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Mury szybko pną się do góry
Bardzo szybko jest realizowane 
jedno z największych, tegorocz-
nych przedsięwzięć samorządo-
wych w Gminie Radziejowice  
– Rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej w Kuklówce Radziejowic-
kiej. Za niespełna rok placówka 
będzie dysponowała zdecydo-
wanie większą powierzchnią.Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 4-5

Czytaj na str. 4

W o t u m  z a u f a n i a  i  a b s o l u t o r i u m  d l a  W ó j t a  G m i n y  U r s z u l i  C i ę ż k i e j

W poniedziałek 21 czerwca, odbyły się obrady Rady Gminy w Radziejowicach, podczas których podjęto trzy usta-
wowo ważne tematy: omówienie Raportu o Stanie Gminy za rok 2020 i głosowanie nad uchwaleniem wotum zaufania 
dla Wójta Gminy Urszuli Ciężkiej, przyjęcie realizacji uchwały budżetowej za rok 2020 oraz głosowanie nad uchwałą  
o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy. Wcześniej Komisja Rewizyjna rekomendowała udzielenie Pani Wójt absolu-
torium za miniony rok. Budżet gminy i zadania z niego wynikające, były realizowane w szczególnych warunkach, jakie 
przyniósł czas pandemii, powodujący szereg zagrożeń – szczególnie dla życia i zdrowia mieszkańców. W tym trudnym 
czasie wszystkie samorządowe zadania zostały wykonane, a do stanu finansów publicznych i gospodarowania nimi nie 
wniosła uwag i zastrzeżeń Regionalna Izba Obrachunkowa. Jednak to nie przekonało wszystkich radnych do tego, aby 
zaakceptować taki stan, na 12 radnych – 4 było przeciwko – w każdych z trzech głosowań.

Większość radnyCh uznała,  
że Gmina jest dobrze zarządzana

S z k o ł a  P o d s t a w o w a  w  K u k l ó w c e  R a d z i e j o w i c k i e j

Pieniądze od Marszałka na inwestycje 
Podczas spotkania samorządowców z subregionu żyrardowskiego z Marszałkiem Województwa Mazo-
wieckiego – Adamem Struzikiem, reprezentanci Gminy Radziejowice – Wójt Urszula Ciężka i Skarbnik 
Marlena Górniewska podpisały umowy na dofinansowanie kilku gminnych inwestycji. 

...Demokracja rządzi się swoimi prawami. 
Na szczęście zdecydowana większość rad-
nych potrafi patrzeć racjonalnie na funkcjo-
nowanie naszej gminy i na jej potrzeby… 
Jesteśmy różni, ale osiągamy zamierzone 
cele wspólnie. Ja zawsze podkreślam, że  
w demokracji i samorządzie najbardziej li-
czy się odpowiedzialność... – powiedziała 
Przewodnicząca Rady Gminy w Radziejo-
wicach Grażyna Górka.

Rozpoczyna się czas integracji
...Nasi mieszkańcy często nam powtarzali, że z niecierpliwością czekają, aby na dzie-
dzińcu naszego ośrodka kultury mogli się bawić i integrować… Doczekaliśmy się,  
a dzisiaj najważniejsze są dzieci… – powiedziała Dyrektor CK  „Powozownia” w Radzie-
jowicach – Daria Doleżyczek.

Czytaj na str. 3

Przewodniczącej leży na sercu rozwój gminy

Czytaj na str. 6

Czytaj na str. 8, 9, 10Czytaj na str. 5
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100 RODZIN Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY

Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Gminy Radziejowice

DEMOGRAFIA W GMINIE RADZIEJOWICE

Za nami kolejne miesiące roku 2021, 
bardzo trudny czas, w którym wciąż 

przychodziło mam podejmować walkę z niewi-
dzialnym wrogiem, jakim jest pandemia spowo-
dowana wirusem SARS-CoV-2, która opanowała 
cały świat, kraj, jak i naszą „Małą Ojczyzną” Gminę 
Radziejowice. Już od marca 2020 roku, zostaliśmy 
zmuszeni na przestawienie naszego życia na zu-
pełnie inne tory. Musieliśmy nauczyć się funkcjo-
nować w nowej rzeczywistości i mierzyć się z nie-
znanymi dotychczas problemami. W tym czasie w 
wielu rodzinach i społecznościach przeżywaliśmy 
szereg nieszczęść i traum. Zradzały się tragedie, 
kiedy żegnaliśmy najbliższych, przyjaciół, znajo-
mych czy sąsiadów… Mam wielką nadzieję, że 
ten straszny czas jest już za nami. Jednak, aby 
było to możliwe, musimy wykazywać się daleko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach 
prowadzi rejestr aktywnych Kart Dużej Rodziny, na koniec 
maja tego roku setna rodzina z terenu gminy otrzymała 
taką kartę.

Na terenie Gminy Radziejowice jest 100 
rodzin korzystających z karty Dużej Rodziny 
i łącznie do końca maja wydano 529 takich do-
kumentów, pozwalających na korzystanie m.in. 
z lokalnych zniżek.

Jest to: 82 rodziny z trojgiem dzieci, 1 ro-
dzina z trojgiem dzieci + czworo dzieci w pieczy 
zastępczej; 8 rodzin z czworgiem dzieci; 6 rodzin 
z pięciorgiem dzieci; 1 rodzina z sześciorgiem 
dzieci; 1 rodzina z ośmiorgiem dzieci i 1 rodzina 
z jedenaściorgiem dzieci.

Rodziny posiadające Gminną Kartę Dużej 
Rodziny korzystają ze zniżki za odpady komunal-
ne, zniżki na dostęp do zajęć w Centrum Kultury 
„Powozownia” oraz zniżki na zajęcia sportowe 
w gminnych halach. Gmina dopłaca również do 
wejścia na pływalnię w Grodzisku Mazowieckim 
i w Żyrardowie, a także do wstępu na lodowisko 
oraz do kina.

Na koniec roku 2020 liczba mieszkańców 
Gminy Radziejowice wynosiła 5.682 – 2.918 
kobiet i 2.764 mężczyzn, zameldowani na pobyt 
stały stanowili liczbę 5.594. Przyrost naturalny 
w minionym roku był ujemny – minus 22 osoby, 
a powodem tego była wyższa śmiertelność niż 
liczba urodzeń. Urodziło się 48 dzieci- 28 dziew-
czynek i 20 chłopców. W ciągu 12 miesięcy 2020 
roku zmarło 70 mieszkańców, w tym 32 kobiety 
i 38 mężczyzn. Jednak liczba mieszkańców nie 
zmieniła się w porównaniu z rokiem 2019, 
w związku z większą liczbą osób meldujących 
się niż wymeldowujących.

W roku 2020 mieszkańcy gminy zawarli 46 
związków małżeńskich, o 7 więcej niż w roku 
2019.

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy 
KAŻDEGO! Nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – 
główną metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc 
można spisać się wygodnie i bezpiecznie w domu.

TRWA SPIS POWSZECHNY Aplikacja spisowa jest dostępna na 
stronie internetowej https://spis.gov.pl/.  
Wprowadzane podczas spisu dane będą 
odpowiednio zabezpieczone i widoczne 
wyłącznie dla upoważnionych pracowników 
statystyki publicznej. Informacje o konkret-
nych osobach nie będą nikomu udostępnia-

idącą, mądrą odpowiedzialnością 
i ostrożnością. 

Cieszę się, że po ponad kilku-
nastomiesięcznej izolacji, w mi-
nionych tygodniach w Gminie Ra-
dziejowice nastąpiło ożywienie 
społeczne i kulturalne. Z zacho-
waniem wszelkich obostrzeń 
sanitarnych – na początku maja 
zorganizowaliśmy „Tydzień Pa-
trioty”, trochę później „Dzień 
Rodziny”, jest też planowany 
szereg przedsięwzięć w sferze 
kultury i rekreacji, przygoto-

wanych przez nasze Gminne Centrum Kul-
tury „Powozownia”. Zachęcam do udziału 
i korzystania z tych propozycji i ofert. Wiem, jak 
bardzo nasi mieszkańcy są stęsknieni imprez 
integracyjnych i kontaktów międzyludzkich. 
Postaramy się w jak największym stopniu 
spełniać te oczekiwania. 

Dla naszego samorządu ważnym wy-
darzeniem była Sesja Rady Gminy w Ra-
dziejowicach, odbywająca się 21 czerwca, 
której zadaniem było podsumowanie bar-
dzo trudnego okresu budżetowego roku 
2020. Zgodnie z Ustawą o Samorządzie 
gminnym przedłożyłam naszym radnym 
i mieszkańcom Gminy Radziejowice informację 
o tym, co działo się w „Naszej Małej Ojczyźnie” 
w minionym roku. Jest to opracowanie pt. 

„Raport o stanie Gminy Radziejowice” za rok 
2020”. W tym dokumencie przybliżyłam, na 
jakim jesteśmy etapie wdrażania naszych pla-
nów społeczno–gospodarczych. Tegoroczne 
opracowanie zostało przygotowane przez pra-
cowników samorządowych, którzy starali się 
w przystępny sposób przedstawić najważniej-
sze sprawy związane z funkcjonowaniem Sa-
morządu Gminy Radziejowice. Raport, jak za-
wsze – w systematyczny sposób opisuje stan
Gminy Radziejowice, skupiając się na najważ-
niejszych obszarach, nie tylko tych finanso-
wych. Zadeklarowałam na początku kadencji, 
że czas mojej pracy – w najbliższych latach 
- upłynie pod hasłem rozwoju infrastruktury 
edukacyjnej. Jak wynika z Raportu, po raz ko-
lejny tak właśnie się zadziało. Liczę na to, że 
inwestowanie w młode pokolenie przyniesie 
korzyści w nieodległej przyszłości, kiedy nasze 
dzieci staną się osobami wyedukowanymi, 
szczęśliwymi i pozbawionymi „kompleksów 
pochodzenia z obszarów wiejskich”. Nie mniej 
ważne – w ubiegłym roku – były działania 
realizowane przez poszczególne sołectwa, 
które zapewniają gminie zrównoważony 
rozwój. To wszystko dzieje się w szczególnym 
czasie wielkiej niepewności o przyszłość. Zna-
jąc mieszkańców gminy, zdając sobie sprawę 
z ich zaangażowania i pozytywnej ener-
gii, która tworzy szczególny klimat, patrzę 
w przyszłość z optymizmem. Mam świado-

mość, że to – jak będzie wyglądała nasza Mała 
Ojczyzna Radziejowice, zależy od naszej wspól-
nej pracy. Dlatego zawsze apeluję i proszę, aby 
w tym trudnym czasie charakteryzowała nas 
szczególna zgoda i – jak przystoi samorządow-
com – działania oddalone od polityki. 

Wracając do „Raportu o stanie Gminy Radzie-
jowice za rok 2020”. Chciałabym przypomnieć, iż 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.
bip.radziejowice.pl zamieszczony jest wspomnia-
ny Raport, ale też wiele opracowań z nim związa-
nych, w tym: Sprawozdania Finansowe, Uchwały, 
Zarządzenia… Podczas obrad zaprezentowałam 
dane, za którymi ukryta jest ciężka praca i emocje 
wielu ludzi. Są to uśmiechy, wzruszenia, ale też 
łzy, złość i irytacja. Zapoznając się z materiałami 
miejcie Państwo świadomość, że za tym wszyst-
kim stoją osoby – za sprawą, których udało się 
zrealizować wiele pożytecznych inicjatyw. Są to 
przedsięwzięcia, których wy też jesteście autora-
mi, jako mieszkańcy Gminy Radziejowice. 

Życzę Państwu dużo zdrowia i do spotka-
nia w wielu miejscach, gdzie będziemy praco-
wali, integrowali się i cieszyli, że po tak długim 
czasie wracamy do normalności, oby już na 
zawsze. Tego nam wszystkim życzę. Zachęcam 
do lektury naszego gminnego wydawnictwa 
„Gmina Radziejowice nie tylko na weekend”.

Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice

Wypłacono 23 miliony 
na 500+

Od 2016 funkcjonuje Rządowy Program 
Wspierania Rodzin. W ciągu minionych pięciu 
lat: 2016 – 2020 w gminie na świadczenie 
tzw. 500+ została wypłacona łączna kwota 
19.078.475 złotych.

Przedstawiamy ilość wniosków i kwoty 
wypłacane w poszczególnych latach:
 2016 – 468 wniosków : kwota – 3.165.384 zł
 2017 – 465 wniosków: kwota – 4.197.083 zł
 2018 – 438 wniosków: kwota – 4.022.900 zł
 2019 – 756 wniosków: kwota – 5.764.406 zł
 2020 – 798 wniosków: kwota – 7.693.108 zł   
 2021 – ilość wniosków na nowy okres 
2021/2022 – do 23 czerwca – 833, a to ozna-
cza, że w pierwszym półroczu 2021 roku – na 
to świadczenie –zostanie wypłacone ponad 
4 miliony złotych. 

Na koniec roku 2020 najwięcej mieszkań-
ców miały: Korytów A – 778; Radziejowice – 
719; Korytów – 462; Tartak Brzózki – 428; 
Radziejowice Parcel – 337; Krze Duże – 317; 
Kuklówka Zarzeczna – 254; Adamów Parcel 
– 223; Adamów Wieś – 200; Słabomierz 
– 199; Budy Józefowskie – 196; Chroboty 
– 188; Kamionka – 164; Nowe Budy – 153.

Na dzień 31 maja 2021 w Gminie Radzie-
jowice na pobyt stały było zameldowanych 
5.618 mieszkańców – o 22 więcej niż na ko-
niec roku 2020. W tym czasie urodziło się 24 
nowych mieszkańców Gminy Radziejowice, 
a zmarło 29 osób.

ne. Gwarantuje to tajemnica statystyczna 
i groźba konsekwencji prawnych.

Spis powszechny to jedyne badanie, 
gdzie w sposób kompleksowy zbiera się in-
formacje o rodzinach, migracjach, niepełno-
sprawności, wykształceniu czy warunkach 
mieszkaniowych. 

Więcej informacji o spisie na stronie 16.
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Większość radnych uznała, że gmina jest dobrze zarządzana

S e s j a  a b s o l u t o r y j n a  R a d y  G m i n y  w  R a d z i e j o w i c a c h

W poniedziałek 21 czerwca, odbyły się obrady Rady Gminy w Radziejowi-
cach, podczas których podjęto trzy ustawowo ważne tematy: przyjęcie Rapor-
tu o stanie gminy za rok 2020 i głosowanie nad uchwaleniem wotum zaufa-
nia dla Wójta Gminy Urszuli Ciężkiej, przyjęcie realizacji uchwały budżetowej 
za rok 2020 i głosowanie nad uchwałą o udzieleniu absolutorium dla Wójta 
Gminy. Wcześniej Komisja Rewizyjna rekomendowała udzielenie pani wójt 
absolutorium. Budżet gminy i zadania z niego wynikające, były realizowane 
w szczególnych warunkach, jakie przyniósł czas pandemii, powodujący sze-
reg zagrożeń – szczególnie dla życia i zdrowia mieszkańców. W tym trudnym 
czasie wszystkie samorządowe zadania zostały wykonane, a do stanu finan-
sów publicznych i gospodarowania nimi nie wniosła uwag i zastrzeżeń Regio-
nalna Izba Obrachunkowa. Jednak to nie przekonało wszystkich radnych do 
tego, aby zaakceptować taki stan, na 12 radnych – 4 było przeciwko w każdych  
z trzech głosowań.

W tej kadencji samorządowej Rady 
Gminy w Radziejowicach  jest to już 

trzecia sesja absolutoryjna, gdzie jest również 
przyjmowany Raport o Stanie Gminy i zarazem 
głosowane wotum zaufania, a także przejęcie 
realizacji uchwały budżetowej  i udzielenie ab-
solutorium dla Wójta Gminy. 

Raport o stanie gminy  
– debata

Podczas sesji absolutoryjnej Wójt Gminy 
Radziejowice – Urszula Ciężka w swoim bli-
sko godzinnym wystąpieniu zaprezentowała 
radnym i mieszkańcom wszystkie istotne in-
formacje o ich gminnie, które również zostały 
zawarte w Raporcie o Stanie Gminy Radziejowi- 
ce za Rok 2020. Pani wójt mówiła o realizacji 
uchwał samorządowych – ze 101 podjętych, do 
końca minionego roku zrealizowano – 89,  
a przede wszystkim odniosła się do najważniej- 
szego dokumentu – Uchwały Budżetowej za rok  
2020. Omawiając ten temat – dużą uwagę 
skupiła na zadaniach samorządowych, realizo- 
wanych w zakresie gospodarczym, jak i społecz- 
nym. W wystąpieniu nie pominięto tematu 
związanego z podejmowanymi działaniami 
mającymi na celu ograniczanie skutków roz-
przestrzeniania się koronawirusa i na ten cel  
z budżetu gminy wydano ponad 200 tys. zł.  
W Raporcie podkreślono, jak duże środki w roku 
2020 zostały przeznaczone na oświatę blisko 
13 milinów złotych, a subwencja na ten cel  
z budżetu państwa pokryła te wydatki w 58 
procentach i była to kwota w niewielkim stop-
niu przekraczająca 7,5 miliona złotych. Wójt Ur-
szula Ciężka przypomniała, że zgodnie z jej de-
klaracją z początku kadencji, jednym z ważnych 
obszarów inwestycyjnych będzie oświata i roz-
wój jej infrastruktury technicznej i edukacyjnej.  
Z Raportu wynika, że w minionym roku w tym 
zakresie wiele się działo. Najważniejszą inwe-
stycją było oddanie Gminnego Przedszkola  
w Radziejowicach dla 200 dzieci. Łączny koszt 
tej inwestycji w cyklu dwuletnim wyniósł ok. 
9,2 mln. złotych, a blisko 400 tys. zł kosztowało 
jego wyposażenie. W Radziejowickiej oświacie 
były realizowane projekty unijne, na które  

– w cyklu wieloletnim - pozyskano kwotę bli-
sko 2 mln. zł, przy samorządowym wkładzie 
własnym ok. 150 tys. zł. Gmina również pozy-
skała 115 tys. zł. z dwóch programów „Zdalna 
Szkoła”. W roku 2020 na programy oświatowe 
i doposażenie szkół wydatkowano blisko milion 
środków pozyskanych z zewnątrz.

Przyjęto Raport  
i udzielono wotum zaufania

Do dyskusji nad Raportem o stanie Gminy 
Radziejowice za rok 2020 nikt z mieszkańców 
nie zgłosił uwag. Debatę o stanie gminy rozpo-
częła radna Ewa Stępień, która w imieniu swo-
jego klubu radnych „Niezależni” przez ponad pół 
godziny przedstawiła szereg swoich uwag do 
Raportu. Do tych uwag odniosła się przewodni-
cząca Komisji Budżetowej, radna Urszula Matu-
siak - uznając że podniesione sprawy były wie-
lokrotnie dyskutowane i wyjaśniane. Wyjaśnień 
również udzielała Skarbnik Gminy Marlena 
Górniewska - zapewniając, że wszystkie sprawy 
dotyczące sprawozdań finansowych są przejrzy-
ste i czytelne. Temat uwag Klubu Radnych „Nie-
zależni” podjęli Przewodnicząca Grażyna Górka 
i Zastępca Wójta Artur Jankowski – również 
dowodząc, że radni mają dostęp do informacji 
samorządowej – zgodnie z normami prawa. 
Radny Paweł Dymecki przyznał, że dochody 
gminy i założenie budżetowe zostały dobrze 
wykonane, ale do szczegółowych spraw miał 
kilka uwagi. Wójt Urszula Ciężka w tej debacie 
przyznała, że budżet był realizowany w zakre-
sie racjonalnym i oszczędnym, aby w tym nie-
łatwym okresie zachować płynność finansową.  
– W tym trudnym roku budżetowym nie wiedzie-
liśmy, jakie będą wpływy do naszego budżetu, 
jaka wielkość zaplanowanych podatków może 
się okazać poza naszym zasięgiem. Na szczęście 
okazało się, że – również i dzięki naszej polityce 
finansowej – stan finansów naszej gminy nie 
pogorszył się… – mówiła pani wójt. 

Za przyjęciem Raportu o stanie gminy za 
rok 2020 i udzieleniem wójt Urszuli Ciężkiej 
wotum zaufania głosowało 9 radnych – 4 było 
przeciwko – Ewa Stępień, Bogdan Kowalski, 
Jolanta Leczkowska i Paweł Dymecki.

W sumie dobry rok 
budżetowy

Skarbnik Gminy Marlena Górniewska, 
przedstawiła radnym realizację wykonania 
uchwały budżetowej za rok 2020 oraz sprawoz-
danie finansowe Gminy Radziejowice za minio-
ny rok. Mówiła, że to był trudny czas w związku 
z nieprzewidywalną sytuacją ekonomiczną,  
a z drugiej strony koniecznością spełnienia 
wymogów i zadań ustawowych ciążących na 
samorządzie. W sposób bardzo przejrzysty zo-
stały przekazane szczegółowe dane wynikające 
z tych sprawozdań. W dokumentach pokazano, 
że pomimo trudnej sytuacji epidemicznej zo-
stały zrealizowane dochody bieżące na pozio-
mie 101 proc. – na planowane 41.7254.520 
zł, do gminnego budżetu wpłynęły środki  
w wysokości – 42.128.159 zł. W blisko stupro-
centowej skali zostały zrealizowane dochody  
majątkowe – w 99.39 proc. Natomiast dochody  
samorządowe – w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca - wyniosły 7.414 zł, na plan – 7.178 zł.  
       W roku 2020 planowano wydatki w wyso-
kości 44.838.474 zł., jednak zrealizowano je na 
poziomie 91 procent – wydając – 40.786.004 
zł. Było to związane z ograniczeniem zakresu 
zadań inwestycyjnych, z powody niepewnej 
sytuacji gospodarczej związanej z pandemią. 
W tej sytuacji budżet zamknął się nadwyżką 
w kwocie 1,342.155 złotych, przy planowanym 
deficycie 3.110.953 zł. Gmina w roku 2020 
spłaciła raty wcześniej zaciągnięte pożyczki  
i kredyty w wysokości 1.042.664 złotych, a do  
systemu zagospodarowana odpadów z docho-
dów własnych dołożono kwotę około 545 tys. zł. 

Na koniec  roku samorząd posiadał zobowiązania 
finansowe w wysokości 15.262.632 zł., co sta- 
nowiło 36,23 proc. wykonanych dochodów 
ogółem i ten wskaźnik był niższy od tego z koń-
ca roku 2019, kiedy wynosił – 37 proc.

8 absolutorium dla 
Wójt Urszuli Ciężkiej

Realizacja Uchwały Budżetowej za rok 2020 
została zaakceptowana przez 9 radnych przy  
4 przeciwnych. Również tym samym stosun-
kiem głosów i przy tych samych oponentach, co 
przy wotum zaufania Wójt Gminy Radziejowice 
Urszula Ciężka otrzymała absolutorium za reali-
zację uchwały budżetowej w roku 2020.

– …Przyznaję, że w minionym roku, wie-
lokrotnie znajdowaliśmy się w sytuacji, kiedy  
w trudnych czasach, po jednej stronie mamy za- 
spokoić potrzeby naszych mieszkańców, a po dru-
giej twarde wymogi polityki finansowej. Do tego 
dochodziły duże oczekiwania mieszkańców 
i szereg ograniczeń związanych z pandemią. Nie 
było lekko, ale poradziliśmy sobie, również dzięki 
wzajemnemu się wspieraniu i zrozumieniu.. Dzię-
kuję radnym, którzy docenili te nasze wspólne 
starania. Dziękuję naszej pani skarbnik, jak 
i wszystkim pracownikom urzędu za ich wytę-
żoną pracę w tym niełatwym okresie. Czasy są 
trudne musimy się wzajemnie wspierać, aby 
realizować swoją samorządową misję… – mó-
wiła Wójt Urszula Ciężka, dla której było to 8 
absolutorium.

Ta część obrad zakończyła się brawami  
i wręczeniem kwiatów Wójt Urszuli Ciężkiej. T.S.
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W demokracji i samorządzie najbardziej liczy się odpoWiedzialność
Rozmowa z Grażyną Górką – Przewodniczącą Rady Gminy w Radziejowicach

–Nie obrazi się pani, kiedy użyję 
określenia, że w Radzie Gminy Radziejo-
wice jest pani „nowicjuszką, rzuconą na 
głęboką wodę”?… Niezbyt dużo o swojej 
przewodniczącej wiedzą wyborcy z terenu 
gminy. Dlatego naszą rozmowę rozpocz-
nijmy od informacji o jednej z najważniej-
szych osób w radziejowickim samorządzie 
– o Grażynie Górce.

– Myślę, że określenie „nowicjuszka” pasu-
je do mnie, gdyż z Gminą Radziejowice jestem 
związana od około dekady, a z samorządem od 
2,5 roku. Jednak zdążyłam już wrosnąć w to 
środowisko i czuję się tutaj, jak w swojej ma-
łej, kochanej ojczyźnie. Dotychczasową moją 
obecność na Ziemi Radziejowickiej i zarazem 
aktywność docenili moi wyborcy, wybierając 
mnie na swoją przedstawicielkę w samorządzie 
gminnym… Jestem absolwentką Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie. Pracuje jako 
nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodo-
wych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 
nr 2 w Grodzisku Mazowieckim. W samorządzie 
jest to moja pierwsza kadencja, a zdecydo-
wałam się na kandydowanie do Rady Gminy  
w Radziejowicach z jednego zasadniczego po-
wodu, chciałam aby mieszkańcy z mojego okrę-
gu wyborczego: Kamionki, Zboisk oraz Kurano-
wa zostali zauważeni przez samorząd Gminy 
Radziejowice, ponadto Gmina Radziejowice ma 
duży potencjał na rozwój, dlatego uznałam, że 
chcę w tych przemianach aktywnie uczestniczyć 
i tworzyć Nową Gminę Radziejowice.

– Jest pani jedną z najmłodszych osób 
w samorządzie. Pełniącą funkcję radnego 
po raz pierwszy i radni uznali, że to wła-
śnie pani powierzą rolę przewodniczącej. 
Takie szybkie awanse w samorządzie 
rzadko się zdarzają…

– Dla mnie jest to też miłe zaskoczenie. 
Na początku tej pierwszej kadencji zostałam 
wybrana na funkcję wiceprzewodniczącej 
Rady Gminy w Radziejowicach. Po rezygnacji 
z mandatu radnego, złożonej przez przewod-
niczącego Rady - Jacka Krawczyńskiego, Rada 
zdecydowała o powierzeniu mi tej zaszczytnej 
roli i pełnię ją z dużym oddaniem. Myślę, że rad-
ni podejmując taką decyzję, uznali, że podołam 
obowiązkom oraz zadaniom wynikającym z tej 
funkcji…. Przyznaję, że wymaga to ode mnie 
poświęcenia, niemało czasu na to, aby w wielu 
okolicznościach godnie reprezentować Radę 
Gminy w Radziejowicach, przygotowywać się 
do posiedzeń, a także wypełniać mandat rad-
nej w swoim okręgu wyborczym. Mam wyro-
zumiałą rodzinę, która rozumie tę moją misję  
i wspierają mnie…

– Minęła połowa kadencji i czy widać 
zmiany, jakich oczekują pani wyborcy? 

– W samorządzie najważniejsza jest konty-
nuacja, a okres 2,5 roku, jest to zbyt mało czasu 

na dokonywanie szerszej oceny zachodzących 
przemian. Jednak uważam, że biorąc pod uwa-
gę ten krótki okres – widać pozytywne zmiany 
w naszej gminie… Ja wiem, że ludzie oczekują 
takich namacalnych dowodów przeobrażeń, 
a w głównej mierze chcą, aby poprawiała 
się infrastruktura drogowa, zbudowano im 
oświetlenie, a także doprowadzano media. Na 
tym koncentrujemy swoje wydatki budżetowe 
i podejmujemy starania, aby na te cele pozyski-
wać środki zewnętrzne. Nie jest to łatwe, gdyż 
potrzeby społeczne są bardzo duże i pewne 
zadania, szczególnie te inwestycyjne, które 
trzeba rozłożyć na kolejne lata. Ja dużą uwa-
gę przywiązuję do wydatków budżetowych, 
pozwalających na zrównoważony rozwój całej 
gminy… Wracając do początku mojej odpo- 
wiedzi na to pytanie – uważam, że trzeba przy-
znać, iż wiele zadań już udało się nam zrealizo-
wać, m.in. w Radziejowicach oddano budynek 
Gminnego Przedszkola dla 200 dzieci, popra-
wiamy stan naszych dróg. Obecnie w naszej 
gminę jest prowadzonych wiele zadań inwe-
stycyjnych. Bardzo dobrze funkcjonuje ważny 
instrument lokalny, jakim jest fundusz sołecki.  

– Gmina Radziejowice – na jakie za-
dania należy położyć największy nacisk?

– Największy nacisk jest kładziony właśnie 
na poprawę stanu wielu dróg. Wiadomo, że  
w naszej gminie budowanych jest dużo nowych 
siedlisk, ludzie – trochę przyzwyczajeni w po-
przednich – najczęściej miejskich miejscach 
zamieszkania - chcieliby mieć wszystkie media, 
łącznie z dobrym dojazdem. Tego się nie da 
wszędzie i szybko wykonać… Często rozma-
wiamy z panią wójt, jej zastępcą i odpowiedzial-
nymi urzędnikami o drogach i możliwościach 
poprawy ich stanu. Niestety środki budżetowe, 
jakie możemy przeznaczyć na ten cel, nie są 
tak duże, aby spełnić wszystkie oczekiwania. 
Dlatego staramy się załatwiać te najbardziej 
pilne sprawy, skupiamy się na drogach naj-
bardziej strategicznych dla mieszkańców okre-
ślonych społeczności, aby zapewnić płynność 
komunikacyjną. Obecnie jest opracowywany 
wieloletni plan remontu i modernizacji dróg 
na terenie gminy i w tej sprawie będzie więk-
sza czytelność. Jak racjonalny będzie ten plan, 
to będzie wynikało z możliwości finansowych 
gminy i finansowego wsparcia zewnętrznego. 
Dlatego już od wielu lat namawiamy naszych 
mieszkańców, aby posiadając u nas swoje sie-
dliska – meldowali się w Gminie Radziejowice. 
Już podejmujemy kroki, aby motywować i za-
chęcać zamieszkujących na naszym terenie do 
tego, aby stawiali się formalnymi mieszkańcami 
i zarazem podatnikami. Niedawno pojawił się 
pomysł „Karty mieszkańca”, aby tutaj zameldo-
wanych jeszcze bardziej związać z naszą gminą 
i proponować im szereg ulg i „przywilejów”  
w związku z tym, że są naszymi mieszkańcami. 
Jeden z pierwszych takich kroków, jest skiero-

wany do naszych przedsiębiorców. Mam na my-
śli zmniejszenie im - do ustawowego minimum 
- podatków za środki transportu, tym samym 
chcemy zachęcić innych, aby z naszą przyjazną 
gminą związali swoją działalność gospodarczą.

– Gmina Radziejowice to taka trochę 
„Rzeczypospolita Babska”. Czy kobiecy 
punkt widzenia i damska ręka włodarzy 
w gminie jest „równa” męskim rządom?

– Rzeczywiście kobiety w Gminie Radziejo-
wice znajdują uznanie w oczach wyborców i to 
jest już taka dosyć długa tradycja. To właściwie 
może być pełną odpowiedzią na to pytanie... 
Wójt Urszula Ciężka, już na kolejną kadencję jest 
wybierana na włodarza, gdyż jest dobrze oce-
niana za to co robi dla naszej gminy. Zauważmy, 
że w radach samorządowych okolicznych miast 
i gmin kobiety są w zdecydowanej mniejszości, 
u nas jest 7 pań w 15 osobowej radzie. Jest to 
dowód na to, że kobiety nie są gorszymi lide-
rami lokalnymi i gospodarzami niż mężczyźni, 
a w wielu przypadkach – śmiem to twierdzić 
– lepiej sprawują tę swoją rolę. Już nie mówiąc 
o tym, że wspaniale łagodzą te przysłowiowe 
obyczaje…

– Funkcja uchwałodawcza, jaka jest 
przypisana do radnych – wcale nie wyklu-
cza działań, na rzecz stabilnej realizacji 
zadań samorządowych. Rozumiem, że 
większość radnych są to osoby wspiera-
jące organ wykonawczy, czyli panią wójt 
i kierowany przez nią urząd.

– Uważam, że mechanizmy współpracy 
Rady Gminy Radziejowice z Wójtem Gminy, jak  
i kierowanym przez nią urzędem, zostały solid-
nie wypracowane i te „trybiki” dobrze funkcjo- 
nują. Jeśli widzimy trudne problemy to spoty-
kamy się i otwarcie o nich rozmawiamy. U nas 
nie ma tematów tabu, jest rozmowa i dyskusja,  
gdyż to jest najskuteczniejszy mechanizm, aby 
dobrze służyć gminnej społeczności. Ludzie nie 
wybrali nas po to, abyśmy toczyli spory i…  
uważali jacy to my jesteśmy ważni. Nie tędy  
droga, my mamy służyć lokalnym społeczno- 
ściom. Niestety czasami mam wrażenie, że nie  
wszyscy nasi radni to rozumieją… Ja zawsze  
powtarzam, że radnym jest się dla społeczności 
całej gminy i ponosi się odpowiedzialność 
przed wszystkimi, a nie tylko przed swoimi 
sąsiadami…

– Samorząd, aby mógł sprawnie funk- 
cjonować potrzebuje nie tylko konse-
kwentnego i skutecznego działania, ale 
i dobrej atmosfery i zrozumienia. Jak to 
jest w tej pani radzie? Chyba niekiedy 
zgrzyta…

–  Znam historię radziejowickiego samorzą- 
du w minionych latach i wiem, że były czasy  
kiedy tutaj toczono swojego rodzaju boje.  
W swoich działaniach staram się, aby w naszej  

pracy było jak najwięcej pozytywne i konstruk- 
tywnej dyskusji i wynikających z niej działań.  
Przyznaję, że nie zawsze to się udaje, ale do- 
brze, że udaje się nam te kontrowersje zała-
twiać wewnątrz rady. Bywa, że dzieje się to 
podczas długiej dyskusji– nie przynoszącej 
wartości dodanej dla naszej gminy, a obydwie 
strony pozostają przy swoich racjach. No cóż de-
mokracja rządzi się swoimi prawami. Na szczę-
ście zdecydowana większość radnych potrafi 
patrzeć racjonalnie na funkcjonowanie naszej 
gminy i na jej potrzeby… Jesteśmy różni, ale 
osiągamy zamierzone cele wspólnie. Ja zawsze 
podkreślam, że w demokracji i samorządzie naj-
bardziej liczy się odpowiedzialność. 

– Mieszkańcy Gminy Radziejowice  
– to mieszanka „tubylców” i „przybyszów 
z zewnątrz”. Czy to ma wpływ na procesy 
społeczne, zmiany i rozwój?

– Nasza gmina ma bardzo dobre położenie 
geograficzne, wspaniałe przyrodnicze tereny. 
Jest to też dobre miejsce na prowadzenie wszel- 
kiego rodzaju biznesów, również i w branży tu-
rystycznej. Rzeczywiście w Gminie Radziejowi-
ce, szczególnie w ostatnich latach – jest odczu-
walny napływ ludzi z zewnątrz i najczęściej są 
to mieszkańcy z dużych miast. W tym procesie 
przemian społecznościowych i demograficz-
nych nie wyczuwa się jakiegoś szczególnego 
podziału. Tym bardziej, że polityka naszej gminy 
jest ukierunkowana na otwartość i integrację. 
Jest to też w myśl naszego samorządowego, 
przewodniego hasła: „Radziejowice – Gmina 
nie tylko na weekend”… W moim odczuciu 
jednak są w związku z tym pewne różnice  
w zachowanych – pomiędzy stałymi mieszkań-
cami, a tymi osiedlającymi się u nas. Ci pierwsi 
są bardziej tolerancyjni i rozumieją problemy 
naszej gminy oraz utożsamiają się z działa-
niami mającymi na celu ich rozwiązywanie. 
Natomiast nowi mieszkańcy nie zawsze rozu-
mieją, że jesteśmy gminą wiejską, a nie miejską  
i rozwiązanie pewnych problemów bytowych, 
takich jak budowa wspomnianych dróg, czy in-
stalacja mediów nie następuje z tzw. automatu. 
Przyznaję, że ja też kiedyś się tutaj osiedlałam 
i musiałam się pogodzić z tym, że nie od razu 
można mieć dostąp do wszystkiego. Coś takiego 
zaakceptowałam, bo wiedziałem, że zdecydo-
wałam się na życie w gminie wiejskiej.

– Dziękuje za rozmowę
Tadeusz Sułek
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Wsparcie od Marszałka na Małe inWestycje
W Żyrardowie odbyło się spotkanie samorządowców 

z subregionu żyrardowskiego z Adamem Struzikiem  
– Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz wice-
marszałkami – Wiesławem Raboszukiem i Rafałem Raj-
kowskim. Wśród  włodarzy i przedstawicieli ponad 20 sa-
morządów z powiatów: żyrardowskiego, sochaczewskiego 
i grójeckiego, byli reprezentanci gminy Radziejowice  
– wójt Urszula Ciężka i skarbnik Marlena Górniewska.

W minionych miesiacach Urząd Gminy 
Radziejowice był aktywny i wystę-

pował z szeregiem wniosków – w odpowiedzi 
na programy inicjowane przez Samorząd 
Wojewdztwa Mazowieckiego. Pozwoliło to na 
pozyskanie środków dających możliwości dofi-
nansowania kilku niewielkich przedsięwzięć na 
terenie  gminy.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw w subregionie żyrardowskim, 
znalazło się pięć wniosków sołeckich z terenu 
Gminy Radziejowice i są to:
¡	Chroboty – montaż oświetlenia ulicznego;
¡	Korytów A – budowa sygnalizacji świetlnej 

na przejściu dla pieszych w ulicy Dębowej;

¡	Korytów – termomodernizacja  budynku 
strażnicy OSP;
¡	Zazdrość – montaż oświetlenia ulicznego;
¡	Zboiska – montaż oświetlenia ulicznego.

Z tego Mazowieckiego Instrumentu radziejo-
wickie sołectwa pozyskały kwotę - 45.250 złotych.  

Natomiast w ramach tegorocznej edycji 
programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” 
– na ten cel przeznaczono ponad pół miliona 
złotych. W tej mazowieckiej puli również zna-
lazła się gmina Radziejowice i kwota 25 tysięcy 
złotych zostanie wykorzystana na modernizację 
strażnicy OSP w Radziejowicach.

Miedzy innymi w ramach tegorocznej 
edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

aktyWność gospodarcza i bezrobocie
Na terenie Gminy Radziejowice, na dzień 

10 czerwca 2021 roku – było zarejestrowa-
nych 550 podmiotów gospodarczych – o 4 
więcej niż w grudniu 2020 roku. Aktywnych 
jednoosobowych działalności gospodar-
czych z zgodnie z CEIDG - to 482 jednostki. 
Natomiast ilość firm zarejestrowanych na 
terenie gminy, zgodnie z KRS było 68.

W zdecydowanej większości są to fir-
my rodzinne lub jednoosobowe jednostki, 
zajmujące się przedsiębiorczością i działal-
nością usługową, z przewagą takich jak: bu-
downictwo, transport, handel i wszelkiego 
rodzaju usługi techniczne i konserwatorskie, 
a także świadczących usługi związane z tu-
rystyką i rekreacją.

W Strategii Rozwoju Gminy Radziejo-
wice, w planach przestrzennego zagospo-
darowania, w głównej mierze na większą 
działalność gospodarczą i przedsiębiorczość 
przewidziano tereny znajdujące się wzdłuż 
szlaków drogowych Drogi Krajowej S8,  
a także Drogi Krajowej nr 50. Te tereny są 
cyklicznie zagospodarowywane.

Natomiast w Strategii Gospodarczej 
Gminy Radziejowice na lata 2016 - 2026 za-
pisano: „Gmina Radziejowice rozwijająca się 
w sposób intensywny i zrównoważony, pod 
względem społeczno-gospodarczym, jak  
i przestrzennym, w której wszyscy miesz-
kańcy uczestniczą posiadając takie same 
szanse i możliwości. Gmina Radziejowi-
ce – Gmina atrakcyjna dla mieszkańców, 

turystów i inwestorów – będąca miejscem,  
w którym chce się pracować i wypoczywać”.

Do największych podmiotów gospo-
darczych w Gminie Radziejowice nale-
żą: Botarii Polska Sp z o.o. Radziejowice 
Parcel; Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o. 
Radziejowice-Parcel; ITA Sp. z o.o. – Krze-
Duże; Ekonip Sp. z o.o. – Radziejowice; 
Zakład Produkcyjny Dryvit System Sp. z o.o.  
– Krze Duże; Helukabel Polska Centrala – Krze 
Duże; ZPC Flis Sp. j. – Kuranów; Z.P.C. Flisan 
Robert Flis –Kuranów; Auto Logistic Sp. z o.o.; 
Krze Duże; Kamino – Budy Mszczonowskie. 

Sytuacja na rynku pracy
Na koniec maja 2021 roku w Gminie 

Radziejowice było 199 osób poszukujących 
zatrudnienia. Wśród bezrobotnych jest 90 
kobiet. Prawo do zasiłku miało 32 zareje- 
strowanych w PUP Żyrardów. W grupie osób 
bezrobotnych z terenu gminy – 123 jest bez- 
robotnymi długotrwałymi, a 69 nie posiada 
kwalifikacji zawodowych. 51 osób ma po- 
wyżej 50 roku życia, a 49 bezrobotnych nie 
skończyło 30 lat, w tej grupie jest 17 mło-
dych ludzi do 25 roku życia. W ostatnich pię- 
ciu miesiącach liczba bezrobotnych w Gminie 
Radziejowice zmniejszyła się o 14 osób. Zwol-
nionych z przyczyn zakładu pracy jest 12 osób, 
a kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu 
dziecka i wykorzystaniu urlopu macierzyńskie-
go zarejestrowano 19. 

Bezrobocie w powiecie żyrardowskim  
wynosi 10,9 proc. i jest to 2.978 poszukują- 
cych zatrudnienia.                                                    ¢			

 

Wójt Urszula Ciężka podpisała deklarację z 15 gminami

gMina radziejoWice Ma noWych partneróW

Pod koniec maja 15 gmin z subregionu żyrardowskiego 
podpisało porozumienie i tym samym połączyły swoje siły  
w walce o środki unijne – w nowej perspektywie finanso- 
wej na lata 2021-2027.  To głównie w tym celu został stwo-
rzony Żyrardowski Obszar Funkcjonalny i do niego przy-
stąpiło 15 gmin z powiatów: żyrardowskiego, sochaczew-
skiego i grójeckiego.

Spotkanie założycieli Żyrardowskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego odbyło się w żyrardow-
skiej „Resursie”, gdzie spotkało się kilkunastu 
samorządowców z powiatów: żyrardowskiego, 
sochaczewskiego i grójeckiego. Celem tego 
spotkania było podjęcie, a w przyszłości – za-
cieśnianie współpracy samorządowej, w ra-
mach wspomnianego Żyrardowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Dlatego w tym dniu włodarze 
15 miast i gmin podpisali listy intencyjne  
o współdziałaniu, a gospodarzem był Prezydent 
Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanow-
ski. Podkreśleniem wagi spotkania było wspól-
ne zdjęcie na schodach żyrardowskiej Resursy  
z wymownym hasłem tej inicjatywy: „Otwar-
tość, Strategia – Współpraca”. Wśród przedsta-
wicieli 15 gmin była Wójt Gminy Radziejowice 
–Urszula Ciężka. 

Żyrardowski Obszar Funkcjonalny obej-
muje 15 jednostek samorządu terytorialnego, 
a wśród nich są miasta i gminy powiatu ży-
rardowskiego: Żyrardów, Mszczonów, Wiskitki, 
Puszcza Mariańska i Radziejowice oraz sześć 
gmin powiatu grójeckiego: Grójec, Chynów, 
Pniewy, Warka, Jasieniec, Goszczyn, jak i czte-
ry gminy powiatu sochaczewskiego: miasto 

Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w subregio-
nie żyrardowskim, Gmina Radziejowice złożyła 
wniosek i otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 15 tys. zł na swój projekt: „Kontrola prze-
strzegania przepisów uchwały antysmogowej 
w Gminie Radziejowice”. 

W sumie Gmina Radziejowice na swoje 
niewielkie projekty pozyskała 85.250 złotych. 

– Cieszymy się, z każdych środków – również 
i tych niewielkich, które są kierowane na wspie-
ranie naszych lokalnych i społecznych przedsię-

wzięć. Już kolejny rok samorząd Województwa 
Mazowieckiego wychodzi z ofertą, która – rów-
nież i u nas – spotyka się ze społecznym uzna-
niem i czekamy na kolejne edycje programu do-
finansowań dla samorządów, a my będziemy się  
w nie wpisywali z naszymi wnioskami i potrzeba-
mi – powiedziała Wójt Gminy Radziejowice Ur-
szula Ciężka, która ze Skarbnik Gminy Marleną 
Górniewską podpisywała  umowy z władzami 
Mazowsza na dofinansowanie wspomnianych 
przedsięwzięć.                                                          ¢			

Sochaczew i gminy – Sochaczew, Nowa Sucha 
i Teresin. 

Dokumenty podpisane przez samorządow-
ców mają charakter intencyjny i mówią o wspól-
nej, ponadlokalnej polityce samorządowej  
i strategii zrównoważonego rozwoju w naszym 
regionie. Żyrardowski Obszar Funkcjonalny, 
będzie swojego rodzaju łącznikiem w zakre-
sie wspólnego ubiegania się o środki unijne  
w nowej perspektywie finansowej na lata 
2021-2027. Samorząd Gminy Radziejowice  
i Wójt Urszula Ciężka liczą na korzyści dla miesz-
kańców, wynikające z tej integracji.                 ¢			
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Prace na budowie idą Pełną Parą
Od początku rozpoczęcia rozbudowy i modernizacji 

szkoły w Kuklówce Radziejowickiej minęły już trzy mie-
siące. Wtedy przekazano wykonawcy dokumenty budowy  
i teren, na którym do roku 2022 ma stanąć – dobudowany 
do starego obiektu szkolnego, dwukondygnacyjny obiekt 
oświatowy. Jest to największe, tegoroczne przedsięwzię-
cie samorządowe w Gminie Radziejowice.

Przed ponad rokiem został podjęty temat budowy 
Punktu Selektywnego Zagospodarowania Odpadów Ko-
munalnych w Gminie Radziejowice. Taka jednostka, która 
ma służyć mieszkańcom gminy – zostanie wybudowana 
w Słabomierzu, w pobliżu byłego składowiska odpadów 
PGK Żyrardów. To miejsce ma na ten cel idealną lokalizację 
i dzięki dużemu – około 85-procentowemu, dofinansowa-
niu z środków Unii Europejskiej, ta inwestycja nie będzie 
zbyt dużym obciążeniem dla budżetu Gminy Radziejowice.

Społeczność szkolna, zaczynając od 
dyrektor placówki Sylwii Król po 

nauczycieli, uczniów i ich rodziców, bardzo 
są zainteresowani co dzieje się na budowie 
dwukondygnacyjnego budynku. Wszyscy się  
cieszą, że prace związane z rozbudową ich szkoły 
idą pełną parą. Jednak na końcowy efekt trzeba 
będzie jeszcze poczekać rok - do wiosny 2022 
roku. Firma w ciągu ostatnich ponad trzech 
miesięcy wykonała już szereg prac. Wyburzono 
zbędne budynki, potem wykonano prace ziem-
ne i wszystkie konieczne instalacje. Już powstały 
fundamenty budynku szkolnego i pną się mury.

– Rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Kuklówce Radziejowickiej to inwestycja wie-
loetapowa. Tak naprawdę zadanie to rozpoczęło 
się już w 2018 roku, kiedy to gruntownie zmo- 
dernizowano instalację centralnego ogrzewa- 
nia wraz z budową kotłowni gazowej i prze-
budową instalacji gazowej. Teraz mamy czas  
na realizację głównego zamierzania inwesty- 
cyjnego, jakim jest rozbudowa szkoły. Roboty 
rozpoczęły się niedawno i widać ich duży po-
stęp. To inwestycja polegająca na dobudowa- 

–Posiadając przygotowaną dokumentację dla 
postępowania przetargowego według zasady „za-
projektuj i wybuduj”  ogłosiliśmy przetarg na realiza-
cję tego przedsięwzięcia. Otrzymaliśmy też zapew-
nienie, że na ten cel przyznano nam dofinasowanie  
w wysokości około 1.100 tysięcy złotych  
i z budżetu gminnego na to zadania niewiele 
dołożymy. Podobne inwestycje będą realizo-
wane u naszych sąsiadów – w Mszczono-
wie i Puszczy Mariańskiej. Funkcjonowanie 
takiego punktu pozwoli nam też na wiedzę 
i kontrolowanie tego, jak duże strumienie  
i jakie rodzaje odpadów komunalnych oraz wszel-

niu dwukondygnacyjnego budynku – który  
w przyszłości będzie pełnił funkcję łącznika  
z salą gimnastyczną. W powstającej budowli 
znajdą się trzy sale lekcyjne, zaplecze szatnio-
wo-sanitarne oraz winda dla osób niepełno- 
sprawnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu spełnione 
zostaną wymagania dostępności osób niepełno-
sprawnych, a w ramach działań związanych  
z ochroną środowiska – planujemy budowę 
instalacji fotowoltaicznej oraz zbiorników reten-
cyjnych na tzw. deszczówkę… – powiedział 
Zastępca Wójta Gminy Radziejowice Artur 
Jankowski.

Łączny koszt prac objętych I etapem 
realizacji powinien zamknąć się w kwo-
cie 2 mln zł. Władze samorządowe liczą 
na to, że uda nam się uzyskać dodatkowe 
dofinansowanie na rozwiązania prośro-
dowiskowe. Natomiast koszty związane  
z budową obecnej inwestycji będą obcią-
żały budżet gminy w latach 2020-2022,  
a zakładany termin zakończenia tej inwe-
stycji to wiosna 2022 roku. Ta długo wy-
czekiwana inwestycja niewątpliwie speł- 

dadzą odPadom nowe życie

ni oczekiwania społeczności szkolnej w Ku- 
klówce Radziejowickiej i znacząco polepszy 
warunki edukacyjne naszych najmłodszych 
mieszkańców oraz ułatwi pracę nauczycieli. 
Będzie to I etap rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej w Kuklówce. 

– Kolejnym, niemniej ważnym będzie 
II etap, polegający na budowie sali gimna- 
stycznej. Obecna salka w istniejącym budyn- 
ku bardzo ogranicza prowadzenie zajęć spor-
towych. W dzisiejszych czasach trudno sobie 
wyobrazić szkołę bez sali gimnastycznej,  
w której dzieci miałyby sposobność uprawiać 
najpopularniejsze dyscypliny sportowe takie  
jak: siatkówka, piłka nożna czy piłka ręczna. 
Obecne czasy smartfonów, aplikacji społecz- 
nościowych oraz nauki zdalnej bardzo dra-
styczne ograniczyły ruchliwość wśród dzieci 
i młodzieży, dlatego osobiście uważam, 
że inwestowanie w infrastrukturę sporto-
wą nie powinno podlegać żadnej dysku-

sji. Dlatego też sala gimnastyczna wciąż 
pozostaje w naszych planach, a w przypadku 
uzyskania dofinansowania, o co wciąż zabie- 
gamy i liczymy na powodzenie naszych sta- 
rań – mam nadzieję, że te dosyć dalekosiężne 
plany zostaną – w miarę szybko – zrealizo-
wane… – powiedział Artur Jankowski. 

Wykonawcą rozbudowy Szkoły Pod-
stawowej w Kuklowce Radziejowickiej jest 
firma Krzysztofa Białobrzeskiego, P.P.H.U 
„OKNO-BUD” z Sochaczewa.                                         ¢                             

kiego rodzaju tzw. gabaryty mamy do zagospo-
darowania na swoim terenie... – poinformował 
Zastępca Wójta Gminy Radziejowice, Artur Jan-
kowski. 

Z planów wynika, że ten radziejowicki 
PSZOK będzie wyposażony w wiele nowych 
elementów, które do procesu zagospoda-
rowania odpadów wprowadzą m.in. funk-
cję edukacyjną. Pojawi się też nowa jakość  
w zakresie segregacji i wykorzystania odpadów  
i to wszystko będzie ściśle monitoringowane. 
Praktyczną ciekawostką będzie zadanie: „Drugie 
życie produktu”. Oznacza to wykorzystanie tego, 
co jednym jest niepotrzebne, ale komuś innemu 
może się jeszcze przydać. Do radziejowickiego 
PSZOK mieszkańcy Gminy Radziejowice będą 
mogli przywozić wszystkie odpady, których 
frakcje zostaną przedstawione po uruchomieniu 
punktu. Jest to także związane z tym, że w ostat-
nim okresie częstotliwość odbioru takich rzeczy  
i przedmiotów została ograniczona i kiedy nie 
chcemy, aby odpady i przedmioty nie zalegały 
w siedliskach – własnym transportem będzie 
można nieodpłatnie przywieźć je do PSZOK  
w Słabomierzu. Teraz też to można zrobić i do-
starczyć do punktu prowadzonego przez PGK 
Żyrardów – przy ulicy Czystej lub w Słabomie-

rzu. Jednak za taką usługę Gmina Radziejowice 
musi firmie - co miesiąc płacić kilkanaście tysię-
cy złotych. Odpady dowiezione na PSZOK,  po 
wstępnej segregacji będą wywożone na inne 
składowiska celem dalszego przetworzenia.

Władze gminy mają nadzieję, że funk-
cjonowanie takiego punktu, będzie miało 
pozytywny wpływ na kształtowanie się 
kosztów zagospodarowania odpadów na  
terenie gminy, ale też spowoduje, że miesz-
kańcy przekonają się, jak wiele zalet ma 
solidne segregowanie odpadów, a w przy-
padku tych gabarytowych – dawanie im 
drugiego życia. –... Takie przedsięwzięcie 
pozwoli nam w większym stopniu zapano-
wać nad kosztami i wydatkami, jakie musi-
my ponosić za coraz większe masy odpadów 
wytwarzanych przez naszych mieszkańców... 
– powiedział Zastępca Wójta Gminy Artur 
Jankowski.                                                                       ¢                 
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Przyszedł czas na Przebudowę źródła życia
Stacja Uzdatniania Wody w Radziejowicach funkcjonuje od ponad pół wieku i w tym 

czasie wykonywano tam niewielkie przekształcenia techniczne. Obiekt ten jest bardzo 
ważną i strategiczną jednostką, gdyż zaopatruje w wodę blisko połowę mieszkańców 
gminy. Czas spowodował, że jego stan techniczny i funkcjonowanie systemu przesyłu 
wody – do setek gospodarstw domowych – może budzić niepokój. To spowodowało, że 
władze gminy podjęły decyzję, aby w tym roku SUW w Radziejowicach został całkowicie 
zmodernizowany.

szkoła będzie miała wielofunkcyjne boisko
W centrum Radziejowic, przy ulicy Kubickiego – w mi-

nionych kilkunastu latach, ze środków w większości po-
chodzących z budżetu gminnego – powstał nowoczesny 
kompleks obiektów oświatowych i samorządowych. Teraz 
one dobrze służą lokalnej społeczności i są wspaniałą wi-
zytówką rozwoju gminy.

– Został już ogłoszony przetarg na komplek-
sowe zmodernizowanie Stacji Wody w Radziejo-
wicach. Powstanie całkiem nowy system przesyłu 
wody z istniejących tam studni do budynku SUW 
i zostanie wyeliminowane zapowietrzanie się 
wodociągu. Z projektu inwestycyjnego wyni-
ka, że będzie zastosowana nowa technologia 
uzdatniania wody, bardziej skuteczna w procesie 
oczyszczania wód podziemnych – w porównaniu 
z obecnym. Zostanie także zlikwidowane ryzyko 
zanieczyszczenia wody produktami korozji ze 
ścian rurociągu i urządzeń technologicznych. 
Wykonawca wyremontuje odcinek rurociągu 
technologicznego, aby zwiększyć przepływ wód 
popłucznych w kanale odpływowym z nasze-
go SUW ... Zachodzi też potrzeba przebudowy 
sieci energetycznej średniego napięcia, która 

koliduje z zaplanowaną modernizacją. Czeka 
nas także rozbiórka naszego zbiornika retencyj-
nego na wodę uzdatnioną i budowa nowego   
o pojemności 150 metrów sześciennych. Tak więc 
zostanie wymieniony już bardzo wyeksploato-
wany zbiornik na wodę. Przed nami  wykonanie 
niemałego zakresu inwestycyjnego, aby zapew-
nić mieszkańcom wodę dobrej jakości i nieprze-
rwalną jej dostawę... – powiedziała Wójt Gminy 
Radziejowice Urszula Ciężka. 

Jest to najstarsza Stacja Uzdatniania Wody 
w Gminie Radziejowice, została wybudowana 
w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych, czyli 
ma już blisko 60 lat. Obecnie z tego miejsca 
woda dociera do gospodarstw domowych za- 
siedlonych przez 2.092 osoby –36,7 procent 
ludności zamieszkującej Gminę Radziejo-

wice. Dociera ona nie tylko do Radziejowic, 
ale też do zamieszkujących w: Budach No- 
wych, Budach Starych, Tartaku Brzóz-
ki, Radziejowicach-Parcel. Gmina Ra- 
dziejowice występowała o dofinansowanie 
na ten cel z funduszy zewnętrznych zwią-
zanych z Rządowym Funduszem Inwestycji 
Lokalnych , ale dotychczas nie ma w tej 
sprawie dobrych informacji. Chociaż... było 
zapewnienie, że m.in. ta inwestycja ma 
szanse na pomoc finansową ze strony tzw.
Tarczy dla samorządów. – Składaliśmy trzy 
wnioski o wsparcie kilku naszych inwestycji, 
m.in. gruntownej modernizacji Stacji Uzdat-
niania Wody w Radziejowicach. Niestety ża-
den z nich - jak na razie - nie został uwzględ-
niony... Niezależnie od tego podejmujemy się 

realizacji takich kosztownych inwestycji, gdyż 
jest taka pilna potrzeba i tego oczekują nasi 
mieszkańcy... – dodała pani wójt. 

Modernizacja SUW w Radziejowicach 
powinna się zakończyć do końca tego roku. 
Jednak nie rozpocznie się ona w okresie wa-
kacyjnym, kiedy jest największe zapotrzebo-
wanie na wodę. Dlatego to zadanie zostanie 
podjęte w drugiej połowie września. Wcze-
śniej – do końca sierpnia – zostanie przebu-
dowana linia średniego napięcia, znajdująca 
się na działce zajmowanej przez obiekt ra-
dziejowickiego SUW. Potem przyjdzie czas 
na inwestycję nazywaną „źródłem życia” 
dla mieszkańców Radziejowic i okolicznych 
miejscowości.                                                       ¢                       

Rozpoczęto w roku 2006, kiedy zo-
stał wybudowany i oddany obiekt  

Gminnego Gimnazjum, obecnie jest to budy- 
nek Szkoły Podstawowej im. Władysława  
Rdzanowskiego w Radziejowicach. Dwa lata 
później do tego budynku dobudowano nowo-
czesną i dużą halę sportową. Po wielu latach 
kolejną inwestycją samorządową było wy-
remontowanie i zagospodarowanie starego 
budynku, dla potrzeb samorządu gminnego. 
Potem przyszedł czas na uporządkowanie  
terenu pomiędzy szkołą, a budynkiem Urzędu 
Gminy w Radziejowicach. Wtedy powstał plac 
sportowo-rekreacyjny dla młodzieży szkol-
nej i mieszkańców. Kolejnym bardzo dużym 
wyzwaniem dla władz gminy była budowa 
nowoczesnego kompleksu przedszkolnego 
dla 200 dzieci. Taka placówka została przeka-
zana społeczności pod koniec minionego roku. 
Jednak to nie koniec inwestycji w tym miejscu 
- kolejna, ale też i chyba jako ostatnia, to wie-
lofunkcyjne, nowoczesne boisko i to samorzą-
dowe zadanie powinno zostać zrealizowane  
w ciągu najbliższego roku.

Wójt Urszula Ciężka poinformowała, że sa-
morząd gminny w Radziejowicach już od kilku 
lat zabiega o dofinansowanie do budowy 
kompleksu boisk sportowych dla Szko-
ły Podstawowej w Radziejowicach. Plany  
i wszelkiego rodzaju pozwolenia związane z tą 
inwestycją, od pewnego czasu są już przygoto-
wane. Teraz trzeba było je trochę zmodyfikować 
przed ogłoszeniem przetargu na budowę boiska, 
które zostanie zlokalizowane za budynkiem szkoły  
i hali sportowej. – Wiele rzeczy trzeba było 
przeprojektować, aby zmierzyć się z tą in- 
westycją na miarę możliwości finanso- 
wych w naszym budżecie. Są inne pilne potrze- 
by, jak: budowa i remonty dróg, instacji oświe-
tleniowych czy zapewnianie dobrze funkcjo-
nującej gospodarki wodno-ściekowej. Jednak 
również istotna jest odpowiednia baza sportowa 
i rekreacyjna. Jest to szzcególnie ważne w czasach 
obecnej pandemii, kiedy nasze dzieci, ale też i doro-
śli często byli skazani na domową izolację. Dlatego 
trzeba im stworzyć możliwości, również i w postaci 
obiektów sportowych, aby wszyscy mogli tam 
realizować swoje sportowo-rekreacyjne potrzeby. 

Ten kompleks boisk będzie służył młodzieży szkol-
nej, a w Szkole Podstawowej w Radziejowicach,  
w obydwu budynkach - uczy się ponad 300 dzieci. 
Obiekt sportowy będzie również służył mieszkań-
com Radziejowic i okolicznych miejscowości. Trze-
ba też wziąć pod uwagę, że coraz więcej mamy 
młodych ludzi z małymi dziećmi – osób, które 
wybrały sobie naszą gminę za swoje miejsce do 
zamieszkania. Tak więc jest to najwyższa pora, 
aby to przyszkolne boisko powstało. Ważną mo-
tywacją, do decyzji o tej inwestycji było też i to, że 
otrzymaliśmy dofinansowanie na jej realizację… 
–  usłyszałem w rozmowie z Wójt Gminy Radzie-
jowice Urszulą Ciężką.

–… W tych planach dużą uwagę skupili- 
śmy na odwodnieniu całego terenu, na którym  
znajdzie się ten obiekt sportowy. Właśnie w kie- 
runku, gdzie jest planowana budowa bo-
iska wielofunkcyjnego, mamy naturalny  
spadek wód powierzchniowych. To jest 
uwzględnione w naszych planach i została wy- 
konana pełna dokumentacja, jeśli chodzi o dre-

naż terenu i odprowadzenie wód do instalacji 
deszczowej… Chcemy w tym roku rozpocząć 
roboty budowlane, aby zakończyć je w pierw-
szym półroczu następnego roku. Powstanie 
wspomniane wielofunkcyjne boisko sportowe  
z podstawowym wyposażeniem, które będzie 
służyło dzieciom i naszym mieszkańcom do 
uprawiania sportu i do rekreacji. W planach 
mamy także trybunę dla widowni. Przewidziano 
również ogrodzenie tego terenu, jego oświetle-
nie i małą architekturą towarzyszącą takiemu 
obiektowi… – powiedział Zastępca Wójta 
Gminy Radziejowice Artur Jankowski. Koszty 
będą wynikały z postępowania przetargo-
wego, samorządowcy liczą na to, że za około 
milion złotych będzie możliwe wykonanie 
pełnego zakresu tego przedsięwzięcia.

Moi rozmówcy dodają, że po realizacji 
tego samorządowego zadania będzie moż-
na mówić o pełni szczęścia inwestycyjnego  
w kompleksie oświatowym przy ulicy Kubic-
kiego w Radziejowicach.                                        ¢                  
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T y d z i e ń  P a t r i o t y  w  G m i n i e  R a d z i e j o w i c e

Dbają o swoją „Małą ojczyznę” i kochają ją
W Gminie Radziejowice tegoroczne pierwsze dni maja 

były „Tygodniem Patrioty” i ten czas obfitował w wiele 
lokalnych inicjatyw i uroczystości. Pomimo obostrzeń 
związanych z pandemią, wiele osób wzięło udział we 
wspólnym świętowaniu. Było to uczestnictwo w uroczysto-
ściach związanych z kolejnymi majowymi dniami, kiedy to 
pamiętano o: „Święcie Pracy”, „Dniu Flagi” , „Święcie Kon-
stytucji – 3 Maja” oraz „Dniu Strażaka”. Gminne Centrum 
Kultury „Powozownia” wraz z Gminną Biblioteką przygo-
towało szereg konkursów, a wielkim wydarzeniem było 
„Sprzątanie Ziemi”. Był też szereg imprez towarzyszących 
przez cały patriotyczny tydzień i pomimo pandemii – wiele 
się działo. Podsumowanie tych wydarzeń nastąpiło w so-
botę 8 maja.

„Tydzień patrioty” w Gminie Radzie-
jowice obfitował w wiele wydarzeń, które 
przyciągnęły mieszkańców do uczestnictwa 
w nich. 

Święto Konstytucji 3 Maja
Szczególną uroczystością była msza 

święta z okazji „Święta Konstytucji 3 Maja”, 
odprawiona przez proboszcza parafii pw. św. 
Kazimierza królewicza ks. Henryka Andrze-
jewskiego, z udziałem władz gminy: Wójt 
Urszuli Ciężkiej, Przewodniczącej Grażyny 
Górki, Zastępcy wójta Artura Jankowskiego 
i Sekretarz Wioletty Micewicz. Jak zawsze 
nie zabrakło strażaków z pocztami sztanda-
rowymi – z OSP Radziejowice – z prezesem 
Markiem Leją i z OSP Korytów – z prezesem 
Tomaszem Rokwiszem, a także ludowców ze 
swoim sztandarem i honorowym prezesem 
Kazimierzem Drążkiewiczem.

W związku z prowadzonymi pracami 
remontowymi w radziejowickiej świątyni, 
trzeciomajowa msza odbyła się w budynku 
Szkoły Podstawowej w Radziejowicach. 
Duchowny w eucharystii mówił o długiej 
i jakże trudnej drodze do wolnej Polski,  
o walce naszych rodaków o prawa dla Na-
rodu Polskiego i Konstytucji 3 Maja, która 
stała się symbolem patriotyzmu i walki  
o niepodległość kraju. Wójt Gminy Radzie-
jowice Urszula Ciężka podziękowała zebra-
nym za udział w uroczystości i podkreśliła, 
że świętowanie Konstytucji 3 Maja jest sym-

bolem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Po 
nabożeństwie – sekretarz gminy Wioletta 
Micewicz i inspektor Justyna Klimaszewska 
wręczały egzemplarze Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej i patriotyczne wydawnic-
twa dla dzieci.

Patriotycznie  
w Małej Ojczyźnie 

Podsumowanie „Tygodnia Patrioty”  
w gminie Radziejowice odbyło się w sobotę 
8 maja, na dziedzińcu Gminnego Centrum 
Kultury „Powozownia” w Radziejowicach. 
Wydarzenie było połączone z „Dniem Ziemi”. 
W tej kilkugodzinnej uroczystości wzięli 
udział: Wójt Urszula Ciężka, Przewodnicząca 

Grażyna Górka i Radni: Urszula Matusiak  
i Marek Leja oraz Zastępca Wójta Artur Jan- 
kowski. Gospodarzem uroczystości była 
Dyrektor radziejowickiej „Powozowni” Daria 
Doleżyczek.

– Bardzo wszystkim dziękuję za udział 
w naszym „Tygodniu Patrioty” i cieszę się, że 
mogę z dumą mówić o mieszkańcach, szcze-
gólnie o naszej młodzieży, gdyż pokazali, że 
Gmina Radziejowice jest im bliska. To co dzia-
ło się w minionym tygodniu pokazało też, że  
z uznaniem odnosimy się do tego co dzieje się 

w naszej „Małej Ojczyźnie” i bardzo chętnie się 
angażujemy w bieżące wydarzenia. Wiem, że 
warunki epidemiczne ograniczają społeczne  
zaangażowanie, dlatego cieszę się, że jednak 
nie aż tak bardzo zasiedzieliśmy się w do-
mach... Bardzo zachęcam do korzystania  
z oferty, jaką ma dla naszych mieszkańców 
Gminne Centrum Kultury „Powozownia”,  
a widzę, że aktywność tej placówki zatacza 
coraz szersze kręgi... – mówiła wójt Urszula 
Ciężka, dziękując zebranym za zaangażowa-
nie podczas „Tygodnia Patrioty”.

Sprzątali radziejowicką 
ziemię

Podczas sobotniej imprezy, po oficjal-
nych wystąpieniach, tzw. imprezowanie 
rozpoczęto od rozgrzewki – aerobiku pod 
hasłem: „Eko-ruch, wciągnij brzuch”. Kiedy 
już zebrani trochę się rozruszali, otrzymali 
worki i rękawiczki, aby ruszyć w teren i po- 
sprzątać najbliższą okolicę. Taka akcja ekolo- 
giczna była również rywalizacją, gdyż ogło-
szono konkurs na najbardziej aktywną dru-
żynę, która zbierze najwięcej odpadów. Na 
„Sprzątanie Ziemi” przeznaczono niewiele 
ponad godzinę i okazało się, że w tym czasie 
zebrano 604 kilogramy odpadów zalegają-
cych w różnych miejscach Radziejowic. Po-
tem to wszystko zostało dokładnie zważo- 
ne, a roboczą komisje stanowili – Artur Jan-
kowski i Daria Doleżyczek. Jak w każdym kon-
kursie byli zwycięzcy, którzy otrzymali na-
grody ufundowane przez żyrardowską firmę 
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„EMKA”. Pierwsze miejsce zajęła drużyna  
strażackiej młodzieży z Radziejowic, którzy 
zebrali 258 kilogramów odpadów, druga 
drużyna – rodzina Stasiw miała wynik 129 
kilogramów, a trzecia na podium – rodzi- 
na Pyszczek zebrała 94 kilogramy. Na uwagę  
zasługiwała rodzina Błaszkiewicz – mama  
z dwójką małymi dzieci, którzy z okolicy 
przynieśli 42 kilogramy odpadów. Po takim 
dniu Radziejowice stały się czyste.

Patriotyczny tydzień 
rozgrzał serca

Podsumowano także konkurs na prace 
plastyczna z okazji „Dnia Strażaka”. Konkur-
sowe dzieła zaprezentowane przez dyrektor 
Darię Doleżyczk robiły wrażeniem tym bar-
dziej, że ich autorami były małe dzieci. Tutaj 
wszyscy otrzymali równorzędne nagrody.

Kolejnym punktem sobotniej uroczysto-
ści było wspólne tańczenie „Salsy”, a instruk-
torem był Grzegorz Matusiak. Okazało się, że 
ten taniec wciąga i po kilkunastu minutach 
nogi coraz mniej „się plątały”. Przez cały czas 
organizowano ekologiczne zajęcia dla dzieci, 
które chętnie malowały i układały na swój 
sposób naszą planetę – Ziemię.

Finałem „Tygodnia Patrioty” był mecz 
piłki nożnej - strażacy kontra mieszkańcy 
gminy. Po zaciętej grze i stojącej na wysokim 
poziomie był remis – 3:3. 

Wójt Urszula Ciężka przyznała, że ten 
patriotyczny tydzień rozgrzał serca u wielu 
mieszkańców Gminy Radziejowice i zmoty-
wował do aktywności w wielu zakresach. 
Bardzo dobrze, gdyż wszystko wskazuje na 
to, że zagrożenie epidemiczne jest coraz 
mniejsze i przychodzi pora na powrót do 
normalności. 

W tych majowych dniach dużą aktyw-
nością wykazywali się strażacy, szczególnie 
była zaangażowana Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza z OSP w Radziejowicach, której 
opiekunem jest prezes, a zarazem radny  
– Marek Leja. W tym szczególnym tygodniu 
młodzież z radziejowickiej „Powozowni” 
była realizatorem reportażu „Świat widziany 
oczami dziecka”, w którym brały udział dzie-
ci z Przedszkola w Radziejowicach. Pięknie 
brzmiały dziecięce: „Kocham Polskę” – kiedy 
mówili mali patrioci.                                         ¢
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W Gminie Radziejowice zawsze tętniło życie kulturalne i rozrywkowe, jednak w minionych kilkunastu miesiącach ta ak-
tywność, z oczywistych powodów – została ograniczona. Na ile pozwalały ograniczenia epidemiczne – podejmowane były 
działania na rzecz mieszkańców gminy – szczególnie w formule on-line, jednak to nie było to… Z niecierpliwością czekano 
na komunikaty o zmniejszeniu się skali zagrożenia koronawirusem. Wreszcie przyszła sobota 29 maja, kiedy zorganizowa-
no „Dzień Rodziny” – gminną imprezę plenerową na terenie „Powozowni”. Było nią duże zainteresowanie i wszyscy świetnie 
się bawili.

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

Piękna integracja i dużo Powodów do radości

– Na taką imprezę czekaliśmy już od 
dawna. Nasi mieszkańcy często nam powta-
rzali, że z niecierpliwością czekają, aby na 
dziedzińcu naszego ośrodka kultury mogli 
się bawić i integrować… Doczekaliśmy się,  
a dzisiaj najważniejsze są dzieci, ale pomyśle-
liśmy także o dorosłych, gdyż oni mają za sobą 
bardzo ciężki rok i również są stęsknieni inte-
gracji z innymi… – powiedziała dyrektor ra-
dziejowickiej „Powozowni” Daria Doleżyczek.

Radziejowickie „Święto Rodziny” zaczęło 
się od odliczania z wykorzystaniem bębnów. 
Potem imprezę oficjalnie otworzyła wójt 
gminy Urszula Ciężka, która życząc dobrej 
zabawy, wyraziła radość, że nareszcie do-
czekano się możliwości takich rekreacyjnych 
i integracyjnych spotkań. Dodała, że pande-
mia wciąż trwa i trzeba zachowywać dużą 
odpowiedzialność. Zachęcała również do 
szczepienia i poinformowała, że niedawno 
przyjęła już drugą dawkę szczepionki.

Po takim otwarciu rozpoczęła się za-
bawa, a organizatorzy mieli całą paletę 
pomysłów i ofert dla uczestników radziejo-
wickiego świętowania. W tej kilkugodzinnej 
imprezie wzięli udział także: przewodniczą-
ca Grażyna Górka i zastępca wójta Artur Jan-

kowski. Gospodarzem zabawy była dyrektor 
Daria Doleżyczek, która prowadziła szereg 
konkursów i tanecznych korowodów.

Jak zawsze niezawodni byli strażacy. Do 
akcji włączyli się druhowie z Radziejowic  
z prezesem Markiem Leją, oraz „ochotnicy”  
z Korytowa z prezesem Tomaszem Rokwi- 
szem. Dzieci bardzo interesowały się wnę-
trzem samochodu strażackiego, przymie-
rzały hełmy i zapewniały, że zostaną straża- 
kami. Dużym powodzeniem cieszył się  „kon-
kurs sikawkowy”, sprawdzający sprawność 
strażacką. 

Największym powodzeniem cieszyły 
się stoiska, gdzie częstowano popcornem  
i cukrową watą, a do malowania dziecięcych 
buziek była ogromna kolejka. Każdy chciał 
też mieć balonik modelinowy. Zorganizo-
wano warsztaty plastyczne, gdzie dzieci 
malowały, a także warsztaty kreatywne  
i najmłodsi tworzyli różne swoje dzieła ar-
tystyczne. Można było sobie pograć w duże 
szachy. Nie zabrakło stoisk rękodzielniczych, 
a także handlowców z zabawkami. Wystąpi-
ła także grupa twórcza „Formacja Abstrakcja”,  
która przedstawiła skecz z udziałem publicz- 
ności. Z podziwem oglądano pokaz akro-

batyki. Można było sobie także wykonać 
pamiątkowe rodzinne zdjęcie wykonywane 
przez żyrardowską pracownię „Lus-Studio”. 
W tym dniu imprezę uatrakcyjnił zespół 
muzyczny „Lustro”, który zaprezentował sze-
reg szlagierów jak i  bieżących hitów i był to 
koncert na „Dzień Mamy i Taty”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzie-
jowicach w Dniu Rodziny zorganizowała 
„Dzień Otwarty”. Można było przyjść do 
biblioteki, zapisać się, oddać i wypożyczyć 
książki czy przedłużyć te wypożyczone. 
Była też loteria dla najmłodszych z okazji 
ich święta oraz foto ścianki z bohaterami 

popularnych filmów i książek dla dzieci – do 
pamiątkowych zdjęć.

Dyrektor Barbara Draniak powiedziała, 
że w tym dniu pozyskano kilku nowych czy-
telników, a z „Loterii prezentowej” skorzysta-
ło ponad 40 dzieci. 

Organizator tej imprezy – Gminne 
Centrum Kultury „Powozownia” w Ra-
dziejowicach podczas „Święta Rodziny” 
dał mieszkańcom gminy – tym małym  
i tym dużym, możliwość spotkania się i in-
tegracji, a także wiele powodów do radości 
i uśmiechu. W tych trudnych czasach jest to 
bardzo ważne.                                                    ¢
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TO WSZYSTKO DZIEJE SIĘ DZIĘKI OFIARNOŚCI PARAFIAN
Radziejowicka para� a zawsze miała szczęście do proboszczów. Przez ponad ćwierć 

wieku wspaniałym duszpasterzem był ks. prałat Waldemar Okurowski, który pozostał 
w para� i i dalej jest wśród swoich wiernych. Od blisko czterech lat nowym proboszczem 
jest ksiądz prałat Henryk Andrzejewski. Duchowny wcześniej nie znał Radziejowic, ale 
w krótkim czasie para� anie uznali go za swojego proboszcza, a on mówi, że czuje się 
tutaj jak u siebie i już zdążył pokochać Radziejowice. Nowy proboszcz, mający doświad-
czenie związane z modernizacją obiektów sakralnych, robi „małą rewolucję” remontową 
w radziejowickim kościele. Tak się złożyło, że takie materialne przeobrażenia dzieją się 
z okazji jubileuszu 200-lecia budowy kościoła i powstania para� i.

 

P a r a f i a  p w .  ś w .  K a z i m i e r z a  K r ó l e w i c z a  w  R a d z i e j o w i c a c h

Radziejowice są tym 
pięknym wyzwaniem

Ksiądz prałat Henryk Andrzejewski, 
zanim został proboszczem w Radziejowi-
cach, miał za sobą około 20-letnią drogę 
kapłańską. Jest absolwentem Seminarium 
Duchownego w Łowiczu, a duchownym 
od roku 1997, po wyświęceniu przez księ-
dza biskupa Alojzego Orszulika. Posługa 
wikariuszowska ks. Henryk była pełniona 
w: Sochaczewie i w para� i Grabów, a później 
w Kurii Diecezjalnej w Łowiczu pracował jako 
zastępca ekonoma. Kolejny etapem była pa-
ra� a Dobrego Pasterza w Łowiczu. Stamtąd 
został skierowany – jako proboszcz do para-
� i Pszczonów, gdzie ks. Henryk Andrzejewski 
był duszpasterzem przez dziewięć lat. Stam-
tąd przyszedł do Radziejowic - z dużym ba-
gażem doświadczeń, również i związanym 
z modernizacjami i remontami świątyń. 
– Kościół w Pszczonowie jest z XIV wieku, tam 
było bardzo dużo do odtwarzania substancji, 
łącznie z osuszaniem fundamentów i zmianą 
dachu... W tym czasie skończyłem drugi fa-
kultet – prawo kanoniczne na Uniwersytecie 
Prymasa Karola Wyszyńskiego. Od roku 2012 
pracuję w Sądzie Diecezjalnym i Caritasie... Po 
dziewięciu latach probostwa w Pszczonowie, 
ksiądz biskup Andrzej Dziuba zaproponował 
mi przejęcie para� i w Radziejowicach. Przy-
znaję, że szkoda było mi odchodzić, zdążyłem 
się zżyć z para� anami, tak wiele dobrych rze-
czy wspólnie zrobiliśmy, ale z drugiej strony 
pomyślałem, że moją misją duszpasterza jest 

podejmowanie nowych wyzwań.. – powie-
dział ks. prałat Henryk Andrzejewski.

W kościele było… chłodno
– ...Nie jestem typem rewolucjonisty i nie 

wychodzę z założenia, że w nowym miejscu 
wszystko trzeba robić od nowa. Przyznaję, 
że wszedłem w ramy, które tutaj przez długie 
lata wyznaczał ksiądz Waldemar. Przyznaję, 
że zastałem para� ę zadbaną, bez kon� iktów 
i nie było rzeczy, które trzeba natychmiast 
wykonywać i zmieniać. Konieczna była kon-
tynuacja, ale też podejmowanie nowych wy-
zwań... W rozmowach z para� anami często 
słyszałem, że w kościele, w okresie zimowym 
jest chłodno. Rzeczywiście nie było żadnego 
ogrzewania. Z jednej strony był to określony 
dyskomfort dla wiernych, ale też niedobre 
zjawisko dla substancji budowlanej kościoła. 
Możliwości, aby zainstalować jakiekolwiek 
tradycyjne systemy typu kaloryfery i nagrzew-
nice – z wielu względów – nie wchodziły 
w grę. Po długiej  rozmowie z Mazowieckim 
Konserwatorem Zabytków, doszliśmy do 
wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest in-
stalacja typu ogrzewanie podłogowe. Rów-
nież i takie były postulaty wielu parafian...
– usłyszałem w rozmowie z proboszczem. 
Konserwator zabytków wyraził zgodę na 
zdjęcie podłogi i wykonanie takiego syste-
mu ogrzewania w radziejowickiej świątyni, 
która w tym roku obchodzi jubileusz 200-le-
cia rozpoczęcia jej budowy.

Zgodnie z zaleceniem konserwatora, 
po wykonaniu inwestycji, jest konieczny 
powrót do stylu tamtej epoki i musi być to 
podłoga kamienna. Na zrealizowanie tego 
ogromnego para� alnego przedsięwzięcia są 
potrzebne duże środki � nansowe. Dlatego 
zadanie jest realizowane w dwóch etapach. 
Pierwszym jest - już zakończony, czyli poło-
żenie instalacji grzewczej, systemu wodne-
go i szeregu różnych sieci grzewczych. Trze-
ba było także przebudować cześć instalacji 
elektrycznej, zainstalować kocioł grzewczy 
w zakrystii, a także wykonać szereg prac in-
stalatorskich – m.in. jak - doprowadzenie do 
kościoła gazu i wody – z pobliskiej plebanii. 
Ks. Henryk ma nadzieję, że kolejny etap - 
wykonanie kamiennej podłogi - uda się zre-
alizować w przyszłym roku. Projekt � nalny 
tego przedsięwzięcia wygląda imponująco 
i jest to biało-czarna kamienna podłoga 
w formie caro.

Wszystko dzięki 
o� arności para� an

Tak poważna modernizacja radziejowic-
kiego kościoła spowodowała jego wyłącze-
nie z możliwości funkcjonowania na ponad 
miesiąc. Na blisko dwa miesiące nabożeń-
stwa zostały przeniesione do gościnnego 
budynku starej szkoły, do niewielkiej sali 
gimnastycznej. – Nie pierwszy raz spotka-
łem się z dużym zaangażowaniem para� an. 
Mamy też wielu zadeklarowanych przyjaciół 
i w największym stopniu mogłem liczyć na 
druhów z OSP w Radziejowicach i OSP w Ko-

rytowie, są też i inni - para� anie, którzy kiedy 
trzeba nie odmawiają pomocy… Na razie 
betonowa posadzka została zabezpieczona 
dywanem i mam nadzieję, że w niedługim 
czasie uda się nam zgromadzić fundusze, aby 
położyć wspomnianą kamienną posadzkę… 
– powiedział duchowny prezentując � nalny 
projekt – wygląd radziejowickiej świątyni 
po remoncie. 

Wszystkie dotychczasowe koszty tej in-
westycji pochodzą ze składek para� an. Były 
apele i prośby i każdy – w jakim stopniu 
mógł, w takim udzielił wsparcia – na tzw. 
„tacę inwestycyjną”. Ksiądz prałat jest pozy-
tywnie zaskoczony, że przyjaciółmi radzie-
jowickiego kościoła okazali się parafianie, 
ale też i mieszkańcy Żyrardowa, Warszawy 
i innych miast. Dotychczas,  na ten cel nie 
udało się pozyskać środków zewnętrznych. 
Jest szansa, że na nową kamienną podłogę 
pojawi się taka możliwość. Jednak proboszcz 
ks. prałat Henryk Andrzejewski wie, że naj-

bardziej może liczyć na swoich para� an.      
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Radziejowicka obecność w „Roku Pawła Hulki-Laskowskiego” 

W KuKlóWce było śWiątecznie

to był Wspaniały i radosny dzień

ucznioWie z radziejoWic są najlepsi
Rok 2021 w Żyrardowie został ogłoszony rokiem Paw-

ła Hulki-Laskowskiego. Z tej okazji odbywa się szereg 
wydarzeń i przedsięwzięć w sferze kultury i oświaty.  
W czwartek, 20 maja – w Resursie odbyło się uroczyste 
podsumowanie powiatowego konkursu wiedzy o życiu  
i twórczości wielkiego żyrardowianina. Konkurs zorgani-
zowała Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskie-
go w Radziejowicach wraz z Oddziałem PTTK w Żyrardo-
wie oraz Miastem Żyrardów. 

Każdy dzień w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej  
w Korytowie A im. Kornela Makuszyńskiego jest ciekawy 
i wyjątkowy. Jednak jest jeden taki dzień w roku, kiedy 
dzieci czują się szczególnie ważne, a wszyscy dorośli chcą 
im sprawić radość – to Dzień Dziecka.

Dużo było radości  i  zabaw y  
w „Dniu Dziecka” w Szkole Pod- 

stawowej im. Józefa Chełmońskiego  
w Kuklówce Radziejowickiej. Na szkolnym 
dziedzińcu zorganizowano wiele atrakcji. 
Były to konkursy, zabawa i dużo muzyki, jak  
i wspomnanej radości. Ten czas wykorzysta- 
no także na wszelkiego rodzaju turnieje i gry  
sportowe. Nie zabrakło słodkiego poczę- 

Uczniowie do konkursu przystąpili 9 
kwietnia, tym razem był to konkurs 

online w formie quizu. Uczestnicy ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu powiatu żyrar-
dowskiego rozwiązywali je na szkolnych kom-
puterach. Ich zadaniem było odpowiedzenie 
na 55 pytań z zakresu życia i twórczości pisarza. 
Pod koniec maja przyszedł czas na podsumowa-
nie konkursu i wręczenie nagród. Uroczystość 
prowadził nauczyciel szkoły w Radziejowicach 
Przemysław Brzycki. 

Podsumowanie konkursu rozpoczęto od 
prezentacji audiowizualnej o Pawle Hulce-La-
skowskim, przygotowanej przez uczennicę 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdza-
nowskiego w Radziejowicach - Oliwię Wójcik. 

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanow-
ski podziękował za zorganizowanie takiego 
konkursu podkreślając, jak ważną i wybitną 
postacią w historii miasta jest Paweł Hulka-La-
skowski. 

Prawnuk pisarza Marcin Dudkiewicz, skie-
rował do uczniów, rodziców jak i mieszkańców 
apel, aby kupować i czytać książki, tak jak robił 
to jego pradziadek. Podziękował młodzieży za 
to, że pochyliła się nad literaturą i życiorysem 
Pawła Hulki-Laskowskiego. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Radziejowicach Żaneta Weso-
łowska dodała, że jako radna i przewodnicząca 
komisji oświaty w żyrardowskim samorządzie 
nie mogła nie włączyć się w obchody roku Paw-
ła Hulki-Laskowskiego. Nie kryła także radości, 

Tegoroczne obchody tego szczególnego 
dnia, „Dnia Dziecka” w Oddziale Przedszkolnym 
przy Szkole Podstawowej w Korytowie A, rów-
nież były pełne atrakcji. Na „pierwszy ogień” 
zaproponowano konkurs recytatorski „Rymem 
malowany”, który miał na celu zainteresowa-
nie dzieci poezją, zachęcenie do występów na 
scenie oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej at-
mosferze. Konkurs został przygotowany przez   
Magdalenę Białek i przeznaczony był dla 
wszystkich chętnych dzieci w wieku przed-
szkolnym. Został podzielony na dwie kategorie 
wiekowe: dla maluszków 3-4 letnich oraz 4-5 
letnich starszaków. Zadaniem uczestników było 
wybranie wiersza oraz jak najpiękniejsze jego 
zaprezentowanie przed komisjami konkurso-
wymi. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia! 
Wszyscy uczestnicy wypadli znakomicie! Dzieci 
popisały się nie tylko doskonałą znajomością 

tekstów, ale również niesamowitymi zdolno-
ściami aktorskimi oraz piękną dykcją. Za udział 
w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Ko-
misja nie miała łatwego zadania, aby wyłonić 
zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

Grupa 3-4 latki – zwycięzcy i tytuły wier-
szy: 1. Oliwia Wasik „Tata”; 2 Filip Rdes „Palu-
szek”; 3. Jaś Konopka „Pisanki”.

Grupa 5-6 latki – zwycięzcy i tytuły wier-
szy: 1. Wiktor Płuzieński „Leń”; 2. Julia Frączkie-
wicz „Abecadło”; 3. Dominika Reda „Bambo”.

Po rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu 
nagród, przyszedł czas na dalsze świętowanie 
„Dnia Dziecka”. Były życzenia, zabawa pełna 
radości i niespodzianek. Nie mogło zabraknąć 
słodyczy i lodów. Ten wspaniały i radosny dzień 
pozostanie w pamięci przedszkolaków jeszcze 
przez długi czas.                                                         ¢

stunku, a także ogniska. Uczniowie mieli  
także możliwość przetestowania nowego 
miejsca, gdzie mają do dyspozycji wiele naj- 
nowszych rozwiazań do zabawy i rekreacji. 
Niezwykle serdeczna była atmosfera pod- 
czas tego świętowania, a dzieci i młodzież 
nie mogli się nacieszyć sobą i szkołą – po 
długich miesiącach nieobecności w jej mu-
rach i zdalnym nauczaniu.                              ¢

� � � � � � � � � � � � � �

że szkoły tak licznie odpowiedziały na jej zapro-
szenie do konkursu. 

Patronat nad  wydarzeniem objęli Pre-
zydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof 
Chrzanowski, Wójt Gminy Radziejowice Urszula 
Ciężka, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Ży-
rardowie oraz Muzeum Lniarstwa im. Filipa de 
Girarda w Żyrardowie. 

Wyniki konkursu:
I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Wła-

dysława Rdzanowskiego w Radziejowicach: 
Oliwia Wójcik i Martyna Radlińska, Opiekun: 
Grażyna Haude

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Mikołaja Reja w Żyrardowie: Julia Kuran i Adam 
Kuran, Opiekunowie: Zofia Suchojad, Krystyna 
Karolak

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 im. 
Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie: Wiktoria 
Piekarska, Rozalia Kowalewska, opiekunowie: 
Agnieszka Galińska, Ilona Jarosz.

Podczas spotkania został również podsu-
mowany XXVIII Rejonowy Konkurs Krajoznaw-
czy „Poznajemy Ojcowiznę”, jego laureatami 
zostali również uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejo-
wicach: Wiktor Pęsiek: I miejsce w kategorii 
prac indywidualnych, Sylwia Cuper – opiekun. 
Oliwia Wójcik: I miejsca w kategorii prac multi-
medialnych, Grażyna Haude – opiekun.          ¢.
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Dofinansowanie oD Marszałka Dla osP raDziejowice 

obywatele chcą zbuDować ścieżkę rowerową

kuklówka jest Przyjazna rowerzystoM

W dniu 19 maja 2021 r. Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 

poinformował, że przekaże blisko 5,5 mln. 
zł na realizację programu „Mazowieckie 
Strażnice OSP-2021”. Dofinansowanie  
w wysokości 25.000 zł, przyznano również  
i strażakom z OSP Radziejowice.

Jest to już kolejna odsłona programu  
z którego korzystają radziejowiccy strażacy. 
Ze środków pozyskanych w latach poprzed-
nich, udało się zrobić ocieplenie wraz z poło-
żeniem nowej struktury na całym budynku 
strażnicy. 

Tym razem, dzięki wsparciu z tegorocz-
nego programu, możliwe będzie wykonanie 

Przed dwoma laty została zmodernizowana trasa woje-
wódzka przebiegająca przez Gminę Radziejowice, łącząca 
tę miejscowość z Grodziskiem Mazowieckim. Stan tej dro-
gi jest teraz nieporównywalny z tym przed remontem, ale 
na jej zdecydowanej długości nie została zaprojektowana 
ścieżka rowerowa, aby rowerzyści i piesi mogli się tamtędy 
bezpiecznie poruszać. Dlatego Wójt Gminy Urszula Ciężka, 
ale już jako nie samorządowiec, tylko mieszkaniec gminy 
– wraz z grupą innych osób złożyła projekt do Obywatel-
skiego Budżetu Mazowsza o wybudowanie takiej ścieżki 
rowerowej.

– Wielokrotnie rozmawiano ze mną, że 
bardzo przydałaby się ścieżka rowerowa od 
Radziejowic w kierunku Kuklówki Zarzecznej 
– do miejsca, gdzie inwestor takie przedsię-
wzięcie wykonał i zakończy je przy drodze 
prowadzącej do Adamowa-Wsi. Dlatego 
przygotowaliśmy taką inicjatywę z projektem  
i ponad 50 podpisami w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza. Nasz pomy-
sł-projekt polega na wybudowaniu ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
579 pomiędzy miejscowościami: Adamów  
i Radziejowice… – usłyszałem w rozmowie 
z Urszulą Ciężką.

W uzasadnieniu tej inicjatywy czytamy: 
„Droga wojewódzka nr 579 charakteryzuje 
się zwiększonym ruchem pojazdów, a na 
odcinku od Adamowa Parcel do Radziejowic 
brakuje alternatywnej drogi do przemiesz-

Społeczność Sołectwa Kuklówka 
Radziejowicka jest bardzo aktywna  

i ciągle podkreślają, że przy dużym zaanga-
żowaniu można wiele zrobić dla swojej miej-
scowości. Przed kilkoma miesiącami – z ich 
inicjatywy i przy finansowym zaangażowaniu 
środków sołeckich, m.in. zostało wykonane 
ogrodzenie Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej. 
Niedawno przedstawicielka sołectwa – Jolan-
ta Hys, poinformowała, że w ostatnim okresie 
został zrealizowany inny pomysł, również  
z wykorzystaniem środków z funduszu sołeckie- 
go, przeznaczonego dla tej miejscowości. Tym 
razem uzupełniono infrastrukturę ścieżki rowe-
rowej przy drodze wojewódzkiej nr 579 – jest 
to wybudowanie podstawowej stacji naprawy 
i obsługi rowerów, a hasło tej akcji brzmi: „Ku-
klówka przyjazna rowerzystom”

remontu kuchni. W planach i inwestycyjnych 
zamierzeniach jest wykonanie wymiany 
instalacji elektrycznej, wymiana płytek 
na ścianach i podłodze, gipsowanie ścian  
i sufitu, malowaniu ścian i sufitu. Dodatko-
wym celem zadania jest, aby nowoczesna  
i odpowiednio wyposażona kuchnia stała się 
miejscem spotkań dla lokalnej społeczności, 
ze szczególnym uwzględnieniem międzypo-
koleniowej integracji mieszkańców Radzie-
jowic i okolicznych miejscowości. Tak więc 
ta strażnica jest po to, aby służyć wszystkim  
i tak się dzieje już od dawna.

Tekst i foto – Justyna Klimaszewska

czania się pomiędzy tymi miejscowościami. 
Realizacja projektu zdecydowanie popra-
wi bezpieczeństwo niezmotoryzowanych 
uczestników ruchu drogowego, co bezpo-
średnio wpłynie na zwiększenie praktyki 
rowerowej, popularność wycieczek i aktyw-
nego wypoczynku oraz pozwoli mieszkań-
com dojeżdżać rowerem do szkoły i pracy. 
Ponadto budowa ścieżki rowerowej pozwoli 
turystom rowerowym na bezpieczne prze-
mieszczanie się pomiędzy Kuklówką Radzie-
jowicką, w której znajduje się Muzeum Lwo-
wa i Kresów, a także Kuklówką Zarzeczną, 
gdzie mieści się dworek, w którym miesz-
kał i tworzył Józef Chełmoński, a Pałacem  
w Radziejowicach, gdzie funkcjonuje znany 
w całej Polsce Dom Pracy Twórczej”. 

Wstępnie koszt takiej inwestycji ocenio-
no na kwotę 950 tysięcy złotych.                  ¢

– To jest taka nasza oddolna inicjatywa  
– w wyniku, której została zainstalowana 
Ogólnodostępna Stacja Naprawy Rowerów 
przy rondzie w Kuklówce Radziejowickiej.  
W tym miejscu dopełnieniem takiego przed-
sięwzięcia jest także plan Kuklówki, a także 
ławka dla strudzonych rowerzystów i gości 
oraz kosz na odpady. Zamontowane urządze-
nia posiadają atest dla instalacji stosowanych 
w przestrzeni publicznej… – poinformowała 
Jolanta Hys. 

Niewątpliwie taka inicjatywą sołecka jest 
zachęcającą do odwiedzenia tej miejscowości, 
a szlaków rowerowych i pięknych przyrodni-
czych zakątków tam nie brakuje. Tylko szkoda, 
że ścieżka rowerowa przy drodze wojewódz-
kiej – w kierunku Radziejowic kończy się ki-
lometr od Kuklówki. Jest nadzieja że i to się 
zmieni.                                                                          ¢
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W  G m i n n y m  P r z e d s z k o l u  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 

Gościli radziejowickich rycerzy święteGo Floriana

wędkarze i ich przyjaciele sprzątali w korytowie

„Międzynarodowy Dzień Strażaka”, jest świętem straża-
ków na całym świecie – obchodzonym 4 maja. Jest to w dniu 
imienin Świętego Floriana – patrona strażaków. W Polsce od 
2003 roku „Dzień Strażaka” obchodzony jest jako święto za-
wodowe, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jest ono uhonorowaniem strażaków, nazywanych rycerzami 
Świętego Floriana, którzy codziennie ryzykują zdrowie i życie, 
niosąc pomoc podczas pożarów, ale również wypadków dro-
gowych czy powodzi.

Dzieci z Gminnego Przedszkola im. 
Jana Brzechwy w Radziejowi-

cach, bardzo się ucieszyły, kiedy we wtorko-
wy poranek, 4 maja pod nowy budynek pla-
cówki oświatowej podjechał pojazd strażacki 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejo-
wicach. Wizyta strażaków była zapowie-
dziana, a dzieci z wielką radością powitały 
wyjątkowych gości, którzy odwiedzili ich  
w dniu swojego święta. Druhowie „ochotni-
cy” z radziejowickiej OSP – w sposób bardzo 
interesujący – opowiadali o swojej trudnej 
i odpowiedzialnej pracy. Dzieci doskonale 
wiedziały, że praca strażaka to nie tylko ga- 
szenie pożarów, ale również udzielanie 
pomocy ludziom poszkodowanym podczas 
m.in. wypadków samochodowych i powo-
dzi. Strażacy mówili, że na ich niezawodną 
pomoc zawsze można liczyć. 

Potem – na przedszkolnym dziedzińcu 
odbywała się prezentacja sprzętu pożarnicze-
go. Każdy chętny przedszkolak mógł wsiąść 
do wozu strażackiego oraz obejrzeć jego wy-
posażenie. Strażacy zademonstrowali działa-
nie sprzętu i urządzeń - takich, jak nożyce do 
rozcinania samochodów, ale dzieci były też 
zainteresowane co znajduje się w torbie me-
dycznej. Wielka była radość, kiedy z węża stra-
żackiego popłynął ogromny strumień wody.

To niecodzienne i zarazem świąteczne 
spotkanie przebiegało w radosnej i miłej at-
mosferze. Na zakończenie wizyty delegacja 
przedszkolaków wręczyła dzielnym straża-
kom piękną samodzielnie wykonaną laurkę  
z podziękowaniem za odwiedziny. Zapro-
szono radziejowickich strażaków na kolejną 
wizytę, a dla dzieci będzie to również kolejna 
lekcja dotycząca bezpieczeństwa.                     ¢

                                 Tekst i foto, J.P., J.K

Wiosną tego roku coraz więcej organizacji i grup stowarzy-
szeniowych podejmuje akcje sprzątania miejsc związanych  
z rekreacją, odpoczynkiem i przyrodniczą ostoją. Robią to 
także placówki oświatowe i rzeczywiście wokół nas jest czysto  
i przyjemnie. Taką akcję zorganizował Zarząd Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Żyrardowie. Wędkarze wraz ze swo-
imi przyjaciółmi z innych stowarzyszeń przez trzy godziny 
sprzątali otoczenie akwenów w Korytowie. Zebrali kilkadzie-
siąt worków odpadów.

Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Żyrardowie zawsze był aktywną organiza-
cją społeczną. Przykładem może być akcja 
sprzątania zbiornika wodnego w Korytowie, 
a także nabrzeży rzeki Pisi Gągoliny.

–W sobotę 29 maja zorganizowaliśmy 
sprzątanie dookoła brzegu zbiornika wod-
nego „Korytów”, a potem i brzegów Pisi Gą-
goliny – od Korytowskiego młyna do Zalewu 
Żyrardowskiego. Nie spodziewałem się, że 
na nasze zaproszenie przybędzie tak wiele 
chętnych osób, aby sobotnie przedpołudnie 
poświęcić na udział w akcji sprzątania. Oczy-
wiście w komplecie stawił się zarząd naszego 
koła i wielu wędkarzy, członkowie WOPR  
z prezesem Michałem Ochnickim. Nie mogło 
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zabraknąć przedstawicieli Fundacji Ochrony  
Środowiska Miasta Żyrardowa i Okolic z pre-
zesem Andrzejem Rakszewskim. W sumie 
zgłosiło się około 30 osób… W sprzątaniu 
wzięli również udział dzieci i młodzież. Bardzo 
wszystkim dziękuję za to wspaniałe partner-
stwo… – powiedział prezes żyrardowskiego 
Kola PZW Tomasz Krawcow. Fundacja pana 
Andrzeja zapewniła uczestnikom sprzątania 
worki i rękawice. Natomiast związek węd-
karski przygotował poczęstunek i napoje 
dla uczestników akcji. Tutaj inicjatorzy akcji 
podkreślali duża rolę samorządu gminnego 
w Radziejowicach. Wójt Urszula Ciężka do 
pomocy w tej akcji wyznaczyła pracowni-
ka, który był koordynatorem tych działań 

i natychmiast po zakończeniu sprzątania 
wszystkie odpady zostały przez gminę wy-
wiezione, a w Korytowie zrobiło się czysto. 

Dobrze, że pojawiła się tak liczna grupa, 
gdyż odpadów i wszelkiego rodzaju porzu-
conych przedmiotów było bardzo dużo. Naj-
więcej było wszelkiego rodzaju opakowań,  
a dominowały butelki po wszelkiego rodzaju 
trunkach. Nie brakowało przedmiotów do-
mowego użytku, a także fragmentów mebli, 
jakieś materace czy też i ubrań i… obuwia. 
Najwięcej było jednak odpadów po wszel-
kiego rodzaju biesiadach pod chmurką. Dla-
tego z uznaniem trzeba się odnieść do tego, 
jaki ogrom pracy został wykonany przez tych 
społeczników. Za tę akcję należą się podzię-

kowania liderom żyrardowskiego koła PZW 
z prezesem Tomaszem Krawcowem, którzy 
wykonali w tym dniu dobrą robotę na rzecz 
naszego środowiska przyrodniczego.         ¢
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U K S  R a d z i e j o w i c e  –  p i ł k a  r ę c z n a

Piłka ręczna – ich życiową Pasją
Już od wielu lat w radziejowickich szkołach jedną z czołowych dyscyplin sportowych była i jest piłka ręczna. To jest głów-

nie zasługa nauczyciela wychowania fizycznego – Pawła Zielińskiego, który kolejnym rocznikom uczniów zaszczepia pasję 
do gry w szczypiorniaka. Od dawna gimnazjaliści, obecnie uczniowie szkoły podstawowej – nie mieli i nie mają sobie rów-
nych nie tylko w powiecie żyrardowskim. Dotychczas drużyny młodzieżowe występowały w różnego rodzaju rozgrywkach 
i ligach regionalnych. Od roku Radziejowice mają męską drużynę seniorską piłki ręcznej. Grają oni w III Lidze Mazowieckiej  
i nieomal wszyscy są wychowankami szkoły w Radziejowicach. Okazuje się, że po latach wrócili tutaj, jak ptaki do rodzinnego 
gniazda, aby uprawiać sport w barwach swojej gminy.

Gościli radziejowickich rycerzy święteGo Floriana

W hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej im. Władysława Rdzanow-

skiego w Radziejowicach już od około roku 
odbywają się treningi seniorskiej drużyny 
piłki ręcznej. 

Trener zaszczepił bakcyla
– Naszym trenerem – już od czasów 

gimnazjum, jest nauczyciel tej szkoły Paweł 
Zieliński, który w szkolnych latach zaszczepił 
w nas tę dyscyplinę sportu. Potem nasze drogi 
się porozchodziły, ale pasja i duch sportowy 
pozostały. Po skończeniu gimnazjum kilku 
z nas wybrało dalszą naukę w placówkach 
ponadgimnazjalnych o profilu piłka ręczna. 
Między innymi ja chodziłem do takiej szkoły 
w Radomiu. Także ten bakcyl był i jest w nas 
silny, a ze szczypiorniakiem związaliśmy się 
na poważnie i na długo. Graliśmy w różnych 
drużynach i barwach klubowych wielu miast, 
ale przyszedł taki czas, że wróciliśmy do sie-
bie, do Radziejowic. Oczywiście nie nastąpiło 
to w jakimś jednym momencie, to był dosyć 
długi proces. Jednak od około roku stanowimy 
jedną drużynę UKS Radziejowice… – powie-
dział Adrian Winnicki – kapitan seniorskie 
drużyny UKS Radziejowice. 

Łączy ich wspólna 
pasja – szczypiorniak

Tak więc przed rokiem zaczęli wspólnie 
trenować i przygotowywać się do rozgrywek 
ligowych jako reprezentujący UKS Radziejo-

wice – klub, w którym zaczynali swoją drogę 
sportową – niektórzy nawet przed dekadą. 
Obecnie kończą sezon rozgrywek w III Lidze 
Mazowieckiej Piłki Ręcznej i chociaż jako 
beniaminek nie osiągnęli zbytnich sukce-
sów – to ich nie przeraża. Wiedzą, że jest 
to dopiero początek, trzeba się zgrać i cią-
gle intensywnie trenować. W drużynie jest 
ośmiu zawodników, którzy wcześniej grali 
w innych klubach i drużynach seniorskich. 
Pozostali są dobierani z wolnego naboru, 
ale wcześniej mieli swoją szczypiorniakową 
przygodę w radziejowickiej szkole i wyszli 
„spod ręki” trenera Pawła Zielińskiego. Naj-
częściej jednak jest to u nich przerwa pięciu 
i więcej lat, a teraz wracają do gry – na po-
ziomie rozgrywek ligowych. W drużynie jest 
spora rozpiętość wiekowa, wraz z osiem-
nastolatkami grają też i mężczyźni, którzy 
skończyli 25 lat. Ich wszystkich łączy pasję 
do piłki siatkowej i to, że są stąd. 

Dużo zawdzięczają  
Gminie Radziejowice

Jest w nich dużo pasji i woli walki, aby 
reprezentować swoją gminę. To zaanga-
żowanie doceniane jest przez władze sa-
morządowe Gminy Radziejowice, które na 
ile mogą to wspierają UKS Radziejowice.  
W naszej rozmowie kapitan drużyny Adrian 
Winnicki wyrażał wdzięczność za tę daleko 
idącą pomoc i długo wymieniał wiele tych 
form wsparcia i wyrażania życzliwości dla 

drużyny ze strony władz gminy. Dodał, że 
gdyby nie to - drużyna nie miałaby szans na 
funkcjonowanie.

Są też problemy. Rozgrywki muszą być 
prowadzone w hali o odpowiedniej po-
wierzchni boiska do piłki ręcznej. Niestety 
tej przy szkole w Radziejowicach, wybudo-
wanej przed prawie dwoma dekadami, nie 
przewidywano takich zawodów. Dlatego 
tutaj mogą tylko trenować, a mecze „u sie-
bie” rozgrywają najczęściej w hali sportowej  
w Grodzisku Mazowieckim. Z tym proble-
mem też sobie radzą z pomocą władz samo-
rządowych.

Jest w nich wielka 
wola walki

– Kończy się ten sezon ligowy, ale ta 
kilkumiesięczna przerwa będzie dla nas cza-
sem wytężonej pracy i treningów. Mamy też 
nadzieję, że nasz trener Paweł Zieliński – po 
kontuzji – szybko wróci i będzie nas wspierał. 
Jesteśmy cały czas z nim w kontakcie, a pod 
jego nieobecność nad procesem trenigowo
-przygotowawczym czuwam ja– jako kapitan 
drużyny wraz z Jakubem Balikiem… W chło-
pakach jest wielka wola walki na parkiecie  
i na pewno nie odpuścimy. Trzeba pamiętać, 
że większość z nas to osoby pracujące i dojeż-
dżające do pracy. Dlatego treningi zaczynają 
się późnym popołudniem i trwają do godzin 
nocnych. Staramy się ich zbytnio nie przecią-
gać, gdyż na drugi dzień rano trzeba jechać 
do pracy. Chwała im za to, że bezinteresownie 
przychodzą, ciężko pracują, a potem walczą 
jako reprezentanci UKS Radziejowice… usły-
szałem w rozmowie z kapitanem drużyny 
Adrianem Winnickim. 

Skład drużyny seniorskiej UKS Ra-
dziejowice: bramkarze – Arkadiusz Bry-
siak, Marcin Zduńczyk i Bartek Borowiec; 
lewe skrzydło – Jakub Rusek, Patryk Ro-
ziński, Patryk Wawrzyszczak; lewe rozegra-
nie – Patryk Kowalski, Szymon Balik, Rafał 
Jakubczak; środek rozegrania – Sebastian 
Gowin, prawe rozegranie – Krzysztof Tokar-
ski i Adrian Winnicki, a także Bartek Buko-
wiecki, Marcin Kozioł; na kole grają – Paweł 
Truszkowski, Patryk Jakubczak i Mateusz 
Borowiec.                                                               ¢
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Urząd Gminy  Radziejowice,   
tel. 46 857-71-71 
Konserwatorzy: 
sieć wodociągowa: 
Sławomir Bylina – tel. 530 416 654,
Andrzej Finkelsztajn – tel. 530 741 979.
sieć sanitarna:
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 i 885 272 885
Gminna Biblioteka im. Jana Pawła II   
tel. 46 857-71-50
Szkoła Podstawowa w Radziejowicach                       
tel. 46 857-70-08 i 46 857-70-34
Szkoła Podstawowa w Korytowie A  
tel. 46 857-51-70
Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowickiej  
tel. 46 857-77-29 
Przedszkole w Radziejowicach  
tel. 46 857-71-76
Przychodnia Zdrowia w Radziejowicach                      
tel. 46, 857-71-17, 514-740-908
Gabinet Stomatologiczny w Radziejowicach  
tel. 505 59 80 30
Apteka „ Remedium” w Radziejowicach   
tel. 46 857-70-15
Poczta w Radziejowicach   
tel. 887 331 662
ODR w Radziejowicach  
tel. 723 436 157
Bank Spółdzielczy w Radziejowicach   
tel. 46 857-71-88
Parafia w Radziejowicach   
tel. 46 857-71-18
Parafia w Kuklówce Zarzecznej  
tel. 22 243-29-82
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie   
tel. 46 855-22-19
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie   
tel. 47 705-82-00
Komisariat Policji we Mszczonowie   
tel. 47 705-82-60
Szpital w Żyrardowie   
tel. 46 855-20-11
Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie   
tel. 46 855-38-12 
Urząd Skarbowy w Żyrardowie  
tel. 46 855-35-56

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADZIEJOWICE

Wydawca:  
Urząd Gminy Radziejowice   

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

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

Telefony, 
kTóre mogą się nam przydać

Realizacja zamówienia:  
Tadeusz Sułek Usługi Wydawnicze

 Wydawca „Życia Żyrardowa”  
ul. Okrzei 51 A   

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

N a r o d o w y  S p i s  P o w s z e c h n y  L u d n o ś c i  i  M i e s z k a ń

Już naJwyższy czas, aby spisać się
Od prawie trzech miesięcy, od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie pol-

skiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dane 
spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, województwa i gmi-
ny, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas. Spisy powszechne odbywają się  
w Polsce co 10 lat. Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie możli-
wie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwa-
gi mieszkańców .

Dane zebrane podczas Narodowe-
go Spisu Powszechnego Ludności  

i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania  
i podejmowania działań we wszystkich najważ-
niejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, 
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a na-
wet transportowej.

Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
obowiązkowi spisowemu podlegają:
¡ Polacy mieszkający w Polsce mający 

miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce 
zameldowania stałego lub czasowego, bądź 
jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe)  
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami lub obiektach 
zbiorowego zakwaterowania;
¡	cudzoziemcy mieszkający w Polsce na 

stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez 
względu na to czy są zameldowani, czy nie)  
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami lub obiektach 
zbiorowego zakwaterowania,
¡	Polacy, którzy przebywają czasowo za 

granicą (bez względu na okres przebywania), 
którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego  
w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za 
granicę,
¡	osoby bezdomne – obywatele polscy  

i cudzoziemcy,
¡	mieszkania, budynki, obiekty zbiorowe-

go zakwaterowania oraz zamieszkane pomiesz-
czenia niebędące mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu 
w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni 
opiekunowie.

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechne-
mu poznamy dokładnie przede wszystkim sy-
tuację demograficzną polskiego społeczeństwa 
i naszej gminy, a także przyjrzymy się najważ-
niejszym wyzwaniom związanym z tym tema-
tem: z jednej strony urodzeniom i dzietności,  
z drugiej zaś coraz intensywniejszemu starze-
niu się naszego społeczeństwa. Spis to również 
jedyne badanie dające pełny obraz poziomu 
wykształcenia wszystkich mieszkańców, nie-
pełnosprawności, wyznania czy narodowości.

Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021 jest pierwszym w historii pol-
skich spisów ludności, w którym PODSTAWOWĄ 
I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis in-
ternetowy. W ten sposób statystyka publiczna 
wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom 
dotyczącym możliwości elektronicznego zała-
twiania spraw urzędowych.

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać 
wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej 
porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa 
będzie dostępna na stronie internetowej: ht-
tps://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spi-
su.  Osoby, które nie mają w domu komputera  
i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gmi-
ny/Miasta. W każdej gminie w Polsce będzie 
funkcjonować miejsce do samospisu interne-
towego, będzie też można liczyć na wsparcie 
wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze względu 
na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej 
zadzwonić do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać  
o możliwość spisania się.

Z osobami, które nie spiszą się przez Inter-
net skontaktuje się rachmistrz spisowy. W su-
mie na terenie województwa mazowieckiego 
będzie ich 2,5 tys. Osoby będące rachmistrzami 
przeszły specjalne szkolenie zakończone egza-

minem. Musiały też złożyć przysięgę zacho-
wania tajemnicy statystycznej – nie wolno  
im pod żadnym pozorem ujawniać i prze-
kazywać informacji uzyskanych podczas 
wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych będzie 
się odbywać na dwa sposoby: poprzez wy- 
wiad bezpośredni i telefoniczny. Forma pro- 
wadzonych wywiadów będzie zależeć od 
sytuacji epidemicznej oraz preferencji rach-
mistrzów. 

W razie wątpliwości co do tożsamości 
rachmistrza warto skontaktować się z info-
linią spisową pod numerem 22 279 99 99.

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub 
zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy 
się zgodzić na rozmowę i nie możemy 
już poprosić o możliwość samodzielne-
go spisania się przez Internet. Dlatego 
warto jak najszybciej skorzystać z apli-
kacji spisowej i wypełnić obowiązek 
spisowy w dogodnym dla siebie mo-
mencie.

W trakcie spisu powszechnego nie będą  
zbierane ŻADNE informacje dotyczące ma- 
jątku, oszczędności czy posiadanych kosz- 
towności. Również w części formularza do- 
tyczącej zasobów mieszkaniowych NIE BĘ- 
DZIE pytań o wartość nieruchomości.

Mieszkańcy województwa mazowiec-
kiego są zachęcani do śledzenia strony in- 
ternetowej Urzędu Statystycznego w War-
szawie – będą na nich czekać ciekawe kon- 
kursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygra-
nia!

Więcej informacji znajduje się na stronie 
https://spis.gov.pl.                                            ¢


