół DEFIS. W ten dożynkowy dzień Radziejowice odwiedziło kilka tysięcy osób.

X I X  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
Już po raz dziewiętnasty w Radziejo-

wicach odbyły się samorządowe obchody 
„Święta Plonów”. Tradycyjne uroczystości do-
żynkowe rozpoczęto od mszy św. w kościele 
parafialnym p.w. św. Kazimierza, celebrowa-
nej przez proboszcza, ks. prałata Henryka An-
drzejewskiego. W świątyni poświęcono wień-
ce i chleb – symbole ciężkiej pracy rolników.

W korowodzie dożynkowym – prowa-
dzonym przez strażaków z: Radziejowic, Kory-
towa i Kuklówki Zarzecznej szli samorządow-
cy, przedstawiciele sołectw i stowarzyszeń  
z wieńcami, koszami i dożynkowym chlebem. 
Taki wielobarwny korowód – kultywując tra-
dycję przodków – dotarł do sceny na placu 
przy CK ,,Powozownia”, gdzie odbywały się 
uroczystości i zabawa dożynkowa. 

Gości powitała wójt gminy Urszula Cięż-
ka - zaczynając od starostów radziejowickiego 
święta chleba – Beaty Trzaskowskiej i Marcina 
Sadowskiego. Wśród powitanych gości m.in. 
byli: Selena Majcher reprezentująca Ministra 
Macieja Małeckiego, Klaudiusz Stusiński 
– Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardow-
skiego, Zastępca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Żyrardowie st. kapitan – Rafał 
Adamek, ks. prałat Henryk Andrzejewski, 
Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowi-
ce – Grażyna Górka wraz z radnymi, Prezes 
LGD Ziemia Chełmońskiego – Magdalena 
Podsiadły i nadleśniczy Nadleśnictwa Grójec 
– Mariusz Wertka, Zastępca Wójta Gminy 
Radziejowice – Artur Jankowski z pracowni-
kami Urzędu Gminy oraz działacz PSL, b. wójt 
gminy Kazimierz Drążkiewicz. 

Włodarze podzieli  
chleb sprawiedliwie

Starostowie dożynek – Beata Trzaskow-
ska i Marcin Sadowski, wręczyli włodarzo-
wi gminy Urszuli Ciężkiej chleb upieczony  
z tegorocznych zbiorów i poprosili o dziele-
nie nim tak, aby wystarczyło dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Radziejowice. Pani wójt 
ucałowała bochen i zapewniła, że otrzymany 
chleb będzie dzieliła sprawiedliwie. 

Następnie usłyszeliśmy wystąpienie wło-
darza gminy Urszuli Ciężkiej.

– Gmina Radziejowice, choć już nie taka 
rolnicza jak dawniej, ale w swojej tradycji co 
roku obchodzi uroczyście „Święto Chleba”. 
Dziękuję za ten dorodny bochen chleba otrzy-
many z rąk starostów dożynkowych. Dzisiaj 
powtórzę słowa Świętego Jana Pawła II: 
„Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego 

rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej 
ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwi-
lach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec  
i bronić”. My także wyrażamy naszą ogromną 
wdzięczność rolnikom i ich bliskim za pełną 
poświęcenia, ciężką pracę, przywiązanie do 
ziemi oraz za codzienne zmaganie się z siłami 
natury i przeciwnościami losu, by pola, sady  
i ogrody mogły wydać jak najobfitsze plony,  
a chleba, warzyw i owoców nie zabrakło w żad-
nym domu... Od wieków ludzie na wsi, aby nas 
nakarmić korzystają z pracy zwierząt, ptaków 
i owadów, które odgrywają ważną rolę w rol-
nictwie i w funkcjonowaniu naszego ekosyste-
mu. W poprzednich latach podczas radziejo-
wickiego „Święta Chleba” pojawiły się symbole, 
które są nieodłącznym elementem polskiej wsi 
– bocian i pszczoły. Dzisiaj, jak widzicie Pań-
stwo po dekoracjach, pojawiła się ważną 
osobistość – kogut… Kogut w naszej kulturze 
symbolizuje nadejście światła, zwiastuje po-
czątek dnia, jest także popularnym symbolem 
w polskim zdobnictwie ludowym…

W tych mało spokojnych czasach, niech 
wspólnota chleba sprawi, abyśmy zawsze 
solidarnie potrafili sobie pomagać, potrafili 
zobaczyć biedę innych i swoim chlebem się 
podzielić. Doceńmy spokój w naszym kraju 
i możliwość zapewnienia naszym rodakom 
bezpieczeństwa żywnościowego. Dziękuję 
producentom rolnym, którym oddajemy hołd 
właśnie tym świętowaniem. Życzę Wam 
sukcesów w pracy i satysfakcji oraz dumy  
z tego co robicie, a także szacunku ze strony 
społeczeństwa, zdrowia i spokojnego gospo-
darzenia. Naszym mieszkańcom życzę, aby 
nigdy na waszych stolach nie zabrakło chle-
ba – symbolu dostatku, sytości i obfitości… 
– mówiła wójt Urszula Ciężka.

Podziękowano za chleb  
i podzielono się nim

Występująca w imieniu posła Macieja 
Małeckiego – Selena Majcher podziękowała 
producentom rolniczym z Ziemi Radziejow-
skiej za ich ciężką pracę i za to, że każdego 
dnia dbają o polską ziemię, aby nie przestała 
karmić wszystkich Polaków. Na dożynkowej 
scenie wystąpili również: przewodniczący 
Klaudiusz Stusiński i działacz PSL – Kazimierz 
Drążkiewicz. Życzenia i pozdrowienia od 

marszałka Adama Struzika odczytała Justyna 
Klimaszewska. Ważną częścią uroczystości do-
żynkowych było dzielenie się chlebem. Licznie 
zgromadzeni byli częstowani nim przez: wójt 
Urszulę Ciężką i zastępcę wójta Artura Jan-
kowskiego, Selenę Majcher, przewodniczą-
cych – Grażynę Górkę i Klaudiusza Stusińskie-
go i proboszcza Henryka Andrzejewskiego. 

W tym dniu, na dożynkowym placu każ-
dy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. 
Odbywały się warsztaty malarskie prowadzo-
ne przez Hannę Gancarczyk. Anna Palczewska 
i Barbara Krysiak uczyły jak wije się wianki. 
Nie mogło zabraknąć strefy zabawy dla dzieci. 
W tym dniu szeroką ofertę kulinarną mieli go-
spodynie i gospodarze z: Korytowa, Adamowa 
Wsi i Zboisk. Na placu dożynkowym ustawio-
no stoiska z ofertami lokalnych producentów, 
jak i twórców artystycznych. W stoisku Urzędu 
Gminy Radziejowice zainteresowano miesz-
kańców ankietami o dodatku węglowym  
i kampanią „Czyste Powietrze”.

Na dożynkowej scenie
Dożynkową zabawę rozpoczęli uczniowie 

z radziejowickich szkół i przedszkola. Były to 
występy dzieci wyróżnionych w konkursie 
„Twoja twarz brzmi znajomo”. 
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nagroDzono „krajobrazy raDziejowic” 

coraz więcej Dożynkowych akcentów

Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowi-
cach ogłosiło konkurs malarski „Krajobrazy Radziejowic”. 
Była to inicjatywa skierowana do mieszkańców Gminy Ra-
dziejowice, a udział mogły wziąć osoby w każdym wieku  
i malujące dowolną techniką.

Gminne Centrum Powozownia w Radziejo-
wicach zachęcało do namalowania krajobrazu 
dowolnej – jednej z 24 miejscowości należą-
cych do Gminy Radziejowice. Obraz należało 
wykonać na podobraziu o wymiarach – 50x70 
i można było to zrobić dowolną techniką ma-
larską. 

Organizatorem konkursu był Urząd Gminy 
w Radziejowicach wraz z Gminnym Centrum 
Kultury „POWOZOWNIA” w Radziejowicach. Za-
chętą do udziału w tej artystycznej rywalizacji 
była zapowiedź atrakcyjnych nagród.

Wszystkie obrazy były prezentowane przed 
sceną dożynkową podczas Gminnych Dożynek 
w Radziejowicach – w niedzielę 21 sierpnia.  
W tym dniu malarskie dzieła mieszkańców 

Gminy oceniała komisja, której przewodniczy-
ła Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka. 
Wybranie trzech obrazów, które zostały nagro-
dzone – nie było łatwym zadaniem dla komisji 
konkursowej.

Nagrodzono następujące obrazy w konkur-
sie „Krajobrazy Radziejowic”:

1. Magdalena Dobrowolska – „Dworek 
Modrzewiowy”;

2. Barbara Krysiak – „Staw”;
3. Katarzyna Szczepanik – „Łąki Spółdzielni 

z widokiem na Czworakach”

Podczas Święta Chleba w Radziejowicach, 
na dożynkowej scenie – zostały ogłoszone wy-
niki konkursu i wręczono nagrody.                   Ta

W Gminie Radziejowice  
z roku na rok jest coraz więcej ak-
centów związanych z dożynkową  
tradycją polskiej wsi. W wielu 
sołectwach, ale też stowarzysze- 
niach i instytucjach do takich 
wartości jest przykładana duża 
uwaga. Coraz więcej lokalnych 
społeczności aktywizuje się  
– wykazując społeczną potrzebę 
wykonywaniu wieńców i koszy dożynko-
wych i w ten sposób promując się. Jest to 
także jeden z ważnych elementów integracji 
społecznej. 

W tym roku przed XIX Gminnymi Do-
żynkami w Radziejowicach - do konkursu na 
„Najpiękniejszy wieniec i kosz dożynkowy” 
zgłoszono blisko 20 dorodnych i wykona-

nych z wielkim kunsztem artystycznym 
dzieł, nadających uroczysty charakter cere-
monii dożynkowej.

Liderką komisji konkursowej była Gra-
żyna Górka – Przewodnicząca Rady Gminy  
w Radziejowicach i podczas komisyjnego 
głosowania wybrano trzy najpiękniejsze 
wieńce i kosze dożynkowe – symbole ra-
dziejowickiego „Święta Chleba”. 

Pierwsze miejsce zajął wieniec sołectwa 
Adamów Wieś, drugie miejsc przypadło so-
łectwu Krze Duże, a trzecie Budy Stare.

Podczas tegorocznych Gminnych Doży-
nek w Radziejowicach pojawiła się rekor-
dowa liczba wieńców i koszy dożynkowych,  
a to oznacza, że w coraz większym stopniu 
jest kultywowana tradycja tego pięknego 
obyczaju.                                                              At.

Na scenie wystąpili: Marcelina Frączkie-
wicz, Mateusz Kuziemski, Stanisław Symela 
oraz Nikola i Iga Komorniczak. Oklaskiwano 
także grupę baletową zrzeszającą dzieci  
z terenu gminy: Wiktorię Węziak, Zuzannę 
Szustakiewicz, Oliwię Komorniczak i Marceli-
nę Gwiazdę. Nie mogło zabraknąć gminnego 
Chóru Gaudeamus z ich dyrygentką Barbarą 
Paszkiewicz, a paniom akompaniował Robert 
Dziekański.  

Na scenie zaprezentował się zespół mu-
zyczny z sąsiedzkiej gminy Żabia Wola – Ne-
ighbours.

Piękną atmosferę dożynkową stworzył 
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Cheł-
mońskie”. Swoje koncertowanie rozpoczęli 

od ceremoniału dożynkowego – przekazując 
wójt Urszuli Ciężkiej okazały bochen chleba. 

Radziejowicka widownia miała okazję 
oklaskiwać „Kuźnię Artystyczną” z Centrum 
Kultury Wilanów. Radziejowicką publiczność 
do wspólnej zabawy porwał lokalny zespół 
„VERUS”.

Gwiazdą wieczoru był Zespołu „DEFIS”  
z wokalistą Karolem Zawrotniakiem. Podczas 
tego występu ogromny teren przed sceną 
wypełnił się – około dwutysięczną widownią. 
Do północy trwała „dyskotece pod chmurką” 
– przy muzyce DJ Gawarski. 

Tradycji radziejowickich dożynek stało się 
zadość, podczas nich królowały – gościnność  
i dobra zabawa.                                                         ¢
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W czasach kryzysu postaWiono  
na aktyWność inWestycyjną

Gmina Radziejowice w tym roku ma założony bardzo ambitny plan inwestycyjny 
– na wydatki majątkowe, związane z przedsięwzięciami samorządowymi – planuje 
się wydać kwotę ponad 14 milionów złotych, co oznacza wydatkowanie na ten cel 
ponad 25 procent samorządowych dochodów.

O przedsięwzięciach, jakie są realizowane w Gminie Radziejowice powiedział 
Zastępca Wójta Gminy Artur Jankowski.

– Gmina Radziejowice w tym roku 
otrzymała bardzo duże środki finansowe 
na realizacje swoich zadań inwestycyj-
nych z Programu Inwestycji Strategicz-
nych Polski Ład – prawie 7 milionów zło-
tych. Proszę powiedzieć na jakim etapie 
jest wykorzystywanie tych funduszy?

– Jedno postępowanie przetargowe jest już 
ogłoszone i opublikowane na dedykowanych 
stronach internetowych. Kolejne dwa postę-
powania są na etapie finalizacji dokumentów 
formalnych i w dalszej kolejności opracowania 
dokumentacji przetargowych. Liczymy na 
sprawne wykorzystanie środków rządowych 
jakie otrzymaliśmy z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych Polski Ład. Jednocześnie zdajemy 
sobie sprawę, że aktualnie rynek zamówień 
publicznych nie jest łatwy. Jednakże z racji 
otrzymanego tak wysokiego dofinansowania 
do naszych inwestycji, robimy wszystko co  
w naszej mocy, aby wszystkie dofinansowane 
zadania były w terminach zrealizowane. 

Zakładam, że pod koniec października 
będziemy znali rezultat pierwszego postę-
powania przetargowego i będzie to zadanie 
polegające na przebudowie ulicy Sienkiewicza 
i realizacji kolejnego etapu wykonania robót na 
Alei Lipowej.  Na to zadanie otrzymaliśmy nieco 
ponad 4,4 mln  złotych. Kolejnym przedsięwzię-
ciem będzie przebudowa ulicy Alternatywy  
w miejscowości Krze – prowadząca w kierunku 
Kamionki, na które to zadania przyznano nam 
kwotę prawie 1,7 mln. zł. Trzecim zadaniem jest 
odbudowa mostu na rzece Okrzeszy w miejsco-
wości Krzyżówka, które to przedsięwzięcie 
otrzymało dofinansowanie – 718 tys. zł. Nie 
ukrywam, że powyższe zadania są możliwe 
do realizacji dzięki bardzo dobrej współpracy  
z Wiceministrem Aktywów Państwowych Pa-
nem Maciejem Małeckim.

– Ubiegłoroczne środki z Polskiego 
Ładu są już wykorzystywane  w realizacji 
innych gminnych przedsięwzięć. Mam na 
myśli budowę strażnicy OSP w Kuklówce 
Zarzecznej i II etap modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody w Radziejowicach. Na 
jakim etapie są te zadania samorządowe?

– Realizacja zadania budowy strażnicy OSP 
w miejscowości Kuklówka Zarzeczna przebiega 
zgodnie z naszym harmonogramem rzeczo-
wo-finansowym i umową podpisaną z wyko-

nawcą. Aktualne tempo prac i ich jakość, jakie 
obserwujemy na tej budowie, dają pewność, 
że zadanie zostanie przeprowadzone zgodnie 
z planem inwestorskim i zakończy się w po-
łowie przyszłego roku. Także członkowie OSP  
w Kuklówce Zarzecznej, jak i mieszkańcy tej 
miejscowości, mogą mieć powody do zadowo-
lenia, a ich marzenie o nowym obiekcie strażni-
cy już jest bliskie do spełnienia.

W Radziejowicach jest realizowany II etap 
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Umowa 
na to zadnie została podpisana już wcześniej, 
jednakże z rozpoczęciem robót czekaliśmy do 
września z tego powodu, gdyż podczas prac ta 
stacja musi być wyłączona na kilka miesięcy,  
a w okresie letnim na terenie Gminy Radziejo-
wice mamy zwiększone zapotrzebowanie na 
wodę. Na terenie radziejowickiego obiektu SUW 
wykonawca rozpoczął realizację przedsięwzię- 
cia. Dodam, że nasz cały system – trzy SUW-y są 
z sobą spięte i w razie potrzeby wzajemnie się 
zasilają, nie ma zatem mowy o tym, aby tej 
wody zabrakło. Jednak letni jej pobór jest zde- 
cydowanie większy i dopiero teraz mogliśmy 
sobie pozwolić na wyłączenie SUW w Radzie-
jowicach, aby przeprowadzić jej II etap moder-
nizacji. W przyszłym sezonie wiosenno-letnim 
będzie już w pełni funkcjonujący system  
z całkowicie unowocześnioną Stacją Uzdatnia- 
nia Wody w Radziejowicach. Oznacza to, że 
wszystkie nasze stacje uzdatniania wody będą 
zmodernizowane, co znacząco wpłynie na 
jeszcze lepszą jakość wody  i będziemy mieli 
pełną stabilizację związaną z jej ciśnieniem. 
Jednak niezależnie od naszych starań i wyni-
ków naszych prac – w tym miejscu chciałbym 
zaapelować o oszczędne gospodarowanie wodą 
– jest ona naszym naturalnym dobrem, którego 
jak każdego innego surowca może nam kiedyś 
zacząć brakować.   

– Radziejowice mają już nowoczesny 
obiekt sportowy przy miejscowej szkole.

– Budowa przyszkolnego obiektu sporto-
wego w Radziejowicach rozpoczęła się przed 
rokiem i w sumie po 10 miesiącach, wliczając 
w ten czas również okres zimowy, nowocze-
sne wielofunkcyjne boisko zostało wykonane. 
Wszystkie odbiory techniczne już zostały prze-
prowadzone, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Radziejowicach korzystają z tego boiska  
i są na nim prowadzone zajęcia. Natomiast na 

początku października odbędzie się oficjalna 
uroczystość, która pokaże szerszemu gronu, że 
Radziejowice też posiadają bardzo nowoczesny 
obiekt sportowy.

– Rozbudowa obiektu oświatowego 
w Kuklówce Radziejowickiej trochę się 
wydłużyła…

– Rzeczywiście ta inwestycja trwa trochę 
dłużej niż to było zakładane, jednak nie jest to 
zależne od inwestora i wykonawcy. Ma to bez-
pośredni związek z sytuacją kryzysową – a więc 
wcześniejszą pandemią, wojną na Ukrainie, jak i 
radykalnym wzrostem cen materiałów budow-
lanych. Prace cały czas były wykonywane, ale  
w trochę wolniejszym tempie. Mamy zapew-
nienie, że pod koniec tego roku inwestycja bę-
dzie finalizowana i już na początku następnego 
roku ten nowy fragment szkoły będzie służył jej 
uczniom.

– We wszystkich samorządach duży 
nacisk jest kładziony na poprawę stanu 
dróg. W Gminie Radziejowice w tym za-
kresie jest sporo do wykonania…

– W tym roku realizujemy kilka inwestycji 
drogowych. Najważniejsze z nich – to moder-
nizacja ulicy Jutrzenki w Budach Józefowskich 
prowadzącej do granicy z gminą Jaktorów, 
nową nawierzchnie będzie miał fragment 
ulicy w Starych Budach i niedługo rozpocz-
nie się budowa ulicy Polnej w Korytowie. Ta 
ostatnia droga zostanie wykonana z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych czyli FOGR-u i jest 
to trasa łącząca Podlasie z Korytowem, czyli 
do drogi powiatowej przebiegającej przez tę 
miejscowość. Na to zadanie otrzymaliśmy 154 
tys. zł, przy całkowitym koszcie inwestycji – 
około 460 tys. zł.

– Jeśli już jesteśmy w Korytowie to 
przejdźmy do centrum tej miejscowości, 
gdzie jest budowany integracyjny plac 
sołecki.

– Na tej budowie trwają intensywne 
prace, a roboty ziemne są już na ukończeniu. 
Niedługo zacznie powstawać infrastruktura 
związana z finalnym zagospodarowaniem  
tego terenu i widać już pierwsze zarysy przy- 
szłego obiektu. Mam nadzieję, że zgodnie  
z planem – do końca roku – ta inwestycja 
zostanie zakończona. Jest to dosyć poważna  

inwestycja, na którą z dochodów wła-
snych gminy zostanie wydana kwota około  
1 milion złotych. Realizujemy także duże 
zadanie związane z oświetleniem ulicznym, 
e-usługami dla mieszkańców. Jest też wy-
konywanych szereg innych przedsięwzięć  
– w tym i zadania z Funduszu Sołeckiego  
w wielu miejscowościach naszej Gminy, a na 
które w skali roku przeznaczamy już ponad 
800 tysięcy złotych. 

– W naszej rozmowie te inwesty-
cyjne miliony się nam mnożą i szybko 
przeliczając, na koniec tego roku może 
się okazać, że na inwestycje wydaliście 
ich kilkanaście milionów złotych.

– Patrząc na wykaz środków finanso-
wych przeznaczonych w tym roku na zada-
nia inwestycyjne w Gminie Radziejowice 
w tegorocznym planie ta kwota przekracza 
14 milionów złotych. Jest to skala ponad 25 
procent naszych samorządowych dochodów 
zaplanowanych na rok 2022. W tej kwocie 
są również środki pozyskane, jak i wkład 
własny gminy – niezbędny do realizacji 
zaplanowanych zadań. Niestety fundusze 
przeznaczane na inwestycje, a pochodzą-
ce z gminnych dochodów budżetowych  
– w ostatnich miesiącach muszą być coraz 
większe, w związku z rosnącymi cenami na 
wykonanie tych zadań. Kiedy przetarg zosta-
nie rozstrzygnięty okazuje się, że inwestycja  
– w założeniu dotowana w 80 czy 70 pro-
centach, pokrywa niewiele ponad 50 pro-
cent kwoty po przetargowej. Potem z takim 
obciążeniem finansowym gmina musi sobie 
poradzić. Naszym dążeniem jest zapew-
nienie samorządowego wkładu własnego  
i aby zgodnie z planem wszystkie założenia 
inwestycyjne zostały wykonane. Jak dotąd 
wszystkie dofinansowania nam przyznane 
zostały całkowicie wykorzystane, a zadania 
i inwestycje wykonane za środki zewnętrzne 
służą naszym mieszkańcom. Już kolejny rok  
– w warunkach określanych jako kryzysowe, 
co na co dzień odczuwamy w naszej rzeczy-
wistości – Gmina Radziejowice stawia na 
zadania inwestycje, które są skutecznie re-
alizowane. 

–  Dziękuję za rozmowę
Tadeusz Sułek
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Rosną muRy stRażnicy w KuKlówce

to będzie miejsce ReKReacji i integRacji 

PolsKi Ład wsPaRciem dla suw Radziejowice

Oficjalnie budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kuklówce Zarzecznej rozpoczęła się 23 maja 2022 
roku. Rozpoczęto ją od podniosłego wydarzenia,  „wko-
panie pierwszej łopaty”, podczas którego odczytano „List 
do przyszłości”, a także zakopano „Kapsułę czasu”. Wyda-
rzenie odbywało się w obecności Wiceministra Aktywów 
Państwowych, Posła na Sejm PR Macieja Małeckiego, sa-
morządowców z powiatu żyrardowskiego i gminy Radzie-
jowice. Gospodarzem uroczystości była Wójt Urszula Cięż-
ka. Wcześniej Gmina Radziejowice pozyskała ponad 2,8 
mln zł na wybudowanie obiektu, który będzie służył ku-
klowskim strażakom i lokalnej społeczności. Po czterech 
miesiącach budowy widzimy wzniesiony okazały obiekt. 

Mieszkańcy Korytowa z zainteresowaniem i nieukrywa-
ną radością patrzą, jak w centrum ich miejscowości jest bu-
dowane przyszłe miejsce rekreacji i lokalnej integracji. Na 
tym do dawna niezagospodarowanym terenie – w centrum 
miejscowości - już niedługo będzie się koncentrowało lo-
kalne życie.

Budowę remizy dla OSP w Kuklówce Zarzecz-
nej – w radziejowickim samorządzie planowano 
od bardzo dawna. Na ten cel zawsze brakowało 
odpowiednich środków, a ponieważ trzeba było 
obiekt wybudować od podstaw, potrzebne były 
duże pieniądze. Samorząd Gminy i Wójt Urszula 
Ciężka widząc pilną potrzebę budowy, wystąpili 
o wsparcie finansowe do Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Z 

tego programu – pod koniec ubiegłego roku – 
Gmina Radziejowice  otrzymała wsparcie finan-
sowe – 4.121.90 zł. W tej kwocie było – 2.808.756 
złotych z przeznaczeniem na budowę remizy OSP 
w Kuklówce Zarzecznej. 

Oficjalne rozpoczęcie budowy miało miej-
sce 23 maja. Jednak wcześniej zostało wyko-
nanych szereg robót, aby przygotować plac do 
budowy budynku remizy.

Do realizacji tego zadania – w procedurze 
przetargowej – wyłoniono wykonawcę robót 
budowlanych Zakład Remontowo-Budowlany 
KAL-FAM Wojciech Kalinowski z Kamiona, gmi-
na Puszcza Mariańska. Umowę na wykonanie 
tego zadania podpisano w dniu 25 kwietnia 
2022 roku. Przewidywany termin oddania do 
użytku nowopowstałego obiektu zaplanowano 
w terminie 18 miesięcy. Zaplanowany koszt in-
westycji to 3.933.017 zł. Jest to I etap inwestycji 
czyli budowa strażnicy. Samorządowcy i miesz-
kańcy są przekonani, że w kolejnych latach zo-
stanie zrealizowany również etap II tego przed-
sięwzięcia i w Kuklówce Zarzecznej powstanie 
budynek świetlicy dla lokalnej społeczności.

W Korytowie od wielu lat podczas zebrań 
i dyskusji o lokalnych potrzebach, mówiono  
o konieczności powstania miejsca na rekreację  
i spotkania. Taki idealny teren – działka gminna 
– na pełnienie takiej funkcji znajduje się przy 
skrzyżowaniu ulic: Szkolnej, Środkowej i Krót-
kiej - czyli w pobliżu sklepu i młyna. Te oczeki-
wania stały się jeszcze bardziej ożywione, kiedy 

w Radziejowicach – pomiędzy Urzędem Gminy 
i Szkołą Podstawową – powstał rekreacyjno
-sportowy skwer.

Korytów A jest największą miejscowością  
w gminie Radziejowice, a dodając pobliski Ko-
rytów- w sumie – w tej części gminy zamiesz-
kuje około 1250 mieszkańców. Trzeba przyznać, 
że ta część Gminy Radziejowice posiada dobrą 

Na początku września w Radziejowicach  
rozpoczęto realizację II etapu modernizacji 
Stacji Uzdatniania Wody. Pomimo, iż przetarg 
na ten cel został rozstrzygnięty zdecydowanie 
wcześniej, jak i podpisana umowa z wykonawcą 
– na rozpoczęcie prac czekano do zakończenia 
sezonu letniego, kiedy występowało zwiększo-
ne zapotrzebowanie na wodę i dopiero wtedy 
wyłączono radziejowicki SUW na kilka miesięcy.

Teraz bardzo intensywnie jest konty-
nuowane zadnie, które zostały rozpoczęte 
w roku 2021 i był to wtedy I etap tej inwe-
stycji. Teraz jest kontynuacja tamtego eta-
pu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody  
w Radziejowicach. Niedawno rozpoczęto 
wspomniany drugi etap tego przedsięwzięcia 
– z zakresu modernizacji budynku i technolo-

gii. Na ten cel Gmina Radziejowice otrzymała 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 
w wysokości ponad 1,3 miliona złotych.  
– Z takiego wsparcia jesteśmy bardzo zadowo-
leni, gdyż inwestycja jest bardzo istotna z wielu 
powodów, również i związanych z rozwojem 
naszej gminy. Przyznaję, że nasz budżet nie byłby 
w stanie „udźwignąć” tak dużego zakresu inwe-
stycyjnego i bez wspomnianego dofinansowania. 
Decydując się na to przedsięwzięcie chcieliśmy 
zapobiec sytuacjom związanym z niedoborem 
wody, ale najważniejsze było zapewnienie 
mieszkańcom bardzo dobrej jej jakości Ta 
cała inwestycja zostanie zakończona jeszcze  
w roku 2022 – powiedziała Wójt Gminy Radzie-
jowice Urszula Ciężka.                                            ¢

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa 
gdyby nie ogromny wkład finansowy otrzy-
many z Programu Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład – w wysokości 2.808.756 zł. Pozostała 
kwota – ok 1,1 mln zł - będzie pochodziła ze 
środków budżetowych Gminy Radziejowice.

Inwestycja jest realizowana zgodnie  
z planem, a ciągu minionych kilku miesięcy 
został wybudowany okazały budynek i wy-
konano szereg prac związanych z realizacją 
tej inwestycji. 

Za rok jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kuklówce, na 95-lecie – wszystko 
wskazuje na to, że w prezencie otrzyma nową 
i nowoczesną remizę.                                          ¢

infrastrukturę – w miejscowej szkole w minio-
nych latach wykonano ogromne inwestycje, 
jest nowoczesne przedszkole, wykonano też 
szereg ulic. 

Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka  
i radziejowicki samorząd poparli pomysł po-
wstania terenu rekreacyjnego w Korytowie. 
Została przygotowana koncepcja zagospodaro-
wania tego terenu, a plany uzgodniono z Radą 
Sołecką Korytowa A i radnymi z tego terenu. Na 
skwerze rekreacyjno-kulturowym m.in. znaj- 
dzie się strefa zabaw dla dzieci, miejsce na re- 
kreacje dla dorosłych oraz siłownia napowietrz- 

na. Jednym z ważnych elementów 
idei powstania takiego miejsca jest 
integracja, dlatego powstanie este- 
tyczna wiata, gdzie będą mogli się  
spotykać mieszkańcy niezależnie  
od warunków pogodowych. Inwestycja 
będzie kosztowała 1.061.999 złotych.

Zakończenie tego zadania zostało 
zaplanowane na 8 grudnia. Teraz na 
tym terenie widzimy roboty końcowe 
związane z pracami ziemnymi.         ¢
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Po latach sPełniło się 
Poniedziałek 3 października 2022 roku jest kolejną ważną datą i zarazem kartą w historii 

Szkoły Podstawowej w Radziejowicach. Na ten moment od lat czekała cała społeczność tej pla-
cówki oświatowej oraz mieszkańcy gminy. W tym dniu z wielką radością i dumą przekazano  
w użytkowanie nowy obiekt sportowy, jakim jest wielofunkcyjne boisko z bieżnią. Teraz ucznio-
wie szkoły i mieszkańcy Gminy Radziejowice mają komfortowe warunki do uprawiana wielu 
dyscyplin sportu. Jest to obiekt z boiskami do takich dyscyplin sportu jak: piłka nożna, koszy-
kówka, siatkówka i kort tenisowy. 

Przecięto symboliczną 
wstęgę

W poniedziałek 3 października przyszedł 
czas na oficjalne otwarcie i przekazanie wie-
lofunkcyjnego boiska społeczności Szkoły 
Podstawowej im Władysława Rdzanowskiego 
w Radziejowicach. W miejscu, gdzie niedaw-
no za budynkiem szkoły był niezagospoda-
rowany teren porośnięty chaszczami, teraz 
znajduje się nowoczesny kompleks sportowy. 
To tam odbyła się ceremonia oficjalnego 
otwarcia obiektu, w której wzięli udział sa-
morządowcy z Wójtem Gminy Radziejowice 
– Urszulą Ciężką i Zastępca Wójta – Artu-
rem Jankowskim, przedstawiciele placówek 
oświatowych i kulturalnych z terenu gminy, 
księża, uczniowie, kadra pedagogiczna szkoły 
i jej pracownicy oraz sołtysi i mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęto od modlitwy  
i poświęcenia obiektu sportowego, którego 
dokonał ks. Henryk Andrzejewski, następnie 
zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym 
przecięciu wstęgi. W tej historycznej – sym-
bolicznej ceremonii uczestniczyli – Wójt 
Urszula Ciężka i jej Zastępca Artur Jankowski, 
Beata Kalina – Dyrektor Gminnego Centrum 
Oświaty, Beata Trzaskowska – Przewodniczą-
ca Komisji Oświaty Rady Gminy w Radziejo-
wicach, duchowni – ks. Henryk Andrzejewski 
i ks. Waldemar Okurowski oraz dyrektor szkoły 
– Żaneta Wesołowska. 

Goście i przyjaciele szkoły
Dalsza część uroczystości odbyła się  

w hali sportowej i rozpoczęto ją od krótkiego 
przedstawiania o tematyce sportowej – przez 
uczniów z klas I-III. Następnie został wprowa-
dzony sztandar szkoły, a zgromadzeni odśpie-
wali hymn narodowy. 

W tym wydarzeniu uczestniczyli: Radni 
Rady Gminy Radziejowice; Wójt Gminy Ra-
dziejowice – Urszula Ciężka; Zastępca Wójta 
Gminy Radziejowice – Artur Jankowski; 
Kierownik Referatu UG Radziejowice odpo-
wiedzialnego za inwestycje – Ewa Pawlak; 
pracownicy Gminnego Centrum Oświaty  
z Dyrektor Beatą Kaliną i Główną Księgową 
Małgorzatą Warcabą. Nie mogło zabraknąć 
gospodarza obiektu szkolnego Dyrektora Ża-
nety Wesołowskiej oraz dyrektorów placówek 
oświatowych i kulturalnych z terenu gminy: 
Sylwii Król, Elżbiety Błażejewskiej, Agnieszki 
Rybarczyk i Barbary Draniak. Swoją obecność 
zaznaczyli duchowni – proboszcz – ks. prałat 
Henryk Andrzejewski i ks. prałat Waldemar 
Okurowski, byli obecni też i sołtysi oraz Kazi-
mierz Drążkiewicz – były Wójt Gminy Radzie-
jowice. Uczestnikami tej szczególnej uroczy-
stości byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Rdzanowskiego, jej kadra peda-
gogiczna oraz pracownicy, a także przedsta-
wiciele Rady Rodziców SP w Radziejowicach 
oraz mieszkańcy. Gorąco zostali powitani 

przyjaciele szkoły – Luiza Złotkowska polska 
łyżwiarka – trzykrotnie reprezentująca Polskę 
na Olimpiadzie Zimowej, a także wieloletnia 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziejowi-
cach – Danuta Niedzińska.

Nowe boisko po 13 latach
Po powitaniach gości, jako pierwsza 

głos zabrała gospodarz uroczystości – Wójt 
Urszula Ciężka w swoim wystąpieniu m.in. 
powiedziała:  –… Po 13 latach od otwarcia 
hali sportowej przy szkole w Radziejowicach, 

dziś otwieramy boisko wielofunkcyjne, na które  
z utęsknieniem czekali przede wszystkim 
uczniowie szkoły. Przez lata kadra pedagogicz- 
na, w jak najlepszy sposób starała się wyko-
rzystywać posiadaną infrastrukturę sportową, 
a szkoły z Radziejowic systematycznie odnosiły  
sukcesy. Brak możliwości skorzystania z ze-
wnętrznego boiska, bieżni, skoczni oraz innych  
elementów infrastruktury sportowej, był 
znacznym utrudnieniem na lekcjach wychowa-
nia fizycznego. Niejednokrotnie organizowano 
zajęcia sportowe na obiektach znajdujących 
się poza szkołą. Najczęściej były to boiska 
oddalone od szkoły m.in. w Mszczonowie,  
w Jaktorowie i w Korytowie A. Uczniowie reali-
zowali część zajęć na placu przyszkolnym oraz 
w Parku w Radziejowicach… – mówiła Wójt 
Urszula Ciężka, która przedstawiła historię 
ponad 12-letnich starań o powstanie takiej 
infrastruktury sportowej przy szkole w Ra-
dziejowicach.

Na ten cel w latach 2010-2011 wniosko-
wano o dofinansowane w ramach programu 
rządowo-samorządowego: „Moje Boisko 
– Orlik 2012”. Niestety Gmina Radziejowice 
nie została objęta tym programem. Następ-
nie trzykrotnie w samorządzie podejmowano 
starania o dofinansowanie budowy boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej w Ra-
dziejowicach. 

–…Ostatni wniosek w tej sprawie Gmina 
Radziejowice złożyła 30 kwietnia 2020 roku, 
który tym razem pozytywnie został rozpatrzony 
i został skierowany do dofinansowania zadań 
inwestycyjnych w ramach programu Sportowa 
Polska na lata 2021-2022. Pomimo przeszkód 
związanych z realizacją inwestycji – w trakcie 
trwania pandemii, udało się nam osiągnąć 
założony cel. To boisko, jest dopełnieniem na-
szego kompleksu sportowego, które obok hali 
sportowej będzie dawało większe możliwości 
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W i e l k i  s p o r t o w y  d z i e ń  w  S z k o l e  P o d s t a w o w e j               im.  Władysława Rdzanowsk iego w R adziejowic ach

Po latach sPełniło się 

Boisko wielofunkcyjne Przy szkole Podstawowej 
im. władysława rdzanowskiego w radziejowicach

Nowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach 23 x 43 metry o nawierzchni z poliuretanu posiada 
wydzielone powierzchnie do gry: 
¡ w piłkę nożną i ręczną o wymiarach 43 x23 m.; 
¡ do gry w siatkówkę o wymiarach 18x9 m. 
¡ dwa boiska do koszykówki o wymiarach 20x13 m.;
¡ kort do tenisa i do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 23,77x10,97 m.;
Obiekt wyposażony jest w trzytorową bieżnię prostą o długości 80 m. – nawierzchnia  

z poliuretanu, oraz zeskok do skoku w dal, jeden z torów bieżni pełni funkcję bieżni do skoku w dal. 
Ponadto wykonano: piłko-chwyty i drenaż boiska, budowę oświetlenia i systemu monitoringu 

obiektu oraz zagospodarowanie terenu.
Łączna powierzchnia całkowita obiektu wynosi 989 m².
Wykonawcą zadania jest: Firma „ADA-LIGHT” Sp. z o.o Umowa została podpisana 10 września 

2021 roku, a przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu: 16.09.2021 roku.
Kwota realizacji inwestycji wyniósł: 1.317.000 zł. – w tym dofinansowanie 290.700 zł ze środ-

ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa 
Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020. Pozostała kwotę 
1.026.300 zł – na ten cel przeznaczyła Gmina Radziejowice.

Data odbioru końcowego robót budowlanych miała miejsce 8 września 2022 roku, a wykonaw-
ca dał 4 lata gwarancji na wykonane prace. 

marzenie o nowym Boisku 
do uprawiania sportu i podniesienia sprawność 
fizycznej i  rozwoju uczniów oraz mieszkańców 
gminy. Liczymy, że umożliwi to uczniom odno-
sić coraz to większe sukcesy w rozgrywkach,  
a młodzież pomimo ukończenia szkoły – nie 
zrezygnuje ze sportu i będzie czynnie korzysta-
ła z zewnętrznej bazy sportowej w naszej gmi-
nie… Dzisiaj możemy mówić o szczęśliwym 
finale długiej batalii o nowoczesny i wspaniale 
wyglądający obiekt sportowy, który oficjalnie 
przekazujemy szkolnej społeczności w Radzie-
jowicach i mieszkańcom…– mówiła wójt 
Urszula Ciężka podczas uroczystości. 

Dziękowano i zachęcano  
– do marzeń i pasji 

Były też podziękowania, skierowane do 
wszystkich, którzy przyczynili się do powsta-
nia tego boiska. Podziękowano instytucjom 
rządowym, które pozytywnie rozpatrzyły 
nasz wniosek, a także Ministrowi Maciejowi 
Małeckiemu, który jako Poseł Ziemi Żyrar-
dowskiej wspiera Gminę Radziejowice. 

Wójt Urszula Ciężka wręczyła Dyrek-
tor Żanecie Wesołowskiej „Akt przekazania 
boiska”, a następnie była prezentacja spor-
towych umiejętności i sprawności uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdza-
nowskiego. Przebiegała ona pod hasłem: 
„Dziś boisko nowe mamy”,

Głos zabrali także zaproszeni goście, 
gratulując władzom gminy i szkole otwarcia 
boiska, a w swoich wystąpieniach podkreślali 
rolę i znaczenie oddanej inwestycji, waż-
nej nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej  
i sportu, ale także dla poprawy jakości życia 
lokalnej społeczności.

Ogromnymi brawami przyjęto Luizę 
Złotkowską – polską łyżwiarkę szybką, 
trzykrotną olimpijkę, brązową medalistkę 
Igrzysk Zimowych w Vancouver 2010 oraz 
srebrną medalistkę Igrzysk w Soczi. Jako 

przyjaciel szkoły zachęcała uczniów do 
aktywności sportowej – do realizowania 
swoich marzeń i pasji. Przekazując na ręce 
dyrektora szkoły prezent w postaci albu-
mu z XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich  
w Pjongczangu – życzyła aby sylwetki 
uczniów tej szkoły kiedyś znalazły się w po-
dobnych albumach. 

Miłym akcentem były serdeczne po-
dziękowania, kwiaty i drobne upominki od 
uczniów dla gości za podjęcie decyzji i działań, 
które przyczyniły się do powstania obiektu. Po 
części oficjalnej nadszedł czas na pokazy ar-
tystyczno-sportowe, które zostały wykonane 
przez obecnych i byłych uczniów szkoły oraz 
przyjaciół szkoły. Na zakończenie uroczystości 
uczniowie rozegrali Turniej Piłki Ręcznej. 

Oddanie do użytku boiska wielofunk-
cyjnego, to stworzenie nowych możliwości 
rozwoju i realizacji pięknej idei wychowania 
przez sport, a także podniesienie jakości życia 
Mieszkańców Gminy Radziejowice.               ¢
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W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego odbyły się warsztaty zorganizowane przez Urząd Transportu Kolejowe-
go w ramach projektu Kampanie Kolejowe ABC II. Z tej okazji społeczność szkolną odwiedzili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych – Maciej Małecki, Prezes Fundacji PKP Katarzyna Kucharek i Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka. 

W  K o r y t o w i e  p o z n a w a n o  K o l e j o w e  A B C

Warsztaty o kolejoWym bezpieczeństWie z ministrem

Z inicjatywy Urzędu Transportu Kolejowego 
w ramach projektu Kolejowe ABC II w ramach 
współpracy Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Korytowie z Fundacją PKP 
w tej placówce odbyły się warsztaty związane 
z bezpieczeństwem na kolei. Szczególnie odno-
siło się to do przestrzegania zasad związanych  
z poruszaniem się na przejściach przez tory  
i w innych miejscach związanych z ruchem 
pociągów. 

W tym dniu, podczas warsztatów organizo- 
wanych przez Fundacje PKP, szkołę w Kory-
towie odwiedzili: Wiceminister Aktywów 
Państwowych Maciej Małecki, Prezes Fundacji 
PKP Katarzyna Kucharek, Wiceprezes Urzędu 
Transportu Kolejowego Marcin Trela, koordy-
nator ds. komunikacji i promocji Fundacji Grupy 

W całym kraju jest kontynuowana akcja „1200 czujników 
smogu”. Szkoły z całej Polski mogły otrzymać bezpłatne urzą-
dzenia pomiarowe do monitorowania jakości powietrza oraz 
pakiety materiałów interaktywnych o smogu. Jedną z placó-
wek, która otrzymała takie urządzenie jest Szkoła Podstawo-
wa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej. 

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna 
jest edukacja na temat sposobów radzenia so-
bie z zanieczyszczeniami powietrza i dobrych 
nawyków w tym zakresie. Już od pięciu lat 
takie działania są misją Edukacyjnej Sieci 
Antysmogowej (ESA), która promuje projekt 
edukacyjno-informacyjny – realizowany przez 
NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smo-
gowym.

W ramach projektu ESA tysiące uczniów 
i nauczycieli uczy się działać na rzecz ochrony 
czystego powietrza, kształtując zarazem swoje 
kompetencje cyfrowe. Wykorzystanie w edu- 

kacji nowych technologii od dłuższego czasu 
jest obszarem, w którym ESA i Ogólnopolska 
Sieć Edukacyjna (OSE) działają wspólnie. 
Wszystkie szkoły włączone do OSE mogły wziąć 
udział w akcji, w ramach której do zdobycia 
było 1200 bezpłatnych urządzeń pomiarowych 
do monitorowania jakości powietrza oraz pa-
kiety interaktywnych materiałów o smogu.

Dzięki temu szkoły należące do Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej (OSE), w ramach „ESA 
dla OSE”, korzystając z wyjątkowej oferty edu-
kacyjnej, teraz mogą monitorować i walczyć ze 
smogiem w swoich miejscowościach. 

Każda z 1200 zwycięskich, czyli zakwalifi-
kowanych do uczestnictwa w projekcie, szkół 
oprócz sprzętu pomiarowego otrzymała rów-
nież dostęp do cennych treści edukacyjnych 
pomocnych w kształtowaniu postaw ekologicz- 
nych, m.in. kursów i e-lekcji na temat zanie-
czyszczenia powietrza i zmian klimatu dostęp-
nych na platformie e-learningowej eduESA. Po-
nadto nauczyciele z tych szkół mają możliwość 
udziału w bezpłatnych szkoleniach i webinarach 
prowadzonych przez ekspertów.

– ...Będziemy na bieżąco śledzić wyniki po-
miarów i zobaczymy, w jakim stopniu problem 

PKP Łukasz Samicki i Natalia Krapacz z dyrektor 
departamentu Przewozów Pasażerskich PKP.  
W takim spotkaniu nie mogło zabraknąć Wójta 
Gminy Radziejowice – Urszuli Ciężkiej, a jego 
gospodarzem była dyrektor szkoły – Elżbieta 
Błażejewska. Spotkaniu towarzyszyła kolejowa 
maskotka – nosorożec.

– Pewnie wszystkiego z tych warsztatów 
nie zapamiętacie, ale proszę, abyście wiedzieli 
o tym, że trzeba bardzo uważać nie tylko na 
przejściach dla pieszych na drogach i ulicach, ale 
również poruszając się po przejściu przez tory.  
To czego dowiecie się dzisiaj – jak zachowywać 
się na przejściach kolejowych – przekażcie 
swoimi koleżankom i kolegom… proszę 
pamiętajcie o tym, aby zachować bezpie-
czeństwo w takich miejscach... – mówił 

gólnie uczulamy na ostrożność przy przejaz-
dach kolejowych i na przejściach przez tory, 
gdyż wiemy, że wystarczy chwila nieuwagi 
i może dojść do tragedii... – powiedziała 
Prezes Fundacji PKP Katarzyna Kucharek. 
Gościom za tę inicjatywę podziękowała Wójt 
Urszula Ciężka.                                                  ¢

minister Maciej Małecki. Byliśmy świadkami 
spektaklu w którym uczniowie podkreślali, 
że zbliża się piękna i kolorowa jesień. 

– Ideą spotkania z dziećmi w Korytowie, 
ale też podobnych warsztatów organizowa-
nych w innych placówkach, jest poprawa 
bezpieczeństwa kolejowego. W tym zakresie 
edukujemy dzieci od najmłodszych lat, szcze-

zanieczyszczonego powietrza dotyczy ich najbliż-
szej okolicy. Czyste powietrze to nasza wspólna 
sprawa, więc zadbajmy o nie razem... powie-
działa dyrektor SP w Kuklówce Radziejowickiej 
Sylwia Król.

W wyścigu po mierniki zostały doce-
nione szkoły położone w miejscowościach 
zmagających się z największym problemem 
smogu. W Gminie Radziejowice takich źródeł 
ciepła jest dużo, a ze złożonych deklaracji odno- 
szących się do źródeł ciepła okazuje się, że 
obiektów mieszkalnych opalanych węglem jest 
blisko tysiąc.                                                              Kt

szkoła mierzy smog W sWojej okolicy
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W „PoWozoWni” takiego galoPu jeszcze nie było

Piękne czytanie i mistrzoWie Poetyckiej interPretacji

Tegoroczne wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury „Powo-
zownia” w Radziejowicach to potężna dawka pomysłów i roz-
poczęto je z dużego „C” – bardzo aktywnie. Potem była akcja 
dożynkowa, gdzie wszystko było dopięte na ostatni guzik, 
a takiego „Święta chleba” mogli pozazdrościć wszyscy. Teraz 
w „Powozowni” rozpoczął się prawdziwy galop i to zjawisko 
przybiera na sile. Wydaje się, że tak wielu pomysłów i tego 
wcale niesymbolicznego galopu jeszcze tutaj nie było. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Radziejowicach z okazji „Narodowego 
Czytania” odbył się Konkursu Pięknego Czytania „Mistrz interpretacji”. Ten rok Sejm RP ogło-
sił „Rokiem Romantyzmu” i z inicjatywy Pary Prezydenckiej w całym kraju czytano „Ballady  
i romanse” i inne utwory Adama Mickiewicza. Ten zbór poezji – obrazujący wspomnienie z dzie-
ciństwa poety na Litwie, zawiera wiele ludowych podań i legend. A to poetyckie credo narodo-
wego wieszcza, stało się początkiem nowej epoki literackiej, polskiego romantyzmu. 

G m i n n e  C e n t r u m  K u l t u r y  „ P o w o z o w n i a ” w  R a d z i e j o w i c a c h

„ N a r o d o w e  C z y t a n i e ” w  B i b l i o t e c e  w  R a d z i e j o w i c a c h

W Gminnym Centrum Kultury „Powozow-
nia”  jeszcze nigdy nie było tak wielu zajęć wa-
kacyjnych dla dzieci i młodzieży – tu na miej-
scu, jak i poza radziejowicką bazą kulturalną. 
Dyrektor Agnieszka Rybarczyk z przekonaniem 
twierdzi, że placówki kultury podczas wakacji 
powinny być bardzo aktywne, aby zrówno-
ważyć brak zajęć oświatowych i przyciągać 
dzieci do swoich ciekawych ofert. Dlatego dla 
pięćdziesięciorga dzieci  przygotowano bardzo 
dużo atrakcji – szczególnie tych wyjazdowych  
i byli m.in. w: Muzeum Sił Zbrojnych w Dębli-
nie, w Mandorii w Łodzi, w centrali Zespołu 
„Mazowsze” w Karolinie czy Muzeum Piłsud-
skiego w Sulejówku. Podobne, bardzo aktywne 

będą w placówce ferie zimowe i również będzie 
koncentracja na wyjazdach, aby dzieciom jak 
najszerzej otworzyć okno na otaczający je świat, 
który bardzo chcą poznawać.

Kiedy pierwsze tak pracowite wakacje 
były już za nimi przyszedł czas nie na urlo-
powanie, tylko na organizację imprezy do-
żynkowej. Udział pracowników „Powozowni” 
na czele z dyrektor Agnieszką Rybarczyk 
w tych przygotowaniach był ogromny. To 
również dzięki nim miała miejsce otwar-
tość serc wielu grup artystycznych, którzy 
wystąpili na przysłowiowe „dziękuję”. Za-
dbano również i o to, aby dożynkowe świę-
towanie miało wyjątkowa oprawę wizualną  
i artystyczną, adekwatną do takiego wyda-
rzenia. 

Od września zaczął się prawdziwy galop  
w „Powozowni”, a cała masa zajęć jest otwarta  
i przygotowana dla wszystkich grup wie-
kowych. Od udziału niespełna dwulatków  
w klubie „źrebaczek” do pracy klubów seniora.  
– Myślą przewodnią tego miejsca jest nazwa 
„Powozownia”, dlatego uznaliśmy, że narzu-
cimy sobie tempo działań, jak na placówkę  
o tej nazwie przystało. Nasze zajęcia, które są 
prowadzone, od poniedziałku do czwartku  

– w godzinach od 14.00 do 17.00 przyjęły okre- 
ślenie „galopu”. Są to zajęcia też i o charakterze 
wsparcia dzieci ze strony psychologicznej, korek- 
cyjnej i fizycznej. Będą to też warsztaty, przedsta-
wienia możliwości radzenia sobie w określonych 
sytuacjach i pewną skalą problemów, z jakimi 
spotykają sią młodzi ludzie. Ale też edukacyjne 
i związane z szeroko rozumianą kulturą – m.in. 
z rękodzieła czy teatru. Będą miały charakter 
zachęcenia do odnalezienia w młodym czło-
wieku pasji i zachęcenia go do robienia czegoś 
pożytecznego dla siebie i innych. To także zaję-
cia wpisujące się w nasz kalendarz wydarzeń  
w całym roku placówki, jak i szkolnego.  To 
wszystko jest przed nami i serdecznie zapraszam 
naszych mieszkańców – dzieci i młodzież oraz 
dorosłych. Będzie to cała seria zajęć, jakie rzadko 
gdzie indziej są w takiej ilości czyli: akrobatyka, 
pilates, salsa, zajęcia baletowe, fitness,. W naszej 

placówce każdy znajdzie coś dla siebie i włączy się 
do naszego galopu… – powiedziała dyrektor 
Agnieszka Rybarczyk. W „Powozowni” funkcjo-
nują dwa kluby seniora „Dyliżans” i „Aktywny 
senior”. Ci ludzie wspaniale czują się w tych 
murach i tutaj realizują się. Pani dyrektor myśli  
o stworzeniu jeszcze Uniwersytetu III Wieku, 
aby jeszcze bardziej zaktywizować seniorów  
w Gminie Radziejowice. Chodzi o to, aby pokazać 
im inne możliwości spędzania wolnego czasu.

W tej działalności radziejowickiej „Powo-
zowni” bardzo ważne będą piątki i będą to 
dni aktywności artystycznej. A więc kulturalny 
weekend artystyczny w  tej placówce kultury 
będzie się rozpoczynał w piątki. Ten galop  
w „Powozowni” na pewno będzie otoczony 
pięknem, chociaż niekiedy trudno będzie do-
trzymać tempa, jakie narzuciła kadra tej pla-
cówki dowodzona przez Agnieszkę Rybarczyk. 

       

Jurorkami Konkursu Pięknego Czy-
tania  „Mistrz interpretacji” były: Danuta 
Niedzińska – przewodnicząca oraz Barbara 
Michałowska i Danuta Plewka. Do konkursu 

zgłosiło się kilkanaście osób, które czytając 
utwory Adama Mickiewicza przedstawiały 
poetycki świat realny, ale też i ten fanta-
styczny, zawarte tam moralne przesłania,  

a także obecność natury, two-
rzącej nastrój i niekiedy zdarze-
nia pełne grozy. Po wysłuchaniu 
interpretacji utworów ze zbioru 
„Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza, przewodnicząca 
Danuta Niedzińska przyznała, 
że nie było łatwe wskazanie 
liderów tego konkursu.

I miejsce i tytuł „Mistrza Interpretacji” 
otrzymali – Żaneta Wesołowska i Aleksan-
dra Boronowicz-Niewola za interpretację 
ballady „Lilije”.

II miejsce przyznano Eugenii Nowakow-
skiej i Celinie Pokropek za efektowną inter-
pretację „Romantyczności”.

Laureaci otrzymują pamiątkowe statu-
etki ,dyplomy oraz pięknie wydany egzem-
plarz „Ballad i romansów” z serii „Kolorowa 
klasyka”. Gminna Biblioteka Publiczna w Ra-
dziejowicach gratuluje laureatom i dziękuje 
wszystkim uczestnikom Konkursu Pięknego 
Czytania i publiczności za obecność i wspar-
cie  „czytających” ballady i romanse naszego 
największego poety – Adama Mickiewicza.

TB

Przyznano następujące miejsca poszcze-
gólnym osobom:

W kategorii młodzież – nagrodę otrzy-
mała Hanna Stolarska – za recytację ballady 
„Powrót taty”.

W kategorii dorośli: 
¡ I miejsce i tytuł „Mistrza interpretacji” 

otrzymali, ex aequo – Justyna Stolarska za 
interpretację „Świtezianki” i Dominik Jaku-
bowski za interpretację „Pani Twardowskiej”.
¡  II miejsce za interpretację „Rybki” 

przyznano Grażynie Górka.
W kategorii dorośli – duet:
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W 78 rocznicę Powstania Warszawskiego – przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Kuklówce Zarzecznej, oddano cześć 
bohaterom stolicy oraz miejscowym patriotom – żołnierzom zbrojnego podziemia. Wiązankę kwiatów od Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy złożyła jego doradca Barbara Fedyszak-Radziejowska, władze samorządowe reprezentowały – Wójt Gminy Radziejowice 
Urszula Ciężka wraz z Przewodnicząca Grażyną Górką. W intencji bohaterów Powstania Warszawskiego – odprawiono mszę św.  
 – koncelebrowaną przez ks. Biskupa Wojciecha Osiala. Po zakończeniu uroczystości kościelnej, na miejscowym cmentarzu po-
świętono grób nieznanego żołnierza, gdzie spoczęły szczątki bezimiennych  obrońców ojczyzny.

OddanO hOłd i cześć bOjOwnikOm O wOlną POlskę

Kwiaty pod pomnikiem AK
W niedzielę 31 lipca, przed pomnikiem 

bohaterów zbrojnego podziemia – wartę 
honorową zaciągnęli członkowie GR 31 Pułku 
Strzelców Kaniowskich z Mszczonowa. W uro-
czystości rocznicowej uczestniczyli duchowni  
z Biskupem Pomocniczym Diecezji Łowickiej ks. 
Wojciechem Osialem. Kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym żołnierzy AK w imieniu Pre-
zydenta RP – złożyła jego doradca dr Barbara 
Fedyszak-Radziejowska, samorząd Gminy 
Radziejowice reprezentowali – wójt Urszula 
Ciężka i przewodnicząca Grażyna Górka, ko-
lejnymi były delegacje: przedstawicieli stowa-

rzyszeń i organizacji oraz miejscowych sołectw.  
W uroczystości wzięło udział wielu mieszkań-
ców Gminy Radziejowice, byli obecni człon-
kowie rodzin kombatantów, oraz delegacja 
Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego  
w Kuklówce z pocztem sztandarowym.

Krzyże od Prezydenta RP 
Niedzielna uroczystość była okazją do 

wręczenia Krzyży Orderu Odrodzenia Polski 
nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Medalem Polonia Restituta, najwyższym od-
znaczeniem państwowym – po Orderze Orła 
Białego, zostali udekorowani – Aleksandra 

i Bogdan Biniszewscy, właściciele Muzeum 
Lwowa i Kresów z Kuklówki. Ordery wręczyła 
doradca Prezydenta RP dr Barbara Fedyszak
-Radziejowska. –… Państwo Aleksandra  
i Bogdan Biniszewscy od ponad 30 lat prowadzą 
działalność społeczną, charytatywna i kultural-
ną mającą na celu zachowanie pamięci o Kresach 
Rzeczypospolitej. W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej składam Państwu wielkie 
podziękowania za kultywowanie i wzmacnianie 
naszej tożsamości kulturowej związane z Polskimi 
Kresami. Przekazuje wyrazy wdzięczności od Pre-
zydenta RP i dekoruję Krzyżami Orderu Odrodze-
nia Polski – mówiła dr Fedyszak-Radziejowska. 

Tę część uroczystości zakończono kon-
certem w wykonaniu Leny Fedoff – pianistki 
i kompozytorki, komponującej i grającej jazz 
oraz wokalisty Adama Rymarza.

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

skiej Częstochowskiej w Kuklówce Zarzecznej 
mszę świętą w intencji Ojczyzny i bohaterów 
Powstania Warszawskiego, koncelebrował 
biskup ks. Wojciech Osial z proboszczem ks. 
Andrzejem Sadowskim. Ksiądz biskup pod-
czas homilii przypomniał czas wojennych 
dramatów i bohaterów – mówił o patrioty-

zmie, który wówczas oznaczał walkę z bronią 
w ręku i gotowością oddania życia za swoją 
Ojczyznę. Wielu walczących spoczęło na ku-
klowskim i innych cmentarzach. Jednak nie 
brakuje przykładów, że prochy wielu z nich 
nie mają swojego miejsca, a rodziny nigdy 
nie dowiedziały się o miejscu pochówku. Dla-
tego z inicjatywy wiernych, jak i ks. Andrzeja 
Sadowskiego zainicjowano powstanie na 
miejscowym cmentarzu grobu nieznanego 
żołnierza. 

Taka inicjatywa została sfinalizowana  
w niedzielą 31 lipca. W urnach zostały  
umieszczone prochy z grobów Powstańców 
Styczniowych, szczątki żołnierzy z Kuklówki  
i okolic, oraz z grobów Mościska z okresu II Woj-
ny Światowej. Na cmentarzu w Kuklówce od-
była się symboliczna ceremonia pogrzebowa 
celebrowana przed biskupa Wojciecha Osiala  
w obecności licznie zgromadzonego ducho-
wieństwa, kombatantów, władz samorządo-
wych i mieszkańców. 

Po uroczystościach kościelnych zebrani 
zostali zaproszeni do siedziby Muzeum Lwo-
wa i Kresów. Gościnni gospodarze zaprosili 
na poczęstunek, również i pierogi kresowe 
przygotowane przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Adamowa.                                        ¢



Historyczne cHałupy z syberii przywieziono do KuKlówKi
Już od blisko ćwierć wieku w Kuklówce Radziejowickiej 

funkcjonuje Muzeum Lwowa i Kresów oraz Fundacja Lwów  
i Kresy Południowo-Wschodnie. Jej  założycielami są Aleksandra 
i Bogdan Biniszewscy. W sobotę 27 sierpnia w Biniszewiczach 
miała miejsce szczególna uroczystość. Było to otwarcie Skanse-
nu „Mała Syberia”. Znajdują się w nim stare – oryginalne domy, 
które zostały przywiezione ponad siedem tysięcy kilometrów – 
z dalekiej Syberii, w których mieszkali zesłańcy – polscy księża  
i późniejszy bohater narodowy, marszałek Józef Piłsudski.
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Przed syberyjskimi 
domami

W sobotę 27 sierpnia w Biniszewiczach 
miała miejsce szczególna uroczystość, na którą 
przyjechali goście z całej Polski. Ten dzień był 
ukoronowaniem wielkiego projektu, jaki od 
ponad pięciu lat realizują Aleksandra Bogdan 
Biniszewscy – stworzenie Skansenu Mała 
Syberia. – …Od ponad 30 lat współpracuję  
z Polakami mieszkającymi na Kresach, mam też 
kontakt z naszymi rodakami, których los rzucił  
w inne rozległe regiony na Wschodzie, również  
i na Syberię. Będąc w tych miejscach widziałam, 
w jak fatalnym stanie jest tam nasze dziedzictwo 
narodowe... Tak zrodziła się myśl, aby z tych 
odległych rejonów, gdzie na katorgę zsyłano 
naszych rodaków za walkę z caratem – ściągnąć 
ślady tamtej przeszłości – ich domy. Te pamiątki 
po Polakach postanowiliśmy przywieźć tutaj  
i utworzyć Skansen „Mała Syberia”. Jestem bar-
dzo szczęśliwa, że ten wielki plan udał się i dzisiaj 
nastąpi otwarcie i poświecenie tego miejsca… 
– mówiła Aleksandra Biniszewska nie ukrywa-
jąc wzruszenia. Poprosiła zebranych, aby głę-
boko pooddychać tym syberyjskim powietrzem 
otaczających przywiezione stamtąd domy.

Księża zesłańcy  
i Józef Piłsudski

Bogdan Biniszewski w wielkim skrócie 
opowiedział o długiej – pięcioletniej drodze, 
pełnej wielkich wyzwań, aby z dalekiej Syberii 
z miejscowości Tunka przytransportować dwa 
domy, w których mieszkali polscy zesłańcy po 
powstaniu styczniowym. Są to syberyjskie 
chałupy, w których mieszkali – polscy księża  
i Marszałek Józef Piłsudski.

W uroczystości Prezydenta RP Andrzeja  
Dudę reprezentowała dr Barbara Fedyszak- 
-Radziejowska, w imieniu Marszałka Adama  
Struzika wystąpił Dyrektor Grzegorz Dobro- 
wolski, byli również obecni: Wójt Gminy Ra-
dziejowice Urszula Ciężka, Zastępca Burmi- 
strza Grodziska Maz. – Tomasz Krupski. Licz- 
nie było reprezentowane duchowieństwo  
z Arcybiskupem Andrzejem Dzięga – Metro- 
politą Szczecińsko-Kamieńskim, Biskupem 
Grzegorzem Kaszakiem – Ordynariuszem 
Sosnowieckim i Infułatem Janem Sikorskim  
– z Archidiecezji Warszawskiej i wielu wyso-
kiej rangi duchowni oraz proboszcz z parafii 
w Kuklówce Zarzecznej Andrzej Sadowski. Byli 
obecni żołnierze rekonstruktorzy z Mszczono-

wa i innych miast, oraz harcerze z Kuklówki  
i Grodziska Maz.

O wielkim patriotyzmie Polaków - ich 
dramatach, jak i walce o narodową wolność, 
polską kulturę i historię - mówił Arcybiskup 
Andrzej Dzięga, który po poświęceniu tego 
miejsca i po wejściu do domu księży zesłań-
ców, przytulił się do ściany pomieszczenia, 
gdzie mieszkali polscy duchowni przed ok. 
półtora wiekiem.

Licznie zgromadzeni goście byli pod wiel- 
kim wrażeniem, ale też pełni uznania dla  
Aleksandry i Bogdana Biniszewskich za ich 
wielki wysiłek i determinację w dążeniu do 
celu i konsekwencję w jego zrealizowaniu.

Podczas tego niesamowitego dnia u Pań- 
stwa Biniszewskich odbył się niespotykany  
dotąd – w tym miejscu – koncert organowy  
w wykonaniu artysty Michała Sawickiego.  
W jego wykonaniu usłyszeliśmy największych 
twórców muzycznych – m.in. Jana Sebastiana 
Bacha i Władysława Żeleńskiego, Johna Stanley 
czy Feliksa Rączkowskiego.

Kolejnym wydarzeniem  
w minioną sobotę było spo-
tkanie z Janem Skłodowskim, 
autorem książki: „Zaleszczyki”, 
który tak pięknie opowiadał  
o kresowych miejscach – tak 
bliskim sercom Polakom. Mówił 
to w miejscu, gdzie było czuć 
głośne bicie polskości tamtych 
ziem, gdzie – jak ciągle powta-
rza Aleksandra Biniszewska 
– Polska pozostała na zawsze.

Skansen „Mała Syberia”
Przy Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce 

Radziejowickiej jest otwarty Skansen Mała Sy-
beria. W tym miejscu będą wystawy tematycz-
ne i spotkania. Na razie są tam dwie syberyjskie 
chałupy. W jednej mieszkali księża zesłani 
tam po powstaniu styczniowym, „księżówka”,  
a w drugiej w latach 1890-92 mieszkał ponad 
20-letni Józef Piłsudski… Wiele osób namawia 
mnie, aby na ten temat napisać książkę i myślę, 
że byłaby ona ciekawa. To co zobaczyłem będąc 
na Syberii robi wrażania, a szczególnie to, że 

pamięć o Polakach, przekazywana z pokole-
nia na pokolenie jest tam wciąż żywa. Byłem  
w miejscowości Tunka w Republice Buriackiej, 
niedaleko granicy z Mongolią i tak szukaliśmy 
śladów polskich zesłańców. Kilkakrotnie byłem 
tam z historykiem, pod takim przewodnictwem 
poszukiwaliśmy miejsc i domów stanowiących 
wielką wartość w naszym dziedzictwie narodo-
wym. Pojechaliśmy tam po dom Piłsudskiego 
i jego szałas. Znaleźliśmy tylko jego chałupę, 
która należała do zesłańca – lekarza Michale-
wicza, gdzie kwaterował Józef Piłsudski, który 
uczył dzieci pana doktora… Mamy w planach 
wzbogacenie tego skansenu o trzeci obiekt, 
jednak jest jeszcze do wykonania trochę for-
malności. Jest to dom rodziny Zarugiewiczów, 
a najbardziej znaną jest Jadwiga Zarugiewicz  
– matka chrzestna Grobu Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. Mieszkał w nim także bohater 
narodowy Konstanty Zarugiewicz, który zginął 
podczas wojny polsko-bolszewickiej.               ¢

Muzeum Lwowa i Kresów jest otwarte  
w każdą niedzielę, wówczas można też zwiedzić 
Skansen Mała Syberia. 
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Gmina Radziejowice jest Beneficjentem programu „Mazow-
sze dla czystego powietrza 2022” i z tego wynikają samorzą-
dowe działania kontrolne z zakresu przestrzegania przepisów 
zawartych w mazowieckiej uchwale antysmogowej na terenie 
Gminy Radziejowice. 

Wybierz dotację na czyste poWietrze 

będą kontroloWane paleniska

W Gminie Radziejowice funkcjonuje punkt konsultacyjno
-informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Przypominamy, iż na podstawie poro-
zumienia nr 24/2019 Gmina Radziejowice 
przystąpiła do realizacji Programu Prioryte-
towego Czyste Powietrze. Nabór wniosków  
w programie prowadzony jest w trybie ciągłym, 
wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodo-
wa 5/7. Celem programu jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła 
i poprawę efektywności energetycznej budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych. Obecne 
formy dofinansowania to dotacje, dotacje  
z prefinansowaniem oraz dotacje z przezna-
czeniem na częściową spłatę kapitału kredytu 

bankowego. Program przewiduje trzy pozio-
my dofinasowania podstawowy do 30-45 
procent poniesionych kosztów kwalifikowa-
nych, podwyższony do 60-75 procent, oraz 
najwyższy do 90 procent, a wysokość dotacji 
uzależniona jest od progu dochodowego Be-
neficjenta. 

Zapraszamy do kontaktu z punktem kon-
sultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy 
w Radziejowicach – pod numerem telefonu: 
(46) 854-30-26 lub adresem e-mail: czystepo-
wietrze@radziejowice.pl. Zachęcamy również 
do zapoznania się z zasadami programu pod 
adresem www.czystepowietrze.gov.pl oraz 
pod numerem ogólnopolskiej infolinii (22) 
340-40-80.                                                           H.K.

Gmina Radziejowice przyjęła do realizacji 
program „Mazowsze dla czystego powietrza 
2022”, który jest kontynuacją realizowanego od 
2019 r. „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza”. Pomocą finansową zostało 
objęte zadanie pn. „Kontrola przestrzegania 
przepisów uchwały antysmogowej w gminie 
Radziejowice”, polegające na badaniu próbek 
popiołu, pobranych w ramach kontroli palenisk 
na terenie naszej gminy. Działanie to przyczyni 
się do ustalenia, jakim rodzajem paliwa opalane 
są budynki w naszej gminie i czy do tego celu 
nie są wykorzystywane odpady pochodzące  
z gospodarstw domowych. Wytypowanie lokali 

do poboru próbek popiołu następuje na pod-
stawie danych pozyskanych przez gminę Ra-
dziejowice podczas przeprowadzonej w latach 
2020/2021 inwentaryzacji źródeł ciepła na jej 
terenie oraz na podstawie złożonych przez 
właścicieli budynków formularzy deklaracji  
A i B dotyczących źródeł ciepła i źródeł spala-
nia paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Zadanie współfinansowane jest 
ze środków otrzymanych od Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Celem programu 
jest polepszenie jakości życia mieszkańców 
naszego regionu poprzez poprawę jakości 
powietrza.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

Wójt Gminy Radziejowice informuje, iż zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa, każdy właściciel nieruchomości 
ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub - w przypadku, gdy budowa sieci ka-
nalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnio-
na - wyposażenia jej w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 
spełniając tym samym wymagania określone w przepisach od-
rębnych (art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 6 ust. 5a pkt. 5aa ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, Dz.U.2022.1297).

W trosce o porządek ekologiczny  
W siedliskach

W związku z powyższym Urząd Gminy 
Radziejowice przeprowadza inwentary-
zację poprzez składanie w Referacie Go-
spodarki Gminnej i Ochrony Środowiska  
w Urzędzie Gminy Radziejowice przez właści-
cieli nieruchomości stosownego Oświadcze-
nia o sposobie gromadzenia nieczystości cie-
kłych, umowy na wywóz nieczystości ciekłych 
lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawar-
tej z przedsiębiorcą odbierających ścieki oraz 
potwierdzeń realizacji takiej umowy – każdy 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 
gromadzenia oraz przechowywania dowo-
dów płatności za w/w usługi i okazywania ich 
na każde wezwanie organu kontrolującego.

Należy mieć na uwadze, iż nieczystości 
ciekłe z terenu nieruchomości, gromadzone  
w zbiornikach bezodpływowych, należy 

usuwać z częstotliwością zapewniającą nie-
dopuszczenie do przepełnienia szamba oraz  
w sposób uniemożliwiający odpływ nieczy-
stości ze zbiornika. Natomiast w przypadku 
posiadania przydomowej oczyszczalni ście-
ków, w celu zapewnienia jej prawidłowego 
funkcjonowania, należy usuwać osady ście-
kowe, powstające podczas pracy instalacji, 
z częstotliwością określoną w instrukcji jej 
eksploatacji.

Na stronach urzędu, tj. www.radziejowi-
ce.pl oraz www.bip.radziejowice.pl znajduje 
się wykaz podmiotów posiadających zezwo-
lenie na prowadzenie działalności na terenie 
naszej gminy w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych, z którymi należy pod-
pisać umowę o odbiór nieczystości ciekłych.

H.

spada liczba bezrobotnych
W powiecie żyrardowskim we wrześniu 

2022 roku mieliśmy najmniejsze bezrobocie 
w historii – od kiedy jest odnotowywany 
jego poziom – od roku 1990. W miastach  
i gminach naszego powiatu zarejestrowa-
nych jako poszukujących pracy było 2.426 
osób - oznacza to stopę bezrobocia 8,7 proc. 
W najmniejszym stopniu ten problem odno-
si się do mieszkańców gminy Radziejowice, 
których w tej statystyce jest odnotowanych 
170 osób i jest to ok. 6 procentowy wskaź-
nik. Przed rokiem w rejestrze PUP Żyrardów 
było odnotowanych 195 osób. Od początku 
tego roku ta liczba zmniejszyła się o 18 osób 
i z każdym miesiącem następuje jej zmniej-
szanie się.  

Wśród 170 bezrobotnych z terenu Gmi-
ny Radziejowice jest 77 kobiet, ale tylko 31 
osób poszukujących zatrudnienia posiada 
prawo do zasiłku. 63 bezrobotnych nie ma  

żadnych kwalifikacji zawodowych i to oni  
w zdecydowanej większości są w grupie 108 
osób, które są określane jako „długotrwale 
bezrobotni”. Osób pozostających bez zatrud-
nienia do 30 lat jest 41 osób, w tym 15 do 
25 roku życia. Natomiast bezrobotnych po 
„pięćdziesiątce” jest 40.                                  ¢
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Tym razem pozyskano pieniądze z mazowsza

eTerniT zniknie z dachów kolejnych siedlisk

Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka – przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Gminy – Marleny Górniewskiej podpisała 
umowę z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego  
– Rafałem Rajkowskim na dofinansowywanie trzech zadań sa-
morządowych – na kwotę 154 tys. zł.

Tym razem pieniądze, które trafiły z bu-
dżetu województwa do Gminy Radziejowice, 
pomogły w zrealizowaniu przedsięwzięcia 
drogowego w Korytowie, oraz w doposażeniu 

jednostek OSP w Radziejowicach i Korytowie. 
Na zadania związane z mazowieckim 

programem budowy i modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych oraz budowy 
i renowacji zbiorników wodnych – ze środ-

ków budżetu województwa mazowieckiego 
w subregionie żyrardowskim otrzymało 
wsparcie 25 inwestycji – również w trzech sa-
morządach powiatu żyrardowskiego. Wśród 

tych zadań jest przedsięwzięcie, na którego  
o wsparcie wystąpiła Gmina Radziejowice 
– dotacja w wysokości 154 tys. zł na moder-
nizację drogi lokalnej – ulicy Polnej w miej-
scowości Korytów.

W połowie września, Prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Marek 
Ryszka podpisał z Wójt Urszulą Ciężką umowę 
na usuwane wyrobów azbestowych z terenu 
Gminy Radziejowice. 

W ramach otrzymanego dofinansowania 
pokryte zostaną koszty demontażu, zbierania, 
transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest w Gminie Radziejowice. 

– Cieszę się, że otrzymaliśmy kolejne pie-
niądze na ochroną środowiska na usuwanie 
produktów azbestowych z siedlisk naszych 
mieszkańców. Na terenie naszej gminy mamy 
blisko 60 procent obszarów przyrodniczych 
związanych z strefą Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego. Dlatego 
zabiegamy o każde pieniądze z przeznaczeniem 
na ochronę środowiska. Również i ta dotacja, 
na którą podpisałam umowę z panem Prezesem 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Markiem 
Ryszką, na usuwanie i unieszkodliwianie wyro-
bów zawierających azbest, szczególnie odnosi się 
to do eternitowych pokryć dachowych – jest dla 
nas ważną sprawą. Nasi mieszkańcy są zadowo-
leni, gdyż wielu z nich nie byłoby stać na to, aby 
we własnym zakresie pokryć wszystkie koszty 
związane z zagospodarowaniem i utylizacją tych 
niebezpiecznych odpadów. Bardzo dziękujemy 
za kolejne dofinansowanie i będziemy zabiegali 
o kolejne środki na ochronę środowiska natural-
nego w gminie Radziejowice…– powiedziała 
pani wójt.

Szacowany koszt realizacji zadania wy-
nosi 12.500 zł. Kwota dotacji ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 
4.229 zł. Pozostała część zostanie pokryta ze 
środków budżetu Gminy Radziejowice.          ¢

Będzie oBywaTelska inwesTycja  
w radziejowicach

Na realizację zadań trze-
ciej edycji Budżetu Obywa-
telskiego Mazowsza 2002 
– samorząd województwa  
p r z e z n a c z y  2 5  m l n  z ł .  
W subregionie żyrardowskim 
zrealizowanych zostanie 8 in- 
westycji proponowanych 
przez mieszkańców. Wśród 
nich jest budowa ciągu pie- 
szego wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 579 w Radziejo- 
wicach. Jest to południowo
-zachodnia strona ul. Sło-
necznej – na odcinku ok. 85 
metrów za kwotę 165 tys. zł 
powstanie chodnik.

Do tegorocznej edycji Budżetu Obywatel-
skiego Mazowsza został złożony projekt budo-
wy przejścia dla pieszych oraz ciągu pieszego 
wzdłuż ul. Słonecznej w Radziejowicach. Li-
derką tej inicjatywy była Urszula Ciężka, ale nie 
jako wójt gminy, ale osoba prywatna – miesz-
kanka Radziejowic. Projekt uzyskał pozytywną 
ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego i został zakwalifikowany do 

głosowania – otrzymał poparcie 52 głosów i to 
wystarczyło, aby został skierowany do realizacji 
inwestycyjnej.

Takie rozstrzygnięcie zapewnia, że w na-
stępnym roku rozpocznie się budowa ciągu 
pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 
na odcinku ok. 85 metrów – po południowo
-zachodniej stronie ul. Słonecznej w Radziejo-
wicach. Celem jest zapewnienie mieszkańcom 
bezpiecznego dostępu do obiektów handlowo
-usługowych. Obecnie na tym odcinku drogi 
wojewódzkiej – w miejscu wskazanym we 
wniosku do realizacji ze środków z Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza – nie ma chodnika, 
a na tej trasie panuje wzmożony ruch pojaz-
dów ciężarowych i osobowych. Wykonanie 
takiej inwestycji na drodze wojewódzkiej było 
wnioskowane przez mieszkańców od dosyć 
dawna, jednak w Mazowieckim Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich na ten cel zawsze brakowało 
środków, dlatego skutecznie skorzystano z Bu-
dżetu Obywatelskiego Mazowsza. Łączny koszt 
tego zadania, według kosztorysu przedstawio-
nego przez zgłaszających – to kwota wyniesie 
165.000 złotych.                                                       ¢

Samorząd Mazowsza od kilkunastu lat 
wspiera strażaków ochotników. W tym roku 
podjął decyzję m.in. odnosząca się do zaku-
pu specjalistycznego sprzętu ratowniczego 
czy środków ochrony osobistej strażaka.  
W Subregionie Żyrardowskim taką pomoc 
skierowano do 50  jednostek OSP – w 22 
gminach. W tej grupie są dwie straże z te-
renu gminy Radziejowice. OSP Radziejowice, 
która to jednostka otrzymała 30 tys. zł. na 
kontynuację remontu strażnicy. Drugą jed-
nostką jest OSP Korytów z dofinansowaniem 
7.995 złotych na zakup zestawu do utrzyma-
nia w odpowiednim stanie umundurowania 
bojowego. Dzięki temu jednostka wzbogaci 

się o pralkę przemysłową, suszarkę przemy-
słową, a także szafę do suszenia odzieży.

– Są to kolejne środki, jakie zostały pozy-
skane przez naszą gminę na wsparcie zadań 
realizowanych przez nasz samorząd. Cieszymy 
się bardzo i dziękujemy panu marszałkowi za 
te pieniądze, które wpłyną do naszej gminy  
i pomogą nam doposażać nasze jednostki OSP. 
Bardzo ważne jest dofinansowanie budowy 
ulicy Polnej w Korytowie... – powiedziała 
Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka, 
podkreślając, że dzięki wsparciu Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego, Gmina 
Radziejowice otrzymała dofinansowanie  
w kwocie 191.995 zł.                                          ¢
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W niedzielę 4 września odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego w Gminie Le-
lis w powiecie ostrołęckim. Podczas uroczystości dożynkowych ogłoszono zostały wyniki 
konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać 
po sąsiedzku”. Nagrodzono sześć sołectw województwa przekazując symboliczne czeki  
w kwotach od 3 do 10 tys. zł. Były także cztery wyróżnienia, a wśród nich sołectwo Ada-
mów Wieś z Gminy Radziejowice. 

AdAmów wieś wyróżniono zA sukcesy

Asystent osobisty osoby niepełnosprAwnej 

G m i n a  R a d z i e j o w i c e  p o d c z a s  M a z o w i e c k i c h  D o ż y n e k

P r o g r a m  w s p a r c i a  d l a  o s ó b  n i e p e ł n o s p r a w n y c h  e d y c j a  2 0 2 2

W Mazowieckich Dożynkach, których go-
spodarzem był Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego wzięło udział większość samorządów 
powiatowych. Z terenu powiatu żyrardowskie-
go w uroczystościach uczestniczyli: Wójt Gminy 
Radziejowice – Urszula Ciężka, sołtys Adamo-
wa Wsi – Grzegorz Wiciński oraz szefowa KGW 
z tej miejscowości – Izabela Wicińska. Adamów 
Wieś jest to wyróżniające się i aktywne sołec-
two, które przez panią wójt zostało zgłoszone 
do konkursu adresowanego do sołectw w wo-
jewództwie mazowieckim: „Najaktywniejsze 

sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
– Sukcesy widać po sąsiedzku”. Okazało się, że 
na blisko 150 zgłoszonych sołectw – Adamów 
Wieś znalazł się w pierwszej 10-tce wyróżnio-
nych. W łącznej punktacji zajęli siódme miejsce 
premiowane kwotę tysiąca złotych. Nagrodę 
na dożynkowej scenie odebrał sołtys Grzegorz 
Wiciński w towarzystwie wójt Urszuli Ciężkiej 

i Izabeli Wicińskiej. Symboliczne czeki wręczali 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, Członek Zarządu Janina Ewa Orzełow-
ska, Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i Wójt 
Gminy Lelis Stefan Prusik.

– Samorząd Województwa Mazowieckiego 
 i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich od wielu 
lat dostrzega w sołectwach siłę napędową 
społeczności lokalnych. To dlatego prowadzimy 
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw,  
a od sześciu lat nagradzamy sołectwa w kon-
kursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedz-
ku”. W tym roku w konkursie tym była pula aż 
40 tysięcy złotych na nagrody. Na Dożynkach 
Województwa Mazowieckiego Lelis 2022 gości-
liśmy reprezentantów dziesięciu gmin i dziesięciu 
sołectw, które Komisja konkursowa postanowiła 
nagrodzić w tegorocznej edycji konkursu... – po-
wiedział marszałek Adam Struzik.

– Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że na-
sza niewielka miejscowość została dostrzeżona 
i doceniono naszą aktywność i kolejne sukcesy, na 
które bardzo ciężko pracujemy. Jesteśmy dumni, że 
wśród wyróżnionych, znalazło się sołectwo Ada- 
mów Wieś z gminy Radziejowice. Jest to wspaniała 
miejscowość, licząca około 200 mieszkańców. Lu- 
dzie u nas są bardzo aktywni i chętni, aby praco-
wać dla wspólnego dobra, dzięki temu piszemy 
nowy rozdział historii Adamowa Wsi... – powie-
dział sołtys Grzegorz Wiciński. Przypomnijmy, że 
to sołectwo okazało się zwycięzcą w dożynko-
wym konkursie wieńców podczas Gminnych Do-
żynek w Radziejowicach. Podczas kulinarnego, 
regionalnego Konkursu „Bitwa Regionów”, który 
odbył się w Guzowie i tam zajęli trzecie miejsce, 
a podczas mazowieckich dożynek znaleźli się  
w czołowej 10-tce Konkursu Mazowieckiego: 
„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”.   
                                                                                        T.S.
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Gmina Radziejowice realizuje Program 
,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
– edycja 2022, którego głównym celem jest 
prowadzenie usług asystenta osobistego jako 
formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych – beneficjentów, posia-
dających orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności. Dodatko-
wym założeniem jest, aby minimum 70 procent 
uczestników Programu stanowiły osoby wyma- 
gające wysokiego poziomu wsparcia, w tym 
osoby z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi i trudnościami związanymi z mobilnością  
i komunikacją. Usługi asystentury osobistej  
w szczególności polegają na udzielaniu przez 
asystenta pomocy w wykonywaniu czynności 
dnia codziennego uczestnikowi Programu, 

wyjściu, powrocie lub dojazdach z podopiecz-
nym w wybrane przez uczestnika miejsca, 
załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu  
z dóbr kultury itp.

Dzięki złożonemu przez Gminę Radziejowi-
ce wnioskowi na środki finansowe na realizację 
Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej”– edycja 2022 w ramach Funduszu 
Solidarnościowego na realizację zadania Gmina 
otrzymała środki w wysokości 101.439,00 zł. 

Obecnie do udziału w Programie przystąpi-
ło czterech mieszkańców gminy Radziejowice.

Kolejnym istotnym założeniem Programu 
jest przede wszystkim poprawa jakości życia 
osób z niepełnosprawnościami oraz zwięk-
szenie szans na prowadzenie bardziej samo-
dzielnego i aktywnego życia. Program zakłada 

wsparcie finansowe do 100 proc. kosztów dla 
gmin w zakresie świadczenia usługi asystentu-
ry, która będzie dostosowana do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie 
danej gminy. Środki z Programu oprócz wyna-
grodzenia dla asystentów realizujących usługi 
przeznaczyć można również na pokrycie kosz-
tów zakupu środków ochrony osobistej, zakupu 
biletów komunikacji publicznej, prywatnej, 
jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt do-
jazdu własnym czy innym środkiem transportu 
w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji 
usług wymienionych w treści programu. Zaku-
pu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, 
rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla 
asystenta towarzyszącego uczestnikowi pro-
gramu, ubezpieczeń OC lub NNW asystentów 
związanych ze świadczeniem usług asystenta. 

GOPS  

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:
Dominik Adaszewski - tel.735-929-660,
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
Pałac Radziejowice
tel. 46 857-71-75
Muzeum Lwowa i Kresów, Biniszewicze
tel. 602 603 588
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   
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
Apteka „ Remedium” w Radziejowicach   
tel. 46 857-70-15
Poczta w Radziejowicach   
tel. 887 331 662
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 w 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


