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Zmodernizowana kapliczka w centrum Kuklówki ofi-
cjalnie została zaprezentowana lokalnej społeczności. 
Poświęcona jest pamięci bohaterów, którym zawdzię-
czamy wolność. Na niej umieszczone zostały tablice 
z nazwiskami patriotów. W sobotę, 28 września Szkoła 
Podstawowa imienia Józefa Chełmońskiego w Ku-
klówce otrzymała nowy sztandar. Uczcimy dziś sym-
bole naszej polskiej tożsamości, odsłaniamy kapliczkę 
Matki Bożej Niepokalanej odrestaurowaną, na której 
znajdują się nazwiska żołnierzy walczących o wolność 
– mówił prowadzący spotkanie Bogdan Biniszewski. 
Przypomniał też, że szkoła otrzymała nowy sztandar. 
W spotkaniu wzięli udział między innymi żołnierze AK, 
środowiska OSA, oddziału Krzysztof, środowiska Żaba 
i ich rodziny, samorządowcy z Wójt Urszulą Ciężką 
i Przewodniczącym Rady Gminy Jackiem Krawczyń-
skim na czele, społeczność szkół gminnych, mieszkań-
cy. Jacenty Suzdorf przypomniał, że kapliczka ma 145 
lat, została postawiona przez rodzinę Akenkiewów, 
jako prośba o zdrowe narodzenie dziecka, wcześniej 

kolejni potomkowie umierali. Prośba spełniła się, rodzi-
nie urodziła się córka Stefania, która miała w dorosłym
życiu czwórkę dzieci. Po 145 latach w momencie mo-
dernizacji drogi, kapliczkę należało przesunąć, wtedy
podjęliśmy się jej remontu, mówił Jacenty Suzdorf. Jej
modernizacja została przeprowadzona z zachowa-
niem dawnych cegieł. Rewitalizując kapliczkę pomy-
śleliśmy, że będzie to nasze, mieszkańców wotum za
niepodległość, dodaje Jacenty Suzdorf. Tomasz Siwiec
zaprojektował trzy tablice, na których znajdują się na-
zwiska żołnierzy, nazwiska patriotów. Tablica będzie
ubogacana kolejnymi, jak takie się pojawią. Kapliczka
została poświęcona przez proboszcza parafii, księdza
Andrzeja Sadowskiego. Później już odbyła się druga
część uroczystości. Nauczycielka Teresa Hołdak przy-
pomniała wydarzenie sprzed 50-laty, kiedy to szkoła
po raz pierwszy otrzymała sztandar, spotkanie odby-
ło się wtedy przy kamieniu Chełmońskiego, wówczas
placówka otrzymała imię wybitnego malarza Józefa
Chełmońskiego. Sztandar oznacza tożsamość, mówiła

Dyrektor Sylwia Król. Nowy sztandar będzie świad-
kiem wszystkich ważnych uroczystości. Na jego awer-
sie znajduje się wyszyty orzeł w koronie na czerwonym 
tle i hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna. Na rewersie koloru 
zielonego znajduje się symbol szkoły, wyhaftowany bo-
cian. Bocian to drugi ptak Polski po orle, symbol nasze-
go narodu, przypomniała Wójt Radziejowic, Urszula 
Ciężka. Bociany zawsze wracają do swojego gniazda, 
czcijcie symbole, dodała Wójt Gminy.
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Nowy sztandar dla szkoły i wyremontowana 
kapliczka, podwójna uroczystość w Kuklówce

Obchody 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej w Dworze 
Biniszewicze
W przypadającą w tym roku 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej w Dworze Biniszewicze w Ku-
klówce Radziejowickiej 14 września odbyły się uro-
czystości upamiętniające bohaterów. Zgromadzeni 
goście, samorządowcy, mieszkańcy, harcerze, dzia-
łacze społeczni złożyli kwiaty pod Kolumną Kreso-
wą i wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej. Współ-
organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie 
Jedność w Prawdzie z Marianem Wasilewskim na 
czele, Patronat Narodowy objął Prezydent RP An-
drzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości. 
Więcej na stronie numer 3.

Jest teren rekreacyjny 
przy ulicy Kubickiego
Zakończyła się realizacja placu rekreacyjno-wy-
poczynkowego naprzeciwko Szkoły Podstawowej 
w Radziejowicach. Jest już siłownia, nasadzenia, 
ławki i kosze. Dawniej łąka, dziś rekreacja. Więcej 
na stronie numer 9.

Nauczyciele dostali nagrody 
i podziękowania
Jak wygląda edukacja i jakie osiągnięcia mają 
uczniowie to w dużej mierze zależy od ich nauczy-
cieli. Ci obchodzili swoje święto. W piątek razem 
z pasowaniem na pierwszoklasistę w Kuklówce 
i Korytowie odbyły się obchody, podczas których 
Wójt Urszula Ciężka podziękowała wszystkim za 
pracę. Więcej na stronie numer 11. 

Grupa dzieci trzyletnich z placówki w Korytowie jest
już po oficjalnym pasowaniu na przedszkolaka.

Maluchy z tej też okazji wspólnie z nauczycielami
zaprosiły na przedstawienie.

Jako, że jest to grupa Biedronek, tematyka wystą-

pienia poświęcona była biedronkom.
Dzieci śpiewały także w języku angielskim, bowiem 

uczą się już go w przedszkolu, mówi nauczycielka Alek-
sandra Beczek.

Teraz w grupie jest 25 osób. Udział w wydarzeniu 

jako widz wzięła również Wójt Radziejowic Urszula
Ciężka, która kibicowała dzieciom i życzyła im samych
sukcesów, przyznała także, że wystąpienie maluchów
było bardzo wzruszające.

Przedszkolaki ofi cjalnie po pasowaniu

Od 1 listopada 2019 roku nastąpiły zmiany w go-
dzinach pracy UG Radziejowice. W poniedziałki urząd 

czynny jest w godzinach od 8 do 18.00, we wtorki i śro-
dy od 8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 16.00,

lecz od godziny 12.00 do 16.00 są to godziny pracy we-
wnętrznej. W piątki urząd czynny jest od 8.00 do 14.00.

Zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w Radziejowicach
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Słowo od Wójta 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy

Administracji i Obsługi
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta polskiej

oświaty, serdecznie dziękuję za wysiłek, który wkła-
dacie w realizację misji kształcenia oraz wychowania
dzieci i młodzieży. Wasza praca jest nieoceniona,
a przekazywane wartości przekładają się na siłę na-

szej małej ojczyzny oraz całego narodu. Efekt edukacyj-
ny zależy od pasji, zamiłowania do wykonywanej pracy 
i rzetelnego podejścia do realizowanych zadań.

Gmina Radziejowice, wypełniając obowiązki organu 
prowadzącego, dba o zapewnienie odpowiednich na-
rzędzi oraz warunków do pracy i nauki. Systematycznie 
poprawia istniejącą infrastrukturę oświatową, podejmu-
jąc nowe wyzwania inwestycyjne, a także edukacyjne. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje budowę 
i rozbudowę kolejnych obiektów szkolnych oraz spor-

towych, a kontynuacja realizacji projektów unijnych
umożliwia doposażenie pracowni przedmiotowych
w nowoczesne pomoce dydaktyczne, uzupełnia formy
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wzboga-
ca katalog zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Jestem
przekonana, że w pełni wykorzystacie udostępnione
zasoby, co poprzez uatrakcyjnienie pracy i rozszerzenie
perspektyw przełoży się na wysokie efekty edukacyjne
i wychowawcze. W dniu Waszego Święta dziękuję za
zaangażowanie w pracę całemu Zespołowi.

Dzięki wytrwałości Kierownictwa Placówki, Nauczy-
cieli, Wychowawców, Pracowników Administracji i Ob-
sługi z powodzeniem realizujecie założony plan pracy.
Życzę nieustającej pogody ducha, poczucia spełnienia
i satysfakcji zawodowej, przede wszystkim aby Wasza
odpowiedzialna praca znajdowała uznanie w sercach
wychowanków i ich opiekunów.

Z poważaniem,
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice

Radziejowicka Biblioteka włączyła się w tegoroczną
akcję „Narodowe Czytanie”. Oprócz wspólnego czyta-
nia, placówka zaproponowała także konkurs dla uczest-
ników. Spotkanie rozpoczęła literacko, tekstem „Orki”
Władysława Stanisława Reymonta Wójt Radziejowic
Urszula Ciężka. Uczestnicy wspólnej akcji: młodzież i do-
rośli w Konkursie Pięknego Czytania „zmierzyli się” z no-
welami kilku autorów z różnych epok. Aby powalczyć
o miejsce na podium należało nie tylko płynnie przeczy-

tać tekst, ale też odpowiednio do własnych możliwości, 
go zinterpretować. Nasi uczestnicy czytali długie frag-
menty, a nawet całe nowele. Było to konieczne, aby za-
prezentować wszystkie możliwości i atuty oraz pozwolić 
jurorkom na obiektywny i satysfakcjonujący wszystkich, 
werdykt, mówi Kierownik Biblioteki Barbara Draniak. 
W konsekwencji I miejsce zajęła i tytuł „Mistrza Inter-
pretacji” zdobyła Justyna Stolarska, która przeczytała 
„Sachem” Henryka Sienkiewicza. Podobała się też in-
terpretacja Dominika Jakubowskiego (II miejsce), tekstu 
„Rozdzióbią nas kruki, wrony… „ Stefana Żeromskiego 
i Basi Kowalskiej z noweli „Dym” Marii Konopnickiej (II 
miejsce). III miejsce otrzymał Wiktor Pęsiek za interpre-
tację „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej. Laureatów i po-
zostałych uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Rdzanowskiego w Radziejowicach przygotowała Sylwia 
Cuper. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, dla 
wszystkich była to ciekawa, wspólna przygoda z czyta-
niem ulubionych dzieł.

Na stronie internetowej Gminy Radziejowice udo-
stępniony został „Bilans terenów przeznaczonych pod
zabudowę na terenie Gminy Radziejowice”.

Dokument ma porządkować zabudowę, pomaga
także w określaniu polityki przestrzennej Gminy, w tym
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

Większość obszaru Gminy stanowią tereny rolnicze,
istotną powierzchnię zajmują też lasy. Gmina jest po-
łożona częściowo na Równinie Łowicko-Błońskiej, a czę-
ściowo na Wysoczyźnie Rawskiej.

Liczba ludności zamieszkującej teren Gminy dnia
31.12.2018 roku wynosiła 5789 osób; powierzchnia
wynosi 7301 ha (73 km2), a gęstość zaludnienia 73
osoby/km2 (dane GUS).

Największą atrakcją Gminy jest Pałac w Radziejo-
wicach. Na jej rozwój w przyszłości może mieć wpływ
planowany Centralny Port Komunikacyjny.

Dochody i Wydatki budżetu Gminy Radziejowice sys-
tematycznie wzrastają.

W grupie wydatków przeważają wydatki bieżące. 
Wydatki inwestycyjne wzrosły znacząco w latach 2011-
2014, (budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych); w la-
tach 2015-2017 powróciły do poziomu około 3-4 mln zło-
tych rocznie. Dominującą pozycję w wydatkach budżetu 
Gminy (kilkanaście milionów złotych) stanowią zadania 
oświatowe. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpiło podwo-
jenie wydatków bieżących na szkoły i przedszkola, które 
zbliżają się do sumy 11 mln złotych rocznie i stanowią 
największe obciążenia budżetu Gminy. W tym okresie 
Gmina 2 razy zaangażowała się w kosztowne inwestycje. 
W 2009 roku wybudowano salę sportową w Radziejowi-
cach, a w 2018 roku kosztem ok. 3,5 mln zł, rozbudo-
wano szkołę w Korytowie (oraz kosztem około 0,3 mln ją 
wyposażono), a także rozpoczęto rozbudowę szkoły w Ku-
klówce Radziejowickiej.

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF prze-
znaczono na wydatki majątkowe na kwotę ok. 13,1 mln 
złotych ze środków własnych. 

Łączna chłonność terenów istniejącej zabudowy
i terenów przewidzianych pod zabudowę Gminy,
w planach miejscowych trzykrotnie przewyższa łączne
zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową nowych
budynków w ciągu najbliższych 30 lat, nie ma więc pod-
staw do rozszerzania obecnego zasięgu terenów prze-
znaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, za
wyjątkiem obszarów o w pełni wykształconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w ramach uzu-
pełnienia zabudowy. Największe dysproporcje dotyczą
zabudowy mieszkaniowej – w Gminie mogłoby powstać
ponad 6000 domów jednorodzinnych więcej niż potrze-
ba, nawet przy najbardziej optymistycznych wariantach
rozwoju. Przekroczenia zapotrzebowania na nową
zabudowę dotyczą także funkcji usługowych jednak 
koszty poniesione na uzbrojenie terenów produkcyjnych
i usługowych są rekompensowane, przez odpowiednio
powiększane wpływy z podatków od nieruchomości.
Stwierdzono jedynie potrzeby zamiany części terenów

planowanej zabudowy na funkcje produkcyjno-magazy-
nowe. Można rozważać zamianę części terenów miesz-
kaniowych jednorodzinnych na dodatkowe zespoły 
mieszkaniowe wielorodzinne, ale jedynie w „obszarach 
o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonal-
no-przestrzennej”, z bliskim dostępem do infrastruktury 
społecznej. Analizy ekonomiczne wskazują na brak możli-
wości finansowania przez Gminę realizacji dodatko-
wych dróg oraz infrastruktury technicznej i społecznej, 
poza przewidzianymi w planach miejscowych, potwier-
dza to brak możliwości powiększania w planach zasięgu 
zabudowy. Zachowanie wolnych od zabudowy terenów 
leśnych i rolnych jest także warunkiem utrzymania war-
tości przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, które 
są atutem Gminy Radziejowice.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem http://
radziejowice.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/162009/
bilans_terenow_przeznaczonych_pod_zabudowe_na_
terenie_gminy_radz

Znany muzyk, członek kabaretu OT.TO i miesz-
kaniec Żyrardowa odwiedził radziejowicką Szkołę
Podstawową, by wspólnie z dziećmi i zaproszonymi
gośćmi uczestniczyć w akcji „Narodowego Czytania”.
Szkolne czytanie odbyło się trochę później niż zwykle,
bo w czwartek, 26 października. Jest to ósma edycja

„Narodowego Czytania”, przypomniała nauczycielka 
Sylwia Cuper. Odbywa się pod hasłem „Osiem lektur 
na ósme Narodowe Czytanie” i skupia się na polskich 
nowelach. Wszyscy oddali się lekturze „Katarynki” Bo-
lesława Prusa. Nim rozpoczęło się czytanie muzycznie 
do niego wprowadziła uczennica Michalina Kamińska. 

Później Stanisław Stolarski opowiedział czym są kata-
rynki. Dodał, że nawet w czerwcu w Białymstoku od-
bywa się festiwal katarynek. Przyjeżdżają nań oprócz
rodzimych kataryniarzy, też muzycy z Czech i Słowacji.
Później już ruszyło wspólne czytanie, w akcji wzięli
udział: Wójt Urszula Ciężka, Wiesław Tupaczewski,

Stanisław Stolarski, Beata Kalina, Barbara Michałow-
ska, Danuta Niedzińska, Żaneta Wesołowska, Artur 
Jankowski, Barbara i Sławomir Rdzanowscy, ksiądz 
Waldemar Okurowski, ksiądz Henryk Andrzejewski, 
przedstawiciele biblioteki i szkoły.

Witam serdecznie Państwa, mieszkańców Gminy 
i naszych przyjaciół. Za nami czas wakacji i rozpoczę-
cie nowego roku szkolnego. Dużo się działo, w gazecie 
wrócimy do Święta Chleba w naszej Gminie, wzięłam 
udział w zawodach strażackich Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych, w naszej Gminie powoli rozpoczyna 
się taka właśnie tradycja. Za nami także uroczystości 
w Kuklówce, szkoła ma nowy sztandar a mieszkańcy 

wyremontowaną kapliczkę, w Kuklówce także odbył 
się doroczny odpust. W tym wydaniu też o Dniu Edu-
kacji Narodowej oraz o uroczystości u Państwa Bini-
szewskich, dużą wagę przywiązujemy do historii i jej 
upowszechniania. Na koniec kieruję do Państwa moją 
serdeczną prośbę o wsparcie dla Rodzinnego Domu 
Dziecka w Badowie pod Mszczonowem, dom uległ 
spaleniu, rodzina potrzebuje pomocy. Każdy może 

wesprzeć budowę ich nowego domu, poniżej numer 
konta, na jaki można wpłacać środki. Życzę Państwu 
ciekawej lektury i liczę na spotkanie za miesiąc.

Serdecznie pozdrawiam 

Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Narodowe Czytanie w radziejowickiej Bibliotece

Gmina przygotowała bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę

Narodowe Czytanie z Wiesławem Tupaczewskim
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W przypadającą w tym roku 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej w Dworze Biniszewicze w Kuklówce 
Radziejowickiej 14 września odbyły się uroczystości 
upamiętniające bohaterów. Zgromadzeni goście, sa-
morządowcy, mieszkańcy, harcerze, działacze społecz-
ni złożyli kwiaty pod Kolumną Kresową i wzięli udział 
w uroczystej Mszy Świętej. Współorganizatorem wyda-
rzenia było Stowarzyszenie Jedność w Prawdzie z Ma-
rianem Wasilewskim na czele, Patronat Narodowy ob-
jął Prezydent RP Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania 
Niepodległości. Spotkanie rozpoczął major Marian 
Wasilewski, który przypomniał dramatyczny wrzesień 
1939 roku, pierwsze ataki w Wieluniu i na Wester-
platte. W Wieluniu zginęło wtedy 1200 mieszkańców. 
Wspomniał też zdradziecką napaść Związku Radziec-
kiego z 17 września. Zostaliśmy na placu boju sami, 
żołnierz polski podjął walkę z dwoma totalitaryzmami. 
Dzisiejsza uroczystość upamiętnia bohaterstwo naro-

du polskiego i stanowi pamięć o Polakach pomordo-
wanych, mówił major Marian Wasilewski. Wybuch II
wojny światowej oznaczał początek dramatu narodu,
oddajemy cześć ofiarom, to nasz obowiązek wobec
przodków i kolejnych pokoleń, mówił senator Marek 
Martynowski. Biskup Wojciech Osial w skierowanym
do obecnych liście przyznał, że uroczystość to czas za-
dumy nad tradycją i wiarą a wszystko z miłości do Oj-
czyzny. Mija 80 lat od strasznej wojny, pozostaje nam
modlitwa o pokój, potrzeba prawdy, bo to nas zdra-
dzono o świcie, dodał Biskup. Biskup Józef Zawitkow-
ski w słowach skierowanych na piśmie do zebranych
wyraził szacunek dla gospodarzy Dworu Biniszewicze.
Modlitwą i sercem jestem przy czcigodnych gospoda-
rzach, wiem ile dobrego zrobiliście dla dzieci i ludzi
na Kresach. Dwór Biniszewicze to Polska właśnie co
nie zginęła i nie zginie póki serce wiarą dzwoni, póki
wierna Bzura płynie, napisał Biskup Józef Zawitkowski.
Po krótkim wstępnie rozpoczęła się Msza Święta w in-
tencji Ojczyzny. Później już nastąpiło złożenie kwiatów
pod Kolumną Kresową i poczęstunek. W uroczystości
wzięli udział Wójt Radziejowic Urszula Ciężka i Prze-
wodniczący Rady Gminy Jacek Krawczyński.

Dwór Biniszewicze przyciąga gości, bo to jest wy-
jątkowe miejsce kultywowania tradycji i patriotyzmu.
Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich po-
wstało 27 października 2007 roku z inicjatywy dwóch
wybitnych Polaków: prof. Tadeusza Łodziana i Jerzego
Janickiego oraz jego właścicieli Aleksandry i Bogdana
Biniszewskich. Początkowo było to Muzeum Fundacji

Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie. W lipcu 2011
roku Muzeum nadano regulamin i nadzór Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum
znajduje się w Kuklówce Radziejowickiej, a jego siedzi-
bą jest bardzo wiernie odtworzona kopia dworu kreso-
wego z 1827 roku, rodzinnej posiadłości pradziadków
właścicielki Joanny Aleksandry Biniszewskiej. W al-

kierzowym dworze z podwójnym dachem polskim, 
krytym wiórem osikowym, we wnętrzach zachowana 
jest trakcyjność oraz tradycyjny podział i znaczenie po-
mieszczeń, np. antyszabr, kancelaria, biblioteka, salon, 
itd. Dwór jest orientowany zgodnie ze stronami świata 
i wykorzystaniem naturalnych promieni słonecznych. 
Na zwiedzanie przeznaczony jest parter dworu.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
w Dworze Biniszewicze
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Za nami gminne zawody strażackie. Rywalizacja,
jaka odbyła się na boisku w Korytowie zgromadziła

także sporą grupę kibiców. Przyjechali też reprezen-
tanci innych jednostek jak chociażby OSP Bartniki. 
W zawodach wzięły udział trzy reprezentacje seniorów 
z OSP Radziejowice, OSP Korytów i OSP Kuklówka. Po 
krótkiej rozgrzewce zmierzyli się w ćwiczeniach bojo-
wych i sztafecie pożarniczej. Upał utrudniał ale stra-
żacy nie dawali za wygraną a rywalizacja była wyrów-
nana. W ćwiczeniu bojowym pierwsze miejsce zajęła 
drużyna OSP Kuklówka, drugie - OSP Radziejowice, 
trzecie - OSP Korytów, w sztafecie najlepsza okazała 
się drużyna OSP Radziejowice, drugie miejsce - OSP 

Kuklówka, trzecie - OSP Korytów. W końcowej klasyfi-
kacji pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Kuklówka, 
drugie OSP Radziejowice, trzecie OSP Korytów. Stra-
żaków oklaskiwał także Sołtys z Korytowa Zdzisław 
Madejczyk, który jak mówi podziwia strażaków za ich 
odwagę i chęć niesienia pomocy. Nagrody wręczali 
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krawczyński, za-
stępca Wójta Artur Jankowski i były Starosta a dziś 
Radny Powiatowy Wojciech Szustakiewicz.

Po gminnych zawodach, przyszedł czas na powiato-
we zawody sportowo-pożarnicze. Odbyły się w sobotę
7 września w Wiskitkach. Wzięło w nich udział aż 12
drużyn, rywalizowali w kategoriach: młodzieżowej, mę-
skiej i kobiecej. Bardzo dobre przygotowanie, świetna
integracja, nie było kontuzji i reklamacji, mówi Prezes
Waldemar Suski. Do tego na wszystkich czekała gro-
chówka przygotowana przez OSP Nowy Drzewicz.
Jednak największe emocje budziły same zawody i ich

wynik. Tym razem, podobnie jak w roku ubiegłym 
pierwsze miejsce w kategorii drużyn męskich zajęła 
ekipa OSP Bartniki, drugie - OSP Nowy Drzewicz, trze-
cie - OSP Korytów. W kategorii kobieciej pierwsze miej-
sce OSP Mszczonów, drugie OSP Bartniki. W kategorii 
młodzieżowej pierwsze miejsce OSP Zbiroża, drugie 
OSP Osuchów, trzecie OSP Jesionka. Wszyscy dostali 
nagrody ufundowane przez samorządy. Nad całością 
rywalizacji czuwał zastępca Komendanta PPSP w Ży-

rardowie mł. bryg. Tomasz Cybul. Oprócz zawodów, 
kolejnym wydarzeniem było oficjalne przekazanie lek-
kiego samochodu dla OSP Wręcza z PPSP Żyrardów. 
Nie zabrakło publiczności i kibiców. Cieszymy się, że 
kolejny rok jesteśmy mistrzami, to dla nas duma, mówi 
Prezes OSP Bartniki Krzysztof Sobczyk.

Fot. Aleksandra Kostrzewa OSP Bartniki

Pierwsze miejsce dla OSP Kuklówka

Powiatowa rywalizacja strażaków
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12 października 2019 r. na boisku szkolnym w Ko-
rytowie A, odbyły się pierwsze zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych z terenu działania Lokalnej Gru-
py Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Zadanie zosta-
ło zrealizowane w ramach projektu: „Uczymy – Jedno-
czymy – Pomagamy – Młodzi ognioodporni w służbie 
mieszkańcom Ziemi Chełmońskiego”. Projekt otrzymał 
dofinansowanie z grantu „Aktywnie z LGD” w kwocie 
15 000,00 zł. W ramach projektu została utworzona 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Radziejowicach. 
Następnie druhowie wyposażyli młodzież w niezbęd-
ne akcesoria oraz zakupili tor przeszkód, na którym 
rozegrano zawody.

Zmagania zawodników obserwowali:
• mł. bryg. Tomasz Piątkowski – Naczelnik Wydziału 

Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Żyrardowie 

• Dh Waldemar Suski – Prezes O/Powiatowego ZOSP RP
• Dh Daniel Sawicki – Prezes O/Gminnego ZOSP RP 

w Radziejowicach
• Pani Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice wraz 

z pracownikami Urzędu
• Pan Jacek Krawczyński – Przewodnicząc Rady Gminy 

Radziejowice 
 Pan Zdzisław Madejczyk – Radny Gminy Radziejowice

• Pan Jakub Borowiec - Radny Gminy Radziejowice
• Pani Elwira Koprowska-Skalska - Przedstawiciel Lokal-

nej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”
• Pani Monika Karpiniuk – Kierownik Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Radziejowicach
• Pan Tadeusz Sułek – Redaktor Tygodnika „Życie Żyrar-

dowa”
• mieszkańcy Gminy Radziejowice

Organizatorem zawodów była jednostka OSP Ra-
dziejowice przy wsparciu Gminy Radziejowice, GOPS
Radziejowice, OSP Skuły i OSP Zbiroża.

W zawodach udział wzięło 10 drużyn MDP z terenu
powiatu żyrardowskiego i grodziskiego:
1. MDP Skuły – 2 drużyny
2. MDP Żelechów
3. MDP Mszczonów
4. MDP Osuchów
5. MDP Zbiroża
6. MDP Korytów
7. MDP Radziejowice
8. MDP Izdebno Kościele połączone z MDP Baranów
9. MDP Jesionka

Zawody zostały rozegrane w oparciu o Regulamin

Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
z 2010 r., w dwóch kategoriach:
1. sztafeta pożarnicza
2. rozwinięcie bojowe

Dla uczestników przygotowano poczęstunek, któ-
rym dowodzili druhowie z OSP Korytów. Członkowie 
Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
w Radziejowicach przygotowali stanowisko do zapo-
znania z działaniem alkogogli i narkogogli. Druhowie 
z OSP Żelechów szkolili zebranych z zasad udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Piękna pogoda sprzyjała sportowej rywalizacji i po 
3 godzinach zmagań klasyfikacja drużyn ułożyła się 
następująco:
I miejsce – MDP Skuły 
II miejsce – MDP Zbiroża
III miejsce – MDP Korytów
IV miejsce – MDP Radziejowice
V miejsce – MDP Osuchów
VI miejsce – MDP Żelechów
VII miejsce – MDP Izdebno Kościelne połączone z MDP 

Baranów
VIII miejsce – MDP Jesionka
IX miejsce – MDP Mszczonów

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali z rąk 
Prezesa OSP Radziejowice Marka Leja oraz Wójt Gmi-
ny Urszuli Ciężkiej statuetki, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, a pozostałe drużyny otrzymały dyplomy za
udział oraz strażackie gadżety. Podziękowania oraz
drobne upominki zostały wręczone także opiekunom
drużyn oraz sędziom. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaanga-
żowanym w organizację zawodów. Szczególne podzię-
kowania kieruję do moich druhów z OSP Radziejowice
dh Piotra Nowaka i dh Jakuba Papugi, którzy zaanga-
żowali się w szkolenie MDP oraz realizację projektu:
„Młodzi ognioodporni…:”. Dziękuję Pani Justynie Kli-
maszewskiej, druhom z OSP Korytów oraz OSP Kuklów-
ka za pomoc w technicznym przygotowaniu imprezy.
Dziękuję dh Wacławowi Świdlickiego z OSP Skuły oraz
dh Łukaszowi Strojkowi z OSP Zbiroża za wsparcie
organizacyjne i fachowe doradztwo. Dziękuję sponso-
rom, od których otrzymaliśmy wsparcie rzeczowe. Już
dziś zapraszamy na kolejne zawody drużyn MDP, które
odbędą się w przyszłym roku – mówi Marek Leja – Pre-
zes OSP Radziejowice.

Tekst: Justyn Klimaszewska
Foto: Artur Dybiński

I zawody MDP z terenu działania LGD „Ziemia Chełmońskiego”
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W ramach naboru wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami 
usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie 
województwa mazowieckiego, ogłoszonego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, Gmina Radziejowice otrzymała 
na podstawie umowy dotacji nr 0224/19/OZ/D z dnia 
31.07.2019r. dotację na dofinansowanie zadania pn. 

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Radziejowice”. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł 39.999,98 zł. Kwota 
dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
wynosi 9.702,90 zł. Pozostała część została pokryta 
ze środków budżetu Gminy Radziejowice. W ramach 
zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające 

azbest w ilości 145,072 Mg z 56 posesji położonych
na terenie Gminy Radziejowice. Z 9 obiektów zdemon-
towano płyty cementowo-azbestowe, a z pozostałych
nieruchomości specjalistyczna firma odebrała wyroby
zawierające azbest, celem ich unieszkodliwienia na
składowisku odpadów niebezpiecznych.

Obecnie Gmina Radziejowice ma umowę na or-
ganizację i prowadzenie PSZOK z Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. PSZOK 
znajduje się na terenie zamkniętego składowiska od-
padów „Słabomierz-Krzyżówka”.

Zgodnie z ustawą każda gmina powinna posiadać 
PSZOK na swoim terenie. W związku z tym faktem 
współdziałanie w tej kwestii podjęły Gminy: Mszczo-
nów, Puszcza Mariańska i Radziejowice. Ma ona na 
celu pozyskanie dofinansowania ze środków w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020 Oś priorytetowa II - Ochrona Środowi-
ska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2 
Gospodarka odpadami komunalnymi. Łączne koszty 
realizacji projektu na terenie Gminy Radziejowice za-
planowane są na kwotę 1.225.125,63 zł. brutto.

Gmina Radziejowice planuje na swoim terenie po-
budować Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych. Jak informuje Hanna Kaniew-
ska z Urzędu Gminy całość przedsięwzięcia obejmie 
obszar ok. 2.400 m2. W ramach przedmiotowego 
przedsięwzięcia przewiduje się budowę punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z in-

frastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie składać się 
będzie z następujących elementów:
1) powierzchnie utwardzone PSZOK, a także utwardzenie 

z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch 
pieszy;

2) kontener socjalno-biurowy wraz z wyposażeniem;
3) waga samochodowa;
4) wiata myjki;
5) instalacja fotowoltaiczna PV do 5 kW;
6) magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego oraz odpadów niebezpiecznych (wraz z wy-
posażeniem, m. in. specjalistycznymi pojemnikami na 
odpady niebezpieczne);

7) magazyn przedmiotów do ponownego użycia, przed-
miotów i odpadów przeznaczonych do naprawy oraz 
warsztat (punkt przyjęcia i przygotowania odpadów do 
ponownego użycia);

8) pojemniki dostosowane do gromadzenia selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych;

9) wiata magazynowa na otwarte kontenery;
10) boksy magazynowe wraz z zadaszeniem;
11) infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje:
– instalacja wodociągowa z przyłączem (a w razie po-

trzeby fragmentem sieci) oraz niezbędną infrastruktu-
rą oraz instalacjami, w tym infrastrukturą ppoż. (nie
przekraczająca 1 km, inna niż magistralna)

– instalacja elektryczna wraz z niezbędnymi instalacjami
i urządzeniami, w tym system oświetlenia placu oraz
monitoring,

– niezbędne instalacje i urządzenia kanalizacyjne,
12) ładowarka kołowa z osprzętem;
13) rębak do gałęzi,
14) myjka ręczna typu Karcher,
15) ręczny wózek magazynowy,
16) kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania

poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebez-
pieczne,

17) ścieżka edukacyjna oraz tablice informacyjne i edu-
kacyjne,

18) ogrodzenie, z bramą wjazdową,
19) zieleń ozdobna i izolacyjna.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane
na działce o nr ew. 7/4 obręb Krzyżówki, Gmina Ra-
dziejowice, powiat żyrardowski, województwo mazo-
wieckie. Działka o nr ew. 7/4 na której planowane jest
przedsięwzięcie, została wydzielona z działki o nr ew.

7/3, na części której znajduje się zamknięte składowi-
sko odpadów. Składowisko odpadów „Słabomierz-Krzy-
żówka” eksploatowane jest od roku 1970.

Zakłada się, że przedsięwzięcie służyć będzie wła-
ścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy
Radziejowice i dla takiego zakresu dostosowywana
jest jego skala. W punkcie zakłada się zbiórkę większo-
ści odpadów komunalnych powstających w gospodar-
stwach domowych, w tym także odpady z poza grupy
20, których charakter, skład i właściwości są porówny-
walne do odpadów komunalnych, pomimo klasyfikacji
w innej grupie (w szczególności grupa 17 oraz odpa-
dy o kodzie 16 01 03). W ramach PSZOK zbierane
będą nie tylko odpady przeznaczone do odzysku lub
unieszkodliwienia, ale także – zgodnie z hierarchią po-
stępowania z odpadami – odpady i przedmioty, które
będą mogły być przeznaczone do ponownego użycia.
Przetwarzanie to będzie miało charakter naprawy
i nadania odpadom właściwości użytkowych bez in-
nych czynności wstępnego przetwarzania. Stare zużyte
przedmioty będą mogły być ponownie wykorzystane
przez innych mieszkańców.

Będą dwie duże pracownie multimedialne w Szkole Pod-
stawowej w Kuklówce. Do tej pory w Szkole Podstawowej 
w Kuklówce był problem z dostępem nie tylko do szybkiego 
Internetu ale też do sprzętu w ramach pracowni multime-
dialnej. Wszystko ma się zmienić w tym roku za sprawą 
dwóch projektów. Jeden realizowany jest przez Gminę 
„Kompetentni z Gminy Radziejowice”, w ramach którego 
w szkole pojawią się 22 komputery oraz #OSEWyzwanie-
-OSE Regio. Finał konkursu w ramach drugiego projektu 
odbył się pod koniec września, szkoła znalazła się w gronie 
tych, którzy otrzymają 16 laptopów z Internetem, szafę do 
komputerów. Sprzęt będzie wykorzystywany do podnosze-
nia kompetencji uczniów i nauczycieli, mówi Dyrektor szko-
ły Sylwia Król. Udało się, bo szkoła stanęła na wysokości 
zadania i wykonała kilkuetapowy program. Po pierwsze 
została zgłoszona do przyłączenia się do szybkiej sieci świa-
tłowodowej, społeczność szkolna realizowała program Co-

deWeek i OSEhero, ponadto do programu zgłoszony został 
nauczyciel Łukasz Borowy, który prowadzi szkolnego Face-
booka, nagrywa z uczniami filmiki i dba o stronę interneto-
wą. W trzecim etapie szkoła miała za zadanie wprowadzić 
mlegitymację, czyli elektroniczną legitymację, w kolejnym, 
czwartym etapie uczennice Anna Kampa i Dominika So-
cha namalowały pracę plastyczną. Przedstawiły na niej 
wykorzystywanie technologii w pracy szkoły. Okazało się, 
że cała droga konkursu została pokonana i to z sukcesem, 
23 września dostaliśmy wiadomość o tym, że otrzymamy 
wymarzone komputery, czyli nagrodę, mówi Sylwia Król. 
Komputery w szkole mają się pojawić jeszcze w tym roku 
szkolnym. Teraz w placówce jest stary sprzęt, w sumie 10 
komputerów, w tym 4 stacjonarne i 6 laptopów. Cieszymy 
się z tego, że dzieci będą teraz miały dobre warunki do 
edukacji a szkoła wprowadzi nowoczesną technologię, do-
daje Pani Dyrektor. 

Dotacja dla Gminy na usuwanie azbestu

W planach budowa Gminnego PSZOK

Szkoła w Kuklówce wśród laureatów 
konkursu #OSEWyzwanie-OSE Regio

Biblioteka w Radziejowicach która nosi imię święte-
go Jana Pawła II włączyła się w obchody Dnia Papie-
skiego. W niedzielę przygotowała stoisko gdzie można 
było nabyć fanty i wziąć udział w loterii. Dochód z niej 
przeznaczony został na cele statutowe Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia program stypendialny dla nieza-
możnej, ale zdolnej młodzieży z małych miejscowości. 
Akcję wsparł proboszcz miejscowej parafii oraz lokalne 
firmy.

Fot. Biblioteka w Radziejowicach

Z Biblioteką pomagali stypendystom
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W niecodziennych okolicznościach bo w szpitalu 21 
sierpnia 2019 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość 
diamentowych godów Państwa Marii i Piotra Gra-
bowskich. Państwo Maria i Piotr Grabowscy związek 
małżeński zawarli przed 60 laty. W uroczystości jubi-
leuszu uczestniczyli członkowie rodziny jubilatów. Mi-

łym akcentem była również obecność na uroczystości
personelu żyrardowskiego szpitala. Z okazji Jubileuszu
60-lecia małżeństwa Prezydent RP przyznał dostojnej
parze medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Aktu dekoracji Jubilatów w imieniu Prezydenta RP
dokonała Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka.

Składając gratulacje Dostojnym Jubilatom Wójt Gmi-
ny wręczyła pamiątkowe dyplomy oraz bukiet kwiatów.
Niestety niedługo po uroczystości Pan Piotr zmarł, sa-
morząd Gminy Radziejowice składa rodzinie wyrazy
głębokiego współczucia.

Sierpień dla parafian z Kuklówki to miesiąc modli-
twy i dorocznego odpustu. Odpust znany jest w całym 
regionie, przyjeżdżają mieszkańcy okolicznych miej-
scowości. Tak było i w niedzielę 25 sierpnia. Kulminu-
jącym punktem była uroczysta Msza Święta w inten-
cji parafian, później już odbył się piknik parafialny. 
W tym roku prym wiodło Koło Gospodyń Wiejskich 
z Adamowa Wsi. Członkowie Koła przygotowali regio-
nalne potrawy, każdy mógł spróbować i się posilić. To 
także doskonały czas by zapoznać się z historią lokal-
nej parafii. Jej geneza sięga 1950 roku, kiedy to na 
spotkaniu mieszkańców Kuklówki i Makówki, zrodził 
się pomysł, aby Msza Święta niedzielna była odpra-

wiana w remizie strażackiej ze względu na znaczącą
odległość od najbliższych kościołów (w Grodzisku Ma-
zowieckim, Radziejowicach i Jaktorowie) i trudności
w komunikacji. Jednocześnie dojrzewała koncepcja
budowy świątyni. Plac pod jej budowę ofiarowali mał-
żonkowie – Bronisław i Anna Pindor. Pierwszy budynek 
kościelny, to był drewniany barak. Uzyskanie zgody na
jego budowę było owocem starań wikariusza z parafii
św. Anny w Grodzisku Mazowieckim, ks. Józefa Ja-
mińskiego, który za gorliwą pracę duszpasterską przy
organizowaniu parafii, był prześladowany i trzy lata
więziony przez ówczesne władze komunistyczne, co
przypłacił utratą zdrowia.

Ważne daty w historii parafi i w Kuklówce
04.10.1952 – Erygowanie parafii przez J.E. ks. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski.
19.10.1952 – uroczyste odczytanie Dekretu Erygującego Parafię p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce, co 

stało się faktycznym jej początkiem.
Poszczególni proboszczowie troszczyli się zarówno o rozwój duchowy jak i materialny Kościoła lokalnego.
1952-1960.01 – ks. Stanisław Urbańczyk
18.08.1957 – poświęcenie cmentarza grzebalnego usytuowanego na polu podarowanym przez rodziny Nowaków, 

Maciejewskich i Perzynów.
1960.03-1960.08 – ks. Marian Kalinowski
1960.08-1965 – ks. Zdzisław Krzymowski
1963 – oddanie do użytku plebanii z częścią wydzieloną na kancelarię parafialną.
1965-1972 – ks. Antonii Misztal
Upiększanie świątyni
1972-1976 – ks. Józef Pieńkowski, kontynuowanie prac przy wystroju kościoła.
1976-1997 – ks. Czesław Zdziarski
1977 – powstanie parafialnej Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.
01.04.1978 – rozpoczęcie budowy nowego kościoła parafialnego
01.07.1984 – poświęcenie świątyni i dzwonu przez J. Em. ks. Kardynała Józefa Glempa.
27.06.1989 – pożar dachu nad zakrystią, remont trwał dwa lata.
Lata dziewięćdziesiąte – modernizacja terenu przy kościele i wokół plebanii.
czerwiec 1997 – ks. Czesław Zdziarski przeszedł na emeryturę pozostając w parafii jako rezydent. Za ofiarną posługę 

kapłańską otrzymał przywilej noszenia rokiety i mantoletu (godność kanonika).
1997-2001 – ks. Eugeniusz Przybyłowski – Generalny remont plebanii, utworzenie parkingu, ufundowanie stacji 

Drogi Krzyżowej, budowa kaplicy cmentarnej.

2001-2004 – ks. Andrzej Wieczorek
– Przygotowanie parafii do konsekracji kościoła na 50-lecie parafii
– Upiększenie świątyni przez nowy wystrój prezbiterium, marmurowe stałe ołtarze, ambonkę, chrzcielnicę i posadzkę 

oraz schody wejściowe.
– I Festiwal Młodych
03.11.2002 – konsekracja kościoła parafialnego przez J. Em. ks. Kardynała Józefa Glempa.
2003-2004 – zawiązanie parafialnego koła Caritas i muzycznego zespołu Koinonia.
2004-2009 – ks. Zygmunt Niewęgłowski – Upiększanie wnętrza kościoła, projekt witraży i częściowe ich wykonanie, 

zamontowanie mechanicznych organów piszczałkowych i nowe inicjatywy duszpasterskie.
2007-2009 – pomoc duszpasterska ks. wikariusza Zdzisława Jasińskiego
Od czerwca 2009 ks. Andrzej Sadowski.
lipiec 2009 – sprowadzenie relikwii Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Wyznawcy Arcybiskupa Warszawskiego.
czerwiec 2010 – sprowadzenie relikwii Bł. Jerzego Popiełuszki Kapłana i Męczennika.
2011.08-2012.08 – do pracy duszpasterskiej jako wikariusz zostaje skierowany ks. Józef Stachera.
2012.05.20 – uroczystość 50- lecia święceń kapłańskich ks. kanonika Czesława Zdziarskiego.
2012.06.24 – dekretem Ks. Kazimierza Kardynała Nycza erygującym parafię p.w. Błogosławionej Matki Teresy 

z Kalkuty w Adamowiźnie wydziela na na jej rzecz część wioski Mościska i Osowiec.
2012.08 – do pracy duszpasterskiej jako wikariusz zostaje skierowany ks. Robert Stanicki.
2012.11.04 – Uroczystości 60- lecia Parafii pod przewodnictwem Ks. Kazimierza Kardynała Nycza, oraz przekazanie 

w darze przez
o. Ekspedyta Roberta Osiadacza z mamą relikwii Bł. Jana Pawła II. Z parafii pochodzą kapłani ks. Tadeusz Sowa 

(święcenia 1983), ks. Mateusz Gawarski (święcenia 2009), o. Ekspedyt Robert Osiadacz bernardyn (święcenia 
2010) oraz – s. Teresa Tupczyńska, pallotynka.

Źródło: Parafia w Kuklówce

Byli ze sobą na dobre i złe, Państwo Maria i Piotr Grabowscy

Odpust u Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce
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Nazywają to święto różnie: Wyżynkami, Obrzynka-
mi, Wieńcem, Wieńcowym, Okrężnym, Dożynkami, 
Świętem Plonów, czy tak jak u nas, w Gminie Radziejo-
wice - Świętem Chleba. Bez względu jednak na nazwę, 
co rok, mniej więcej o tej samej porze, wszyscy uroczy-
ście świętujemy to samo: zakończenie żniw i prac zwią-
zanych ze zbiorami. W przypadku imprez plenerowych 
zawsze i to pomimo ogromnych starań Organizatorów 
i przygotowań do uroczystości, jedna z największych 
niewiadomych temu towarzyszących pozostaje… po-
goda! Ta jest całkowitą poza wszelką kontrolą. Nie tym 
razem. W tym roku również i ona stanęła na wysokości 
zadania, by ostatecznie w swojej łaskawości słoneczny-
mi promieniami od samego rana zwiastować wielce 
udaną sobotę. Tym sposobem od ogółu przechodzimy 
do szczegółu. Tym samym, punktualnie o godzinie 
13.00 gminne uroczystości rozpoczęły się mszą w ko-
ściele pw. św. Kazimierza Królewicza w Radziejowi-
cach, którą celebrował ks. Henryk Andrzejewski. Zgro-
madziła ona mieszkańców gminy, władze 
samorządowe oraz zaproszonych na tę okazję Gości 
oraz Starostów dożynek. Na ołtarzu spoczęły bochny 
chleba wypieczone z tegorocznej mąki, a przed nim 
przygotowane przez sołectwa kosze, które zachwycały 
zarówno przepiękną formą i barwą, jak i obfitością 
tegorocznych plonów. Na zakończenie liturgii uroczy-
ście poświęcono smakowicie wyglądające wypieki 
oraz tegoroczne plony, zaś Wójt Gminy Radziejowice 
– Pani Urszula Ciężka zaprosiła wszystkich obecnych 
do Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA, 
gdzie wkrótce rozpocząć się miała kolejna odsłona so-
botniego święta. Kilkanaście minut po godzinie 14.00 
świąteczny festyn rozpoczął się krótkim wystąpieniem 
Pani Wójt , która powitała mieszkańców oraz zaproszo-
nych na uroczystość Gości. Wśród oficjeli nie zabrakło 
przedstawicieli wojewódzkiej i powiatowej administra-
cji rządowej, a także samorządowej w osobach: poseł 
Anny Cicholskiej, starosty powiatu Beaty Sznajder, 
przewodniczącego samorządu powiatowego Klaudiu-
sza Stusińskiego, zastępcy prezydenta Żyrardowa Łu-
kasza Choińskiego i wiceprzewodniczącego Rady Mia-
sta Żyrardowa Józefa Kapusty, Radnych Gminy 
Radziejowice z jej Przewodniczącym Jackiem Kraw-
czyńskim oraz przedstawicieli instytucji publicznych 
wraz z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządo-
wymi, działającymi na terenie gminy. Honory dożynko-
wych Starostów pełnili w tym roku Państwo Izabela 
i Grzegorz Wicińscy, mieszkańcy miejscowości Ada-
mów Wieś, w której p. Grzegorz jest Sołtysem, zaś jego 
małżonka piastuje stanowisko Przewodniczącej Koła 
Gospodyń Wiejskich. Starostowie przekazali na ręce 
włodarza gminy chleb wypieczony z tegorocznej mąki, 
prosząc jednocześnie o jego sprawiedliwy podział. 
Dziękując za tegoroczny rolniczy trud Wójt Gminy za-
pewniła, że dołoży wszelkich starań, aby tak właśnie 
się stało. Nawiązując w swoim wystąpieniu do myśli 
przewodniej tegorocznego Święta Chleba „Radziejowi-
ce – EKO gmina nie tylko od święta”, Pani Wójt zwró-
ciła szczególną uwagę na zmiany zachodzące w na-
szym otoczeniu. Zmiany, które sprawiają, iż troską 
o środowisko naturalne, w którym żyjemy i w którym 
żyć będą następne pokolenia, staje się powinnością 
i obowiązkiem nie tylko tych, których życie i praca 
związane są bezpośrednio z nim, ale nas wszystkich. 

Również tych najmłodszych. Część oficjalna uroczysto-
ści zakończyła się wspólnych dzieleniem się chlebem. 
Wokół Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA 
swoje stoiska zaprezentowały sołectwa gminy Radzie-
jowice, Klub Seniora Dyliżans, Stowarzyszenie LGD 
Ziemia Chełmońskiego, ODR oraz okoliczni artyści 
i rękodzielnicy, a także lokalne firmy z terenu gminy 
i powiatu. Tegoroczne Święto Chleba w Radziejowi-
cach upłynęło pod znakiem ekologii i to do tego wła-
śnie zagadnienia nawiązywała każda z trzech wytyczo-
nych wokół GCK stref. Pierwszą z nich była Strefa 
Dzieci – Eko-kreatywni, w której najmłodsi uczestnicy 
święta mogli wykazać się zdolnościami artystycznymi, 
inwencją twórczą oraz pomysłowością w ramach licz-
nie zorganizowanych konkursach. W drugiej strefie – 
Rękodzieła oraz Jadła Regionalnego - na wszystkich 
chętnych czekały wspaniałe regionalne potrawy oraz 
przepiękne wyroby rękodzieła artystycznego. Znalazły 
się w niej m.in. stoisko sołectwa Adamów, kram działa-
jącego na jego terenie Koła Gospodyń Wiejskich, 
a także serwująca wspaniałe ciasta „Kawiarenka u Se-
niora”, którą zorganizował Klub Seniora Dyliżans. Tu 
także zlokalizowane zostało stoisko hotelu „Artis” peł-
ne kulinarnych specjałów oraz PGK Żyrardów, które 
wszystkim chętnym, z sentymentem wspominającym 
słynne uliczne saturatory na kołach, serwował naszą 
radziejowicką wodę z sokiem i bąbelkami. Trzecia stre-
fa została zagospodarowana przez namioty Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, KRUS-
-u oraz MODR-u. W strefie tej - umownie nazwanej 
Strefą Mieszkańca Radziejowice pod hasłem „EKO-
-Gmina nie tylko od święta” - goście imprezy mogli 
uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące re-
alizowanych przez gminę proekologicznych projektów, 
polegających m.in. na dofinansowaniu budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków, usuwania azbestu 
czy wymiany starych pieców grzewczych. Ekologia to 
także zdrowy tryb życia, do czego nawiązywało stoisko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W przygoto-
wanej ofercie szerzył wychowanie w trzeźwości i prze-
ciwdziałanie alkoholizmowi. W EKO-strefie goście mo-
gli wziąć udział w licznych konkursach, w których 
nagrodami były cenne upominki, wykonane w całości 
z materiałów pochodzących z recyklingu. Organizato-
rzy zadbali nie tylko o ciała uczestników święta, ale 
również o ich ducha, w formie licznych wydarzeń arty-
stycznych na muzycznej scenie festynu. Tę część tego-
rocznego święta rozpoczął koncert Kapeli Hanki Wój-
ciak - polskiej wokalistki, kompozytorki i autorki 
tekstów, laureatki pierwszej nagrody na 46. Studenc-
kim Festiwalu Piosenki w 2010. Zespół zaprezentował 
swój repertuar w postaci muzyki folkowej z elementa-
mi muzyki orientalnej, celtyckiej i polskiej, w tym rów-
nież utworami z dwóch dotychczas wydanych płyt. 
Autorką tekstów większości wykonanych utworów jest 
sama wokalistka Hanka Wójciak, w których to opisuje 
współczesny świat, z wykorzystaniem prawdziwej gó-
ralskiej gwary i archaizmów. Kolejnym punktem pro-
gramu był blok występów w którym na estradzie pre-
zentowali się artyści i sportowcy realizujący swoje 
pasje i rozwijający talenty w Gminnym Centrum Kultu-
ry POWOZOWNIA. Zgromadzeni mieli możliwość wy-
słuchania koncertu chóru „Gaudeamus” oraz występu 
młodych wokalistów „Ochotniczej Straży Wokalnej” 

pod kierunkiem Marcina Fibicha. Publiczność miała 
również okazję obejrzeć młodzieżowy występ grupy 
teatralnej oraz podziwiać umiejętności adeptów sztuk 
walki z sekcji karate Nikobushi, działającej przy GCK. 
Tegoroczną Gwiazdą Wieczoru był znany i popularny 
aktor i wokalista – Jacek Kawalec, który wraz z towa-
rzyszącym mu zespołem muzycznym zaprezentował 
autorski program artystyczny pod tytułem „Muzyczne 
Twarze Jacka Kawalca”. Składały się na niego znane 
i lubiane covery muzyki rozrywkowej z lat minionych 
oraz aktualne przeboje z polskich i zagranicznych list 
przebojów. Artysta zaprezentował m.in. utwór pocho-
dzący ze ścieżki dźwiękowej filmu „A Star Is Born”, 
który w oryginale śpiewali Bradley Cooper i Lady 
Gaga, a także utwory z repertuaru Phila Collinsa z ze-
społu Genesis i Stinga (The Police). Gremialnie odśpie-
wana piosenka zespołu Mr. Zoob „Mój jest ten kawa-
łek podłogi” z tekstem „Mój jest ten Kawalec podłogi”, 
potwierdziła doskonały warsztat aktorski oraz poczu-
cie humoru i dowcip wykonawcy. Nawiązany w wyniku 
tego wspaniały kontakt z publicznością był dowodem 
na to, że artysta sprawdził się doskonale także w roli 
prowadzącego. Na zakończenie, kiedy ciemności spo-
wiły okolicę, zaś na scenie pojawił się zespół STARS, to 
właśnie przy jego akompaniamencie nastąpił finał ob-
chodów Święta Chleba w postaci tanecznej zabawy 
wszystkich zgromadzonych. Kto był ten widział. Kogo 
nie było – niech żałuje i już dziś zarezerwuje sobie czas 
w przyszłym roku. Nam, jako organizatorom, pozosta-
je mieć nadzieję, że każdy, kto zjawił się w Radziejowi-
cach milo spędził czas. Jeśli zaś w czasie imprezy zda-
rzyły się nam jakieś niedociągnięcia, prosimy 
o wyrozumiałość i solennie obiecujemy poprawę. Ob-
chody Święta Chleba zorganizowane zostały wspól-
nym wysiłkiem jednostek organizacyjnych Gminy Ra-
dziejowice, t.j.: Gminnego Centrum Kultury 
w Radziejowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Radziejowicach oraz Urzędu Gminy Radzie-
jowice, przy wsparciu sołectwa Adamów Wieś (i działa-
jącego tam prężnie Koła Gospodyń Wiejskich), 
sołectwa Zboiska oraz Klubu Seniora Dyliżans. Wśród 
partnerów znaleźli się m.in. ARTIS EXPRESS Sp. z o.o. 
Artis Loft Hotel, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
o/Bielice (Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Żyrardowie), Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o., Stowa-
rzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego, PGK Żyrardów 
Sp. z o.o., Emka S.A., Ekonip Sp. z o.o., Hotel Afrodyta 
Business & SPA, sklep ze zdrową żywnością „Wasze 
zdrowie”, Gościniec Kuklówka, Beata Staniszewska 
„Kozi Dar”. Dziękujemy wszystkim, dzięki pracy 
i wsparciu których odbyło się tegoroczne Święto Chle-
ba. Z nadzieją na współpracę także w kolejnych la-
tach… do zobaczenia!

Święto Chleba w Radziejowicach



9nasza gmina radziejowice

W malowniczym Osuchowie, odbyły się tegoroczne 
Dożynki Powiatu Żyrardowskiego. Gminę Radziejowi-
ce reprezentowała Wójt Urszula Ciężka, która wzięła 
udział w obrzędzie dzielenia chleba. Święto miało tra-
dycyjny charakter, rozpoczęła je Msza Święta w inten-
cji rolników, później korowód dożynkowy przeszedł na 
teren ZUS-u. Dożynki to wdzięczność za trud pracy, pa-
miętam spracowane ręce moich dziadków, którzy mieli 
gospodarstwo, mówiła Starosta Beata Sznajder. To też 
czas by im podziękować i pomyśleć ile im zawdzięcza-
my, dodała. Święto plonów to moment refleksji nad 
znaczeniem pracy rolnika, dziękuję wam za pracę, za 

to, że macie szacunek do ziemi i jesteście przywiązani 
do ojcowizny, podkreślił Burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek. Święto plonów to wyraz tożsamości 
narodowej, mówił Przewodniczący Rady Powiatu Klau-
diusz Stusiński. Po części oficjalnej rozpoczęły się wy-
stępy artystów z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 
Całość muzycznie okrasiła orkiestra dęta OSP Mszczo-
nów. Do tańca przygrywały zespoły: „Zagrali i poszli” 
oraz „Paweł Sobota & Witamina. Były też konkursy 
z nagrodami i występy dzieci, nie zabrakło cheerleade-
rek, które zaprosiły na listopadowy jubileusz formacji 
i zawody. Dożynki zakończyła dyskoteka i DJ Lopez.

Dożynki Powiatowo-Gminne 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego uprzejmie in-
formuje, że na terenie powiatu prowadzone są
czynności (m.in. pomiary geodezyjne) związane
z modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej.
Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: OPGK Rze-
szów S.A. i Geores Sp. z o.o., a zakończenie prac prze-
widuje się do 29.11.2019 r. Przepisy ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
a w tym art. 13 ust. 1 stanowi między innymi, że:
Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficz-
ne mają prawo:

- wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do-
konywania niezbędnych czynności związanych z wy-
konywanymi pracami,

- dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych 
do wykonania prac geodezyjnych,

- nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach 
budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycz-
nych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpiecza-
jących te znaki. W związku z powyższym zwracamy 
się z prośbą do mieszkańców ułatwienie geodetom 
wykonywania prac geodezyjnych.

Jak ważne są dobre drogi, o tym wiedzą miesz-
kańcy, dla których często jest to ważny argument do 
osiedlenia się w danej Gminie. Systematycznie napra-
wiamy, remontujemy i budujemy drogi, mówi Wójt Ra-
dziejowic Urszula Ciężka.

Za nami wiele inwestycji drogowych, wśród nich: 
przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Benenard 
z dofinansowaniem Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych (przebudowa drogi o długości 375mb i szer. 
3,80m; roboty obejmowały: podbudowę z kruszywa 
łamanego o grubości 10cm po zagęszczeniu, warstwę 
wiążącą/wyrównawczą o grubości 6m, warstwa ście-
ralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm i umoc-
nienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym 
stabilizowanym mechanicznie). Zakończona została 
także przebudowa drogi lokalnej w ul. Leśnej w miej-
scowości Radziejowice Parcel (przebudowa drogi o dłu-
gości 365mb i szerokości 4,0m; wykonano podbudowę  
o grubości 10cm po zagęszczeniu, warstwę wiążącą 
o grubości 4cm i warstwę ścieralną o grubości 4cm, 
umocniono pobocza kruszywem łamanym kamiennym 
stabilizowanym mechanicznie). Zakończyły się też ro-
boty związane z przebudową drogi gminnej wewnętrz-
nej w ul. Letniej w miejscowości Adamów Parcel (prze-
budowa 630 mb drogi o szerokości 3,5m, wykonano 
korytowanie i profilowanie, podbudowę  o grubości 
10cm po zagęszczeniu a na odcinku gdzie grunt jest 
bardzo podmokły wykonano wzmocnioną podbudowę 
o grubości 20cm po zagęszczeniu, projekt obejmu-
je podbudowę z kruszywa  łamanego kamiennego, 

podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę ścieralną 
o grubości 4cm oraz umocnienie poboczy kruszywem 
łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie). 

Co ciekawe Gmina pozyskała destrukt z inwestycji 
drogowej prowadzonej na drodze wojewódzkiej 579. 
Udało się dzięki temu poprawić jakość dróg w Kuklów-
ce Zarzecznej w ul. Kwiatowej 90 mb x 3,5 m = 315 
m2, w Kuklówce Zarzecznej w ul. Granicznej 90 mb x 
3,5 m = 315 m2, w Kuklówce Zarzecznej w ul. Środko-
wej 240 mb x 3,5 m = 840 m2, w Kuklówce Zarzecznej 
w ul. Babie Lato 285 mb x 3,5 m = 997,5 m2.

W drugim etapie nową jakość zyskały szlaki w Ada-
mowie Parcel, w ul. Sosnowej: 540 mb x 3,5 m = 1890 
m2, w Krzyżówce, przedłużenie ul. Młynarskiej: 355 
mb x 3,5 m = 1242,5 m2, w Nowych Budach, ul. Łosia: 
437 mb x 3,5 m = 1529,5 m2, w Kuklówce Zarzecznej, 
ul. Babie Lato: 240 mb x 3,5 m = 840 m2, w Kuklówce 
Radziejowickiej ul. Śliwkowa: 140 mb x 3m = 420 m2, 
w Radziejowicach, ul. Akacjowa: 365 mb x śr. 4,2 m 
= 1533 m2. W trzecim etapie udało się zrealizować 
i poprawić jakość dróg w Korytowie, ul. Polna: 45 mb 
x 3,5 m + 0,5*(5,0 + 3,5)* 30 mb + 250 mb x 3,5 m = 
1.227,5 m2, Pieńkach Towarzystwo: 350 mb x 4,0 m 
= 1.400,0 m2, Radziejowicach, sięgacz ul. Akacjowej: 
80 mb x 4,3 m = 344,0 m2, Kamionce, ul. Południowa: 
383 mb x 4,0 = 1.532,0 m2. W IV etapie podobne 
prace wykonano w Korytowie A, ul. Łąkowa (Roszar-
nicza): 365 mb x 5,0 m + 0,5*(5,0 + 16,0)*5,5 mb = 
1.882,75 m2. Łączna powierzchnia wykonanych dróg 
destruktowych: 16 308,75 m2, co daje 4 260,50 mb.

Zakończyła się realizacja placu rekreacyjno-wypo-
czynkowego naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Radzie-
jowicach. Jest już siłownia, nasadzenia, ławki i kosze. 
Dawniej łąka, dziś rekreacja. Na placu pojawiły się też 
zieleńce, stoliki, stoliki do gry w szachy, chińczyka, w war-
caby. Jest siłownia pod chmurką, piłkarzyki. W siłowni są 
między innymi takie urządzenia jak: wioślarz, biegacz, 
steper i rower. Realizowany projekt dostał dofinansowa-
nie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
jego koszt to około 745 tysięcy złotych. Znaczne środki 
pochłonęło przygotowanie terenu, odwodnienie, prace 
energetyczne i inne. Teren został utwardzony, dziś korzy-
stają z niego uczniowie i mieszkańcy. To kolejne miejsce 
wypoczynku i rekreacji.

Jest teren rekreacyjny 
przy ulicy Kubickiego

Komunikat 
Starosty Powiatu Żyrardowskiego

Gmina Radziejowice 
inwestuje w drogi
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Po raz pierwszy odbył się Piknik Organizacji Po-
zarządowych Ziemi Chełmońskiego. Swoje stoisko 
miało też Koło Gospodyń Wiejskich z Adamowa Wsi, 
w konsekwencji zdobyło pierwszą nagrodę za prezen-
tację „skarbów swojej małej ojczyzny”, rywalizowało 
osiemnaście stoisk. Drugie miejsce zajęło stoisko OSP 

Żelechów, trzecie GeoŻaba Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Żabiowolskiej. Wyróżnienia w konkursie
otrzymały: Sołectwo Huta Żabiowolska, OSP Antoniew,
OSP Radziejowice i OSP Zbiroża. Impreza była jednym
z zadań przewidzianych w projekcie „Drogowskazy
aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego”,
na którego realizację LGD i MSH uzyskały dofinanso-
wanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 
W ramach pikniku organizacji tego dnia odbyła się 
również inscenizacja Bitwy Mszczonowskiej z 11 wrze-
śnia 1939 roku. Przygotowania do obydwu elementów 
sobotniej zabawy trwały długie godziny. W mszczo-
nowskim parku przy ul. Sienkiewicza pojawiały się 
kolejne uczestniczące organizacje, które rozstawiały 

swoje barwne stoiska. Na Placu Piłsudskiego trwały 
z kolei ostatnie próby przed wieczorną inscenizacją. 
Punktualnie o godz. 15 piknik oficjalnie otworzyła Pre-
zes Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
Magdalena Podsiadły, która powitała przybyłych na 
uroczystość przedstawicieli trzech sektorów – organi-
zacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządow-
ców z całego obszaru LGD, czyli terenu 10 gmin: Ża-
bia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, 
Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa 
Sucha oraz Rybno. Wielu gości pikniku zostało na 
wieczorną rekonstrukcję Bitwy Mszczonowskiej z 11 
września 1939 roku. Inscenizacja zakończyła się sce-
ną zwycięstwa Polaków, choć narrator, w tej roli autor 
scenariusza Piotr Dymecki opowiedział o tych tragicz-
nych mordach. Dramatyczne wydarzenia 1939 roku 
to tragedie całych rodzin, zginęła elita miasta. Odbyła 
się egzekucja burmistrza Aleksandra Tańskiego, pro-
boszcza Józefa Wierzejskiego, lekarza Stanisława Za-
rachowicza i wikarego księdza Władysława Gołędow-
skiego, który zginął w czasie, kiedy udzielał pomocy 
rannemu. Inscenizacja, sceny połączone z prezentacją 
historii dały spójną lekcję historii, szczególnie dla mło-
dego pokolenia. 

Fot. LGD Ziemia Chełmońskiego

Skarby Ziemi Chełmońskiego, piknik i I nagroda dla KGW z Adamowa Wsi

W Przedszkolu w Radziejowicach zostanie utworzo-
na dodatkowo dwudziestopięcioosobowa grupa przed-
szkolna. Stanie się to z początkiem nowego roku szkol-
nego, czyli od września 2020. Wtedy to w planach jest 
rozpoczęcie pracy w nowym budynku placówki. Dodat-
kowa grupa przedszkolna to wynik projektu unijnego 
„Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat” na jaki 
Gmina otrzymała środki w wysokości 337 tys. złotych. 

Jak informuje Dyrektor Przedszkola w Radziejowicach
Małgorzata Wojnarowicz, projekt obejmuje też między
innymi wyposażenie. W placówce dodatkowo pojawią
się między innymi nowe meble, laptop, tablica inte-
raktywna a nawet produkty spożywcze. Dodatkowo
zostanie zatrudniony nauczyciel, pomoc nauczyciela
i pomoc kuchenna na pół etatu. Dzieci będą korzystały
z dodatkowego wsparcia logopedy (126 godzin), peda-

goga i psychologa oraz zaproponowana im zostanie 
także gimnastyka korekcyjna. Nauczyciele skorzystają 
ze szkoleń. W przedszkolu uczy się teraz 129 dzieci, 
stawka dzienna wyżywienia wynosi 7 złotych. Pięć go-
dzin dziennie dzieci mają bezpłatnej opieki, za każdą 
kolejną rodzice muszą zapłacić 1 złotych.

Dodatkowa grupa przedszkolna za unijne środki
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Jak wygląda edukacja i jakie osiągnięcia mają 
uczniowie, to w dużej mierze zależy od ich nauczycieli. 
Ci, obchodzili swoje święto. W piątek razem z paso-
waniem na pierwszoklasistę w Kuklówce i Korytowie 
odbyły się obchody, podczas których Wójt Urszula 
Ciężka podziękowała wszystkim za pracę. Dziękuję za 
wysiłek, który wkładacie w realizację misji kształcenia 
oraz wychowania dzieci i młodzieży. Wasza praca jest 

nieoceniona, a przekazywane wartości przekładają się 
na siłę naszej małej ojczyzny oraz całego narodu. Efekt 
edukacyjny zależy od pasji, zamiłowania do wykony-
wanej pracy i rzetelnego podejścia do realizowanych 
zadań, mówiła Wójt Radziejowic. W Szkole Podstawo-
wej w Radziejowicach z nauczycielami i pracownikami 
spotkał się zastępca Wójta Artur Jankowski. Wręczyli-
śmy nagrody osobom zaangażowanym w pracę nad 

projektem „Zaradni z Gminy Radziejowice”, nagrody
dostali wyróżniający się w pracy dydaktycznej i podej-
mowaniu kreatywnych działań: Sylwia Włodarczyk,
Katarzyna Aust, Małgorzata Szczepanik – informuje
Dyrektor radziejowickiej oświaty Beata Kalina. Za
efektywną realizację zadań nagrody dostali też: Re-
nata Matusiak, Katarzyna Kilijańska, Marta Latek,
Małgorzata Buczkowska, Magdalena Fila, Magdalena

Żak-Mrówczyńska, Agnieszka Dobrowolska, Teresa 
Hołdak, Izabela Maleńczuk, Małgorzata Korska, Kata-
rzyna Kamińska, Wioleta Czuba. Podziękowania otrzy-
mali również szefowie gminnych placówek: Małgorza-
ta Kłopotowska, Sylwia Król, Małgorzata Wojnarowicz 
i Żaneta Wesołowska. W placówkach oświatowych 
Gminy Radziejowice uczy się teraz 830 dzieci.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzie-
jowicach, w tym członkowie powstałej Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej wzięli udział w szkoleniu. To ko-
lejne spotkanie w ramach projektu „Uczymy – Jedno-
czymy – Pomagamy – Młodzi ognioodporni w służbie 
mieszkańcom Ziemi Chełmońskiego”. Mieliśmy możli-
wość zajrzenia do kronik OSP Baranów, zapoznania 
się ze sprzętem jakim dysponują oraz obejrzenia słyn-
nego wiatrakowca, informuje Prezes OSP Radziejowi-
ce, Marek Leja. Kolejnym punktem wycieczki było szko-
lenie poprowadzone przez druhów z WOPR Grodzisk 

Mazowiecki, a zaraz po nim strażacy podziwiali pokaz 
lotów wiatrakowca.

Fot. MDP Radziejowice

Nauczyciele dostali nagrody i podziękowania

Strażacy na szkoleniu z pomagania

W Szkole Podstawowej w Radziejowicach powstała
pracownia garncarska. Inwestycja kosztowała ponad
26 tys. złotych i była możliwa dzięki unijnemu projek-
towi „Zaradni z Gminy Radziejowice”. Dzięki pracowni,
uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach,
rozwijają kreatywność, zdolności manualne. W pra-
cowni prowadzone były także zajęcia z arteterapii,
przeznaczone dla uczniów o specjalnych potrzebach

edukacyjnych. W ramach działania pracowni garncar-
skiej wsparciem objęci zostali nie tylko uczniowie, ale
także grono pedagogiczne szkół znajdujących się na
terenie Gminy Radziejowice. Dziesięcioosobowa gru-
pa nauczycieli wzięła udział w dwudniowym szkoleniu
pogłębiającym wiedzę i doskonalącym umiejętności
z zakresu prowadzenia zajęć kreatywności z wykorzy-
staniem garncarskich prac manualnych. Pozytywne

opinie uczniów oraz kompetencje nabyte przez nauczy-
cieli podczas szkolenia pozwalają sądzić, że pracow-
nia garncarska jest miejscem kreatywnego rozwoju 
uczniów. W tym roku szkolnym będą kontynuowane 
zajęcia z garncarstwa, mówi Beata Kalina, Dyrektor 
radziejowickiej oświaty.

Powstała pracownia garncarska w Szkole w Radziejowicach

66,50% to frekwencja wyborcza w wyborach 
do Sejmu i Senatu w gminie Radziejowice. Miesz-
kańcy pobili rekord w powiecie żyrardowskim. 
W samym Żyrardowie do urn poszło 65,32% 
mieszkańców, w mieście i gminie Mszczonów 
60,00%, w gminie Wiskitki 58,11% a w gminie 
Puszcza Mariańska 57,75%. W gminie Radzie-
jowice najwięcej głosów uzyskali kandydaci Ko-
mitetu Wyborczego PiS, w sumie 1295 głosów, 

czyli 43,66%, na Koalicyjny Komitet Wyborczy
Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni głosowały
584 osoby w sumie daje to 19,69 % głosów. Ko-
lejne miejsce zajął Komitet Wyborczy PSL, uzyskał 
534 głosy co daje 18 %, KW SLD 287 głosów,
to jest 9,68%, KW Konfederacja Wolność i Nie-
podległość 207 głosów, co daje 6,98 %, zaś KW 
Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
dostał 59 głosów, czyli jest to 1,99%.

Wysoka frekwencja w naszej gminie
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Urząd Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10, tel. 46 857 71 71
OSP Radziejowice, 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.Chełmońskiego6, tel. 22 243 29 82
Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej, ul. Biniszewicze 4
Muzeum można zwiedzać po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
Dyrektor Muzeum Joanna Aleksandra Biniszewska, tel. 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 Socjo-Terapeu-
tyczna, 
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.Kubickiego12, 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 23yy
Komisariat Policji we Mszczonowie, ul. Kościuszki 3, 
tel. 46 858 22 63, 46 858 22 66

Poczta Polska Mszczonów filia w Radziejowicach, ul. Kubickiego 1, 
tel. 887 331 662
Gabinet Stomatologiczny w Radziejowicach, ul. Słoneczna 2, 
tel. 505 598 030
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, ul. Limanowskiego 45, 
tel. 46 855 38 12
Weterynaria ,,Pod Lipą”, gabinet weterynaryjny, tel. 506 170 277yy
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 8, 
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
Urząd Skarbowy w Żyrardowie, ul. 1 Maja 49 A, tel. 46 855 35 56
Konserwatorzy:
Sławomir Bylina tel. 735-929-660, Andrzej Finkelsztajn tel. 530-741-979, 
odczyty liczników 692-606-190 lub 46 854-30-30 
Konserwator sieci kanalizacji sanitarnej Karol Guzewski tel. 604-050-929

Informator 
adresowo-telefoniczny

Uroczystości w Kuklówce, nowy sztandar dla Szkoły Podstawowej 
w Kuklówce i poświęcenie kapliczki po renowacji (fotorelacja)


