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Przedszkolaki z Korytowa nowy 
rok szkolny rozpoczęły w nowym 
budynku rozbudowanej szkoły. 
Plany dotyczące inwestycji były od 
lat, teraz udało się je zrealizować. 
Rozbudowę korytowskiej placówki 
udało się wykonać w ekspresowym 

tempie dziesięciu miesięcy, mówiła 
Wójt Urszula Ciężka. Teraz czas na 
inwestycję w Radziejowicach, doda-
ła Pani Wójt. Dzieci podczas części 
oficjalnej wyśpiewały, że mają pięk-
ne przedszkole i wręczyły baloniki 
swoim gościom. Obiekt został po-

święcony, później można było wejść 
do środka i zobaczyć czym się może 
poszczycić szkoła. W dobudowanej 
części są cztery duże sale dydak-
tyczne, węzeł jadalny, strefa sanitar-
no-gospodarcza i pokój nauczyciel-
ski, jest sala integracji sensorycznej, 
wyposażenie jest nowoczesne, 
w pięknych pastelowych kolorach.

Z nowych warunków cieszy się 
Dyrektor Małgorzata Kłopotowska, 
która będzie miała swój osobny ga-
binet. Budynek jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

Msza święta w intencji rolników 
rozpoczęła Święto Chleba w Radziejo-

ę j

wicach.
Po niej korowód z zaproszonymi 

gośćmi przejechał na teren Gminnego 
Centrum Kultury Powozownia, gdzie 
odbyła się część oficjalna i występy 
artystyczne.

Nieopodal sceny ustawione zostały 
namioty z potrawami regionalnymi, 
wyrobami, rękodziełem, roślinami. 
Swoje stoiska miały sołectwa. Część 
oficjalną rozpoczęła Wójt Radziejowic 
Urszula Ciężka. Przypomniała, że Sta-
rostami Dożynek są Państwo Kasia 
i Rafał Brodowscy, którzy pełnią rolę 
rodziny zastępczej. Pani Kasia z dzieć-
mi przyniosła chleb, by później móc się 
nim dzielić. Pani Wójt przekazuję ten 

chleb na pani ręce, niech pani dzieli go 
sprawiedliwie by wszystkim wystar-
czyło aż do kolejnych zbiorów, mówiła 
Katarzyna Brodowska. Tegorocznymi 
symbolami Święto Chleba w Radziejo-
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wicach są: chleb i bocian, podkreślała 
Wójt Gminy. Bocian to symbol rodziny. 
To wyjątkowy rok, kiedy Polska obcho-
dzi stulecie odzyskania niepodległości, 
to wspomnienie bohaterów, którzy 
rozwijali narodową tożsamość. Bo-
cian, to po orle drugi ptak narodowy, 
symbol płodności, szczęścia, mądro-
ści. Cechami bocianów jest wierność 
w parach i troskliwość, mówiła Wójt 
Radziejowic. Co roku w Gminie meldu-
je się około stu nowych mieszkańców. 
Staramy się by żyli coraz wygodniej, 
w ostatnich latach zrealizowaliśmy po-

nad 132 zadania inwestycyjne, mówi-
ła, w tym wiele oświatowych.

W Gminie mieszkają 99 rodziny 
wielodzietne, w tym 417 osób korzy-
sta z Karty Dużej Rodziny, czyli zniżek 
między innymi na basen czy do kina. 
Swoje uznanie dla pracy rolników, 
ogrodników, przetwórców, sadow-
ników wyraził Starosta Żyrardowski, 
g p

Wojciech Szustakiewicz, który przy-
znał, że tradycja na tym terenie jest 
kultywowana. Przypomniał też, że 
starostwo opracowało i przekazało do 
gminy operaty urządzeniowe lasów, 
które zostały już wyłożone, należy 
sprawdzić swoje działki, czy wszystko 
się zgadza. To ważny dokument, który 
ma także wpływ na opodatkowanie. 
Po wystąpieniach na scenie prezento-
wali się artyści, między innymi: grupa 
seniorów, karateków, młodzieży, chór 
Gaudeamus, Jacek Mirowski z zespo-
łem, uwieńczeniem Święta Chleba był 
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koncert gwiazdy, wystąpił zespół Wilki.
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Święto Chleba w naszej Gminie

Kontrole w związku z ASF
Co prawda w powiecie żyrar-

dowskim występuje strefa żółta,
co oznacza, że nie było przy-
padku ASF u zwierząt, jednak 
dmuchamy na zimne, mówi Sta-
nisław Tęsiorowski, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Żyrardo-
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wie. Pracownicy chodzą i kon-
trolują gospodarstwa wyrywko-
wo, wszystkie uda się sprawdzić
do końca roku.

Więcej na stronie numer 5.

Szkolna integracja w Kuklów-
ce

Do aktywnego i z pomysłem
spędzania wolnego czasu na-
mawiała w sobotę, 15 września
Szkoła Podstawowa w Kuklów-
ce. Chcemy pokazać, że można
inaczej niż zwykle, nie w kom-
puterze czy telefonie a wspólnie
spędzić czas wolny, mówi Dy-
rektor placówki, Sylwia Król. Ten
dzień był pełen atrakcji, więcej na
stronie numer 5. 

Gminne zawody strażackie
W sobotę 29 września straża-

cy z Gminy Radziejowice rywa-
lizowali w zawodach gminnych,
w przyszłym roku odbędą się
dziesiąte zawody powiatowe.
Pokazowo wystąpili też zawod-
nicy z drużyny młodzieżowej,
więcej na stronie numer 9.
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Witam Państwa w kolejnym wydaniu gazety
,,Nasza gmina Radziejowice”. Jak ten czas szybko
mija, za nami kolejne cztery lata kadencji. 21 paź-
dziernika wybory samorządowe, niezwykle ważny
akt demokracji. Szanowni Państwo za nami pra-
cowity czas, oddaliśmy do użytku rozbudowaną

szkołę w Korytowie, odbyło się także wiele zebrań
sołeckich. Każde sołectwo ma możliwość podzie-
lenia swojego budżetu na inwestycje które są dla
mieszkańców ważne. Jesteśmy po wielu dysku-
sjach, bardzo sobie cenię spotkana z Państwem.
Niebawem rozpoczniemy wyczekiwaną budowę
przedszkola w Radziejowicach, od 2015 roku zre-
alizowaliśmy ponad 132 inwestycje:11 odcinków
sieci wodociągowej, 23 drogi, oświetlenie uliczne,
rozbudowaliśmy kanalizację w miejscowościach
Tartak Brzózki i Radziejowice, podjęliśmy się rozbu-
dowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Krze,
w tym roku modernizujemy stację uzdatniania wody
w Korytowie, wybudowaliśmy chodnik w Kuklów-
ce, doposażyliśmy straże, OSP Radziejowice ma
nowy samochód, OSP Korytów ten rok zakończy
z nowym autem. Remontowaliśmy szkoły, opraco-

waliśmy koncepcję rozbudowy szkoły w Kuklówce, 
w tym roku zleciliśmy wykonanie projektu trzyetapo-
wej inwestycji budowy nowego budynku i sali gim-
nastycznej. Będziemy także bdować przedszkole 
w Radziejowicach. W ostatnich latach pozyskaliśmy 
ponad 27 milionów złotych pieniędzy z zewnątrz na 
inwestycje. W ogólnopolskich rankingach plasujemy 
się na wysokich miejscach jeśli chodzi o zarządzanie 
i rozwój. Wśród gmin wiejskich jesteśmy na wyso-
kiej,149 pozycji. To wszystko cieszy, bo inwestu-
jemy dla ludzi, mieszkańców by im żyło się lepiej. 
W Państwa ręce oddajemy kolejne wydanie naszej 
gazety, w której wiele informacji z życia naszej Gmi-
ny Radziejowice. Życzę przyjemnej lektury.
g y j j y

Pozdrawiam serdecznie
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice

Rodzinnie i sportowo w sołectwie Krze Duże

„Czyste Powietrze” w Radziejowicach

Mieszkańcy sołectwa Krze 
Duże w dniu 1 września już po 
raz kolejny zorganizowali na 
swoim terenie spotkanie, które-
go celem była integracja lokalnej 
społeczności. Głównym punktem 
spotkania było rozegranie III Ro-
dzinnego Turnieju Piłki Nożnej. 
Dodatkowo dla chętnych dużych 
i małych przygotowano warsztaty 

z rękodzieła. Uczestnicy warszta-
tów mogli własnoręcznie wyko-
nać biżuterię oraz gadżety z filcu. 
Zarówno dzieciom jak i dorosłym 
zadanie to sprawiło wielką radość. 
Każdy uczestnik mógł zabrać 
wykonane przez siebie dzieła do 
domu. Organizacją Turnieju Spor-
towego zajął się Jakub Borowiec, 
który spośród chętnych uczest-
ników zorganizował 6 drużyn. 
Drużyny składające się zarówno 
z dzieci jak i dorosłych rozegrały 
krótkie mecze systemem „każdy 
z każdym”. Uczestników Turnieju 

dopingowała Wójt Gminy Urszu-
la Ciężka oraz strażacy z OSP 
Radziejowice. Ku uciesze organi-
zatorów, zawodnicy bardzo zaan-
gażowali się w rozgrywki, a spor-
towej rywalizacji towarzyszyły 
także dobre humory. Kapitan zwy-
cięskiej drużyny otrzymał z rąk 
Sołtysa „Puchar Sołtysa”, który 
jest pucharem przechodnim, do 
wykorzystania w kolejnych Tur-
niejach. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody sfinansowane 
z budżetu sołeckiego oraz gadże-
ty podarowane przez firmę HELU-
KABEL Polska sp. z o.o. i ITA Sp. 
z o.o. Obydwie firmy są zlokali-
zowane w sołectwie Krze Duże 
i cyklicznie wspierają inicjatywy 
lokalnej społeczności. W związ-
ku ze 100-leciem Niepodległości 
podczas spotkania dorośli wzięli 
udział w konkursie wiedzy pa-

triotycznej, a dzieci własnoręcz-
nie projektowały t-shirty, które 
później z dumą prezentowały na 
placu. O bezpieczeństwo podczas 
imprezy zadbali druhowie z OSP 
Radziejowice. Wszystkie nagro-
dy, akcesoria do konkursów oraz 
warsztaty z rękodzieła zostały sfi-
nansowane z budżetu sołeckiego 
sołectwa Krze Duże. Dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom, którzy 
jak co roku bezinteresownie zaan-
gażowali się w organizację tego 
spotkania oraz firmom za wspie-
ranie działań lokalnej społeczno-
ści. Do zobaczenia na kolejnym 
IV Turnieju.

Sołtys Tomasz Bucior
Foto W.Ł., S.S.

Pracownicy Ministerstwa Śro-
dowiska i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej jeżdżą po kraju by infor-
mować o rządowym programie
„Czyste Powietrze”. We wtorek 
2.10 spotkali się z mieszkańcami
Gminy Radziejowice. Celem pro-
jektu jest poprawa efektywności
energetycznej i zmniejszenie emisji

pyłów i innych zanieczyszczeń do 
atmosfery z istniejących jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych 
lub uniknięcie emisji zanieczysz-
czeń powietrza, pochodzących 
z budowanych jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Program 
skupia się na: wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe, 
dociepleniu budynku, wymianie 

stolarki okiennej i drzwiowej, mon-
tażu lub modernizacji instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej, instalacji od-
nawialnych źródeł energii (ko-
lektorów słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznej), montażu wen-
tylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła. Wnioski o dofinansowanie 
dla indywidualnych gospodarstw 

domowych będą przyjmowane 
i rozpatrywane przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 

p y p j

i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. W najlepszym razie można 
dostać nawet do 90 procent dofi-
nansowania inwestycji, wszystko 
zależy od dochodów i możliwości 
rodziny. Te z najniższymi otrzymają 
najwyższe wsparcie.

STOPKA REDAKCYJNA

Biuletyn „Nasza gmina Radzie-

jowice” redaguje Zespół.

Publikacja na zlecenie Urzędu 

Gminy Radziejowice,

Kontakt telefoniczny:

518 740 182

Redakcja nie zwraca niezamó-

wionych tekstów, zastrzega 

sobie możliwość ich skracania 

i redagowania.
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Fundusz sołecki przeznaczony 
na inwestycje

Jessica Bakalarska ma talent
wokalny

Obchody 100 lecia Ligi Morskiej
i Rzecznej na Zamku Królewskim

w Warszawie

Chór Gaudeamus odebrał statuetkę!

Mieszkańcy Sołectwa Budy 
Mszczonowskie zdecydowali 
o przeznaczeniu funduszu sołec-
kiego na przyszły rok. Podczas ze-
brania podjęli decyzję, że 16 tys. 
złotych zagospodarują na remont 
ulicy Żwirowej, która jest ważnym 
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ciągiem komunikacyjnym wsi, 
zaś ponad 600 złotych ma pomóc 
w organizacji Dnia Dziecka. Ze-
branie rozpoczął sołtys Zbigniew 
Nowakowski. Znaczna frekwencja 
na zebraniu pozwoliła na podjęcie 
jeszcze wielu innych tematów 
istotnych dla ludzi. Bolączką jest 
między innymi podrzucanie śmie-
ci. Wójt Urszula Ciężka przyznała, 
że już wkrótce Gmina zakupi fo-
tobudkę, która zostanie umiesz-

czona w miejscu gdzie śmieci lą-
dują systematycznie. Mowa była 
o gospodarce wodnej. Miesz-
kańcy zagłosowali też w sprawie 
przekazania wniosku do budżetu 
na przyszły rok dotyczącego in-
westycji drogowych w ulicach 
Żwirowej, Limonki, Leśnej i Grzy-
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bowej. Na koniec złożyli do Wójt 
Gminy petycję przeciwko planom
umieszczenia na terenie sąsied-
niej Gminy zakładu przetwarzania 
odpadów.

W tym roku poszła do ósmej, 
ostatniej klasy szkoły podstawo-
wej a już ma bardzo sprecyzowa-
ne plany na przyszłość. Uwielbia 
zwierzęta dlatego chce studiować 
weterynarię, by im pomagać, 
jednak największą pasją Jessiki 
Bakalarskiej jest śpiewanie i two-
rzenie piosenek. Na rynku dance 
Jess bo tak jest rozpoznawana 
budzi zachwyt. Występuje na 
festiwalach, koncertach chary-
tatywnych, ostatnio na festiwalu 
w Rejewie była najmłodszą jego 
uczestniczką i dostała wyróżnie-
nie. Rodzice bardzo wspierają 
córkę w rozwoju jej pasji. Jej clip 
na YouTubie miał 150 tys. wy-
świetleń i 1000 polubień. Jessica 
zaczyna sama pisać swoje utwo-
ry, uczy się też gry na gitarze. Ma 
świetlisty głos, poczucie rytmu, 
doskonale czuje się na scenie na 

której stanęła kiedy miała 7 lat. 
Jej ulubioną piosenkarką jest Ewa 
Farna. Młoda piosenkarka nagry-
wa kolejne utwory a znawcy te-
matu wróżą jej karierę. Przy tym
pozostaje bardzo skromną osobą.

W 2018 roku świętujemy nie 
tylko setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ob-
chodzimy również stulecie powo-
łania Ligi Morskiej i Rzecznej. 1 
października 1918 r. z inicjatywy 
komandora Kazimierza Poręb-
skiego utworzono Stowarzyszenie 
Pracowników na Polu Rozwoju 
Żeglugi „Bandera Polska”. Była 
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to pierwsza w Polsce organizacja 
społeczna, która przekształciła się 
w Ligę Morską i Rzeczną. Wielkim 
popularyzatorem historii i tradycji 
Ligi Morskiej i Rzecznej w Żyrar-
p p y y j

dowie był kmdr Jerzy Koziarski, 
który pozostawił po sobie bogate 
archiwum marynistyczne. Z okazji 
jubileuszu 29 września br. w Ka-
tedrze Polowej Wojska Polskiego 
w Warszawie odbyła się msza 
św. pod przewodnictwem bisku-
pa polowego Wojska Polskiego 
Józefa Guzdka. Po zakończeniu 
Eucharystii kompania honorowa, 
poczty sztandarowe, delegacje 
okręgów, oddziałów, bractw, klu-
bów i kół przeszli w rytm marsza 
granego przez Reprezentacyjną 
Orkiestrę LMiR do Zamku Kró-
lewskiego. W Sali Królewskiej za-
proszeni goście wysłuchali prze-
mówień Prezesa LMiR kpt. ż.w. 
dr inż. Andrzeja Królikowskiego, 
wiceministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza 
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Witkowskiego oraz przedstawicie-
la parlamentu. Obejrzano również 
film przedstawiający historię i te-
raźniejszość organizacji. Zasłu-
żonym działaczom wręczono wy-
różnienia i przedstawiono bogaty 
program artystyczny. Choć powiat 

żyrardowski leży daleko od mo-
rza, młodzież szkolna uczestniczy 
w zlotach jungów, „Zaślubinach 
z Bałtykiem w Pucku 1920 r.”, 
„Zaślubinach z Bałtykiem w Koło-
brzegu 1945 r.” konkursach „Bar-
wy Morza”, oraz ogólnopolskich 
konkursach „Młodzież na Morzu” 
i co roku zdobywa miejsca na 
podium. Konrad Karczewski ze 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrar-
p

dowie dwukrotnie zdobył najwyż-
sze miejsce w konkursach wiedzy 
o Morzu Bałtyckim. W 2018 r. 
w tym samym konkursie I miej-
sce zajął Łukasz Brodalka również 
ze SP Nr 7 w Żyrardowie. Z kolei 
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Kamila Zabrzygraj i Karol Knyziak 
ze Szkoły Podstawowej w Radzie-
jowicach zostali laureatami I miej-
sca w Ogólnopolskim Konkursie 
Ligi Morskiej i Rzecznej „Mło-
dzież na Morzu 2017” w kategorii 
„Wiedzy o Wiśle i jej dorzeczu”, 
a Bartłomiej Rypkowski zdobył 
w Szczecinie Grand Prix w ka-
tegorii plastycznej „Morze żywi 
i bogaci”. W jubileuszowych uro-
czystościach na Zamku Królew-
skim w Warszawie uczestniczyli 
przedstawiciele szkół powiatu 
żyrardowskiego. Szkołę Podsta-
wową Nr 7 w Żyrardowie repre-
y g ę

zentował Konrad Karczewski oraz 
opiekun SK LMiR Jolanta Czapiga, 
natomiast Szkołę Podstawową 
w Radziejowicach dyrektor szko-
ły p. Irena Sosnowska, członko-
wie Szkolnego Koła Ligi Morskiej 
i Rzecznej Samanta Kośmińska 
i Maciej Skolmowski oraz opiekun 
SK LMiR Grażyna Haude. 

Grażyna Haude

Podczas Dożynek Powiatowo- 
Gminnych w Puszczy Mariańskiej 
odbyło się uroczyste wręczenie 
statuetki Gminny Ambasador 
Kultury Powiatu Żyrardowskiego 

yy

2018. W tym roku zaszczytny 
tytuł Ambasadora Kultury decyzją 
Czytelników „Głosu Żyrardowa 
y y y ją

i Okolicy” trafił do radziejowickie-
go chóru Gaudeamus. Gratuluje-
my!
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Dzieci na warsztatach

Złaz Babie Lato ma już pięćdziesiąt lat

Czterdziestoosobowa grupa 
młodzieży brała udział w tygo-
dniowych warsztatach, obozie na-
ukowym „Experymenty”. Projekt 
realizowany był w ramach pro-
gramu „Zaradni z Gminy Radzie-
jowice- kompleksowe wsparcie 
nowoczesnej edukacji”.

Półkolonie odbywały się 
w przedostatnim tygodniu waka-

cji. Warsztaty prowadzone były 
w pięciu grupach po 8 osób, pięć 
dni w tygodniu od 9 do 15. 

Ich uczestnikami byli uczniowie 
szkoły podstawowej klas IV-VII 
oraz klas II-III gimnazjum. Zajęcia 
miały ciekawą formę doświad-
czeń. Młodzi ludzie przeprowa-
dzali eksperymenty chemiczne 
z kuchni naszych mam (m.in. do-

wiedzieli się czym jest PH i jaki ma
związek z czerwoną kapustą), po-
znawali tajemnice wulkanów, zbu-
dowali własny świat kryształów,
poznali rzeczywistość z perspek-
tywy mikro, stworzyli hologram, 
odkrywali tajemnice kosmosu, 
budowali obwody elektryczne,
poznawali potęgę elektryczności, 
sprawdzali co się stanie z balo-

nem na księżycu i co wspólnego
ma z tym ciśnienie, wykonali che-
miczne skaczące piłki i zbudowali 
własnego robota. Każdemu prze-
prowadzonemu eksperymentowi 
towarzyszyła pogadanka. Celem 
zajęć było rozwijanie zdolności 
oraz wiedzy z zakresu nauk przy-
rodniczych i technicznych.

Pół wieku temu przyszli by 
odsłonić kamień poświęcony 
Józefowi Chełmońskiemu, na 
nim była płaskorzeźba wykonana 
przez Janinę Mirecką, wtedy też 
szkoła podstawowa dostała imię 
słynnego malarza z Kuklówki oraz 
sztandar. Dziś po latach wspomi-
nają. W sobotę, 22 września szli 
spod grodziskiego pomnika Cheł-
mońskiego do dawnej posiadłości 
malarza, teraz domu Stanisława 

Austa i rodziny. Tam był plener 
malarski, wspólne śpiewanie, po-
siłek i zwiedzanie dworku. Stani-
sław Aust zaś opowiadał o swoim 
słynnym pradziadku.

Chełmoński swój czas wol-
ny najczęściej spędzał właśnie 
w pracy, mówi Stanisław Aust. 
Złazy to piękna tradycja, podkreśla 
Irena Skowrońska, była Dyrektor 
szkoły w Kuklówce. To właśnie do 
Kuklówki schodziła się młodzież 

ze wszystkich stron, by wspólnie 
świętować, tak jest też do dziś.
Złaz to również plener malarski, 
konkurs piosenki turystycznej 
i miłe spotkanie. Złazy na począt-
ku były organizowane przez Klub
Tup Tuś. Impreza to popularyzacja
tego pięknego terenu i ludzi z nim
związanych. Harcerze odwiedza-
ją ciekawe miejsca, jak dworek 
w Adamowiźne, który należał
do dr Mateusza Chełmońskiego, 

dworek w Kuklówce, gdzie malarz
mieszkał. Szkoła Podstawowa 
w Kuklówce tymczasem od 50 lat 
nosi imię Józefa Chełmońskiego. 
Chcieliśmy zawsze przekazywać
uczniom ważne wartości i cechy
jak otwartość na świat. Józef
Chełmoński pobierał nauki poza 
granicami kraju, lecz do niego 
wracał, bo był przywiązany do
ziemi, mówi Irena Skowrońska. 



www.radziejowice.pl 5

Kontrole w związku z ASF

Szkolna integracja w Kuklówce

Co prawda w powiecie żyrar-
dowskim występuje strefa żółta, 
co oznacza, że nie było przypadku
ASF u zwierząt, jednak dmuchamy 
na zimne, mówi Stanisław Tęsio-
rowski, Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Żyrardowie. Pracownicy 

y

chodzą i kontrolują gospodarstwa 
wyrywkowo, wszystkie uda się 
sprawdzić do końca roku.

Niestety wyniki nie są dobre, 
w każdym występują uchybienia. 
Nie można trzymać świń i kur 
w jednym pomieszczeniu, na-

leży stosować maty nasączone 
specjalnym płynem oraz trzeba 
grodzić gospodarstwa, podkreśla 
Stanisław Tęsiorowski. Przyznaje, 
że strefa zagrożenia jest bardzo 
blisko, choroba wystąpiła już po-
wiatach: grójeckim i grodziskim. 
W powiecie żyrardowskim skon-
trolowanych zostanie w sumie 
240 gospodarstw. Najlepiej wy-
padają te duże. Każdy wjazd auta 
na teren gospodarstwa należy za-
pisywać. Kiedy rolnik nie spełnia 
wymagań, wydawana jest decy-

zja administracyjna, musi się do
niej zastosować i naprawić uchy-
bienia w ciągu czterech miesięcy.
Jeśli tego nie zrobi, stado zostanie 
zlikwidowane a rolnik nie dostanie
odszkodowania, nie będzie mógł
mieć zwierząt hodowlanych przez
najbliższe dwa lata. Restrykcje są
duże. Wszystkie padłe dziki są ba-
dane, na razie powiat żyrardowski 
jest wolny od ASF. W przypadku
kiedy wystąpi choroba i będziemy
w strefie czerwonej każde zwierzę
wywożone z gospodarstwa bę-

dzie podlegało badaniu. To spore 
utrudnienie ale takie są przepisy,
dodaje Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii.

Do aktywnego i z pomysłem 
spędzania wolnego czasu na-

mawiała w sobotę, 15 września 
Szkoła Podstawowa w Ku-

klówce. Chcemy pokazać, że
można inaczej niż zwykle, nie
w komputerze czy telefonie
a wspólnie spędzić czas wolny,
mówi Dyrektor placówki, Sylwia
Król. Ten dzień był pełen atrak-
cji, odbyło się Narodowe Czy-
tanie „Przedwiośnia”, szkoła
promowała akcję „Piórnik dla
Afryki”, w ramach której do 20
września zbierane były piórniki,
które później pojadą do dzieci
z Afryki.

Na sali spor towej odbywały
się zajęcia sensoryczne. Każdy
mógł też skorzystać z alkogogli,
które dostarczyła Monika Karpi-
niuk z GOPS. Stowarzyszenie
Irvin prezentowało sprzęt woj-
skowy, można było też spraw-
dzić celność swojego oka.

Nie zabrakło harcerzy, którzy
sami wyszli z inicjatywą i pro-
ponowali różne zabawy i gry.
Strażacy tradycyjnie zaprosili
tych, którzy nie mają lęku wyso-
kości do wspólnej wspinaczki.
Było pyszne jedzenie i ognisko.
Cieszę się, że szkoły się organi-
zują, moim marzeniem jest by
także wspólnie zapraszały na
takie imprezy, mówiła Wójt Ra-
dziejowic, Urszula Ciężka.
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Uroczystości patriotyczne w Muzeum Lwowa i Kresów

Motywują seniorów

Muzeum Lwowa i Kresów 
w Kuklówce znane jest z dbało-
ści o tradycyjne wartości, od lat 
podtrzymuje kontakty ze Stowa-
rzyszeniem Łagierników Żołnie-
p y j y

rzy Armii Krajowej. Tym razem 
odbył się festyn historyczny pod 
hasłem „Walczącym o Niepodle-
głość”. Gośćmi honorowymi byli 
żołnierze Armii Krajowej walczący 
w czasie II wojny światowej na 
Kresach Wschodnich II RP, więź-
niowie najcięższych sowieckich 
łagrów oraz młodzież i działacze 
Związku Polaków na Białorusi. 
Ich dramatyczne wspomnienia 
w Kuklówce przypominane są od 
lat. Próbowałam odebrać sobie 
życie. Raz jak dowiedziałam się, 

że mama została aresztowana, 
nie mogłam znieść myśli, że bę-
dzie bita i poniżana, drugi raz jak 
dowiedziałam się o śmierci mo-
jego brata, mówiła kilka lat temu 
w Kuklówce pułkownik Weronika 
Sebastianowicz, pseudonim Ró-
życzka z AK. Jestem wdzięczna 
Bogu, że mnie ocalił, bo dziś 
mogę o tym wszystkim wam opo-
wiedzieć, podkreśliła. Pułkownik 
Weronika Sebastianowicz to ko-
bieta wyjątkowa, sama skazana 
na łagry, pracowała w nieludzkich 
warunkach, przy temperaturze 
minus 50 stopni Celsjusza. Było 
zimno i nie miała co jeść. Kobieta 
dziś opowiada co przeżyła, niech 
to będzie przestrogą dla wszyst-

kich. Zwycięstwo to nagroda, 
zdrada to śmierć. Nie zdradziliśmy 
bo bardzo wierzyliśmy w Boga, 
że nam pomoże i, że wrócą nam
naszą Ojczyznę, mówiła pani
pułkownik. W trakcie sobotnie-
go festynu promującego pozna-
wanie najnowszej historii Polski
było wspólne śpiewanie pieśni
i piosenek patriotycznych. Nie za-
brakło artystów, prezentowały się
grupy rekonstrukcji historycznej
i organizacje pozarządowe: Sto-
warzyszenie Historyczne im. „11
Grupy Operacyjnej NSZ”, Grupa
Historyczna „Niepodległość”, 
Stowarzyszenie Historyczno-
-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansje-
rów Nadwiślańskich, GRH im. 31
pułku Strzelców Kaniowskich, 
Stowarzyszenie Łagierników Żoł-
p

nierzy AK oraz Fundacja Pomocy 
i Więzi Polskiej „Kresy RP”. Moż-
na było zwiedzić Muzeum Lwowa 
i Kresów, było wiele konkursów,
wojskowa grochówka. 

Celem festynu było przybliżenie
mieszkańcom Mazowsza postaci 

„cichych bohaterów” walk o nie-
podległość Polski, podkreślają 
organizatorzy.

Grupa seniorów, przedstawicieli 
organizacji z powiatu żyrardow-
skiego szkoliła się z angażowania 
i motywowania ludzi do działania. 
To kluczowa umiejętność, bo dane 
wskazują, że trudno jest wycią-
gnąć seniora z domu. Warsztaty 
mają pomóc w stworzeniu oferty 
spędzania wolnego czasu dla osób 
starszych, mówi Jakub Kamiński, 
prowadzący warsztaty. Podczas 
nich stworzona została lista demo-

tywatorów, czyli tego, co powodu-
je, że się zniechęcamy. Seniorzy 
mieli za zadanie odpowiedzieć na 
te punkty tak, by się nie dać po-
nieść emocjom.

Mało jest osób z inicjatywą, naj-
trudniejszy jest pierwszy krok. Jak 
senior wyjdzie z domu, pojedzie 
na wycieczkę, poczuje się częścią 
grupy, będzie miał pozytywne wra-
żenia, to znowu wróci. Co nas mo-
tywuje? To pytanie padało często.

Z pewnością jest to wspólny
cel, wpływ na sposób spędzania
wolnego czasu, wybranie miejsca
wycieczki, na koniec nagroda, dla-
tego raz na jakiś czas w ramach
projektu inicjatyw senioralnych
odbywają się spotkania integra-
cyjne i pikniki. Ma to być swoista
zapłata za ich pracę na rzecz in-
nych. Z czasem tworzy się kultura
organizacji, ludzie przywiązują się
do siebie. Dawniej chodzili do pra-

cy, dziś chodzą do klubu seniora. 
W sumie w projekcie bierze udział 
11 organizacji z powiatu żyrardow-
skiego.
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Sprzątali świat

Jest dofinansowanie na zagospodarowanie placu

Program zajęć w GCK Powozownia

Akcja wyszła niespodziewanie, 
ale wielu mieszkańców wzięło 
w niej udział.

W sobotę, 22 września w miej-
scowości Tartak Brzózki odbyło 

się społeczne sprzątanie świata 
a później wspólne grillowanie na 
terenie urządzonym przez sołec-
two. Zebraliśmy cały kontener 
nieczystości, w sumie będzie 

około 6m3 śmieci, mówi soł-
tys Marcin Mrówczyński. Akcja 
prowadzona była po raz siódmy, 
śmieci było mniej niż w poprzed-
nich latach. Wygląda na to, że za-

czynamy dbać o okolicę, dodaje
sołtys. W sumie teren sołectwa
sprzątało około czterdzieści osób.

Wieczorem odbyło się ognisko 
i wspólne grillowanie.

Niebawem w centrum Radzie-
jowic pojawi się plac rekreacyjny, 
Gmina zrealizuje inwestycję do 
połowy przyszłego roku. Otrzy-
mała na nią dotację w kwocie 
ponad 228 tys. złotych, resztę 
dołoży samorząd z pieniędzy bu-

dżetowych, całość ma kosztować 
blisko 360 tys. złotych. W ramach 
tego zadania w planach między 
innymi przygotowanie miejsc 
postojowych dla jednośladów, 
pojawią się utwardzone place 
i chodniki. W planach szachowni-

ca i siłownia, wyposażona w na-
stępujące urządzenia: biegacz, 
prasa nośna, steper, orbitrek, 
wioślarz, rower, wyciąg górny 
i sprzęt do wyciskania siedząc. 
W skład strefy wypoczynkowej 
wejdą: ławki, leżaki, strefa gier ze-

społowych (stoły do tenisa, chiń-
czyka, do gry w szachy, klasy,
część informacyjna o atrakcjach
turystycznych), będzie monitoring 
i oświetlenie, pojawią się drzewa
i rośliny oraz trawnik.
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Wypadki w rolnictwie

Wystawa pod Aniołami

Wycieczka do Muzeum Kolei Wąskotorowej

Rolnicy unowocześniają go-
spodarstwa jednak ciągle docho-
dzi do wielu groźnych wypadków. 
Szybkość i nieuwaga oraz zmę-
czenie, to powoduje zdarzenia. 
W minionym roku na terenie 
działania KRUS-u w Żyrardowie 

y

doszło do 24 wypadków, najwię-
cej było w Gminie Wiskitki, bo 
aż 9, 6 w Gminie Mszczonów, 4 
w Gminie Baranów, po 2 w Gmi-
nach Jaktorów i Żabia Wola i 1 

p

w Gminie Puszcza Mariańska. 
Najwięcej wypadków bo aż 57 
procent spowodowanych było 
upadkami z drabin, podczas wsia-
dania i wysiadania z ciągników. 
Wskutek pochwycenia i uderze-
nia przez części ruchome ma-
szyn i urządzeń doszło do blisko 
16 procent wszystkich zdarzeń. 

Uderzenie i przygniecenie to po-
wód 11 procent zdarzeń. Przy-
czynę występowania wypadków 
kształtują warunki ekonomiczne 
i techniczne, oraz warunki at-
mosferyczne. Podczas wyjazdów 
w teren zaobserwowaliśmy, że 
w gospodarstwach zamożnych, 
wyspecjalizowanych, nowocze-
śnie wyposażonych wypadki 
występują bardzo rzadko. Czę-
ściej natomiast wypadki zdarzają 
się w gospodarstwach drobnych 
o wielokierunkowej produkcji, ni-
skim poziomie gospodarowania 
i przestarzałym usprzętowieniu, 
mówi Agnieszka Sulikowska- Ku-
ran z KRUS w Żyrardowie. Przy-

g

czyny wszystkich zdarzeń to: zły 
stan nawierzchni podwórza, cią-
gów komunikacyjnych, placów 

manewrowych (nierówne, śliskie,
grząskie), nieużywanie odpowied-
niego obuwia roboczego podczas 
pracy, brak oświetlenia budynków
gospodarczych, niewłaściwe 
operowanie kończynami w strefie
zagrożenia, brak lub niewłaściwe 
osłony i zabezpieczenia rucho-
mych elementów maszyn i urzą-
dzeń rolniczych, nieprawidłowy 
sposób wchodzenia i schodzenia
z maszyn rolniczych, przyczep,
niewłaściwy stan techniczny 
drabin, podestów, rusztowań.
Brak przerw w pracy, pośpiech,
nieuwaga w konsekwencji za-
skoczenie niespodziewanym 
zdarzeniem. Rolnik ubezpieczony
w KRUS ma prawo do jedno-
razowego odszkodowania z ty-
tułu wypadku musi mieć ścisły

związek z wykonywaniem pracy 
w gospodarstwie rolnym. Jeśli już 
zdarzy się wypadek, jego zgłosze-
nia może dokonać poszkodowany 
lub inna osoba niezwłocznie po 
jego zaistnieniu, w najbliższej pla-
cówce terenowej KRUS lub za po-
średnictwem poczty, telefonicznie
bądź drogą elektroniczną. 

Darek Benda z Adamowa zno-
wu otworzył swoją galerię w ga-
rażu.

Tym razem podziwiać można 
było wyłącznie jego prace. Tema-

tycznie różnorodne, tak jak na jar-
marku, żartuje artysta. W sumie 
było można obejrzeć kilkanaście 
dzieł, pogrupowanych w cykle 
trzy, czteroobrazowe, wśród nich 

te przedstawiające różne motywy.
Były też dzieła z ostatniej wystawy
Darka Bendy jaka miała miejsce 
w Paryżu. Jakie są teraz prefe-
rencje nabywców obrazów? Róż-
ne, zwykle szczególnie panowie 
uwielbiają oglądać kobiece akty,
mówi Darek Benda. To 6 wystawa
w garażu. Wcześniej prezentował
się z Anną Bendą, która przygo-
towała limeryki, jeszcze dawniej 
„konkurował” z grafikami i innymi
obrazami, tym razem były wyłącz-

nie oleje Darka Bendy. Artystycz-
ny Garaż mieści się w Adamowie 
Pod Aniołami. Właściciel Galerii 
w przyszłości pragnie by powstał 
tutaj teatr.

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Hamerni wybrali się na wakacyjną wycieczkę. To nie tylko zwiedzanie ale też reha-
bilitacja społeczna. 8 sierpnia byli
w Muzeum kolei Wąskotorowej 
w Sochaczewie. Oglądali ciuch-
cie, parowozy, drezyny i inne eks-
ponaty. Na koniec wybrali się na
przejażdżkę po Puszczy Kampi-
noskiej i spacer po okolicy. W Tu-
łowicach był poczęstunek. Wy-
cieczka zakończyła się ogniskiem.
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Gminne zawody strażackie

Sołectwo podzieliło budżet

W sobotę 29 września straża-
cy z Gminy Radziejowice rywa-
lizowali w zawodach gminnych, 
w przyszłym roku odbędą się 
dziesiąte zawody powiatowe. 
Pokazowo wystąpili też zawod-
nicy z drużyny młodzieżowej. 
Sportowo- pożarnicze spotkanie 
odbyło się na boisku w Koryto-
wie. Przed zawodami druhowie 
trenowali na tym boisku przez trzy

tygodnie. W sztafecie najskutecz-
niejszą drużyną okazała się OSP 
Radziejowice, drugie miejsce za-
jęła OSP z Kuklówki Zarzecznej, 
trzecie OSP Korytów. W bojówce 
najlepsza była OSP Korytów, na 
drugim miejscu OSP Radziejowi-
ce, na trzecim OSP Kuklówka Za-
rzeczna. W klasyfikacji końcowej 
zwycięzcami okazali się strażacy 
z OSP Korytów, na drugim miej-
scu uplasowali się strażacy z OSP 
Radziejowice na trzecim OSP 
Kuklówka Zarzeczna. Wszyscy 
jesteście wygrani, mówiła Wójt 
Urszula Ciężka. W tych zawodach 
chodzi o chęć doskonalenia for-
my, ćwiczenia, chęć spotkania 
się, mówił Starostwa Wojciech 

Szustakiewicz. W przyszłym roku
na zawody strażacy z Korytowa
pojadą już nowym autem strażac-
kim, które chcą kupić w grudniu,
podobne mają strażacy z OSP Ra-
dziejowice. W Kuklówce czekają
na budowę nowej strażnicy ze 
świetlicą wiejską. Teren jest teraz 
dzielony, tak by na części, którą
strażacy przekażą Gminie, można
było przeprowadzić inwestycję. 

Mieszkańcy Korytowa A zdecy-
dowali na co przeznaczą pienią-
dze w ramach funduszu sołec-
kiego. Zgodnie z ich wolą środki 
mają wesprzeć uzupełninie pobo-
czy tłuczniem w ulicy Środkowej 

ją p p p

(15 tys. złotych), przeznaczone
zostaną na przygotowanie pro-
jektu chodnika w ulicy Środkowej 

ą p yg p

(15 tys. złotych), założenie lustra 
poprawiającego bezpieczeństwo 
w ulicy Świerkowej (3 tys. zło-
p p ją g pą

tych), przygotowanie projektu 
oświetlenia w ulicy Malinowej 
(2500 złotych), na zakup wypo-
sażenia samochodu dla straży 
OSP Korytów (12495,50 złotych) 
oraz na zakup maszyny sprząta-
jącej dla szkoły (3 tys. złotych). 

W sumie sołectwo miało do roz-
dysponowania 50 995,50 zł, to 
najwyższa kwota w ramach bu-
dżetu sołeckiego w Gminie Ra-
dziejowice. Dyskusja była długa 
i dotyczyła nie tylko przeznacze-
nia środków. Wiele osób mówiło 
o zainteresowaniu powstaniem 
siłowni zewnętrznej ale też o pro-
jekcie rewitalizacji. Mieszkańcy 
zwrócili uwagę na bezpieczeń-
stwo między innymi w ulicach 
Środkowej i Świerkowej, gdzie 

ę y yę y

jest duży ruch a kierowcy często 
nie zwracają uwagi na pieszych 
i teren zabudowany, do niebez-
piecznych zaliczyli też ulicę Krót-
ką. W Malinowej potrzeba oświe-
tlenia, podkreślali. 

Zwracali także uwagę na niele-
galne wpuszczanie nieczystości 
do stawu. Zajmiemy się tematem, 
wyślę tam urzędników, odpowie-
działa Wójt Urszula Ciężka, która
poinformowała także o prowa-
dzonej przez starostwo inwenta-
ryzacji lasów. Każdy mieszkaniec
powinien przyjść do Urzędu Gmi-
ny i skonsultować się, czy na jego
terenie nie ma lasu a jeśli jest czy 
określono go w dobrym zakresie,
bywają błędy (nawet w nazwisku
właściciela), które później trud-
no naprawić, naliczane są po-
datki a ludzie mają problem jeśli
na przykład chcą się budować,
dodała Wójt Radziejowic. Jest
także duży problem na terenach 

zalewowych, są bobry i to w du-
żych ilościach, w Krzyżówce
zrujnowały most, ludzie nie mogli 
dojechać do domów, dodała Ur-
szula Ciężka. Strażacy podzięko-
wali za przekazanie środków na
wyposażenie auta, już niebawem 
będą mieli nowe ale wymaga 
dodatkowych nakładów, które 
pozwolą wyposażyć samochód 
w niezbędny sprzęt. Na koniec 
Krystyna Sęk, Sołtys Korytowa 
A podziękowała wszystkim za do-
tychczasową współpracę i oznaj-
miła, że nie będzie się ubiegać 
o funkcję Sołtysa. 
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Samochód na Boże Narodzenie

WTZ pomaga

Jest mieszkanie dla dzielnicowego

Pieniądze są zabezpieczone 
i pozyskane, umowa na wykona-
nie pojazdu podpisana. Wszystko 
wskazuje na to, że w grudniu tego
roku, pod choinką u strażaków 
z OSP Korytów zagości nowy sa-
mochód ratowniczy. Samochód
to niebagatelny koszt ponad 900 
tys. złotych. Nie da się go kupić 
wyłącznie z pieniędzy budżeto-
wych. Jednostka dostanie dofi-
nansowanie z Narodowego Fun-
duszu to połączenie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

p ą g

i Gospodarki Wodnej i firmy ubez-

pieczeniowej w kwocie 455 tys. 
złotych, promesa już jest.

Podobnie sytuacja wygląda 
z dofinansowaniem z Komendy 
Głównej PSP, w tym przypadku 
dotacja wynosi 310 tys. złotych, 
170 tys. dołoży Gmina, która za-
bezpieczyła pieniądze w budże-
cie. Strażacy dodadzą jeszcze 15 
tys. złotych.

Formalności są już właściwie 
załatwione. Prezes OSP Korytów 
pod koniec sierpnia wspólnie ze 
Skarbnikiem podpisali umowę 
na zakup z wykonawcą pojazdu 

z Bielsko-Białej. Strażacy z Kory-
towa od kilku lat są w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym, pomagają przy okazji zda-
rzeń drogowych. Rocznie wyjeż-
dżają ponad 50 razy. W straży jest
55 ochotników i ochotniczek, tak-
że 10-osobowa grupa młodzieżo-
wa. To straż z tradycjami. Powsta-
ła w 1957 roku, jej założycielami
byli: Jan Koch, Tadeusz Mirgos,
Kazimierz Kowalski, Józef Świą-
y g

tek. W 1956 roku mieszkańcy roz-
poczęli budowę remizy. Strażacy
pozyskują pieniądze z zewnątrz,

chociażby na zorganizowanie 
ogródka dla mieszkańców na te-
renie straży. W ramach Funduszy 
Inicjatyw Obywatelskich postawili 
wiatę i bujawkę, odbywają się tam 
imprezy.

40 osób z Powiatu Żyrardow-
skiego, w tym 1 z Gminy Ra-
dziejowice korzysta na co dzień 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Warsztat już skończył ćwierć 
wieku. Blisko czterysta osób ko-
rzystało z zajęć Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej przez dwadzieścia 
pięć lat. Teraz systematycznie 

przychodzi 40 osób, co trzy lata 
prowadzona jest diagnostyka, na 
miejsce w placówce czeka kilka 
osób. Miejsce znajdują osoby 
z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią znaczną bądź umiarkowaną 
ze wskazaniem do warsztatu, 
jeśli takiego orzeczenia nie ma 
kierujemy do Środowiskowego 
j g

Domu Pomocy, mówi Kierownik 
Krystyna Lipińska. Niektórzy wy-
magają rehabilitacji społecznej 
w codziennych czynnościach inni
uczęszczają do pracowni tema-
tycznych między innymi kompu-
terowej, czy rękodzielniczej albo
technicznej.

Na wolnym rynku po naszym
warsztacie pracę znalazły już 54
osoby, podkreśla Krystyna Li-
pińska. Nierzadko ci, którzy tutaj
trafiają są samotni, bez rodzin,
podopieczni i wychowawcy stają
się ich rodziną. Nawet jak pod-
opieczny umiera, rodzina ciągle
podtrzymuje kontakt z placówką.
Warsztat finansowany jest w 90
procentach ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i w 10 pro-
centach z pieniędzy samorządu
Powiatu Żyrardowskiego. Dowóz

p ę y ą

uczestników do warsztatu w Ży-
y g

rardowie jest bezpłatny, utrzy-

manie miesięczne każdej osoby
to około 1400 złotych, od 1 lip-
ca stawka wzrosła o 100 złotych 
i od 1 stycznia wzrośnie o kolejne 
100 złotych. Warsztat organizuje
wycieczki, integracje, spotkania 
świąteczne, kiermasze. To pod-
czas takich uroczystości można 
nabyć małe dzieła uczestników 
i wspomóc finansowo placówkę.

Pół etatu dzielnicowego to zde-
cydowanie za mało, dzielimy się 
z Gminą Mszczonów, mówiła na 
spotkaniu z mieszkańcami Bud 
Mszczonowskich Wójt Radzie-
jowic Urszula Ciężka. Dotych-
czasowy dzielnicowy odszedł do 
garnizonu warszawskiego, gdzie 
są lepsze warunki finansowe. 

U nas jest coraz więcej miesz-
kańców, każdego roku przybywa 
nawet 100 osób i duże mamy 
potrzeby, mówiła Wójt Gminy. 
Mieszkańcy przyznali, że proble-
mem jest chociażby podrzucanie 
śmieci czy nielegalnie pościgi sa-
mochodowe, które wyeliminować 
można wyłącznie patrolując teren. 

Niestety do żyrardowskiej komen-
dy nie garną się funkcjonariusze. 
Samorządowcy robią co mogą
by ich zachęcić do pracy na tym
terenie. Prezydent Żyrardowa wy-
y ę p y y

gospodarował lokal dla policjant-
ki w TBS-sie, Wójt Radziejowic
przyznaje, że też jest skłonna od-
dać mieszkanie gminne na pierw-
szym piętrze budynku gdzie znaj-
duje się ośrodek zdrowia. Pracy
dla policjantów jest tutaj dużo,
zwłaszcza, że na terenie Gminy
jest sporo domków letniskowych. 
Po sezonie zwykle następuje
plaga kradzieży. W zeszłym roku
doszło do 18 kradzieży, do 1 po-
bicia, 2 przypadków uszkodzenia
mienia, i 3 kradzieży pojazdów.
W 2017 roku policjanci wydziału
kryminalnego KPP w Żyrardowie

p j y

zatrzymali sprawców szeregu 
włamań do domów mieszkalnych 
w tym do 5 na terenie Gminy Ra-
dziejowice. Ówczesny dzielnico-

y y

wy Sławomir Klucznik realizował 
całościowo 338 czynności za-
równo zleconych jak i w ramach 
działania komisariatu. Przeprowa-
dził łącznie 53 interwencje w tym 
2 domowe, wylegitymował 315 
osób, przeprowadził 370 wywia-
dów i ustaleń dla innych upraw-
nionych organów i służb, spotkał 
się z 124 mieszkańcami, którzy
zgłosili się z interwencją. Pracy
jest dużo, Teraz Gminę patroluje 
Arkadiusz Wójcik.

Przyjęcia interesantów odby-
wają się dwa dni w tygodniu, we
wtorki i czwartki w budynku Urzę-
du Gminy.
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Dzieci w nowej szkole

Nie chcą polowań na swoich gruntach

Rocznica wybuchu wojny, radziejowicka historia

Rozbudowana szkoła w Ko-
rytowie budzi zachwyt, oto kilka 
fotografii przedstawiających no-
woczesne warunki w placówce.

Zmienione prawo daje możli-
wość właścicielom gruntów zło-
żenia oświadczenia o zakazie na
nich polowań. Coraz więcej go-
spodarzy nie chce polowań na
swoich terenach. To prawo, któ-
re obowiązuje. Każdy właściciel
może tego dokonać i odwołać
swoją decyzję, mówi Krzysztof
Zawadzki ze Starostwa Powia-
towego w Żyrardowie. Polować
nie można w odległości bliższej
niż 150 metrów od zabudowań.
Swoją wolę właściciel gruntów
może złożyć w Urzędzie Gminy
lub w Starostwie. Coraz więcej
gospodarzy pyta się o możli-
wość złożenia wniosku o za-
kazie polowań na ich terenach,
między innymi w Kaczkowie,
Studzieńcu, Antoniewie, Ciem-
no- Gnojnej i Stawach Borki.

Kiedyś, przed 1 kwietnia 2018 
roku jeśli działka była włączona 
do obwodu łowieckiego, my-
śliwi mogli bez powiadamiania 
i nawet wbrew woli właścicie-
la: urządzać na niej polowania, 
strzelać w kierunku zabudowań, 
wjeżdżać samochodami, in-
stalować urządzenia związane 
z wykonywaniem polowania (np. 
budować ambony, paśniki itp.). 
Przed 1 kwietnia 2018 roku za 
utrudnianie polowania (np. zbie-
ranie grzybów we własnym lesie 
albo wykonywanie prac polo-
wych na własnym polu w cza-
sie, kiedy myśliwi postanowili 
tam działać) właściciel gruntu 
mógł nawet otrzymać mandant. 
Od 1 kwietnia 2018 roku obo-
wiązuje znowelizowana ustawa 
Prawo łowieckie. Właściciel lub 

użytkownik wieczysty nierucho-
mości wchodzącej w skład ob-
wodu łowieckiego może zaka-
zać wykonywania polowania na
swojej nieruchomości poprzez
złożenie staroście oświadcze-
nia. Oświadczenie należy złożyć
w starostwie powiatowym oso-
biście, w urzędzie musi zostać
potwierdzona autentyczność
podpisu. Złożenie oświadczenie
nie oznacza „wyłączenia nieru-
chomości z obwodu łowieckie-
go”. Nieruchomość pozostaje
w obwodzie łowieckim, nie moż-
na na niej tylko wykonywać sa-
mego polowania. Myśliwi nadal
mogą wchodzić na nierucho-
mość i np. wysypywać paszę
dla zwierząt. Złożenie oświad-
czenia oznacza brak możliwości
otrzymania odszkodowań za

szkody wyrządzone w uprawach 
i płodach rolnych przez dziki, ło-
sie, jelenie, daniele i sarny oraz 
odszkodowań za szkody wy-
rządzone przez samych myśli-
wych podczas polowania. (np. 
na sąsiedniej nieruchomości). 
Oświadczenia mogą składać 
wyłącznie osoby fizyczne, nie 
może go złożyć np. spółka czy 
fundacja posiadająca nierucho-
mość.

Biblioteka w Radziejowicach
pielęgnuje historię lokalnej Oj-
czyzny. Placówka organizuje
spotkania, szuka kontaktu z rodzi-
nami osób związanych z Radzie-
jowicami. Pielęgnujemy tradycję 
i nawiązaliśmy kontakt z rodziną
Wiktora Stevesandta, podoficera 
Wojska Polskiego, który zginął 8
września 1939 roku, informuje
Dyrektor placówki Barbara Dra-
niak. Pomogła w tym także Danuta
Niedzińska, była Dyrektor Szkoły
Podstawowej. Żołnierz został po-

y y y

chowany na miejscowym cmen-
tarzu, jego grób jest pielęgnowa-
ny przez społeczność szkolną 
i pracowników biblioteki. Zawsze 
przed 1 listopada palą się tam zni-
cze, symbol pamięci i wdzięcz-
ności. Kilka miesięcy temu do 
Radziejowic na zaproszenie bi-
blioteki przyjechali bliscy Wiktora 
Stevesandta. Rocznica wojny to
doskonały czas do wspomnień 
w tym przypadku niestety drama-
tycznych. Najstarsi mieszkańcy 
wspominali, że w pierwszych

dniach września 1939 roku, niebo
nad Radziejowicami było ciemne
od samolotów, które nisko leciały
i bombardowały wieś i okolicę.
Drogą do Warszawy ciągnęły ko-
lumny niemieckich samochodów 
i sprzętu wojskowego. Już od
pierwszych dni wojny nasilał się 
terror wobec miejscowej ludno-
ści, mówi Barbara Draniak. Hi-
storie ludzi związanych z gminą,
z wojną będą zamieszczane na
nowej stronie internetowej biblio-
teki. Tam pojawią się dokumenty,

fotografie, spisane myśli. Te in-
formacje stanowią ważny przekaz 
w budowaniu tożsamości małej 
Ojczyzny, dodaje Barbara Draniak
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Urząd Gminy w Radziejowicach
ul. Kubickiego 10
tel. 46 857-71-71
OSP Radziejowice
tel. 46 857-71-92
OSP Kuklówka
tel. 46 857-77-77, 506-517-079
OSP Korytów
tel. 608-620-532
Parafia w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3, tel. 46 857-71-18
Parafia w Kuklówce
ul.Chełmońskiego 6
tel. 22 243-29-82
Muzeum Lwowa i Kresów 
w Kuklówce Radziejowickiej
ul. Biniszewicze 4
Muzeum można zwiedzać po
wcześniejszym ustaleniu telefo-
nicznym numer tel. do Dyrektor 
Muzeum Joanny Aleksandry
Biniszewskiej: 602 603 588
GOPS w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3, tel. 46 857-71-22
Gminna Biblioteka 
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 6, tel.46 857-71-50
Gminne Centrum Kultury 
Powozownia oraz Świetlica

y

Socjo-Terapeutyczna
ul. Sienkiewicza 6, 
tel. 46 856-35-35, 
885-272-885, 501-211-335
Dom Pracy Twórczej
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 4
tel. 46 857-71-75
Szkoła Podstawowa 
w Radziejowicach
ul. Główna 2
tel. 46 857-71-26
Szkoła Podstawowa w Kuklówce
tel. 46 857-77-29
Szkoła Podstawowa w Korytowie
ul. Szkolna 3
tel. 46 857-51-70
Przedszkole w Radziejowicach
ul. Kubickiego 12, tel. 46 857-71-76
Gimnazjum Publiczne
w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3a
tel. 46 857-74-03 
Gminne Centrum Oświaty
ul. Słoneczna 2, tel. 46 857-71-23
Komisariat Policji w Mszczonowie
ul. Kościuszki 3,
tel. 46 858-22-63, tel. 46 858-22-66

Dzielnicowy - Sławomir Klucznik
tel. 506 905 720
Poczta Polska Mszczonów 
filia w Radziejowicach
ul. Kubickiego 1, tel. 46- 857-71-69
Gabinet Stomatologiczny
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2, tel.505 59 80 30
Szpital w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 30,
tel. 46 855-20-11
Komenda Powiatowa Policji
w Żyrardowie
ul. Chopina 4, tel. 46 858-21-00
Powiatowy Urząd Pracy 
w Żyrardowie

y

ul. Limanowskiego 45,
tel. 46 855-38-12
Weterynaria ,,Pod Lipą”
gabinet weterynaryjny
tel. 506-170-277
Starostwo Powiatowe
w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45
tel. 46 855-22-19
Przychodnia Zdrowia 
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2, 
tel. 46-857-71-17, 514-740-908

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Radziejowicach
ul. Kubickiego 10 (budynek Urzędu 
Gminy), tel. 46 857-71-19
Dom Pomocy Społecznej
Hamernia Tartak, 
ul. Mszczonowska 1
tel. 46 857-71-02
Apteka ,, Remedium” 
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2a, tel. 46 857-70-15
Schronisko dla zwierząt
w Żyrardowie
ul. Czysta 5, tel. 46 855-25-82
Bank Spółdzielczy 
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 1, tel. 46 857-71-88
Konserwatorzy:
Paweł Madejczyk
tel.530 416 654,
Andrzej Finkelsztajn
tel. 530 741 979,
w sprawie odczytów liczników
tel. 692 606 190
Konserwator sieci kanalizacyjnej
Krzysztof Kunecki
tel.882 044 222

Informator adresowo-telefoniczny

Święto Chleba w naszej Gminie Radziejowice


