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Samochód dla Policji od naSzego Samorządu
W czwartek 3 grudnia Komisariat Policji w Mszczonowie wzbogacił się o dwa nowe radiowozy. Na ich zakup środki 

ze swoich budżetów samorządowych przekazali – Miasto i Gmina Mszczonów oraz Gmina Radziejowice. Nowe pojazdy 
zastąpiły wysłużony tabor samochodowy w tej jednostce.

W  czwartek 3 grudnia zostało do 
konane oficjalne przekazanie 

samochodów wielozadaniowych Hyundai  
Tucson dla Komisariatu Policji w Mszczono- 
wie. Jednostka ta obsługuje teren zajmowa- 
ny przez dwa samorządy: Miasto i Gminę 
Mszczonów oraz Gminę Radziejowice. Łącz- 
nie jest to blisko 18 tysięcy mieszkańców.  
Teren jednego, jak i drugiego samorządu jest  
bardzo rozległy, a niejednokrotnie funkcjo- 
nariusze muszą docierać w miejsca, gdzie  
nie jest najlepszy dojazd. Podczas wielu  
wcześniejszych rozmów samorządowców  
z kierownictwem policji, a także debat  
o bezpieczeństwie – mundurowi podkreśla-
li, że wśród istotnych potrzeb i problemów, 
są już dosyć wyeksploatowane samochody 
patrolowe, używane do wszelkiego rodzaju 
interwencji. 

Dlatego w tym roku samorząd gminy 
Radziejowice, również i z okazji jubileuszu 
swojego 30-lecia, zdecydował o wsparciu 
Policji i wyasygnowaniu z własnego budżetu 
50 tysięcy złotych na zakup nowego pojazdu 
policyjnego. Oficjalna uroczystość przekaza-
nia takiego prezentu mszczonowskim i ra-

marSzałek wSPiera gminę radziejowice
W żyrardowskiej „Resursie” Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marleny 

Górniewskiej podpisała z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem cztery umowy na dofinanso-
wanie projektów mających wpływ na rozwój gminy.

Marszałek Adam Struzik, wicemarszałek 
Wiesław Raboszuk, w obecności wiceprze- 
wodniczącego Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, Adama Orlińskiego i przewodni- 
czącego Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiej-
skich Leszka Przybytniaka, podpisali w żyrar-
dowskiej „Resursie” wnioski o dofinansowanie 
województwa dla mazowieckich powiatów, 
miast i gmin. Wśród beneficjantów był także 
samorząd gminy Radziejowice, który otrzy-
mał wsparcie na następujące zadania:

¡ Przebudowa drogi lokalnej w miejsco-
wości Pieńki Towarzystwo – 55.000 zł.;
¡ „Inwentaryzacja źródeł ciepła na tere-

nie Gminy Radziejowice” z „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2020” – 93.480 zł, 
¡ Z programu „MAZOWIECKIE STRAŻNI-

CE OSP – 2020”, został dokończony remont 
elewacji budynku OSP Radziejowice – 20 
tys. zł.

dziejowickim funkcjonariuszom odbyła się 
na początku grudnia i wzięła w niej udział 
Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka 
wraz z inspektor Justyną Klimaszewską. 
W obecności Komendanta Powiatowego 
Policji w Żyrardowie, inspektora Arkadiusza 

Zgieba przekazano kluczyki do nowego po-
licyjnego auta. – Nasz samorząd od dawna 
wspiera Policję i robimy to na miarę swoich 
możliwości. Jest to forma podziękowania 
funkcjonariuszom, za służbę na terenie naszej 
gminy, ale też jest to wyraz dobrze rozumia-

nego partnerstwa. Wiemy, że nasza gmina 
jest rozległa, a o wsparciu zakupu policyjnego 
auta, rozmawialiśmy już od dosyć dawna. 
Cieszę się, że możliwe było przekazanie auta 
w tym szczególnym, przedświątecznym okre-
sie... – powiedziała pani wójt.                       ¡

¡  Sołectwo Budy Józefowskie otrzy-
mało pieniądze na budowę placu zabaw  
i siłowni zewnętrznej – 10 tys. zł.

– Dla Gminy Radziejowice jest to nagro- 
da za trud włożony w przygotowanie wnio-
sków aplikacyjnych i dokumentacji projek-
towej, a dla mieszkańców jest zapowiedzią 
kolejnych zmian poprawiających jakość życia 
na terenie Gminy... – powiedziała Wójt Gmi-
ny Radziejowice Urszula Ciężka.                     ¡





7

„ D z i e ń  S o ł t y s a ”  w  G m i n i e  R a d z i e j o w i c e

Warto się spotykać W trudnym 
czasie

Co roku w gminie Radziejowice są organizowane Gmin-
ne Obchody Dnia Sołtysa. W tym roku z wiadomych po-
wodów przekładano takie spotkanie i ostatecznie „Dzień 
sołtysa” w gminie Radziejowice mieliśmy nie 12 marca, ale 
12 października. W spotkaniu wzięli udział prawie wszyscy 
sołtysi, samorządowcy i pracownicy Urzędu Gminy oraz 
przedstawiciele jednostek współpracujących z urzędem.

Uroczystość z okazji Gminnych Obcho-
dów Dnia Sołtysa w Radziejowicach 

z 12 marca, odłożono na bardziej sprzyjający 
czas – w tym przypadku dokładnie o pół roku.

Gospodarzem spotkania z okazji „Dnia Soł-
tysa” była wójt Urszula Ciężka, w towarzystwie 
– zastępcy wójta Artura Jankowskiego i sekre-
tarz Wioletty Micewicz. Pani wójt szczególne 
słowa skierowała do liderów sołectw czyli soł-
tysów, którzy usłyszeli serdeczniejsze życzenia  
i podziękowania za pracę na rzecz mieszkańców 
gminy Radziejowice. Zastępca wójta Artur Jan-
kowski – odczytał okazjonalny list Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, skierowany do sołtysów

W spotkaniu uczestniczyli także – prze- 
wodnicząca Rady Gminy w Radziejowicach  
– Grażyna Górka i wiceprzewodniczący  
– Marcin Soból oraz skarbnik – Marlena Gór-
niewska. Byli obecni przedstawiciele LGD „Zie- 
mia Chełmońskiego”, którzy mówili o szansach 
na wsparcie dla organizacji pozarządowych  
i zachęcali do tworzenia Kół Gospodyń Wiej-

mała reWolucja W samorządoWych komisjach
Podczas październikowych obrad samorządowych, podjęto temat odwołania trójki radnych ze składu komisji rewi-

zyjnej. Samorządowcy podjęli też decyzję o odwołaniu przewodniczących dwóch innych komisji Rady Gminy w Radzie-
jowicach.

Podczas obrad nad odwołaniem człon-
ków i przewodniczących poszczególnych 
komisji, odbyła się pełna emocji dyskusja,  
w której nie brakowało wzajemnych preten-
sji. Osoby, w stosunku do których postawio-
no wnioski o odwołanie ze składu komisji,  
w swoich wystąpieniach nie miały sobie nic 
do zarzucenia. Jednak większość radnych 
uznała, że jest inaczej.

skich. W spotkaniu wzięła udział instruktor 
ODR Żyrardów – Grażyna Adamczyk. Inspektor 
Justyna Klimaszewska wyjaśniała istotę spisu 
rolnego i apelowała do sołtysów, aby przekony-
wali mieszkańców do udziału w spisie rolnym.

Dużo miejsca poświęcono zagrożeniu epi- 
demicznemu, w jakim znalazł się cały kraj. Soł- 
tysom przypomniano strukturę funkcjonowania 
urzędu i zarazem, kto z urzędników zajmuje 
się jakim działem gminnego życia publicznego 
i gospodarczego. Podkreślono, jak istotne są 
gminne programy ekologiczne oraz koniecz-
ności segregacji odpadów i o tym, jak w tym 
procesie duży udział powinny mieć kompo-
stowniki. Poinformowano przeprowadzanej 
inwentaryzacji źródeł ciepła, co jest jednym  
z ważnych kierunków polityki ekologicznej.

Nie można było nie podjąć jednego z waż- 
niejszych tematów dla lokalnej społeczności  
– funduszu sołeckiego. Tym bardziej, że w gmi- 
nie Radziejowice – z samorządowego budżetu, 
jest wydzielana coraz większa kwota na lokalne 

W głosowaniu za odwołaniem radnego 
Bogdana Kowalskiego z funkcji przewodni-
czącego Komisji Budżetu, Mienia Komunal-
nego, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
– głosowało 9 radnych, 4 było przeciw,  
a 2 wstrzymały się.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 
kolejnym głosowaniu została pomniejszona  
o przewodniczącą Jolantę Leczkowską i jej 

zastępcę Ewę Stępień – 10 radnych było za - 
4 przeciw i 1 wstrzymała się od głosu.

W głosowaniu za odwołaniem trójki 
radnych: Jolanty Leczkowskiej, Ewy Stępień 
i Bogdana Kowalskiego z członków Komisji 
Rewizyjnej głosowało 11 radnych, a 4 było 
przeciw.

Podczas kolejnych obrad Rady Gminy 
Radziejowice składy poszczególnych komisji 

uzupełniane. Komisja Rewizyjna obecnie 
pracuje w następującym składzie: Marcin 
Mrówczyński – przewodniczący, Urszula 
Matusiak – zastępca przewodniczącego oraz 
Radosław Kuziemski, Barbara Michałowska 
i Paweł Dymecki. Natomiast przewodnictwo 
Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego, Bu-
dżetu i Rozwoju Gospodarczego powierzono 
Urszuli Matusiak                                                      ¡

.  

zadania, realizowane przez wspólnoty sołeckie.  
Warto przypomnieć, że w roku 2012 na ten cel 
została przeznaczona kwota 88.220 złotych, 
a w roku 2020 jest to już 513.306 złotych. 
Z przedstawionych informacji wynika, że  
w największym stopniu te pieniądze są prze-
znaczane na: drogi – 42%; oświetlenie – 22%, 
OSP – 11% i na inne cele, w zależności od lo-
kalnych potrzeb. 

Po części oficjalnej każdy z obecnych 
sołtysów otrzymał okolicznościowy dyplom 
i upominki promocyjne Gminy Radziejowice.  
Pani wójt z dumą mówiła o sołtysach z bardzo 
długim stażem. Tymi liderami są: Stanisław Pa-
jurkowski – Kuklówka Radziejowska – prawie 
32 lata, podobny staż sołecki ma Krzysztof Dą- 
browski z Kuranowa, a od ponad 25 lat sołtysem 
Radziejowic jest Zofia Leśniewska.                      ¡

í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

kolejny grant dla „zdalnych szkół”
Gmina Radziejowice w ramach drugiej edycji Projektu 

„Zdalna Szkoła +” zakupiła nowy sprzęt, który już funk-
cjonuje w szkołach i jest bardzo pomocny w prowadzeniu 
zdalnego nauczania.

Gmina Radziejowice pozyskała kolejny 
grant w wysokości 54 690 zł w ramach Pro-
jektu „Zdalna Szkoła +”. Dzięki przyznanym 
środkom szkoły w: Kuklówce, Radziejowi-
cach i Korytowie A, wzbogaciły się o nowy 
sprzęt, który bardzo się przydał uczniom  
i nauczycielom. W ramach dofinansowania 
zostały zakupione wysokiej jakości tablety  
i laptopy, które trafiły do wszystkich szkół 
w Gminie Radziejowice. Dodatkowo dla 
szkoły w Korytowie zakupione zostały dwie 
kamery, które umożliwią sprawniejsze pro-
wadzenie zajęć online.

Projekt jest realizowany w ramach Pro- 
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na la- 
ta 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Po-
wszechny dostęp do szybkiego Internetu” 

działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości dostępu do sze-
rokopasmowego Internetu o wysokich prze-
pustowościach” dotycząca realizacji projektu 
grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego w ramach Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.           ¡

í í í í í í í í í í í í í í í 







Zdzisław Madejczyk. Lokalna spo-
łeczność nominując pana Zdzisława chciała 
oddać hołd zaangażowaniu w pracę na rzecz 
społeczności gminy Radziejowice. Pokazać, 
jak wiele uczynił dobrego i dać wzór do 
naśladowania innym mieszkańcom powiatu 
żyrardowskiego… 17 października zmarł 
Zdzisław Madejczyk. Radny Gminy Radzie-
jowice i Sołtys wsi Korytów – człowiek wy-
jątkowo zaangażowany w życie społeczne 
oraz kulturalne gminy. W swoim życiu kiero-
wał się przesłaniem z Listu świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian „Nikt z nas nie żyje dla 
siebie….” . Pełniąc funkcję sołtysa od 2010 
roku swoją postawą i zaangażowaniem zdo-
był zaufanie oraz szacunek mieszkańców, 
którzy w latach 2014 i 2018 wybrali go na 
swojego reprezentanta w Radzie Gminy Ra-
dziejowice. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, 
kulturalny, pracowity i bardzo wrażliwy, brał 
udział w akcjach charytatywnych i inicjaty-
wach strażackich. Żona Jadwiga mówiła  
o Nim: „Mąż to taki społecznik z wyboru, 
podwiezie do lekarza, wysłucha. Zawsze 
można na niego liczyć.” Działał w organiza-
cjach pozarządowych lub je czynnie wspie-
rał: Chór Echo, OSP Korytów, LKS Błękitni 
Korytów. Dzięki jego inicjatywie zebrano 
środki finansowe na odnowienie grobu śp. 
ks. Wincentego Stelmaskiego proboszcza 
parafii w Radziejowicach. Również zaini-
cjował zawiązania Koła Gospodyń Wiejskich 
w Korytowie. Pan Zdzisław rozwijał swoje 
talenty jako członek i działacz żyrardow-
skiego Chóru Echo, uprawiał też kowalstwo 
artystyczne.
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Urząd Gminy  Radziejowice,   tel. 46 857-71-71 
Konserwatorzy: sieć wodociągowa: Sławomir Bylina – tel. 735 929 660, Andrzej Finkelsztajn 
– tel. 530 741 979. Sieć sanitarna Karol Guzewski – tel. 604 050 929, odczyty liczników  
– 692 606 190 lub 46 854 30 30.
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
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,   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
Gabinet Stomatologiczny w Radziejowicach,  tel. 505 59 80 30
Apteka „ Remedium” w Radziejowicach,   tel. 46 857-70-15
Poczta w Radziejowicach,   tel. 887 331 662
ODR w Radziejowicach,   tel. 723 436 157
Bank Spółdzielczy w Radziejowicach,   tel. 46 857-71-88
Parafia w Radziejowicach,   tel. 46 857-71-18
Parafia w Kuklówce,   tel. 22 243-29-82
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie,   tel. 46 855-22-19
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie,   tel. 47 705-82-00
Komisariat Policji we Mszczonowie,   tel. 46 858-22-63
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  I  ul. Kubickiego 10   I  96-325 Radziejowice   I  ) +48 46 857 71 71   I   FAX: +48 46 857 71 20    I  *urzad@radziejowice.pl  

Realizacja zamówienia: Tadeusz Sułek Usługi Wydawnicze  I  Wydawca „Życia Żyrardowa”  I  ul. Okrzei 51 A    I  96-300 Żyrardów   I  ) 46 855 36 62   I   * zycie@hot.pl

R a d o ś ć  z  p i e r w s z e g o  ś n i e g u  o b u d z i ł a  k r e a t y w n o ś ć

StęSkniliśmy Się za śniegiem 
i… bałwankami

Pierwsze nieoczekiwane opady śniegu 
sprawiły mieszkańcom gminy Radziejowice 
wiele radości. Obudziły kreatywność i wpro-
wadziły magiczną atmosferę. Dorośli przy-
pomnieli sobie, jaką przyjemność sprawia 
lepienie bałwanków, a młodzież oderwała 
się na chwilę od monitorów i zdalnej nauki. 
Czyli wszyscy stęskniliśmy się za śniegiem.

Magia zbliżających się Świąt wzbudziła 
w kierowcach ostrożność w ruchu drogo-
wym i powściągliwość w narzekaniu na wa-
runki atmosferyczne. Można było zauważyć 
uprzejmość, wyrozumiałość i brak pośpie-
chu. Nie wiemy tylko, kto odczuł większą 
przyjemność z zabawy na śniegu – dorośli 
czy dzieci? Metody lepienia bałwanków 
były bardzo zróżnicowane. Niektórzy czekali 
do późnych godzin nocnych, aby materiał 
nabrał odpowiedniej lepkości, inni szukali 
wilgotnego śniegu na zasypanych traw-
nikach. Niezależnie od sposobu powstały 
piękne bałwanki.  Gratulujemy pomysłowo-

í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

ści i zachęcamy do tworzenia magii poprzez 
świąteczne ozdabianie swoich posesji. W ten 
sposób sprawiacie Państwo radość nie tylko 
sobie ale również osobom, które oglądają te 
arcydzieła. 

Zachęcamy do pochwalenia się swoimi 
śnieżnymi i bożonarodzeniowymi dziełami.

Zdjęcia nadesłane na adres konkurs@
radziejowice.pl z dopiskiem w tytule „Zima”  
zostaną zamieszczone  w Galerii na stronie 
internetowej www.radziejowice.pl                               
                                                                         WM

telefony, które mogą Się nam przydać


