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Gmina Radziejowice z 4-milionowym wsparciem

Oddano hołd bohaterom Niepodległości

W Gminie Radziejowice wybrano nowe strażackie władze Ścieżka rowerowa – jest akceptacja

To był magiczny „Świąteczny Jarmark”

W Radziejowicach, w Święto Niepodlegości została 
odprawiona msza święta w kościele parafialnym, 
wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy, a pod po- 
mnikiem bohaterów z walk 1914-1920 oddano 
hołd twórcom Niepodległości. 

Na początku listopada – w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego – w rozmowach  
z Marszałkiem Adamem Struzikiem podjęto temat 
budowy ściezki rowerowej wzdłuż drogi wojewódz-
kiej, z Radziejowic do Adamowa Wsi. Marszałek 
wyraził pełną akceptację dla realizacji tego przedsię-
wzięcia. Prace projektowe rozpoczną się na początku 
2022 roku, zaś sama budowa ścieżki i jej oddanie do 
użytku zaplanowane byłoby na rok 2023.

W strażnicy OSP Korytów odbył się XII Zjazd Od-
działu Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. W Zjeździe uczestniczyli delegaci  
i przedstawiciele z jednostek Ochotniczych Stra- 
ży Pożarnych z terenu Gminy Radziejowice  
i Miasta Żyrardów. Podczas obrad został wybrany 
nowy 12-osobowy Zarząd Gminny ZOSP RP  
w Radziejowicach, którego Prezesem została –dh  
Ewa Plewka, a Wiceprezesami – dh Marek Leja  
i dh Tomasz Rokwisz.

Kolejny raz okazało się, że kiermasz bożonaro-
dzeniowy jest dobrym pomysłem na integrację, 
kiedy to na dwa tygodnie przed poczuliśmy zapach  
i smak Świąt Bożego Narodzenia.

Gmina Radziejowice otrzymała wsparcie na waż-
ne inwestycje w wysokości 4.121.990 złotych. 
Symboliczną promesę przekazał Wójtowi Gminy 
Radziejowice Urszuli Ciężkiej i jej zastępcy Artu- 
rowi Jankowskiemu – Poseł  Maciej Małecki, Wi-
ceminister Aktywów Państwowych.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia przekazujemy 
najserdeczniejsze życzenia Mieszkańcom Gminy Radziejowice, naszym Sąsiadom i Sympatykom.

Niech czas tych magicznych dni będzie niezwykłym okresem – pełnym szczęścia i radości 
– spędzonym w gronie najbliższych, w atmosferze rodzinnego ciepła i miłości. 

Teraz przed nami też wielka szansa, aby docenić 
– jak  piękne mogą być chwile z bliskimi, z drugim człowiekiem. 

Życzymy również, aby niezwykłe i radosne chwile Bożego Narodzenia, 
były czasem, kiedy będziemy się cieszyli tym co nas otacza, 

jak i z wielkim optymizmem spojrzymy w przyszłość. 
Drodzy Państwo przed nami Nowy 2022 Rok – czas wielkiej nadziei, wiary w lepszą perspektywę 
i jutro z dobrą nowiną. Życzymy Państwu dużo zdrowia i spełniania wszystkich życzeń i marzeń.

Urszula Ciężka 
Wójt Gminy Radziejowice 

wraz z Pracownikami samorządowymi
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Grażyna Górka 
Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice 

wraz z Radnymi

Jubileusz 50-lecia – opowieść o szczęściu i miłości

W Gminie Radziejowice jest coraz więcej par mał- 
żeńskich, które przeżywają z sobą pół wieku  
w szczęśliwym związku. Takich szcześliwców Wójt 
Urszula Ciężka zaprasza na okazjonalne spotkanie. 
Ta uroczystość odbyła się 6 grudnia w radziejo-
wickiej „Powozowni”.

Czytaj na str. 10
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STATYSTYKI DEMOGRAFICZNE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radziejowice

Przed nami Święta Bożego Narodze-
nia, a tydzień później będziemy wi-

tali Nowy Rok 2022. W tym magicznym i szcze-
gólnym czasie, czujemy jak szybciej i radośniej 
biją nam serca – widzimy, że ludzie są bliżsi 
sobie i emanuje z nich coraz więcej życzliwość. 
Jest to czas składania sobie wzajemnie życzeń. 
Ja również z całego serca życzę Mieszkańcom 
Gminy Radziejowice, Naszej „Małej Ojczyzny”, 
aby okres Świąt Bożego Narodzenia był dla 
naszych wszystkich mieszkańców dniami 
spokojnymi i prawdziwie świątecznymi. Kiedy 
wśród najbliższych – na te niezwykłe chwile 
– zapominamy o troskach i kłopotach codzien-
ności. Niech to będzie dla Państwa niezwykły 
i radosny okres, pełen wiary, nadziei oraz miło-
ści. Drodzy Państwo z dobrą myślą spoglądajcie 
w przyszłość. W świątecznej atmosferze doce-

niajcie chwile spędzone z drugim 
człowiekiem, ze swoimi bliskimi, 
w tych niełatwych czasach jest to 
bardzo ważne. Cieszmy się tym, 
co Nas otacza i napełniajmy nasze 
serca radością, dobrem i wzajem-
nym zrozumieniem.  

Szanowni Państwo. 
Koniec roku, to także podsu-

mowanie tego minionego okresu 
– tak w życiu osobistym i rodzin-
nym, jak i w samorządzie Naszej 
Gminy. Ten bilans w Gminie Ra-

dziejowice, nieomal we wszystkich obszarach 
życia samorządowego jest korzystny. Mogę, 
już dzisiaj powiedzieć, że rok 2021 był dobrym 
czasem w Naszej Gminie, na co wszyscy – my 
samorządowcy, jak i Mieszkańcy – ciężko pra-
cowaliśmy, za co serdecznie dziękuję. 

Pomimo wciąż trudnych warunków epide-
micznych, zagrożeń z nich wynikających i obo-
strzeń, do jakich musieliśmy się dostosować 
– udaje się, zgodnie z przyjętymi planami – re-
alizować nasze samorządowe zadania. Zapew-
niam, że nie było to łatwe, ale dzięki zaangażo-
waniu pracowników samorządowych, radnych, 
sołtysów i wielu osób, dla których praca na rzecz 
Gminy Radziejowice i jej Mieszkańców jest waż-
na – będziemy mogli pozytywnie podsumować 
ten rok w naszym samorządzie. W kończącym 
się roku rozpoczęliśmy realizację wielu zadań 
inwestycyjnych i będą one kontynuowane 

w przyszłym roku. Ważnym przedsięwzięciem 
jest gruntowna modernizacja Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Radziejowicach i po tegorocznych 
i przyszłorocznych przeobrażeniach budowla-
nych i technologicznych – w domach naszych 
Mieszkańców pojawi się dużo lepszej jakości 
woda. Są realizowane, długo oczekiwane 
– oświatowe zadania inwestycyjne w naszych 
szkołach. W Kuklówce Radziejowickiej następu-
je rozbudowa placówki, natomiast w Radziejo-
wicach jest budowany nowoczesny, wielofunk-
cyjny obiekt sportowy. Mam dobrą informację, 
dla Mieszkańców obydwu Kuklówek. Tam od 
dawna mówiono o konieczności budowy nowej 
strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ku-
klówce Zarzecznej. W roku 2022 tę inwestycje 
rozpoczniemy i zrobimy wszystko, aby ją jak 
najszybciej zakończyć. 

Szanowni Mieszkańcy.
Potrzeb inwestycyjnych i konieczności 

wielu przeobrażeń w naszej gminie jest wiele. 
Staramy się realizować te najpilniejsze. Wszyscy 
mamy świadomość, że nie jesteśmy gminą bo-
gatą, a więc pozostaje nam dobre gospodaro-
wanie tymi środkami i zasobami, jakie posia-
damy. Innym sposobem na podejmowanie no-
wych wyzwań jest sięganie po środki zewnętrz-
ne, tutaj nie jest łatwo, gdyż wszyscy o nie za-
biegają. Również w tym zakresie rok 2021 był 
dobrym dla Gminy Radziejowice, a z różnych 
źródeł pozyskaliśmy kwotę ponad 7 milionów 
złotych. W tym są również pieniądze z Rządo-

wego Programu Inwestycji Strategicznych Pol-
ski Ład i dzięki tym środkom, będziemy mogli 
zrealizować wspomniane inwestycje – moder-
nizację SUW w Radziejowicach, II etap i budowę 
strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej.

Jako władze Gminy Radziejowice z wielką 
determinacją realizujemy nadrzędny, samo-
rządowy cel – stwarzanie warunków do tego, 
aby naszym mieszkańcom żyło się łatwiej 
i bezpieczniej. 

Szanowni Państwo.
Również, a może przede wszystkim – w tej 

przedświątecznej atmosferze apeluję o naszą 
wspólną odpowiedzialności za siebie i drugiego 
człowieka. Pamiętajmy, że wciąż mamy bardzo 
duże zagrożenie COVID-19. W ten piękny okres 
Świąt Bożego Narodzenia zadbajmy przede 
wszystkim o bezpieczne spędzenie tego rado-
snego czasu – tak, abyśmy wszyscy w zdrowiu 
rozpoczęli Nowy Rok 2022. Wierzę, że w Naszej 
Małej Ojczyźnie, w Gminie Radziejowice – nikt 
w tym świątecznym okresie nie będzie pozosta-
wiony sam sobie. Wspólnie zadbajmy też 
i o to – przecież jesteśmy jedną – Wielką Rodzi-
ną Gminy Radziejowice.

Życzę dużo zdrowia i wszelkiego powodze-
nia – radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego 2022 Roku.

Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka

Na dzień 8 grudnia 2021 r. w gminie 
Radziejowice było zameldowanych – 5721 
osób i od początku roku nastąpił wzrost licz-
by mieszkańców o 39 - w porównaniu z koń-
cem roku 2020. Od początku roku w gminie 
urodziło się 52 nowych mieszkańców Gminy 
Radziejowice, więcej niż w całym poprzed-
nim roku – 51. 

Od początku tego roku do 8 grudnia 
– zmarło 68 osób, kiedy w całym roku 2020 
– było to 70 zgonów, a w roku 2019 po-
żegnano 54 mieszkańców naszej Gminy. 
Dodajmy, że poprzedni rok w tym zakresie 
był rekordowy tak w kraju, jak i w Gmi-

nie Radziejowice. Wszystko wskazuje, że 
i w tym roku ten dramatyczny rekord zosta-
nie pobity.

Na początku 2021 roku najwięcej 
mieszkańców miały: Korytów A – 778; Ra-
dziejowice – 719; Korytów – 462; Tartak 
Brzózki – 428; Radziejowice Parcel – 337; 
Krze Duże – 317; Kuklówka Zarzeczna 
– 254; Adamów Parcel – 223; Adamów Wieś 
– 200; Słabomierz – 199; Budy Józefowskie 
– 196; Chroboty – 188; Kamionka – 164; 
Nowe Budy – 153. Te liczby zmieniły się 
w niewielkim stopniu.                                    at

2

OTRZYMALIŚMY PRAWIE 
6 MILIONÓW WSPARCIA 

Pod koniec tego roku Gmina Radziejo-
wice otrzymała środki zewnętrzne – wspar-
cie finansowe na szereg samorządowych 
przedsięwzięć. Oprócz kwoty 4.121.90 zł z 
Rządowego Funduszu Polski Ład Program 
Inwestycji Strategicznych, Minister Finan-
sów przyznał Gminie Radziejowice:

  kwotę 300.000 zł na uzupełnienie 
subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na 
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 kwotę 911.014,00 zł na uzupełnienie 

subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na 
wsparcie finansowe inwestycji w zakresie 
kanalizacji.

Miło jest nam Państwa poinformować, 
że Gmina Radziejowice w konkursie „Rosnąca 
Odporność” zajęła 2 miejsce wśród gmin po-
wiatu żyrardowskiego, z wynikiem 7,14 % za 
co otrzymała nagrodę w wysokości 500.000 
złotych. Środki te zostaną przeznaczone na 
wszelkie czynności związane ze zwalczaniem 
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
się, pro� laktyką oraz zwalczaniem skutków, 
w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom, 
którzy się zaszczepili. Zachęcamy także 
wszystkich niezdecydowanych, by skorzy-
stali z możliwości zaszczepienia się. Można to 
zrobić m.in. w Przychodni w Radziejowicach, 
przy ul. Słonecznej 2. Zapisy oraz szczegółowe 
informacje pod nr tel.: 46 857 71 17.
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Bardzo ważne i owocne spotkanie u marszałka

Gmina radziejowice z 4-milionowym wsparciem
P o l s k i  Ł a d  –  d o f i n a n s o w a n i e  d o  s t r a ż n i c y  w  K u k l ó w c e  i  S U W - u  w  R a d z i e j o w i c a c h

W poniedziałek 8 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego od-
było się spotkanie Marszałka Województwa Adama Struzika, Dyrektora Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich Grzegorza Obłękowskiego z przedstawicielami gminy Radziejowice 
Wójtem Urszulą Ciężką jej zastępcą Arturem Jankowskim oraz przedstawicielami mieszkańców 
– Kazimierzem Drążkiewiczem i Grzegorzem Wicińskim. 

W środę 27 października przed Urzędem Gminy w Radzie-
jowicach, Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, zarazem Wicemi-
nister Aktywów Państwowych – przekazał Wójtowi Gminy 
Radziejowice Urszuli Ciężkiej w obecności jej Zastępcy Ar-
tura Janowskiego symboliczną promesę Rządowego Fundu-
szu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 
4.121.990 złotych.

Spotkanie samorządowców z Gminy Ra-
dziejowice z Marszałkiem Województwa Mazo- 
wieckiego dotyczyło spraw istotnych dla miesz-
kańców gminy – w tym realizacji inwestycji po-
legającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 pomiędzy 
miejscowościami – Radziejowice – Adamów
-Wieś, o którą Gmina Radziejowice wielokrotnie 
wnioskowała i zabiegała. 

Przed trzema laty – z uwagi na niewystar-
czające fundusze, budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 od Radzie-
jowic do Adamowa-Wsi – nie ujęto w planach 
przebudowy drogi wojewódzkiej 579, rozpoczę-
tej w 2019 roku.

Próbowano ją wykonać w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza. Ponieważ wnio- 
sków do budżetu obywatelskiego nie mogą 

składać jednostki samorządu terytorialnego  
ani ich organy, dlatego Wójt Gminy Radziejowi- 
ce – Urszula Ciężka, jako osoba prywatna  
i mieszkaniec gminy – mając poparcie po- 
nad 50 mieszkańców, złożyła projekt wybudo-
wania takiej ścieżki, do Obywatelskiego Budże-
tu Mazowsza – 2021. We wniosku uzasadniono, 
że realizacja tej inwestycji poprawi bezpieczeń-
stwo pieszych i rowerzystów i pozwoli miesz-
kańcom dojeżdżać do pracy oraz szkoły, a także 
zwiększy popularność turystyki rowerowej. 
Jednak projekt nie został zaakceptowany, gdyż 
ten odcinek drogi, po modernizacji dalej jest  
w trakcie uzyskiwana pozwolenia na użytko-
wanie i nie mógł być uwzględniony w ramach 
BOM. 

Mając na uwadze jak ważna jest dla miesz- 
kańców ta inwestycja – czego wyrazem było 

Dotychczas Gmina Radziejowice nie 
mogła mówić o hojności rządo-

wych programów pomocowych. Nie zawsze 
przemawiały, podkreślane we wnioskach 
pomocowych fakty, że znajduje się ona na ob-
szarze, gdzie dominuje działalność związana  
z turystyką i działalnością rekreacyjną. W okre- 
sie pandemii trudno było liczyć właścicielom  
podmiotów gospodarczych na zyski, a samo-
rządowi gminnemu na podatki. Dlatego liczo-
no na środki z Polskiego Ładu i dzięki zabiegom 
Pani Wójt – otrzymano je. 

Teraz Gmina Radziejowice może dyspo- 
nować ponad 4 milionowym dofinansowa- 
niem z Programu Inwestycji Strategicznych  
Polski Ład. Dzięki staraniom władz gminy  
w pierwszym naborze złożone wnioski  
otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 
4.121.990 złotych. Na liście projektów, które 
doczekały się dofinansowania znalazły się 
dwa z trzech wniosków złożonych przez 
Gminę Radziejowice.

2.808.756 złotych zostanie przeznaczone 
na: „Budowę budynku strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej”.

Zgodnie z projektem na parterze budynku 
będą znajdowały się m.in.: garaż na 4 samo- 
chody pożarnicze, szatnia z umywalnią, maga-
zyny, dyżurka, pralnia z suszarnią oraz warsz-
tat. Na piętrze znajdować się będą m.in. sala 
spotkań, pomieszczenia socjalne, magazyny 
oraz kotłownia gazowa. Ponadto na terenie 
strażnicy wybudowana zostanie droga we-
wnętrzna zakończona parkingiem i placem 
manewrowym.

1.313.234 złotych zostanie przeznaczo-
ne na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody  
w miejscowości Radziejowice – etap II.

Inwestycja obejmuje m.in: przebudowę  
i termomodernizację budynku Stacji Uzdatnia-
nia Wody SUW; zmianę technologii uzdatnia- 
nia wody wraz z wprowadzeniem nowych 
rozwiązań technologicznych (automatyzacja 
pracy SUW), przebudowę instalacji kanali-
zacji w obrębie fundamentu budynku SUW; 
przebudowę instalacji sanitarnych w budynku  
SUW, wymianę złóż filtracyjnych, zmianę  
średnicy przewodu wodociągowego pomiędzy  
SUW a siecią wodociągową. Wykonane zosta- 
ną również prace związane z zagospodarowa-

niem terenu, utwardzone zostaną dojścia i do-
jazdy, wymienione zostaną także ogrodzenia.

– Mam bardzo dobrą informację dla  
mieszkańców Gminy Radziejowice. Podczas  
spotkania z Wójt Gminy Radziejowice Urszulą  
Ciężką i jej zastępcą Arturem Jankowskim  
przekazałem włodarzom tej gminy promesę  
na 4.121.990 złotych. Są to środki z Rządowe- 
go Programu Polski Ład Inwestycje Strategicz- 
ne, a w przypadku gminy Radziejowice będą  
one przeznaczone na długo oczekiwane roz- 
poczęcie budowy strażnicy w Kuklówce Za- 
rzecznej i na drugą inwestycję, jakże potrzeb- 
ną mieszkańcom Radziejowic i okolicznych 
miejscowości – Stację Uzdatniania Wody 

– powiedział Wiceminister Aktywów Pań-
stwowych, Maciej Małecki po wizycie.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych ma na celu dofi- 
nansowanie projektów inwestycyjnych reali- 
zowanych przez gminy, powiaty i miasta lub  
ich związki w całej Polsce. Program realizo-
wany jest poprzez promesy inwestycyjne 
udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego. Wysokość bezzwrotnego dofinanso- 
wania jest zależna od obszaru priorytetowego, 
w którym mieści się planowana inwestycja.

Gmina Radziejowice również przystąpi do 
drugiego etapu Polskiego Ładu, aby pozyskać 
dofinasowanie do kolejnych przedsięwzięć 
samorządowych.                                                     AT

liczne poparcie wniosku oraz duże zaangażo-
wanie Sołtysa Adamowa Wsi – Grzegorza Wi-
cińskiego i osób go wspierających, władze gmi-
ny zwróciły się z prośbą do Marszałka Adama 
Struzika o spotkanie w celu przedyskutowania 

możliwości sfinansowania jej budowy z budże-
tu województwa mazowieckiego. 

W poniedziałek 8 listopada na ten temat 
odbyły się rozmowy w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego. 

(dokończenie na str. 4)
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W roku 2022 W samorządzie staWiają na rozWój
Rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy Radziejowice 
– Arturem Jankowskim

G m i n a  R a d z i e j o w i c e  j e s t  w  k r a j o w e j  c z o ł ó w c e  i n w e s t y c y j n e j

– W Gminie Radziejowice trwają 
prace nad projektem Budżetu Gminy na 
rok 2022. Jakie są jego założenia?

– Będzie on porównywalny z tegorocz-
nym, już nieomal zrealizowanym - budżetem 
naszej gminy. W roku 2022 – po stronie do-
chodów – przewidujemy kwotę w granicach 
41 milionów złotych, natomiast wydatki są 
zaplanowane na kwotę blisko 54 miliony 
złotych. W naszym projekcie uchwały bu-
dżetowej na samorządowe przedsięwzięcia 
zaplanowaliśmy – przynajmniej na ten mo- 
ment – około 8,5 milinów złotych. Te wydatki  
majątkowe stanowią ok. 19 procent naszych 
dochodów budżetowych. Jestem przekonany,  
że w bilansie całego następnego roku ta kwo- 
ta może przekroczyć 10 milionów złotych. Nie  
tylko na Mazowszu, ale też i w skali kraju,  
jesteśmy w czołówce samorządów – w za-
kresie proporcji wydatków majątkowych 
w stosunku do dochodów budżetowych  
i przeliczeniu tych środków inwestycyjnych na 
jednego mieszkańca.

– Porozmawiajmy o inwestycjach sa-
morządowych, które będą realizowane 
na terenie Gminy Radziejowice. Zacznij-
my, chyba od najważniejszego zadania 
– modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 
w Radziejowicach.

– Przede wszystkim będą kontynuowa-
ne zadania, które zostały rozpoczęte w roku 
2021. Będzie to dokończenie pierwszego 
etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 
w Radziejowicach oraz rozpoczęcie drugiego 
etapu tego przedsięwzięcia – z zakresu mo-
dernizacji budynku i technologii. Na ten cel 
– mam na myśli drugi etap – otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 
w wysokości ponad 1,3 miliona złotych. Z ta-
kiego wsparcia jesteśmy bardzo zadowoleni, 

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 za-
kresu inwestycyjnego i bez wspomnianego 
dofinansowania – a trzeba zaznaczyć, że ono 
wynosi 95 procent. Decydując się na to przed-
sięwzięcie chcieliśmy zapobiec sytuacjom 
związanym z niedoborem wody, ale najważ-
niejsze  było zapewnienie mieszkańcom bar-
dzo dobrej jakości wody. Ta cała inwestycja 
zostanie zakończona w roku 2022.

– Ważne są także inwestycje oświa-
towe…

– Dużym przedsięwzięciem oświato-
wym jest rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Kuklówce Radziejowickiej, rozpoczęta na 
początku tego roku. Nieustanie i zgodnie  
z aktualnym harmonogramem są prowadzo-
ne prace. Mamy zapewnienie, że do końca 
tego roku nowy budynek zostanie zakończo-
ny w stanie surowym. Natomiast finał tego 
samorządowego zadania oświatowego po-
winien nastąpić do połowy następnego roku,  
aby uczniowie rozpoczynający nowy rok 
szkolny 2022/2023 – mieli już do swojej 
dyspozycji dodatkową salę lekcyjną, zaplecze 
sanitarno-szatniowe oraz windę dla osób  
z niepełnosprawnościami.

Innym, aktualnie realizowanym zada-
niem oświatowym jest budowa kompleksu 
sportowego przy Szkole Podstawowej w Ra-
dziejowicach, za kwotę 1,35 miliona złotych. 
W tym roku – w połowie września, z wyko-
nawcą tego przedsięwzięcia została podpi-
sana  umowa i jest ona realizowana zgodnie  
z aktualnie przyjętym harmonogramem prac. 
Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zaplanowa-
ny termin zakończenia tej oświatowo-sporto-
wej inwestycji to połowa przyszłego roku. 

Myślę, że uczniowie będą mogli skorzystać  
z boiska wraz z infrastrukturą jeszcze podczas 
przyszłorocznych wakacji… Warto dodać, 
że w ramach realizacji tego zadania zostanie 
wykonane odwodnienie terenu objętego 
inwestycją oraz przebudowa odcinka drogi  
– wyjazdowej przy hali sportowej.

– Gmina Radziejowice otrzymała 
też środki z Polskiego Ładu na budowę 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kuklówce Zarzecznej…

– Tak, nasze starania okazały się skutecz-
ne i jest to bardzo duże kwota – około 2,8 
milina złotych i odnosi się do bardzo długo 
wyczekiwanej inwestycji przez społeczności 
obydwu Kuklówek – Zarzecznej i Radziejo- 
wickiej. Jest to budowa strażnicy OSP w Ku-
klówce Zarzecznej – kluczowej inwestycji dla 
tamtego regionu, gdyż miejscowa jednost-
ka straży pożarnej – jedyna w tym rejonie  
– użytkuje budynki w bardzo złym stanie 
technicznym. Jako samorząd, znając tę sytu- 
ację i oczekiwania miejscowej społeczności, 
złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu 
Polski Lad – Programu Inwestycji Strategicz-
nych o dofinansowanie tej inwestycji i otrzy-

maliśmy wspomnianą kwotę 2,8 miliona 
złotych. Inwestycja rozpocznie się w nadcho-
dzącym roku.

– Można byłoby długo rozmawiać 
o innych inwestycyjnych potrzebach  
w Gminie Radziejowice. Jednak najważ-
niejsze są drogi, o czym nieustannie 
przypominają mieszkańcy.

– Rzeczywiście cały czas mamy na uwa-
dze naszą infrastrukturę drogową i na ten 
cel, oprócz funduszy z dochodów własnych, 
zabiegamy o dofinasowania z zewnętrznych 
źródeł związanych z modernizacją i budową 
dróg. W tym roku na terenie naszej gminy  
– na ten cel, zostało przeznaczone około dwa  
miliony złotych i jestem przekonany, że  
w przyszłym roku nie będzie to mniej pienię-
dzy przeznaczonych na te ważne samorządo-
we zadania. Potrzeby są bardzo duże, mamy 
uzgodnione założenia i harmonogram inwe-
stycyjnego planu drogowego. Zapewniam, że 
robimy wszystko, aby również i w tym zakre-
sie nastąpiła radykalna poprawa.

– Dziękuję za rozmowę 
Tadeusz Sułek

Marszałek Adam Struzik wyraził pełną 
akceptację dla realizacji tego przedsięwzię-
cia i zapewnił o uruchomieniu prac pro-
jektowych już w I kwartale 2022 roku, zaś 
sama budowa ścieżki i jej oddanie do użytku  
zaplanowane byłoby na rok 2023.

W trakcie spotkania rozmawiano także  
o konieczności poprawy bezpieczeństwa 
komunikacyjnego w ciągu drogi 579 na od-
cinku od Ronda Jerzego Waldorffa do ronda  
pod trasą S8. Zwrócono uwagę na zwiększo- 

ny ruch w związku ze zlokalizowaniem  
marketu Biedronka i brak przejść dla pie-
szych w tym miejscu. Ponadto zasygnalizo-
wano, że jest brak połączenia drogi serwiso-
wej od strony zachodniej  miejscowości Krze, 
z drogą 579 i trasą S8 i należałoby znaleźć 
rozwiązanie, aby wyprowadzić ruch ciężkich 
pojazdów z ominięciem ul. Kubickiego, przy 
której znajdują się m.in.: zabytkowy kościół, 
urząd gminy, szkoła podstawowa, gminne 
przedszkole oraz poczta.

Innym ważnym tematem spotkania była 
kwestia inwestycji planowanych na terenie 
gminy Mszczonów, tuż przy granicy z gminą 
Radziejowice – związanych z gospodarką 
odpadami, których skala i skumulowanie 
budzi ogromne obawy mieszkańców oraz 
wątpliwości związane z procedurami admi-
nistracyjnymi, w tym m.in. uzyskania opinii 
Marszałka oraz wydania pozwoleń zintegro-
wanych na takie przedsięwzięcia.                RA

Bardzo Ważne i oWocne spotkanie u marszałka (dokończenie ze str. 3)
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OddanO hOłd bOhaterOm naszej niepOdległOści
W Radziejowicach trady-

cyjnie obchodzono Święto 
Niepodległości, upamięt-
niające 11 listopada 1918 
roku, kiedy Polska po 123 
latach zaborów, odzyskała 
wolność i ponownie powró-
ciła na mapę Europy. W tej 
intencji została odprawio-
na msza święta w kościele 
parafialnym p.w. św. Kazi-
mierza Królewicza. Po na-
bożeństwie jego uczestnicy 
wspólnie odśpiewali Hymn 
Narodowy i niepodległo-
ściowy korowód, z flagami 
narodowymi przeszedł pod 
pomnik upamiętniający bo-
haterów z walk 1914-1920. 

1 0 3 - r o c z n i c a  O d z y s k a n i a  N i e p o d l e g ł o ś c i  -  1 1  l i s t o p a d a  2 0 2 1  w  R a d z i e j o w i c a c h

Radziejowickie obchody 103 rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości 
rozpoczęły się od mszy św. w kościele para-
fialnym. Uroczystość celebrował ks. prałat 
Henryk Andrzejewski. – ...Dzisiaj wszystkie 
nasze modlitwy składamy w intencji tych, któ-
rzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, kierując 
do nich nasze błogosławieństwa... – mówił 
proboszcz parafii.

– Z wielką dumą i otwartym sercem 
obchodzimy Święto Niepodległości 11 Listo-
pada. Jest to upamiętnienie roku 1918, kiedy 
po 123 latach niewoli odzyskiwano Niepod-
ległość przez Polskę. To wtedy Naród Polski 
uświadomił sobie, że żyjemy w wolnym kraju 
i pojawił się nastrój głębokiego wzruszenia 
i entuzjazmu w całym kraju… Odzyskiwanie 

przez Naród Polski Niepodległości związane 
było z postacią Józefa  Piłsudskiego, Wodza 
Narodu Polskiego. To on mówił: „…Naród, 
który traci pamięć przestaje być narodem, staje 
się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących 
dane terytorium”. Ten narodowy bohater też 
mówił: „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej 
napiszą ją za was inni, i będzie źle…” Czy te 
słowa odnoszą się do dzisiejszych czasów, które 
są również przepojone wielkim niepokojem?... 
Często w takich okolicznościach powtarzamy 
słowa, że wolność nie jest dana nam raz na za-
wsze, że trzeba o nią dbać i ją pielęgnować… 
Dziękuję ks. prałatowi Henrykowi Andrzejew- 
skiemu, pocztom sztandarowym straży i ra-
dziejowickiej szkoły, prezesom OSP i strażakom 
z Radziejowic i Korytowa, Przewodniczącej 

Grażynie Górce i Zastępcy Wójta Arturowi 
Jankowskiemu, Chórowi Gaudeamus, a także 
mieszkańcom Gminy Radziejowice za wspólne 
uczczenie Święta Narodowego Dnia Niepodle-
głości 11 Listopada…– mówiła Wójt Gminy 
Radziejowice Urszula Ciężka.

Po uroczystości kościelnej, o godzinie 
12.00, zebrani wraz z Chórem Gaudeamus, 
odśpiewali Hymn Państwowy. Był to gest 
okazania patriotyzmu, jedności, solidarności 
i zgodnej współpracy całego społeczeństwa.

Po mszy świętej, jej uczestnicy wraz  
z przedstawicielami władz samorządowych 
i pocztami sztandarowymi przeszli pod po-
mnik w centrum Radziejowic – poświęcony 
poległym w walkach o niepodległość w latach 
1914-1920. Przy pomniku pamięci – przed-

stawiciele władz samorządowych: Wójt Ur- 
szula Ciężka, jej Zastępca Artur Jankowski 
i Przewodnicząca Grażyna Górka, a także de-
legacja PSL z prezesami – Kazimierzem Drąż- 
kiewiczem i Jerzym Koźlickim złożyli wieńce 
kwiatów. Tradycyjnie zapalono białe i czer-
wone znicze symbolizujące hołd tym, którzy 
zrealizowali marzenia i dążenia Polaków  
o Niepodległości.

Już w przeddzień Święta Niepodległości 
11 listopada ulice Radziejowic i innych miej-
scowości zostały udekorowane biało-czer-
wonymi flagami narodowymi. Mieszkańcy 
pamiętali o tym, aby zapalić znicze w miej-
scach symbolizujących tych, którzy walczyli  
i oddawali życie za wojną Polskę.                   T.S.
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Dzień eDukacji NaroDowej w GmiNie raDziejowice

Byli, są i BęDą... Pamiętają mikołajkowe sPotkaNie z Pisarką 
W Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej, z oka-

zji 103 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości 11 Listo-
pada została zorganizowana uroczystość poświęcona pamię-
ci bohaterów z okresu, kiedy Polacy przez 123 lata walczyli  
o Niepodległość. Wspominano także czas, kiedy w minionym 
stuleciu ciągle o nią walczono i jej broniono. Na szkolnej scenie 
wystąpili uczniowie, którzy wykonywali znane pieśni i wiersze 
patriotyczne, poruszające serca i powodujące łzy wzruszenia.

Każda ze szkół prowadzonych przez gmi-
nę Radziejowice zorganizowała wewnętrzne 
obchody tegorocznego święta. W placówkach 
odbyły się uroczyste apele, na których gościła 
Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice. 
Pani Wójt osobiście dziękowała wszystkim 
osobom zaangażowanym w pracę na rzecz 
radziejowickiej edukacji, za ich codzienny trud,  
a szczególnie w minionym roku szkolnym, który 
przebiegał w czasie trwającej pandemii korona-
wirusa SARS-CoV-2, za zapewnienie uczniom 
bezpieczeństwa w tym trudnym okresie oraz za 
realizację podstawy programowej – pomimo 
trwającej przez kilka miesięcy pracy zdalnej. 

W Szkole Podstawowej im. Józefa Cheł-
mońskiego w Kuklówce Radziejowickiej 
jednocześnie odbyło się uroczyste pasowanie 
uczniów klasy pierwszej oraz pasowanie na 
przedszkolaka w oddziale przedszkolnym.  
W Szkole Podstawowej im. Władysława 
Rdzanowskiego w Radziejowicach apel oko-
licznościowy uświetniła Gala Uskrzydlonych, 
a uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Korytowie A wykonali 
humorystyczne przedstawienie dedykowane 
nauczycielom i pracownikom szkoły.

Beata Kalina – Dyrektor Gminnego 
Centrum Oświaty w Radziejowicach 

Życzenia z okazji Dnia eDukacji naroDowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Urszula Ciężka skierowała  
do środowiska oświatowego życzenia okolicznościowe.

 
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, 

Wychowawcy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty, które upamiętnia 
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Dzisiejszy 
świat, w którym żyjemy tworzą pokolenia mające w pamięci swoich wybitnych pedagogów, od 
których czerpały, czerpią i będą czerpać wiedzę oraz wzorce na dalsze życie.

Dzień Edukacji Narodowej to ważna data nie tylko dla Pracowników Oświaty, to także dzień  
w którym Rodzice i każdy z nas może docenić tych, którzy na co dzień służą wiedzą i umiejętnościa-
mi, aby w młodych ludziach zaszczepiać potrzebę odkrywania świata i rozwijania swoich talentów.

Dziękuję Państwu za codzienną pracę. To dzięki Państwa zaangażowaniu, marzenia i plany 
naszych dzieci zmieniają się w rzeczywistość, co jest świadectwem Waszego sukcesu i dobrze wy-
konanej pracy pedagogicznej. Dzięki Wam, absolwenci naszych szkół wyrastają na wartościowych 
obywateli i odnoszą sukcesy w świecie dorosłych.

Za nami kolejny rok szkolny, który przebiegał w czasie trwającej pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2. Niewątpliwie dla wszystkich z nas był to czas pełen wyzwań i ponadprzeciętnego 
zaangażowania na różnych polach. Słowa szczególnego uznania kieruję do Dyrektorów, Nauczycieli 
oraz Pracowników administracji i obsługi. To właśnie dzięki Państwu możliwe było zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom oraz realizacja podstawy programowej, pomimo trwającej przez kilka 
miesięcy pracy zdalnej. Bardzo serdecznie dziękuję za ten trud.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz radzie-
jowickiej edukacji życzę wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. Za sprawą Państwa 
doświadczenia wspólnie tworzymy mądre, bardziej świadome i odpowiedzialne społeczeństwo, 
które będzie świadczyć o przyszłości naszej małej ojczyzny.

Życzę Państwu zdrowia i wszystkiego, co najlepsze.
Wójt Gminy Radziejowice

Urszula Ciężka

W tym dniu występujący na scenie byli 
„Szarą piechotą” i „Pierwszą brygadą”. Byli hi-
storią i teraźniejszością... – Byliśmy,  jesteśmy  
i będziemy... bo pamiętamy – mówili młodzi ar-
tyści - uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jo-
zefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowic-
kiej. Celem takiego spektaklu patriotycznego  
i wokalno-muzycznego było pokazanie piękna 
artystycznego, patriotyzmu i dziedzictwa naro-
dowego po wielkich ludziach, bohaterach i pa-
triotach, którzy często oddawali życie, walcząc 
o wolność i Niepodległość Polski. Ze szkolnej 
sceny rozbrzmiewały pieśni płynące przed laty 

 z bitewnych pól, leśnych bezdroży, za więzien-
nych krat i podczas robotniczych protestów.  
Za przygotowanie uczniów odpowiedzialne 
były historyk – B. Bartkowicz i opiekun koła 
teatralnego E. Kamińska.

Swoją miłość do ojczyzny w aranżacjach 
muzycznych zaprezentowały też przedszko-
laki przygotowane przez wychowawczynię  
– S. Marcinowską. Swój autorski występ mu-
zyczny przedstawili uczniowie klasy 4. Wszyscy 
otrzymali ogromne brawa.

Uroczystość była piękną lekcją patrio-
tyzmu.

Poniedziałek 6 grudnia był dniem wyjątko-
wym dla najmłodszych i najstarszych uczniów 
Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowic-
kiej. W murach tej znanej placówki oświatowej 
również nie zabrakło niespodzianek. Uczniowie 
ubrani w mikołajowe i śnieżne barwy powitali 
gościa – pisarkę Anetę Krasińską. Gość jest zna-
ną postacią w świecie literackim, autorka kilku-
nastu powieści, chociaż debiutowała zupełnie 
niedawno, w roku 2015. Jak mówi o sobie  
– jest z wykształcenia  humanistką, z zamiłowa-
nia pisarką, ale też i podróżniczka, ogrodniczką  
i miłośniczką sztuk wszelakich. Autorka podczas 

spotkania opowiedziała o procesie wydawni-
czym książek, a także o inspiracjach, pomysłach 
na nowe publikacje książkowe. Pisarka przy-
znała, że zaraziła młodych uczniów swoją pasją   
w czasie warsztatów pisarskich. 

Tego dnia – 6 grudnia, Miokołaj wraz  
z pomocniczkami z klasy 6 rozdał uczniom i na-
uczycielom upominki od Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej. 
Wszyscy przebrani dziś uczniowie wzięli udział 
w konkursie na najładniejszy mikołajkowy strój. 
Zwyciężyła Amelka z kl. 1 i Wiktor z kl. 3.
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S z k o ł a  P o d s t a w o w a  i m .  K o r n e l a  M a k u s z y ń s k i e g o  w  K o r y t o w i e  A

S z k o ł a  P o d s t a w o w a  i m .  W ł .  R a d z a n o w s k i e g o  w  R a d z i e j o w i c a c h

Dzień eDukacji NaroDowej w GmiNie raDziejowice

woloNtariusze Na raDziejowickim cmeNtarzu

rozpoczęli rozwijać swoje uczNiowskie skrzyDła
W czwartek 18 listopada pierwszaki ze Szkoły Podstawowej 

im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie miały swoje święto 
ślubowanie na ucznia. Z utęsknieniem czekały na to wydarze-
nie i intensywnie się do niego przygotowywały. 

Uroczystość rozpoczęła się od wprowa-
dzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu 
narodowego przez zebranych. Najbardziej 
donośnie „Mazurka Dąbrowskiego” śpiewali 
pierwszoklasiści, którzy w tym dniu oficjalnie 
byli przyjmowani do społeczności szkolnej. 

W szkolnej hali sportowej zebrali się rodzi-
ce bohaterów tego dnia, którzy towarzyszyli 
swoim pociechom w tym ważnym dla nich 
dniu, a o nim w rodzinnych domach mówiono 
już od blisko dwóch miesięcy.  Na widowni nie 
zabrakło uczniów starszych klas, przypominają-
cych sobie jak to niedawno oni stali w miejscu 
dzisiejszych pierwszaków. Była także obecna 
Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka a tak-
że sołtys sołectwa Korytów A – Tomasz Dere-
wenda. Uroczystość prowadzili uczniowie klasy 
IVA – Antonina Kalata, Bogusław Grzejszczak  
i Rafał Rdest.  

Uczniowie pierwszej klasy od początku 
roku szkolnego byli przygotowywani przez 
swoją wychowawczynię Agnieszkę Owczarek 

i innych nauczycieli – do tego ważnego dnia. 
Duże brawa otrzymali za przedstawienie,  
w którym był zawarty ciekawy repertuar słow-
no-muzyczny, mówiący o ich pierwszych wra-
żeniach w szkole oraz o tym, jaką mają tutaj 
wspaniałą atmosferę. Zapewniali też, że będą 
dobrymi uczniami i przyczynią się do tego, iż 

szkoła i rodzice będą z nich dumni.  Trzeba przy-
znać, że robili to bez większej tremy i z uśmie-
chem na twarzach przyjmowano ich pierwszą 
grę aktorską na szkolnej scenie.

Dyrektor szkoły Elżbieta Błażejewska zanim 
rozpoczęła pasowanie pierwszoklasistów sym-
bolicznym ołówekiem, m.in. powiedziała: –… 
Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele poma-
gają im je rozwinąć… – cytując słowa Janusza 
Korczaka i zapewniając rodziców, że w tej szkole 
uczniowie będą mieli możliwości wszechstron-
nego rozwoju. Potem, po przeczytaniu tekstu 
ślubowania usłyszeliśmy głośne „Ślubujemy”. 
Następnie pani dyrektor pasowała wszystkich 
pierwszaków na uczniów szkoły. Dzieci otrzy-
mały też swoje pierwsze legitymacje szkolne. 

Przyszła też kolej na prezenty od rodziców i spo-
łeczności szkolnej. Natomiast pierwszoklasiści 
byli najbardziej szczęśliwi, kiedy Wójt Gminy Ra-
dziejowice – Urszula Ciężka wręczyła im szkolne 
plecaki. …– Gratuluję rodzicom tak wspaniałych  
i zdolnych dzieci i myślę, że szkoła będzie miała 
wiele powodów do dumy z tak wspaniałych 
uczniów. Było mi bardzo miło słyszeć, kiedy nowi 
uczniowie wykazali się taką znajomością tekstu 
hymnu narodowego. Gratuluję świetnego przy-
gotowania najmłodszych członków społeczności 
szkolnej do dzisiejszego dnia…– mówiła wójt 
gminy. 

To był radosny dzień dla całej społeczności 
korytowskiej szkoły, po której pozostaną miłe 
wspomnienia i zdjęcia klasowej rodziny szkolnej.

Przed Świętem Zmarłych uczniowie  
z klasy  8a, w ramach działań szkolnego wo-
lontariatu porządkowali opuszczone groby  
i ich otoczenie na radziejowickim cmentarzu. 
Okazuje się, że takich miejsc – opuszczonych 
mogił jest dosyć dużo i młodzi ludzie musieli 
włożyć niemały wysiłek, aby uporządkować 
wszystkie takie miejsca.

Wśród mogił były też i te, na które zwró 
cono uwagę, gdyż należały do osób zasłu-
żonych, a z często już zniszczonych napisów 
wynikało, że zapisali się w miejscowej hi-
storii. Jak podkreślali opiekunowie i mówili  
do młodzieży – wszystkim zmarłym ludziom  
należy się szczególny szacunek i hołd. Nie-

stety czas płynie bardzo szybko i wraz z jego 
biegiem, wiele grobów staje się opuszczo-
nych i zaniedbanych. Dlatego uczniowie 
z radziejowickiej szkoły w ramach akcji 
„Wolontariat – warto pomagać” sprzątają 
miejsca o których przestano pamiętać. Ko-
lejny raz robili to w tym roku przed Dniem 
Wszystkich Świętych. 

Młodzież spisała się na medal i dzięki 
nim zostało posprzątanych kilkadziesiąt gro-
bów na radziejowickim cmentarzu. Podzię-
kowano również rodzicom – za wyposaże-
nie swoich dzieci – szkolnych wolontariuszy  
w niezbędny do pracy sprzęt.
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M i n ą ł  r o k  n o w e g o  P r z e d s z k o l a  i m .  J a n a  B r z e c h w y  w  R a d z i e j o w i c a c h 

W noWych murach jest dużo radości i aktyWności
W tym roku 14 grudnia Przedszkole im. Jana Brzechwy w Radziejowicach obchodziło swój mały jubileusz – rok działalności,  

a więc pobytu w murach nowoczesnego przedszkola, przekazanego im przez Władze Gminy w Radziejowicach. Teraz tutaj jest  
ich wspaniały drugi dom. W tej placówce jest zdecydowanie więcej możliwości do prowadzenia zajęć i organizacji przedszkolnych  
imprez cieszących serduszka dzieci i dających wiele powodów do radości i uśmiechu. O tym wszystkim bardzo chętnie opowiada 
dyrektor Małgorzata Wojnarowska. 

Dyrektor Małgorzata Wojnarowska 
wspomina, że przeprowadzenie 

się do nowego przedszkola była okazją do na-
dania mu imienia, w starym obiekcie nie było 
ku temu odpowiedniej atmosfery… Większość 
społeczność przedszkolnej uznała, że ponad-
czasowy poeta, bajkopisarz, autor m.in. „Kaczki 
Dziwaczki” - Jan Brzechwa, jest dla nich wspa-
niałym patronem. –… Przedszkole powinno 
mieć dużo radości, a wiersze naszego patrona są 
właśnie takie… – mówiła pani dyrektor. 

25. października – dzieci z Gminnego 
Przedszkola im. Jana Brzechwy w Radziejowi-
cach obchodziły Dzień Kundelka. Z tej okazji 
odwiedzili przedszkole szczególni goście – Łaj-
ka i Hapsik z opiekunami, rodzicami przedszko-
laków. Okazuje się, że psy – porzucone i nie-
szczęśliwe, zostały wzięte ze schroniska i teraz 
zostały wielkimi przyjaciółmi rodziny.

Z okazji Święta Niepodległości 11 Listopa-
da, najstarsze grupy – Jeżyki i Lwiątka – przy-
gotowały występ dla młodszych kolegów. Było 
to również jedno z zadań Międzynarodowego 
Projektu „Piękna Nasza Polska Cała”, w którym 
biorą udział obie grupy. Z związku z zagro-
żeniem covidowym, występ był oglądany na 
tablicach interaktywnych i w mediach społecz-
nościowych. 

25 listopada – dzieci w z wielką radością  
i z zaangażowaniem we wszystkich grupach ob-
chodziły Dzień Pluszowego Misia. Każdy przy-
niósł z sobą swoją ulubioną maskotkę i był to 
wspaniały dzień w placówce, której patronuje 
znany bajkopisarz.

29 listopada – w Gminnym Przedszkolu 
im. Jana Brzechwy w Radziejowicach odbyły 
się Andrzejki – „Czary – mary, co za cuda”. 
Dzieci miały możliwość zapoznania się z polską 
tradycją i uczestniczenia w różnych zabawach, 

przygotowanych przez nauczycieli w poszcze-
gólnych grupach wiekowych. 

30 listopada – w najmłodszych grupach 
wiekowych „Papużki” i „Tygryski” odbyło się 
„Pasowanie na przedszkolaka”.

3 grudnia – dzieci z Gminnego Przed-
szkola im. Jana Brzechwy w Radziejowicach 
przygotowując się na przyjście Świąt Bożego 
Narodzenia, ubierały choinki w swoich salach. 
Został też ogłoszony konkurs na najpiękniejszą 
bombkę do choinki stojącej w przedszkolnym 
holu. Zwycięzcy zostali nagrodzeni, a upominki 
otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Teraz te 
wszystkie, piękne jodełkowe ozdoby cieszą oczy 
wchodzących do placówki im. Jana Brzechwy.

6 grudnia – zgodnie z tradycją przedszko-
la w Radziejowicach. Po raz pierwszy w murach 
nowej placówki – dzieci odwiedził Święty 
Mikołaj. Było dużo radości, gdyż w tym roku 
były „bogate” prezenty. Możliwe było to dzięki 
zaangażowaniu Rady Rodziców i sfinansowa-
niu przez nich niemałych wydatków – również  
i pomocą sponsora z dobrym sercem.

7 grudnia – grupa przedszkolaków „Jeżyki” 
wybrała się na wycieczkę do Fabryki Bombek 
w Piotrkowie Tryb., gdzie miała możliwość 
zapoznać się z etapami powstawania bombek  
i własnoręcznie wykonać te ozdoby choinkowe. 
To dało im impuls do uczestnictwa w przedszkol-
nych, jak i domowych warsztatach związanych  
z powstawaniem takich świątecznych ozdób.

8 grudnia – przedszkolaki miały spotka-
nie z pisarzami książek dla dzieci – Magdaleną  
i Arturem Maciakami. Byli zachęcani do sięga-
nia po książki i wspólnego czytania z rodzeń-
stwem, rodzicami i dziadkami.

Grupa Tygrysków uczestniczy w projekcie 
z integracji sensorycznej ,,Kraina zmysłów”.  
W ramach zajęć dzieci wykonywały masy sen-
soryczne m.in. z marchewki, dyni; wykonywały 
ćwiczenia na ścieżkach sensorycznych. 

To tylko jedne z wielu ostatnich wydarzeń, 
jakie miały miejsce w Gminnym Przedszkolu im. 
im. Jana Brzechwy w Radziejowicach.            TA
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K u l t u r a  B l i s k o  Z i e m i  –  O g r ó d  w  P o w o z o w n i

G m i n n a  B i b l i o t e k a  P u b l i c z n a  i m .  J a n a  P a w ł a  I I  w  R a d z i e j o w i c a c h

Zbudowano urokliwy Zakątek Z grZądkami
Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach 

– we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury, Funda-
cją Transformacją oraz Łukaszem Nowackim, nauczycielem 
permakultury, zrealizowało projekt: „Kultura Blisko Ziemi  
– ogród”. 

radosne 
andrZejki  
w „PowoZowni”

wielka orkiestra Zagra w radZiejowicach

wystąPiło14 recytatorów – „dla niePodległej”
Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Radziejowi-

cach była organizatorem IV Konkursu Recytatorskiego Poezji Pa-
triotycznej „Dla Niepodległej” w formule online.

W tym roku przy Gminnym Centrum Kultury „POWOZOWNIA”  
w Radziejowicach został założony Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, jego szefową jest Natalia Kuczyńska. Oprócz zbiórki pie-
niędzy przez wolontariuszy planują zorganizować małe wydarzenie 
w Gminie Radziejowice. Będzie to między innymi licytacja oraz wy-
stępy lokalnych artystów, którzy tworzą gdzieś w zaciszu domu i nie 
mają okazji pokazać się większej publiczności. 

– Wspólnie z młodzieżą ze szkoły podsta-
wowej im. Władysława Rdzanowskiego w Ra-
dziejowicach wraz z ich nauczycielką Wiolettą 
Czubą, zbudowaliśmy zakątek odosobnienia 
i relaksu otoczony grządkami roślin owoco-
wych. Trzeba sobie tylko wyobrazić, jak zasa-
dzone przez nas sztobry wierzbowe otulają go 
tworząc tunel i jak wspaniale będzie pachnieć  
i smakować wizyta w ogródku. To już w przy-
szłym roku. Teraz trzeba tylko poczekać, aż 
wszystko pięknie urośnie, aby potem korzy-
stać z uroków zieleni, bliskości natury, owo-
cowego ogródka stworzonego z naturalnych 
materiałów potencjalnie niepotrzebnych 
nikomu odzyskanych od lokalnych rolników 
i ludzi dobrej woli… – poinformowała dy-
rektor GCK „Powozownia” w Radziejowicach 
Daria Doleżyczek.

W dniu 30 listopada w Gminie Radzie-
jowice wspólnie świętowano Andrzejki. Była 
to wspaniała zabawa, z której najbardziej 
cieszyli się najmłodsi mieszkańcy gminy. 
Były tańce, wróżby, dużo radości i śmiechu.  

–…Dziękujemy za wasze przybycie, 
uśmiechnięte buzie, wesołe spojrzenia i miłe 
słowa. Dzięki temu wiemy, że ponownie war-
to pracować nad kolejnymi wydarzeniami, na 
które was wszystkich zapraszamy…– po-
wiedziała dyrektor Daria Doleżyczek.

Jury Konkursu Recytatorskiego Poezji Pa- 
triotycznej „Dla Niepodległej” , któremu prze- 
wodniczyła Danuta Niedzińska,  obejrzało 14 
prezentacji, uczniów szkół z terenu Gminy Ra- 
dziejowice. Panie jurorki poziom przygotowa- 
nia uczestników konkursu oceniły jako dobry.  
Z przyjemnością odnotowano, że są to recyta- 
cje wierszy nie tylko z klasyki polskiej poezji, 
ale i poetów z obecnego pokolenia. 

werdykt jury jest nastęPujący:
W kategorii klas I-III szkoły podsta-

wowej:

1. miejsce – Oliwia Sadowska; 
2. miejsce – Dawid Łygas;
3. miejsce – Stanisław Symela.

W kategorii klas IV-VI szkoły podsta-
wowej:

1. miejsce – Dawid Michałowski;
2. miejsce – Dagmara Dziekańska;
3. miejsce – Magdalena Filczak.

Przyznano w tej kategorii „Nagrodę spe-
cjalną” dla Anny Doszli za nowatorską prezen-
tację i jej pomysłową realizację.

Z okazji 30. Finału WOŚP w Radziejowi-
cach odbędzie się zbiórka pieniędzy przez 
wolontariuszy. W programie tej imprezy są 
zapowiadane występy lokalnych artystów, 
m. in. swój program zaprezentują uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Korytowie A, będzie też wernisaż 
„Alicja się nie nudzi...” Zaplanowano: licyta-
cję przedmiotów przekazanych przez part-
nerów Sztabu #6311, występ Izabeli Biliń-
skiej z Kamilem, Katarzyny Sroki, Marchewy 
& Magdy oraz pokaz Karate Tradycyjnego 
przez Nikobushi. Dodatkowymi atrakcjami 
będzie: kręcenie balonów, tatuaże broka-
towe, pokaz Salsy, Nazar z Origami, pokaz 
Pierwszej Pomocy przez OSP Korytów, po-
kaz sprzętu OSP Radziejowice. Strażacy będą 
również częstować grochówką.

W trakcie wydarzenia dzięki partnerowi 
OPTIKA dzieci i dorośli, którzy wezmą udział 
w wydarzeniu 30. Finału WOŚP w Radziejo-
wicach bezpłatnie będą miały badanie wzro- 
ku. Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana 
Pawła II w Radziejowicach organizuje lote-
rię, która będzie trwała od połowy grudnia 
do wyczerpania losów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
Radziejowic do udziału w imprezie!

Partnerami Sztabu WOŚP w Radziejo-
wicach #6311 są: Bottari Polska, OPTIKA, 
Nikobushi, Wierzbowe Ranczo, Pierogarnia 
Radziejowice, turystykamojapasja.pl, Ma-
xxGroup10, Maria Holubieva, Eugeniusz 
Jarkiewicz, Grupa Malarska POWOZOWNIA, 
Naturhouse Żyrardów, Hotel Afrodyta, OSP 
Korytów, OSP Radziejowice, Gminna Biblio-

Do budowy ogrodu zostały użyte takie ma-
teriały jak: zrębki z drzew liściastych, otoczaków 
z pobliskiego gospodarstwa rolnego, tektury  
z pobliskiego magazynu, komposty ze starych 
kompostowników. Uczestnicy tej akcji dowie-
dzieli się, jak zadbać o zrównoważony rozwój 
naszej planety, jak wykorzystać dostępne po-
wszechnie materiały do powtórnego użytku, 
by zbudować z nich samowystarczalny ogród, 
jak tworzyć wartościowy kompost i do czego go 
używać. To była dla młodzieży praktyczna lek-
cja ekologii, a wiedzę na ten temat zdobywali 
w działaniu. 

Na zakończenie projektu zorganizowano 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nie zabra-
kło również ciepłego posiłku gotowanego  
w kociołku węgierskim, jabłek pieczonych  
w popiele i gorącej herbaty z sokiem mali- 
nowym.                                                                     CKP 

W kategorii klas VII-VIII szkoły pod-
stawowej:

1. miejsce – Antonina Białobrzeska
Organizatorzy i jurorzy gratulują 

i dziękują wszystkim recytatorom, ich na-
uczycielom i rodzicom – za mobilizację  
w trudnym dla wszystkich okresie i udział  
w tym szczególnym konkursie.                     B.D.

teka Publiczna im. Jana Pawła II w Radzie-
jowicach, Sklep MARS, Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A, 
Urząd Gminy w Radziejowicach, GOPS w Ra-
dziejowicach, Szkoła Podstawowa im. Wła-
dysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskie-
go w Kuklówce Radziejowickiej. 

„Życie Żyrardowa” jest patronem me-
dialnym.

Zapraszam do śledzenia naszej strony na 
Facebooku, na której na bieżąco informuje-
my o naszych działaniach. Pozdrawiam

Natalia Kuczyńska Szef Sztabu #6311
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W Gminie Radziejowice jest coraz więcej par małżeńskich, które przeżywają z sobą pół wieku w szczęśliwym związku.  
W większości są to ludzie, od urodzenia związani z Ziemią Radziejowicką, ale w ostatnich latach – wśród jubilatów na tym jubi-
leuszowym „ślubnym kobiercu” jest coraz więcej osób, które tę przyjazną Gminę Radziejowice wybrały na swoje nowe miejsce 
do życia podczas „jesieni życia”. Już od wielu lat Wójt Gminy Radziejowice – Urszula Ciężka zaprasza jubilatów obchodzących 
50-lecie małżeństwa na wspólne świętowanie. Taka uroczystość odbyła się w poniedziałek – 6 grudnia w Gminnym Centrum 
Kultury „Powozownia” w Radziejowicach.

J u b i l e u s z  5 0 - l e c i a  p i ę c i u  p a r  m a ł ż e ń s k i c h  z  G m i n y  R a d z i e j o w i c e

Szczęście i miłość przySzły przed pół wiekiem

Mury Gminnego Centrum Kultury 
„Powozownia” w Radziejowi-

cach zawsze były i są gościnne, tego mogło 
doświadczyć pięć par jubilatów świętujących 
i z dumą szczycących się 50-letnim stażem 
małżeńskim. Była to w tym roku kolejna gru-
pa szczęśliwych ludzi, którzy miłości i będąc 
z sobą na dobre i złe, przeżyli pół wieku. 

Małgorzata Strzemieczna – Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego UG w Radziejowi-
cach – … Szanowni jubilaci dzisiejsza uro-
czystość i fakt wspólnego przeżycia ponad pół  
wieku, to dla was dowód na to, że miłość, 
wzajemne wsparcie, dobroć, zaufanie, praw-
dziwa przyjaźń - to cnoty nieśmiertelne. Dzi- 
siaj obchodzicie swoje osobiste święto i otrzy- 
mujecie „Medale za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”. Na żaden medal nie pracuje się tak 
długo – bo aż – 18.250 dni i nocy… Gratu-
lujemy wam tak długiego stażu małżeńskie-
go… – mówiła pani kierownik USC. 

Gratulacje i życzenia szczęśliwym ju-
bilatom złożyła Wójt Gminy Radziejowice 
– Urszula Ciężka. Podziękowała swoim 
mieszkańcom za wierne trwanie u boku 
swoich życiowych partnerów. – … Składam 
Państwu gratulacje związane z przeżyciem 50 
lat w waszych  szczęśliwych związkach mał-
żeńskich... Nie sztuką jest pokochać, sztuką 
jest wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół 
wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie 
łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki. 
Dziś dziękując Wam za wszystko, wyrażam 
swój podziw i uznanie. Życzę jak najlepszego 
zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opie-
ki najbliższych na wiele następnych lat… 
– mówiła pani wójt. 

Podczas takiej uroczystości tradycyjnie 
Wójt Urszula Ciężka, w towarzystwie kie-
rownika USC Małgorzaty Strzemiecznej, 
wręczyła jubilatom „Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę, jak i dyplomy z gratu-
lacjami i życzeniami od włodarza gminy. Do-
datkiem do dowodów uznania i wszystkich 
serdeczności były okazałe kwiaty – Gwiazdy 
Betlejemskie oraz Mikołajkowe prezenty 
małżeńskie od samorządowców. 

Z tej okazji były wzruszenia, gorące 
życzenia, tort szampan i masa wspomnień 
o pięknych latach z minionego 50-lecia. 
Wszyscy jubilaci z łezką w oku opowiadali, 
jak się poznali i pokochali i niedługo potem 
rozpoczęli szczęśliwe życie. Najczęściej po-
znawali się dzięki znajomym, na zabawach, 
weselach i podczas innych imprez. W każ-

dym z tych przypadków była to miłość od 
pierwszego wejrzenia... Potem najważniej-
szym dla nich była rodzina, wychowywanie 
i kształcenie dzieci, jak i zapewnienie im 
godnej przyszłości. Opowiadano o tym, co 
wydarzyło się szczególnego w życiu jubi-
latów na przestrzeni minionego pół wieku.  
Były to zabawne sytuacje, ale także i ciężka  
proza życia, kiedy było zmierzyć się z prze-
ciwnościami losu. – Nie mieliśmy drogi usła- 
nej różami, trzeba było ciężko pracować  
i żadna kasza z nieba nie chciała spadać. Jed-
nak wspomnienia są wspaniałe... – mówiła 
Danuta Niedzińska, nauczycielka z ponad 
40 letnim stażem pracy i b. dyrektor szkoły  
w Radziejowicach. Bożena Zubrzak, nauczy-
cielka z żyrardowskiej „dwójki” przyznała, że 
po zakończeniu pracy zawodowej z mężem 
osiedli w Gminie Radziejowice i są szczęśli-
wi. Inni jubilaci mówili, że w życiu zaznali 
dużo szczęścia – dzięki temu, że dobry los 
obdarzył się właśnie takimi życiowymi part-
nerami.

Szczęśliwymi jubilatami, którzy 6 grud-
nia wzięli udział w uroczystości dla jubila-
tów obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego byli:
¡ Stanisława i Lech Boczkowscy
¡ Danuta i Włodzimierz Niedzińscy
¡  Wiesława Zatycka-Smaga i Wojciech 

Smaga
¡ Stanisława i Kazimierz Ślesińscy
¡ Bożenna i Zbigniew Zubrzakowie      T.S.
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Wybrano noWe strażackie Władze 

obchody „ŚWięta seniora” Gminie radziejoWice 

W sobotę 23 października, w strażnicy OSP Korytów odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP. W zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Radziejowice i Miasta Żyrardów. Prezydium Zjazdu stanowili: dh Waldemar Suski – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, 
Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice, Grażyna Górka – Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice, dh Marek Leja – Wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radziejowicach, który przewodniczył obradom  i Justyna Klimaszewska 
– Sekretarz Zjazdu.

 

X I I  Z j a z d  O d d z i a ł u  G m i n n e g o  Z w i ą z k u  O c h o t n i c z y c h  S t r a ż y  P o ż a r n y c h  R P

Podczas obrad XII Zjazdu Oddziału Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP podsumowano pięcioletnią kadencję 
działalności Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP. W części wyborczej obrad wybrano: nowy 
Zarząd Oddziału Gminnego OSP, Komisję Re-
wizyjną oraz Delegatów na Zjazd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP.

Podczas strażackich obrad jednostki OSP 
z terenu działania Oddziału otrzymały wiele 
pochwał za dotychczasowy rozwój i działal-
ność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Przewodniczący Zebrania – Wiceprezes 
Zarządu Gminnego – Marek Leja wręczył 

osobom współpracującym z Zarządem oraz 
członkom ustępujących władz  podziękowa-
nia z drobnymi upominkami.

Zarząd Gminny ZOSP RP w Radziejo-
wicach ukonstytuował się w następują-
cym składzie:

Prezes – dh Ewa Plewka
Wiceprezes – dh Marek Leja
Wiceprezes – dh Tomasz Rokwisz
Komendant Gminny – dh Artur Szczepanik
Sekretarz – dh Paweł Sajak
Skarbnik – dh Damian Wasik

Członkami władz Gminnych OSP 
zostali druhowie: Jakub Papuga, Stefan 
Zduńczyk, Krzysztof Młynarski, Mariusz Wy-
socki, Mariusz Jarkiewicz i Artur Jankowski.

Skład komisji rewizyjnej:
Przewodniczący – dh Marcin Sadowski; 

Wiceprzewodniczący – dh Radosław Minich 
i Sekretarz – dh Rafał Szwed

Delegatami na Zjazd Oddziału Po- 
wiatowego Związku Ochotniczych Stra- 
ży Pożarnych RP zostali druhowie:  

W tym roku – podobnie, jak w minio-
nych latach – Gmina Radziejowice nie zapo-
mniała o jednej z najważniejszych grup spo-
łecznych, jaką są seniorzy. Jako organizatorzy 
życia społecznego pomyśleli o potrzebach 
seniorów. Przede wszystkim o spotkaniach, 

których jest ciągle mało, o wsparciu psycho-
logicznym po trudnym okresie pandemii, 
samotności i strachu o zdrowie oraz śmiechu 
jako metodzie na pozytywne odreagowanie. 
Gminne Centrum Kultury „POWOZOWNIA”  
w dniu 18 września 2021 roku zaprosiło 

seniorów na występ Kabaretu z Konopi. 
Występ grupy kabaretowej umilił wieczór 
uczestnikom, a sala widowiskowa Powo-
zowni rozbrzmiała głośnym śmiechem  
i gromkimi brawami. Kabaret z Konopi za-
prezentował skecze o: budowlańcach, leka-

rzu, a także swój słynny skecz prezentowany 
niejednokrotnie w telewizji o dzieciach i ich 
rozmowach. Po występie GCK Powozownia 
zaprosiło uczestników na słodki poczęstu-
nek. To był dobrze spędzony czas na rozmo-
wach i integracji. 

Kolejną okazją do świętowania z se-
niorami był Jubileusz 10-lecia GCK „POWO-
ZOWNIA”, który Klub Seniora Dyliżans uczcił  
w dniu 5 października. Zaproszenie człon-
ków Klubu przyjęli Wójt Gminy Urszula 
Ciężka wraz ze swoim Zastępcą Arturem Jan-
kowskim oraz Dyrektor GCK „POWOZOWNIA” 
Daria Doleżyczek. Włodarze gminy wręczyli 
seniorom specjalnie przygotowane na tę 
okazję życzenia wraz z upominkami. Senio-
rzy również przygotowali z okazji jubileuszu 
niespodziankę dla swoich gości – piękny 
obraz, namalowany na specjalne zamówie-
nie przez Alicję Kuran (Facebook Alicja się 
nie nudzi). Obraz możemy podziwiać w GCK 
„POWOZOWNIA”.                                             U.J.

Krzysztof Młynarski; Paweł Sajak; Tomasz 
Rokwisz i Roman Dybiński.

Przedstawiciele do władz Zarządu 
Powiatowego zostali dh: Ewa Plewka; 
Marek Leja i Artur Szczepanik.

Wójt Urszula Ciężka oraz prezes Waldemar 
Suski złożyli serdeczne podziękowania dla 
członków ustępującego zarządu za ogromną 
pomoc i wkład w rozwój jednostek z tere-
nu Oddziału Gminnego w Radziejowicach. 
Nowym władzom Zarząd Gminny ZOSP RP  
w Radziejowicach życzono powodzenia w wy- 
pełnianiu swoich obowiązków.                           JK
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH                   W ROKU 2022 Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
Rejon 1

Adamów Parcel: ul. Białej Brzozy, Ciepła, Dębowa, Folwarczna, Górna, Letnia, Łęgowa, Modra, Modrzewiowa, Nowa, Olszowa, Parcela, Podgórna, Podkowy, Pokątna, Polna,  Prosta (prócz nr 6), 
Różana, Sosnowa, Truskawkowa, Wiosenna, Wrzosowa; Adamów Wieś: ul. Dębowa, Folwarczna 16, Kwiatu Paproci 4, Leśna 11, Lisia, Podleśna, Przejazdowa, Sosnowa, Świerkowa; Kuranów; 
Stare Budy Radziejowickie: Zboiska: 28, 31, 36, ul. Bajkowa, Bociania, Cicha, Dzika, Krótka, Majowa, Sezamkowa, Spokojna, Wspólna, Żurawia

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek)

11, 25 8, 22 8, 22 5, 19, 29 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5,19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

Papier i makulatura (worek niebieski) 4 1 1 12 10 7 5 2 13 11 8 6

Szkło (worek zielony) 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2

Bioodpady (worek brązowy) 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Gabaryty 24* 30*

Rejon 2
Benenard; Budy Mszczonowskie (oprócz ul. Piniowej); Krzyżówka (oprócz posesji: ul.: Działkowa 29, Kolejowa 45, Leśna 3 i 6B); Pieńki Towarzystwo; Podlasie; Słabomierz: ul. Prosta 108  

i 110, Żyrardowska 29; Zazdrość (oprócz posesji: Zazdrość 21, 22, 23)

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek)

12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

Papier i makulatura (worek niebieski) 5 2 2 13 11 8 6 3 14 12 9 7

Szkło (worek zielony) 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 4 9

Bioodpady (worek brązowy) 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Gabaryty 31* 24*

Rejon 3
Chroboty: 11, 11a, 13a, 13c, 14, 14a, 15b, 17b, Brzozowa, Chabrowa, Lawendowa, Leśna, Spokojna, Traugutta, Wrzosowa; Korytów: ul. Jasna, Kamienna, Krucza, Leśna, Polna; Korytów 

A (oprócz ul. Rodzinnej); Słabomierz (oprócz posesji: Prosta 108 i 110, Żyrardowska 29)

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek)

12, 26 9, 23 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14, 28

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 10, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22

Papier i makulatura (worek niebieski) 13 10 3 7 5 2 14 11 8 6 3 1

Szkło (worek zielony) 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16

Bioodpady (worek brązowy) 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 13 ,27 11, 25 8, 22

Gabaryty 21* 28*

Rejon 4
Korytów: ul. Główna; Radziejowice (prócz posesji: ul. Główna 86 i 87, Przy Rezerwacie 1); Radziejowice Parcel; Tartak Brzózki (prócz posesji: ul. Akacjowa 5 i 6, Jodłowa 1, Kraski, 

Kubusia Puchatka, Letniskowa 19 i 23, Śródleśna) 

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek)

11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 2, 17 ,31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13, 27

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 13, 27 10, 24 10, 24 7, 21 5, 19 2, 18, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29

Papier i makulatura (worek niebieski) 27 24 17 21 19 30 28 25 22 20 17 15

Szkło (worek zielony) 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23

Bioodpady (worek brązowy) 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23

Gabaryty 21* 28*
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH                   W ROKU 2022 Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

*Wywóz gabarytów (m.in. 4 opon i max 1 m3 mat. budowlanych) należy zgłosić najpóźniej do: 17 marca i 22 września do godz. 15:30  
do EKO-HETMAN, tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99, e-mail: biuro@eko-hetman.pl     

 ¢   Każde zgłoszenie musi zawierać: adres, ilość oraz rodzaj odpadu.

Worki / pojemniki  muszą być wystawione w dniu odbioru odpadów do godz. 7:30, w miejscu umożliwiającym swobodny  
dojazd  do nich samochodem ciężarowym    ¢  Odpady należy wystawiać wyłącznie w workach z logo Gminy. Dopuszcza się wysta- 
wianieodpadów w posiadanych pojemnikach, opisanych zgodnie z frakcją zgromadzonych w nich odpadów.     ¢ Na wszystkie  
worki,  tj. na odpady segregowane (worek zielony, niebieski, żółty, brązowy) oraz zmieszane (worek czarny) należy nakleić etykiety  
z kodami kreskowymi.   ¢ Etykiety należy naklejać za każdym razem na wystawiany worek lub tylko raz na pojemnik na od-
pady (worki w nim umieszczone nie są objęte wymogiem oklejania)

Rejon5
Adamów Wieś (oprócz posesji: Brzozowa 3, Czerwonej Poziomki 3, Dębowa, Gwiaździsta 1 i 7, Krótka 3, Lisia,  Polna 8, Przejazdowa, Słoneczniki, Słowika,  Sosnowa, Świerkowa, Żarnowca); 

Budy Józefowskie: ul. Jutrzenki 5 i 12, Leśna 1; Kuklówka Radziejowicka; Kuklówka Zarzeczna (oprócz posesji: ul. Leśna Polana); Nowe Budy (oprócz posesji: 37 i 39) 

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek)

4, 18 1, 15 1, 15, 29 12, 26 10,  24 7,  21 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 7, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 14, 25 9, 23

Papier i makulatura (worek niebieski) 13 10 3 7 5 2 14 11 8 6 3 1

Szkło (worek zielony) 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16

Bioodpady (worek brązowy) 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Gabaryty 28* 26*

Rejon 6
Budy Józefowskie (oprócz posesji: Jutrzenki 5 i 12, Leśna 1); Kamionka; Krze Duże (oprócz posesji: 12, ul. Ogarów Polskich); Zboiska: ul. Strumykowa, Zacisze (oprócz: 28, 31, 36)

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek)

5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30

Papier i makulatura (worek niebieski) 27 24 17 21 19 30 28 25 22 20 17 15

Szkło (worek zielony) 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23

Bioodpady (worek brązowy) 15, 29 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 7, 25

Gabaryty 28* 26*

Rejon 7
Adamów Parcel: ul. Brzozowa 11, Dworska, Działkowa, Księżycowa, Niecała, Ogarów Polskich, Promienna, Prosta 6, Topolowa, Zielona; Adamów Wieś: ul. Brzozowa 3, Czerwonej Poziomki 

3, Gwiaździsta 1 i 7, Krotka 3, Nad Dolinka 3 i 6, Pogodna, Polna 8, Słoneczniki, Słowika, Żarnowca; Budy Mszczonowskie: ul. Piniowa; Chroboty nr 1, 3, 4a, 5, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12a, 18, 20, 
27, Konwaliowa, Pięciu Stawów, Zajączka; Korytów A: ul. Rodzinna;  Krze Duże nr 12, Ogarów Polskich;  Krzyżówka: ul. Działkowa 29, Kolejowa 45, Leśna 3 i 6b; Kuklówka Radziejowicka: 
ul. Granica 2c, Zalana Łąka 16; Kuklówka Zarzeczna: ul. Słoneczna Polana; Nowe Budy: nr 37 i 39; Radziejowice: ul. Główna 86 i 87, Przy Rezerwacie 1; Tartak Brzózki: ul. Akacjowa 5 i 6, 
Jodłowa 1, Kraski, Kubusia Puchatka, Letniskowa 19 i 23, Śródleśna; Zazdrość nr 21, 22, 23 

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek)

10, 24 7, 21 7, 21 4, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 29

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18 1, 16, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5 ,19

Papier i makulatura (worek niebieski) 3 14 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5

Szkło (worek zielony) 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2

Bioodpady (worek brązowy) 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24

Gabaryty 24* 30*
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Mniej azbestu w GMinie Radziejowice

KontRole pieców – działania antysMoGowe 

jest pRoMowany pRoGRaM „czyste powietRze”

w GMinie do wyMiany jest 1.330 Kopciuchów

W lipcu 2019 roku w gminie Radziejowice został utworzo-
ny punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu „Czyste 
Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, który prowadzony jest przez pracowników 
Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy w Radziejowicach. 

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” Gmina Radzie-
jowice złożyła wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 50 
procent kosztów tj. 15.000 zł na zadanie pod nazwą „Kontrola 
przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie 
Radziejowice”. 

W ramach naboru wniosków o dofinan- 
sowanie przedsięwzięć zgodnych z gminny-
mi programami usuwania azbestu i wyro- 
bów azbestowych na terenie województwa  
mazowieckiego, ogłoszonego przez Woje- 
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go- 
spodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Ra- 
dziejowice otrzymała na podstawie umowy  
dotacji nr 2847/21/OZ/DA z dnia 11.10.2021 r.  
dotację na dofinansowanie zadania pn. 
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Ra-
dziejowice”. Całkowity koszt realizacji zada-
nia wyniósł 17 806,18 zł.  Kwota dotacji ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie wyniosła 7 122,47 zł. Pozostała część 
została pokryta ze środków budżetu Gminy 
Radziejowice. W ramach zrealizowanego 
zadania usunięto wyroby zawierające azbest  
w ilości 42,58 Mg z 23 posesji położonych na 
terenie Gminy Radziejowice. 

W tej sprawie została podpisana umo-
wa pomiędzy Markiem Ryszką – Prezesem 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, a Wójtem Gminy Radziejowice Urszulą 
Ciężką – w obecności Posła na Sejm RP 
Macieja Małeckiego, Wiceministra Aktywów 
Państwowych.                                                    HT

Zadanie to polega na badaniu próbek 
popiołu, pobranych w ramach kontroli 
palenisk na terenie gminy Radziejowice. 
Gmina Radziejowice zobligowana jest 
do przeprowadzenia 25 kontroli pieców  
w bieżącym roku. Działanie to przyczyni się 
do ustalenia, jakim rodzajem paliwa opalane 
są budynki w gminie i czy do tego celu nie są 
wykorzystywane paliwa nieefektywne, któ-
rych nie przewidują obowiązujące przepisy,  
a więc: węgiel o złej charakterystyce i niskich 

W ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2020, w kwietniu 2020 r. złożono wniosek  
o przyznanie dotacji w wysokości 93.480 zł 
na zadanie pod nazwą „Inwentaryzacja źró-
deł ciepła na terenie gminy Radziejowice”.  
W dniu 23.07.2020 r. została zawarta Umo-
wa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2688/2020. 
Następnie 11.12.2020 r. zawarto aneks,  
w którym przedłużono termin wykonania 
zadania. Zadanie polegało na przeprowadze- 
niu kompleksowej inwentaryzacji wszyst-
kich źródeł ciepła, które występują na tere- 
nie Gminy Radziejowice. Szczegółową in-
wentaryzacją objęte zostały źródła ciepła 

W 2021 roku do ogólnopolskiego pro-
gramu „Czyste Powietrze” wpłynęło 10 
wniosków z terenu gminy Radziejowice.  
W ramach działania punktu udzielano kon-
sultacji podczas rozmów telefonicznych  
z zainteresowanymi oraz podczas osobi-
stych wizyt petentów w siedzibie urzędu. 
Gmina Radziejowice działając jako punkt 
konsultacyjny Programu wysyłała również 
do petentów wiadomości e-mail, odsyłając 
do prezentacji znajdującej się na BIP Radzie-
jowice, stworzonej na potrzeby spotkania 
informacyjnego z 19 lipca 2021 r. 

W dniu 28 sierpnia 2021 r. na terenie 
Gminy Radziejowice odbywały się uroczysto-

zainstalowane w budynkach mieszkalnych, 
a także nieruchomościach niezamieszkałych. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 68 033 zł. 
i został w 100 procentach sfinansowany 

parametrach grzewczych, węgiel brunatny, 
mokre drewno, jak również niejednokrotnie 
odpady z gospodarstw domowych, które 
odpowiedzialne są za przekroczenia norm 
jakości powietrza na terenie województwa 
mazowieckiego. 

W ramach zadania przeprowadzone 
zostały kontrole palenisk, a próbki popiołu 
zostały przekazane do badania laboratoryj-
nego. Zakończenie zadania przewidywane 
jest w terminie do 31.12.2021r.               H.K.

ści związane ze „Świętem Chleba”, podczas 
których udzielano konsultacji społecznych 
z mieszkańcami gminy. W tym celu zostało 
stworzone odrębne, tematyczne stanowi-
sko Programu „Czyste Powietrze”, w którym 
wykorzystano ulotki, banery oraz roll’up-y 
zakupione z środków przekazanych Gminie 
na podstawie Porozumienia. Prezentacja  
i promocja tego programu była realizowana 
przez Hannę Kaniewską - Kierownika Refera-
tu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska. 
W miesiącu wrześniu 2021 r. Gmina Radzie-
jowice zorganizowała akcję informacyjną dla 
mieszkańców naszej gminy, dystrybuując 
materiały informacyjne w ilości 700 sztuk, 

w postaci ulotki dotyczącej Programu „Czyste 
Powietrze” wraz z pismem informującym n.t. 
Uchwały nr 162/17 z dn. 24.10.2017 r. z wy-
szczególnieniem daty 1 stycznia 2023 r. oraz 
daty 1 stycznia 2028 r. jako obligatoryjnych 
dat wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. 
Na terenie gminy Radziejowice tych tzw. 
„kopciuchów”, jak wynika z przeprowadzonej 
ewidencji – jest 1.330. 

z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2020”. W trakcie realizowanej inwentaryza-
cji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, 
zidentyfikowano:
¡  25 kotłów ecodesign – kotły spełniające 
założenia ekoprojektu,
¡ 129 kotły klasy 5,
¡  77 kotłów klasy 4,
¡  116 kotłów klasy 3,
¡  1.330 kotłów i źródeł ciepła pozaklaso-
wych, w tym:
¡  914 pozaklasowych kotłów CO,
¡  256 pozaklasowych piecokuchni,
¡  7 pozaklasowych pieców wolnostojących,

¡ 141 pozaklasowych pieców kaflowych,
¡  3 pozaklasowych kominków,
¡  9 pozaklasowych kóz. 
Na terenie Gminy Radziejowice zinwentary-
zowano także:
¡  112 kotłów olejowych,
¡  114 obiektów z ogrzewaniem elektrycz-
nym,
¡	45 pompy ciepła,
¡  29 kolektory słoneczne,
¡  886 budynków i lokali ogrzewanych pali-
wem gazowym.

W najbliższym czasie do wymiany jest 
wykazane 1.330 pozaklasowych źródeł cie-
pła określanych jako „kopciuchy”.             H.T.
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R a d z i e j o w i c e  k o n t y n u u j ą  t r a d y c j ę  „ J a r m a r k u  Ś w i ą t e c z n e g o ”

Magiczny jarMark i zapach Bożego narodzenia
Od dekady w gminie Radziejowice, przed Świętami Bożego Narodzenia są organizowane ,,Jarmarki Świąteczne”.  

W tym roku gospodarzem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury „Powozownia”. Od wielu tygodni do takiego ma-
gicznego wydarzenia przygotowują się szkoły i Koła Gospodyń Wiejskich, aby zaprezentować jak najwięcej atrakcji świą-
tecznych. Jest to też okazja do integracyjnych spotkań mieszkańców Gminy Radziejowice.

W Gminie Radziejowice przed Świę-
tami Bożego Narodzenia wiele 

się dzieje. Są organizowane różnego rodzaju 
imprezy, które przyciągają dzieci, młodzież  
i dorosłych. W tym roku – w tym magicznym 
okresie – postanowiono zintegrować miesz-
kańców na terenie Gminnego Centrum Kultu-
ry ,,Powozownia” i zorganizowano „Jarmark 
Świąteczny”. Przypomnijmy, że taki pomysł 
został zaproponowany przed laty przez dy-
rektor Danutę Niedzińską. 

W sobotnie popołudnie, 11 grudnia  
– wielu mieszkańców gminy Radziejowice, 
ale też i gości pojawiło się przed Gminnym 
Centrum Kultury ,,Powozownia”, aby skorzy-
stać z oferty kiermaszów przedświątecznych, 
przygotowanych przez: Szkołę Podstawową 
im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach  
i Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego 
w Korytowie A. Dużym powodzeniem cie-
szyły się: stroiki świąteczne, bombki i inne 
uczniowskie dzieła, a każdy znalazł tam coś 
oryginalnego na swój świąteczny stół. Bo-
żonarodzeniowe ozdoby zostały wykonane  
z niezwykłą starannością i bardzo pomysło-
wo, a w tę świąteczną twórczość zaangażo-
wały się całe społeczności szkolne, wkładając 
w to dużo pracy. 

Niezwykłą ucztę przygotowało kilkana- 
ście pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Ada-
mowa Wsi, z pełniącą rolę wiceprzewodni-
czącej – Renatą Zbierańską i nie mogło także 
zabraknąć sołtysa Grzegorza Wicińskiego. 
Roznoszący się dookoła zapach bigosu i in-
nych potraw  zachęcał do skosztowania sma-
kowitych dań przygotowanych w domowych 
kuchniach. Duże stoisko kulinarne miały 
panie z KGW w Korytowie z przewodniczącą 
Danutą Syską, a największym powodzeniem 
cieszyły się pierogi z mięsem i kapustą oraz 
przepyszne łazanki. Wspierający swoje 
gospodynie – strażacy z OSP w Korytowie  
z prezesem Tomaszem Rokwiszem – często-
wali czerwonym barszczem z uszkami, fun-
dowanym przez „Powozownię”. Przy obydwu 
kulinarnych stoiskach cały czas gromadzili się 
jarmarkowi konsumenci. 

... Cieszę się, że tak wspaniały klimat 
Świąt Bożego Narodzenia zagościł w tym 
miejscu, podczas już tradycyjnego jarmarku 
przedświątecznego. Bardzo dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym w to świąteczne przed-
sięwzięcie, że dołożyli wielu  starań, by to spo-
tkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, aby 
wszyscy zebrani wspominali je miło i długo... 
– tak na specjalnie przygotowanej scenie  
– rozpoczęła „Świąteczny Jarmark” Wójt 
Gminy Radziejowice Urszula Ciężka wraz ze 

swoim Zastępcą Arturem Jankowskim. W ich 
pobliżu była Przewodnicząca Rady Gminy  
w Radziejowicach – Grażyna Górka, oraz dy-
rektor GCK „Powozownia” Daria Doleżyczek. 
Wcześniej zapalono światełka na choince, 
zabłysły one także na innych świątecznych 
dekoracjach. Dookoła zrobiło się pięknie  
i magicznie, a wśród uczestników jarmarku 
był Święty Mikołaj, w którego wcielił się To-
masz Derewenda – sołtys z Korytowa A.

Część artystyczną rozpoczął Chór Gaude-
amus. Potem ogłoszono konkurs na piosenkę 

świąteczną dla przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych.

W sali GCK „Powozownia” też wiele się 
działo. Animatorki zachęciły do zabawy duże 
grono najmłodszych uczestników radziejo-
wickiego przedświątecznego jarmarku.

Nie zabrakło także miejscowych mala-
rek z Grupy Malarskiej prowadzonej przez 
Hannę Gancarczyk, a wystawa obrazów 
była rzeczywiście przeciągająca wzrok i nic 
dziwnego, że wiele z tych dzieł znalazło 
nabywców. Na tej uroczystości spotkaliśmy 

także młodego artystę, Wiktora Brzezińskie-
go, który po raz pierwszy prezentował swoje 
rzeźby, a jego wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem.

Wielu zmarzniętych przyciągał ogień 
płonącego ogniska.

Kolejny raz okazało się, że kiermasz bo-
żonarodzeniowy jest dobrym pomysłem na 
integrację, kiedy to na dwa tygodnie przed 
poczuliśmy zapach i smak Świąt Bożego Na-
rodzenia.                                                       ¢
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Urząd Gminy  Radziejowice,   
tel. 46 857-71-71 
Konserwatorzy: 
sieć wodociągowa: 
Adrian Madejczyk – tel. 530-416-654
Andrzej Finkelsztajn – tel. 530-741-979
odczyty liczników – 692-606-190 
lub 46 854-30-30
sieć sanitarna:
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 we Mszczonowie   
tel. 47 705-82-60
Szpital w Żyrardowie   
tel. 46 855-20-11
Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie   
tel. 46 855-38-12 
Urząd Skarbowy w Żyrardowie  
tel. 46 855-35-56

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADZIEJOWICE

Wydawca:  
Urząd Gminy Radziejowice   

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

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

Telefony, 
kTóre mogą się nam przydać

Realizacja zamówienia:  
Tadeusz Sułek Usługi Wydawnicze

 Wydawca „Życia Żyrardowa”  
ul. Okrzei 51 A   

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

2022

nowe porozumienia z zakresu opieki sTomaTologicznej
W dniu 1 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Radziejowice podpisa-

ła porozumienie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych 
z zakresu opieki stomatologicznej finansowanych ze środków  
publicznych dla dzieci i młodzieży ze szkół, dla których orga- 
nem prowadzącym jest Gmina Radziejowice z nowym pod-
miotem leczniczym, którym jest NZOZ DENTOMEDYKA Mag-
dalena Pałyszko z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 1 w Ży-
rardowie.

Na podstawie tego porozumienia  
uczniowie będą mogli odbyć prze- 

gląd jamy ustnej i profilaktykę stomatologiczną  
na miejscu w szkole oraz prowadzić leczenie  
stomatologiczne w gabinecie stomatologicz- 
nym w Żyrardowie przy ul. Szarych Szeregów  
1 – po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica. 
Szkoły przekażą rodzicom do wypełnienia od- 
powiednie formularze. Następnie dla chętnych  
uczniów zostaną przeprowadzone przeglądy 

jamy ustnej, po których rodzice otrzymają in- 
formację zwrotną o stanie zdrowia swoich dzieci 
i o potrzebach dokonania ewentualnych zabie-
gów leczniczych. O terminach przeglądów sto-
matologicznych szkoły/placówki będą informo-
wały na bieżąco w zwyczajowo przyjęty sposób.

Zapraszamy dzieci na bezpłatne badania  
i leczenie stomatologiczne w NZOZ DENTOME-
DYKA Żyrardów ul. Szarych Szeregów 1 tel. 46 
856-85-85

Nieco więcej NFZ inwestuje w profilak-
tykę stanu zębów młodego pokolenia. Fi-
nansuje plombowanie mleczaków i zabiegi 
mające na celu poprawny rozwój uzębienia. 
W ramach NFZ można też zabezpieczyć la-
kiem bruzdy zębów trzonowych, ale tylko 
szóstek – przed ukończeniem siódmego 
roku życia, natomiast lakowanie wszystkich 
zębów stałych przed 18 rokiem życia jest 
bezpłatne.

Dzieci otrzymają OŚWIADCZENIA – zgo-
dy na udział w badaniach. Badania diagno-
styczne, lakowanie zębów oraz porady będą 
przeprowadzone w szkolnym / przedszkol-
nym gabinecie przez lekarzy dentystów 
NZOZ Dentomedyki zajmującej się profilak-
tyką stomatologiczną dzieci.

Każde dziecko otrzyma kartę badania  
i informację o potrzebie dalszego leczenia 
stomatologicznego.
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