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Szkoła Podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego
w Korytowie ma już sto lat. W ten okrągły jubileusz od-
były się uroczystości okolicznościowe, przekazanie sztan-
daru i przypomnienie długoletniej historii placówki.
Hala sportowa w dniu spotkania zapełniła się uczniami
i absolwentami, ludźmi, których życie nie tylko edukacyj-
ne związane jest właśnie z korytowską placówką. Przyje-
chały delegacje gminnych szkół i nie tylko, Wójt i Rada
Gminy ufundowali sztandar, który został poświęcony
i oficjalnie przekazany uczniom. Inicjatorami powstania
tej szkoły byli sami mieszkańcy: Jan Żylik i Adam Piątek.
Jesienią 1919 roku przeniesiono istniejącą placówkę
z Chrobot do Korytowa. W okresie międzywojennym
szkoła mieściła się w prywatnych domach między inny-
mi w izbie u pana Gniadzika, uczył wtedy tylko jeden
nauczyciel. W programie szkolnym dzieci miały zaję-
cia z rysowania, pisania rysikiem i sylabizowania na
„książeczkach do nabożeństwa”. Podczas wojny lekcje
odbywały się u Piotra Mirgosa. Po wojnie szkoła funkcjo-
nowała w dwóch budynkach u Piotra Grabowskiego i Ju-
liusza Suszki. Jej Kierownikiem był wtedy Marian Pęszyń-
ski. W 1949 roku powstał Społeczny Komitet Budowy
Szkoły, jego Przewodniczącym był Karol Sztorc, budowa
ruszyła w 1953 roku. Siedem klas uczyło się w czterech
salach lekcyjnych. W konsekwencji w 1968 roku szko-
ła została rozbudowana. Przez długi czas odczuwalny
był brak sali gimnastycznej. W lutym 2002 roku ru-
szyła budowa hali, która połączona została łącznikiem
z budynkiem placówki. Dwa lata później dzieci miały

już zajęcia w nowej hali. W październiku 2017 roku ru-
szyła budowa nowego przedszkola, uroczyste otwarcie
obiektu miało miejsce 3 września 2018 roku. Pierwszy
patron szkole wybrała Rada Pedagogiczna. Wtedy
wśród propozycji byli: Jan Brzechwa, Konstanty Ildefons
Gałczyński, Janusz Korczak, Paweł Hulka-Laskowski, Ry-
szard Kulesza i Józef Smaga. Decyzja (11.12.1985 roku)
padła na generała Józefa Smagę. Niestety patron nie
przyjął się i zanikła o nim pamięć. Kolejną próbę nada-
nia imienia szkole podjęto rok temu. Odbyło się głoso-
wanie, głosowano na jednego z kandydatów, którymi
byli: Jan Brzechwa, Maria Skłodowska- Curie, Kornel
Makuszyński. W konsekwencji to właśnie Kornel Maku-
szyński zwyciężył i patronuje placówce. Podczas stulecia

obchodów odsłonięta została gablota z informacjami
o patronie a uczniowie otrzymali sztandar, na koniec
zaprezentowali przedstawienie. W skład pierwszego
pocztu sztandarowego weszli: Jakub Staniaszek, Oliwia
Kowalska, Zuzanna Płaza, Mateusz Majchrzak, Pauli-
na Kowalska i Martyna Budziło. W uroczystości wzięli
udział samorządowcy z Wójt Urszulą Ciężką i zastępcą
Wójta Arturem Jankowksim na czele, sekretarz Gminy
Wioletta Micewicz, Radni z Przewodniczącym Rady
Jackiem Krawczyńskim, Sołtysi, przedstawiciele innych
szkół, władz oświatowych, instytucji, duchowni, miesz-
kańcy, uczniowie i kadra SP w Korytowie z Małgorzatą
Kłopotowską na czele. Podczas uroczystości dzieci od-
śpiewały hymn szkoły, do którego słowa napisała uczen-
nica klasy 7 Natalia Kaliszewska. Więcej w fotorelacji
na stronie numer 12.
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Jubileusz 100-lecia Szkoły 
Podstawowej w Korytowie

Orlęta Lwowskie - Droga do Niepod-
ległości
W piątek 15 listopada br. o godzinie 18.00 w Sali 
Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odby-
ło się niezwykłe wydarzenie artystyczne pt. „Or-
lęta Lwowskie Droga do Niepodległości”. Celem 
przedsięwzięcia było podtrzymanie pamięci o bo-
haterach walczących o niepodległość i tożsamość 
narodową. Więcej na stronie numer 3.

Zdzisław Madejczyk został Sołty-
sem Roku Powiatu Żyrardowskiego. 
Zdecydowały o tym głosy w konkursie Mistrzowie 
Agro, jego organizatorem był KRUS. Zdzisław Ma-
dejczyk funkcję Sołtysa Korytowa pełni od dziewię-
ciu lat. Więcej na stronie numer 6.

Memoriał dla nieżyjącego Wójta
W tym roku minęła 10-ta rocznica śmierci Tade-
usza Kłucińskiego, byłego Wójta Gminy Radziejo-
wice. Pamięć o nim trwa. Każdego roku na hali 
sportowej odbywa się memoriał, turniej piłkarski 
poświęcony samorządowcowi. Więcej na stronie 
numer 7.

W Radziejowicach upamiętnili (11.11) tych, którzy
tragicznie zginęli podczas wojny. 8 września 1939
roku w Radziejowicach życie straciło pięciu niewinnych
mężczyzn: Józef Bandurski, Franciszek Derucki, Roman
Derucki, Andrzej Leśniewski, Zdzisław Leśniewski, zo-
stali rozstrzelani przez Niemców nieopodal sklepu
i szkoły. Wśród tragicznie zmarłych był wspomniany
Andrzej Leśniewski, dziadek Danuty Niedzińskiej, byłej
Dyrektor Szkoły Podstawowej. To właśnie Pani Danuta
wyszła z inicjatywą upamiętnienia bohaterów i przy-

pomnienia tragicznych wydarzeń sprzed lat. Jesteśmy 
dziś połączeni duchem z tymi, których nie ma, dba-
my o pamięć naszej małej Ojczyzny, mówiła podczas 
uroczystości Wójt Radziejowic Urszula Ciężka. Po mszy 
świętej cała społeczność przeszła na teren szkoły, 
gdzie wmurowana została tablica pamiątkowa. Wśród 
gości był także Stanisław Szymczak, który pamiętał tra-
giczne okoliczności, miał wtedy 14 lat.

Drugą część spotkania poprowadziła właśnie Da-
nuta Niedzińska, która podzieliła się ze wszystkimi 

zgromadzonymi informacjami na temat wojennych
Radziejowic.

Więcej o historii tych dramatycznych wydarzeń na
stronie numer 11.

Pamięci rozstrzelanych 8 września 2019 roku w Radziejowicach
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowi-
cach we współpracy ze Urzędem Gminy Radziejowice
oraz OSP Korytów i OSP Radziejowice, zorganizował 
zabawę mikołajkową dla dzieci z rodzin korzystających
ze wsparcia Ośrodka.

W niedzielne popołudnie, 8 grudnia, sala Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Korytowie, wypełniła się rado-
snymi buziami małych mieszkańców Gminy Radziejo-
wice wraz z opiekunami. Organizatorzy przygotowali
dla uczestników animacje, które przeprowadziła Królo-
wa Elfów z Dominarte4u z Żyrardowa.

Dzieci, które przybyły na zabawę miały do wyko-
nania wiele mikołajkowych zadań przygotowanych
przez Królową Elfów. Po zabawie do dzieciaków przy-
szedł  święty  Mikołaj. Na twarzach dzieci pojawił się
uśmiech, a w oczach iskierki radości.
Święty Mikołaj powitał serdecznie wszystkie przy-

byłe dzieci i przystąpił do rozdawania świątecznych

prezentów, które zostały przygotowane dla uczestni-
ków dzięki wsparciu rzeczowemu następujących firm 
i instytucji: Gmina Radziejowice, OSP Korytów, MDP 
Korytów, OSP Radziejowice, MDP Radziejowice, PCK 
Grodzisk Mazowiecki, Firma Ekonip Sp.zo.o, Firma 
Spółdzielnia Handlowo – Usługowa Mszczonów, Fir-
ma Pekabex – Oddział Mszczonów. Firma Canpol Ba-
bies Sp.zo.o, Firma Jeronimo Martins Polska S.A (Bie-
dronka), Firma ZPC FLIS Sp. J.. Wolontariuszami na 
wydarzeniu były druhny i druhowie z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, którzy zadbali ale wszystkie 
grzeczne dzieci otrzymały swoje prezenty. 

W ramach imprezy przygotowany został również ką-
cik plastyczny w którym dzieci mogły wykonać samo-
dzielnie kartkę świąteczną. Kartki zostaną przekazane 
samotnym podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radziejowicach. Na wszystkich uczestni-
ków zabawy czekał poczęstunek przygotowany przez 

pracowników socjalnych. Na stołach pojawiły się słod-
kości oraz napoje.

 W imprezie wzięło udział około 100 dzieci z opie-
kunami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, firmom
i instytucjom za wsparcie tak szlachetnej inicjatywy.

Justyna Klimaszewska

W niedzielę 8 grudnia dzieci wzięły udział w zaję-
ciach „Aktywne Mikołajki” zorganizowanych przez
GCK Powozownia. Na najmłodszych mieszkańców na-
szej Gminy czekały zajęcia sportowe i warsztaty arty-
styczne. Dzieci bawiły się wspólnie ze swoimi bliskimi i
instruktorami z GCK Powozownia.

W dniu 20.11 Radni Rady Gminy Radziejowice 
wzięli udział w szkoleniu dotyczącym budżetów jed-
nostek samorządów terytorialnych, ich konstruowania 
i specyfiki finansów publicznych, pod nazwą „Budżet, 
wieloletnia prognoza finansowa i podstawy finansów 
publicznych dla radnych samorządu terytorialnego”. 
Szkolenie zawierało także elementy prawa. Radni mo-
gli dowiedzieć się też jakie są prognozy finansowe dla 
gmin na najbliższe lata. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składam wszystkim osobom zaangażowanym w niesienie 

pomocy potrzebującym
serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania

za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu misji 
- działania na rzecz drugiego człowieka.

Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka

Uwaga!
W okresie świątecznym UG Radziejowice pracuje według poniższego harmonogramu: 

• 23.12/poniedziałek/ - Urząd pracuje zgodnie z planem do 18.00, KASA przyjmuje płatności gotówkowe do 
godziny 15tej.

• 24.12/Wigilia/ - Urząd zamknięty. 
• 27.12/piątek/- Urząd pracuje zgodnie z planem do 14.00. 
• 31.12/wtorek/ - Urząd pracuje do 12.00, w tym dniu KASA przyjmuje tylko płatności bezgotówkowe. 

Zmiany godzin pracy UG Radziejowice
Od 1 listopada 2019 roku nastąpiły zmiany w godzinach pracy UG Radziejowice. W poniedziałki Urząd 

czynny jest w godzinach od 8 do 18.00, we wtorki i środy 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 wewnętrznej. W piątki urząd czynny jest od 8.00 do 14.00.

Witam Państwa w świąteczno- noworocznym 
wydaniu gazety „Nasza gmina Radziejowice”. Za 
nami już planowanie budżetu na nowy 2020 rok, 
niebawem Rada Gminy się nad nim pochyli podczas 
sesji. Minione tygodnie to wiele wydarzeń i inwesty-
cji, staramy się nie zwalniać tempa i inwestujemy, 
o czym przeczytacie Państwo na stronie numer 8, 
ciekawe informacje z dziedziny ochrony środowiska 
na stronach numer 4 i 5. W tym wydaniu też o wi-
zycie w naszej Gminie utalentowanego motywatora 
dzieci Kacpra Lachowicza, na przykładzie własne-
go doświadczenia podczas spotkań z uczniami 

naszych szkół mówił, że „marzenia trzeba spełniać 
a niemożliwe nie istnieje”. Wywołał aplauz publicz-
ności. W tym wydaniu też o świątecznym spotkaniu 
z GOPS-em i samorządowym spotkaniu z przedsię-
biorcami. Bardzo sobie cenię wzajemne relacje, po-
znajemy się i rozmawiamy, słuchamy przedsiębior-
ców, mówili o swoich potrzebach, sytuacji na rynku 
i swoich firmach. W gazecie też wspomnienie Świętej 
Pamięci Wójta Tadeusza Kłucińskiego, po raz kolejny 
odbył się Memoriał Jego imienia ale też o Turnieju 
Siatkówki, również o wyjątkowym koncercie realizo-
wanym z Fundacją Lwowa i Kresów, uroczystościach 

w Szkołach w Korytowie, Kuklówce i Radziejowicach 
i wiele innych, interesujących tematów. Na koniec 
gratuluję chórowi Gaudeamus, Panie wyśpiewały 3 
miejsce na pierwszym międzynarodowym konkursie 
chóralnym w czeskiej Pradze. To wielki wyczyn! Życzę 
Wszystkim zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia i wyjątkowego 2020 Roku!

Serdecznie pozdrawiam

Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Mikołajki dla podopiecznych GOPS-u

Aktywne Mikołajki w GCK Powozownia

Szkolenie z budżetu dla Radnych
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W piątek 15 listopada br. o godzinie 18.00 w Sali 
Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się 
niezwykłe wydarzenie artystyczne pt. „Orlęta Lwow-
skie Droga do Niepodległości”. Celem przedsięwzię-
cia było podtrzymanie pamięci o bohaterach walczą-
cych o niepodległość i tożsamość narodową. Koncert 
patriotyczny poprowadzili inicjatorzy przedsięwzięcia 
Aleksandra i Bogdan Biniszewscy.

W historyczny klimat licznie przybyłych gości /300 
osób/ wprowadziła aktorka Halina Rowicka, poetycko 
przedstawiając postać Józefa Piłsudskiego. Kolejnym 
punktem programu był występ aktora Juliusza Dzien-
kiewicza, który wyrecytował fragment dzieła Juliusza 
Makuszyńskiego – pisarza sercem związanego z Kre-
sami. Jednak główną atrakcją wydarzenia był występ 
światowej sławy wokalistki jazzowej Grażyny Auguścik. 
Artystka wykonała utwory między innymi Witolda 
Lutosławskiego i Stanisława Moniuszki, a na koniec 
wyśpiewała „Kołysankę Rosemary” Krzysztofa Komedy 
z pamiętnego filmu Romana Polańskiego z 1968 roku. 

Akompaniowało jej Trio Nikola Kołodziejczyka. Jazzo-
we aranżacje znanych utworów powstałych w trudnym 
dla naszych rodaków okresie, niosących przesłanie 
walki o niepodległość wzbudziły w widzach ducha 
czasów „Orląt Lwowskich”. Zachęciły do zadumy i dys-
kusji po koncercie nad postawą patriotyczną Polaków. 
Niespodziewanie dla Państwa Biniszewskich spotkanie 
stało się okazją do wręczenia im odznaczenia, stano-
wiącego wyróżnienia za pracę na rzecz Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Koncert odbył 
się dzięki wsparciu organizacyjnemu Gminy Radziejo-
wice, na terenie której działa zarówno Fundacja Lwów 
i Kresy Południowo – Wschodnie, jak i Muzeum Lwo-
wa i Kresów. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez 
wsparcia i współfinansowania ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na 
realizację przedsięwzięć społeczno- kulturalnych. Pro-
wadzący bardzo często w trakcie koncertu dziękowali 

instytucjom, bez których tego typu przedsięwzięcia nie
byłyby możliwe do przeprowadzenia.

Organizatorzy z pasją, piękne, klimatyczne wnę-
trza, znakomici artyści i zacni goście tworzą wydarze-
nia, które zapadają na długo w pamięci, tak jak to
miało miejsce w przypadku koncertu pt. „Orlęta Lwow-
skie – Droga do Niepodległości”.

Autor: Wioletta Micewicz

Przygotowania do 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 
trwają! Sztab WOŚP Radziejowice pracuje w pocie czoła, ale to Wy tak napraw-
dę tworzycie Orkiestrę! Każdy może indywidualnie wesprzeć fundację i Sztab 
WOŚP Radziejowice oddając przedmioty na licytacje lub loterię fantową.
Może to być: przedmiot, voucher na usługę, cokolwiek, co zdecydujecie 
się ofiarować. Te przedmioty pomogą nam zorganizować najlepszy finał 
pod Słońcem! Zapraszamy do kontaktu poprzez Facebook lub na mail 
wospradziejowice@gmail.com

Program Finału już niedługo na naszym Facebooku.

Orlęta Lwowskie - Droga do Niepodległości

Sztab WOŚP 
Radziejowice 
przygotowuje się do 
fi nału
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Wójt Gminy Radziejowice pragnie zapoznać miesz-
kańców z planowanymi - wraz z nadejściem 2020 
roku - zmianami w ramach gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. Poniżej najistotniejsze zagadnienia, 
z którymi mieszkańcy Gminy Radziejowice powinni 
się zapoznać Wszystkie nowości nawiązują do wrze-
śniowej nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub 
wynikają z rozwiązań technicznych w zakresie obsługi 
odbioru odpadów.

Deklaracje. 
W wyniku wspomnianej nowelizacji każda gmina 

w Polsce została zobowiązana do aktualizacji dotych-
czas złożonych formularzy. W praktyce będzie się to 
wiązało z ponownym złożeniem przez każdego właści-
ciela nieruchomości nowego druku Deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi do Urzędu Gminy, które to dokumenty zostaną 
w grudniu br. dostarczone/wysłane na dane osobowe 
i adresowe, pochodzące z dotychczas złożonych de-
klaracji. Warto przy tym wspomnieć, iż w momencie 
zaistnienia zmian, mających wpływ na wysokość opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. 
urodzenie dziecka, zgon osoby zamieszkującej nieru-
chomość, wyjazd córki/syna na studia, zmiana miej-
sca zamieszkania wszystkich osób objętych opłatą za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne), trze-
ba będzie złożyć nową deklarację w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku 
zaś złożenia pierwszej deklaracji właściciel nierucho-
mości jest obowiązany złożyć przedmiotową deklara-
cję w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Kody kreskowe
Zdecydowaną nowością będzie wdrożenie systemu 

identyfikacji worków na odpady komunalne za pomo-
cą etykiet z kodami kreskowymi. Będzie to miało na 
celu:
- usprawnienie funkcjonowanie odbioru odpadów, 
- monitorowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-

dów komunalnych, 
- określenie skali generowania odpadów na terenie ca-

łej gminy,
- kontrolowanie odbioru odpadów z poszczególnych nie-

ruchomości.
W efekcie przysłuży się to do zwiększenia efektyw-

ności systemu gospodarowania odpadami, na który 
wydawane są środki pochodzące z opłat, wniesionych 
do Urzędu przez każdego właściciela nieruchomości, 
położonej na terenie Gminy Radziejowice. Dla miesz-
kańca oznaczać to będzie obowiązek umieszczenia 
kodu na każdym worku, wystawianym przed posesję 
w dniu określonym w harmonogramie odbioru odpa-
dów. Plik kodów zostanie przesłany na adres każdej 
nieruchomości, zgłoszonej w ramach usługi odbioru 
odpadów komunalnych wraz z nową wersją deklaracji 
do wypełnienia. W przypadku wyczerpania się etykiet, 
trzeba będzie zgłosić się po ich wydruk do Urzędu, ę g ę p y ę ,

gdzie od ręki zostaną wydane mieszkańcowi, upraw-
nionemu do ich odbioru, tj. uwzględnionemu w dekla-
racji.

Kody kreskowe będą przypisane do konkretnej nie-
ruchomości. Nie wolno będzie ich udostępniać innym 
mieszkańcom, pożyczać lub wymieniać na inny, gdyż 
po jego odczytaniu (w momencie odbioru), odpady zo-
staną przypisane właścicielowi etykiety umieszczonej 
na worku.

W przypadku braku umieszczania kodów kresko-
wych na workach odpady nie zostaną odebrane, gdyż 
będą potraktowane jako odpady niepochodzące z nie-
ruchomości objętej systemem zbiórki na terenie Gminy 
Radziejowice.

Kompostownik
Nowelizacja ustawy umożliwiła gminom wprowa-

dzenie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, kompostujących bioodpady w kompo-
stowniku przydomowym. Kompostowanie bioodpadów 
wpłynie na ograniczenie ilości odpadów umieszcza-
nych w workach. Szczegółowe informacje dot. wyma-
gań technicznych samego kompostownika oraz spo-
sób korzystania z niego tak, by spełniał swoją funkcję 
uwzględnia Regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Radziejowice na 2020 rok. Znaj-
dują się tam również wskazówki z zakresu, co można 
umieszczać w kompostowniku. Dla początkujących 
w tym temacie mieszkańców, będzie on niewątpliwie 
stanowił przewodnik po nowych sposobach ochrony 
środowiska, tj. ograniczanie ilości powstających odpa-
dów. Największą zmianą w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi jest obowiązek segregacji od-
padów w każdej nieruchomości. Dopuszcza się wyłącz-
nie opcję segregowania wszystkich wyprodukowanych 
przez mieszkańca śmieci. O ile dotychczas można było 
dokonać takiego wyboru, to wraz ze zmianą ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, każdy 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do segre-
gowania odpadów. Jeśli właściciel nieruchomości nie-
dopełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
i notorycznie w pojemniku lub worku na „niesegrego-
wane (zmieszane) odpady komunalne” umieszcza od-
pady, które powinny być gromadzone w pojemnikach 
lub workach na papier, metale i tworzywa sztuczne, 
szkło oraz bioodpady, zostanie on obciążony stawką 
opłaty podwyższonej w wysokości nie niższej niż dwu-
krotna wysokość stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Radziejowice. W takim 
przypadku lub innym, niezgodnym z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Radziejowice (np. brak naklejek), wyłoniony w wyniku 
przetargu wykonawca będzie zobowiązany zgłosić ten 
fakt Referatowi Gospodarki Gminnej i Ochrony Środo-
wiska w Urzędzie Gminy oraz sporządzić na tę oko-
liczność dokumentację fotograficzną ze wskazaniem 
adresu nieruchomości, której sprawa dotyczy.

Mam nadzieję, że powyższy artykuł, choć w namia-
stce przybliży Państwu nowe zasady szeroko rozumia-
nej ochrony środowiska, w tym - tak nam przyziemne 
– gospodarowanie odpadami komunalnymi. Te nie 
zawsze muszą być traktowane, jak zwykłe śmieci, bo 
odpowiednio zarządzane wrócą na łono natury, nie p ą ą y,

narażając jej na dewastację. 

Drożej za śmieci
Radni Rady Gminy w Radziejowicach przyjęli (2.11) 

nowe stawki opłaty za śmieci w przyszłym roku. Od 
stycznia każdy mieszkaniec zapłaci miesięcznie 33,86 
złotych. Przepisy wprowadzają obowiązkową segre-
gację. W 2020 roku mieszkańcy będą używać kodów 
kreskowych na każdym worku. Odpady zielone będą 
odbierane od kwietnia do października co dwa tygo-
dnie, jeden raz w listopadzie, zmieszane raz na dwa 
tygodnie, raz na miesiąc tektura i papier, tworzywa 
sztuczne raz na dwa tygodnie, szkło raz na miesiąc, 
odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku: w marcu 
i we wrześniu. Nowy przetarg obowiązuje do końca 
2020 roku.

Twoja nieruchomość graniczy z wodą? 
O tym musisz pamiętać.
Kto jest właścicielem wody?

Art. 211 ustawy Prawo wodne określa, iż wody 
mogą być własnością: Skarbu Państwa, innych osób 
prawnych lub osób fizycznych. Wody, które stanowią 
własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego to wody publiczne. W skład wód nale-
żących do Skarbu Państwa wchodzą: morze, rzeki, po-
toki, strumienie, wody w kanałach, a także większość 
jezior, niektóre sztuczne jeziora oraz wody podziemne. 
Natomiast woda w rowie, stawie, które zalewane są 
wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, znaj-
dujące się w granicach nieruchomości, stanowią wła-
sność właściciela. 
Jakie są obowiązki właścicieli?

Art. 231 ustawy Prawo wodne określa, że właści-
ciel śródlądowych wód powierzchniowych powinien 
zapewnić im nie tylko osiągnięcie celów środowisko-
wych, ale także:
2) utrzymać w należytym stanie technicznym koryta cie-

ków naturalnych oraz kanały, będące w jego władaniu;
3) zapewnić swobodny spływ wód powodziowych oraz 

lodów;
4) współuczestniczyć w odbudowywaniu ekosystemów 

zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację za-
sobów wodnych;

5) umożliwić wykonywanie obserwacji i pomiarów hydro-
logiczno-meteorologicznych oraz hydrogeologicznych.

Czy każdy ma dostęp do wód publicznych?
Oczywiście! Ustawa Prawo wodne zapewnia po-

wszechną możliwość do korzystania z publicznych
wód. Dotyczy to m. in. zaspokajania potrzeb osobi-
stych, gospodarstwa domowego czy rolnego (jednakże
bez stosowania specjalistycznych urządzeń technicz-
nych jak np. pompa). Przepisy pozwalają również na
wykorzystywanie wód publicznych do wypoczynku,
turystyki oraz do amatorskiego połowu ryb, którego
to zasady określają odrębne przepisy. Dostęp do wody
jest publiczny, ale nie oznacza to, że jesteś zobowiąza-
ny do udostępnienia w całości swojej działki. Tu z po-
mocą przychodzi przepis, który mówi o tym, że organ
wykonawczy JST wyznacza część nieruchomości, na
której umożliwiony będzie dostęp do wody. Właściciel
nieruchomości jest zobligowany do respektowania
zapisów niniejszego dokumentu, a co za tym idzie - 
do udostępnienia tej części turystom czy wędkarzom-
-amatorom.
Gdzie mogę postawić ogrodzenie, czyli gdzie ta
linia brzegowa?

Jak wynika z art. 232 ustawy Prawo wodne, należy 
pozostawić 1,5 m wolnego przejścia od linii brzegu.
Pojęcie to odnosi się tylko do wód naturalnych (w przy-
padku jezior – sztucznie niepodpiętrzonych). W przy-
padku wątpliwości co do dokładnego określenia linii
brzegowej – może zostać ona wyznaczona urzędową
decyzją. Na uwagę zasługuje fakt, iż prawo swobod-
nego przejścia nie obejmuje pomostów oraz przystani- 
korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie po uprzed-
nim uzyskaniu zgody właściciela.
Uważaj na kary!

Jeżeli jako właściciel nieruchomości, która przyle-
ga do wód objętych powszechnym korzystaniem, nie
zapewnisz dostępu do nich, w sposób umożliwiający
swobodne korzystanie, niezależnie czy to na potrzeby
przeprowadzenia robót związanych z utrzymaniem
wód czy dla ustawienia znaków żeglugowych albo hy-
drologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych
- narażasz się na karę grzywny! Kary określone zostały
w dziale XII Przepisy Karne ustawy Prawo wodne.

Ochrona środowiska w naszej Gminie
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W związku z podjęciem działań dążących do po-
prawy i uporządkowania zadań związanych z gospo-
darką wodno- ściekową Wójt Gminy Radziejowice
informuje, że każdy posiadacz zbiornika bezodpły-
wowego (szamba) oraz przydomowej oczyszczalni
ścieków zobowiązany jest posiadać umowę odbioru
nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną
oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wy-
wóz nieczystości.

Posiadane rachunki muszą potwierdzać regular-
ność wywozu szamba, o czym stanowi ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz
Uchwała NR X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice
z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Radziejowice. Brak udokumentowanego wywozu nie-
czystości będzie mogło skutkować wydaniem decyzji
o wywozie zastępczym, co wiąże się z konsekwencja-
mi finansowymi. Zezwolenie na wykonywanie dzia-
łalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
naszej Gminy posiadają następujące firmy:

Samorządy zachęcają do wymiany źródeł 
ciepła i termomodernizacji domów w ra-
mach dofinansowania z programu „Czy-
ste Powietrze”. Ministerstwo Środowiska
i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej prowadzą kampanię
informacyjną w tej sprawie. Wystarczy wejść
na internetowy Portal dla Beneficjenta na
stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie i wypełnić wniosek, przesłać go 
elektronicznie. Dofinansowanie inwestycji 
uzależnione jest od wysokości dochodu, 
dla osób o najniższych miesięcznych do-
chodach dotacja może wynieść nawet do 
90 procent wartości inwestycji. Warto sko-
rzystać, skorzysta na tym także środowisko 
naturalne i nasze zdrowie.

Ochrona środowiska w naszej Gminie

„Czyste Powietrze” 
program dla mieszkańców

96-300 Żyrardów, Ul. Główna 123 601 898 377

Odprowadzanie I Oczyszczanie Ścieków Henryk Jakubczak 96-321 Skuły, Ul. Motylkowa 6 503-470-560

Eko-Mak Usługi Komunalne Jacek Makulski 96-325 Kuklówka Radziejowicka, Szkolna 1 605-854-052

P.P.H.U. Strażak Albert Bogusiewicz 96-332 Radziwiłłów, Ul. Miodowa 214 508-286-502

Sir-Com Stanisław Zajączkowski 05-500 Nowa Iwiczna, Krasickiego 65 22 723-85-81

Toi Toi Polska Sp. z o.o. 03-044 Warszawa, Ul. Płochocińska 29 226145979

Wywóz Nieczystości Płynnych Nowakowski-Michalski Paweł 05-822 Milanówek, Ul. Daleka 1 505-108-247

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" 96-300 Żyrardów, Czysta 5 468554041, 468554042

Wywóz Nieczystości Płynnych Ed-Mar Mariusz Kniewski 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Wólka Grodziska 39A 728 865 907

Wc Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 41-808 Zabrze, Ul. Szybowa 2 32 376 07 77

Miejski Zakład Oczyszczania W Pruszkowie Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, Stefana Bryły 227582063, 227582067

Eko-Trans Wywóz Nieczystości Płynnych Adam Chała 05-825 Kałęczyn, Przesmyk 31 693 693 887 , 22 734 17 43

Firma Usługowo-Transportowa Wiesław Lewandowski 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Płocka 22 755 65 89

Hubiś 96-325 Radziejowice, Budy Mszczonowskie 5 665453525
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Trzeba wierzyć w siebie i swoje możliwości, mówił 
(28.11) Kacper Lachowicz, Kacpa.pl, który spotkał się 
z uczniami szkół w Radziejowicach, Kuklówce i Kory-
towie. Trener koszykówki i mówca motywacyjny na 
swoim przykładzie przekonuje, że niemożliwe nie ist-
nieje a marzenia są po to, by je spełniać. Nigdy nie 
można się poddawać, często nawet nie spróbujemy 
nauczyć się jakiejś czynności a od razu informujemy, 
że jej nie potrafimy, a to nie jest prawdą, przekonywał 
Kacper Lachowicz. Mężczyzna wzbudził aplauz młodej 
publiczności.

Kacper Lachowicz to człowiek z pasją, odwiedza 
szkoły i zachęca uczniów do uprawiania sportu. Trenu-
je z profesjonalnymi zawodnikami, w przeszłości m.in. 
z Karolem Gruszeckim, Grzegorzem Grochowskim czy 
Mateuszem Dziembą. Od 2010 roku współpracuje 
z Fundacją Marcina Gortata podczas campów, dzie-
ląc się z dziećmi i młodzieżą nie tylko swoimi umie-
jętnościami, ale również motywując ich do działania. 
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2019 rok”.

Panie z chóru Gaudeamus wyśpiewały 3 miejsce na 
pierwszym międzynarodowym konkursie chóralnym 
w czeskiej Pradze. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwe, 
dumne i wdzięczne Gminnemu Centrum Kultury Po-
wozownia oraz władzom Gminy Radziejowice, że ten 
wyjazd mógł dojść do skutku, mówią chórzystki, jed-
nocześnie zapraszają do wspólnego śpiewu, który jest 
źródłem wielkiej radości i satysfakcji.

Chór powstał w 2015 roku i działa przy Gminnym 
Centrum Kultury Powozownia w Radziejowicach. Pro-
wadzi go Barbara Paszkiewicz, która od ponad 10 
lat z wielkim powodzeniem zajmuje się także chó-
rem Cantata w Grodzisku Mazowieckim. Barbara 
Paszkiewicz jest absolwentką wydziału wychowania j ą y y

muzycznego, w klasie dyrygentury chóralnej, profe-
sora Andrzeja Banasiewicza, Akademii Muzycznej
w Warszawie. W chórze spotykają się ludzie różnych
zawodów i w różnym wieku. To co wszystkich łączy to
zamiłowanie do muzyki i wytrwałość w nauce często
trudnego i wymagającego repertuaru. Na próbach
wszyscy poznają techniki doskonalenia emisji głosu
i zapoznają się z podstawami muzyki i to od najlepszej
– praktycznej strony, a śpiewanie to świetny sposób na
dobre samopoczucie. Spotkania odbywają się w weso-
łej i sympatycznej atmosferze. Chór uświetnia swoimi
występami uroczystości, oficjalne spotkania i święta
zarówno kościelne jak i świeckie.

7 listopada w Radziejowicach odbyły się ćwiczenia 
z udziałem Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekolo-
gicznego „SGRChem-Eko Radom 6 COO”. Ich celem 
było doskonalenie zasad współdziałania i koordynacji 
działań ratowniczych JRG PSP w Żyrardowie, specja-
listycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologiczne-
go, jednostek OSP oraz innych służb podczas zdarzeń 
z udziałem materiałów niebezpiecznych. Zakład Eko-

nip Sp. z o.o. w Radziejowicach jest zakładem o dużym 
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (ZDR). Zakład 
prowadzi działalność związaną z magazynowaniem, 
przepakowywaniem, spedycją i transportem towarów 
niebezpiecznych i neutralnych. Scenariusz ćwiczeń 
zakładał: pożar samochodu ciężarowego zaparkowa-
nego przy doku hali oraz rozszczelnienie pojemnika 
z substancją niebezpieczną wewnątrz budynku. Dys-

ponowane były kolejne siły i środki, w tym m. in. zabez-
pieczenie kwatermistrzowskie, dodatkowe jednostki 
ochotniczych straży pożarnych oraz Policja. Ćwiczenia 
nadzorował zastępca Komendanta Powiatowego PSP 
w Żyrardowie mł. bryg. Tomasz Cybul, jako obserwa-
torzy uczestniczyli: Wójt Gminy Radziejowice Urszula 
Ciężka, Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie 
insp. Arkadiusz Zgieb, przedstawiciele WIOŚ z Płocka, 

pracownicy służb Zarządzania Kryzysowego ze Staro-
stwa Powiatowego w Żyrardowie oraz Urzędu Gminy 
Radziejowice. Kierownikiem ćwiczeń był mł. bryg. To-
masz Piątkowski a nad ich prawidłowym przebiegiem 
czuwał zespół rozjemców z Komendy Powiatowej PSP 
w Sochaczewie oraz Komendy Powiatowej PSP w Bło-
niu.

Autor: KWPSP w Warszawie

Kacpa motywował młodzież

Wielki sukces Gaudeamus! 

Ćwiczenia strażackie
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W tym roku minęła 10-ta rocznica śmierci Tade-
usza Kłucińskiego, byłego Wójta Gminy Radziejowice.
Pamięć o nim trwa. Każdego roku na hali sportowej
odbywa się memoriał, turniej piłkarski poświęcony sa-
morządowcowi. To właśnie dzięki niemu i ówczesnej
Radzie Gminy powstała hala sportowa, przypomniała
Urszula Ciężka obecna Wójt Radziejowic. Miała okazję
współpracować z Tadeuszem Kłucińskim. Był cierpliwy,
zgodny, nigdy się nie pokłóciliśmy, miał ogromną kultu-
rę osobistą, dodała Urszula Ciężka. Turniej organizuje
z gminą, rodzina zmarłego, córka Iwona, żona Anna,
siostra Wanda z mężem i synem, Pawłem Zielińskim
który jest pomysłodawcą memoriału, nauczycielem
wychowania fizycznego w szkole i sędzią głównym
zawodów. Dla nas jest to bardzo ważny dzień, mówi

Iwona Kłucińska. Czekamy, przygotowujemy się, wspo-
minamy tatę. Był cudownym człowiekiem. Zawsze miał 
czas dla ludzi, życzliwość, nie denerwował się z byle
powodu, dla rodziny był czułym mężem, ojcem, bratem
i dziadkiem. Stworzył nam wspaniały, wielopokolenio-
wy dom, mówi Iwona Kłucińska. Dziś to ja przejęłam
rolę lidera rodziny a moja córka która była mała jak 
zmarł jej dziadek kultywuje jego pamięć. On uwielbiał 
język rosyjski, ona też się go uczy, lubił grę na gitarze,
ona także gra, mówi mama nastolatki. Dla dziadka
była wielka miłością, jego marzeniem było przejść na
emeryturę i spędzać wiele czasu z Karoliną. Kiedy jest
mi trudno idę na cmentarz i proszę o wsparcie, doda-
je Iwona Kłucińska. Zawsze problemy się rozwiązują,
dodaje z uśmiechem. Wzruszam się też 1 listopada,

kiedy na pomniku taty brakuje miejsca na światła, tak 
wiele osób chce oddać mu hołd. Dziękuję im za to i za
memoriał. Córka i Sekretarz Gminy Wioletta Micewicz
wręczyły puchary najlepszym drużynom po zakoń-
czeniu zawodów. Na podium stanęła załoga „Dawcy

organów”, drugie miejsce zajęła drużyna „Kryształ 
pałac”, trzecie „Sami swoi”, czwarte „Actimel”. Działa-
nie realizowane było w ramach „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.

W sobotę 7 grudnia, na terenie Hali Sportowej w
Radziejowicach odbył się X Turniej Piłki Siatkowej Dru-
żyn Amatorskich z terenu LGD „Ziemia Chełmońskie-
go”. Tradycyjnie o godzinie 9.00 Wójt Gminy Radzie-
jowice – Urszula Ciężka oficjalnie otworzyła Turniej,
życząc wszystkim uczestnikom dobrej zabawy i uda-
nych rozgrywek. 

W tym roku do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, które
zostały podzielone na dwie grupy. Grupa pierwsza w
składzie: KS Zboiska, Ryzykanci Radziejowice, Józefina
I i Książenice rozegrała 6 meczy. W wyniku, których
najlepsza okazała się drużyna Ryzykanci Radziejowice
a drugi miejsce w grupie zajęła drużyna Józefina I . Z 
grupy drugiej, w której grały drużyny: MOSTVA, KS Pur-
ga, Pokemony, TUR Jaktorów do półfinału awansował z
pierwszego miejsca MOSTVA i Drużyna KS Purga.

Rozgrywki były prowadzone na zasadzie „każdy z
każdym” w grupach. Mecze sędziowane były przez
Sędziego Głównego - Pawła Zielińskiego – nauczyciela
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Ra-
dziejowicach oraz Sędziów pomocniczych  – Damiana
Kacprzaka.

Po grupowych meczach zostały wręczone pamiąt-
kowe medale, dyplomy oraz piłki.  Organizatorzy roz-
losowali wśród zawodników upominki mikołajkowe. W 
trakcie Turnieju Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radziejowicach Pani Monika Karpiniuk 
koordynowała akcję z zakresu profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania alkoholizmowi. Prowadzone były

zajęcia z gier planszowych oraz gościła FOTO BUDKA 
Kamila.

Końcowa klasyfikacja rozgrywek wyglądała nastę-
pująco:

I miejsce – MOSTVA
II miejsce – Ryzykanci Radziejowice,
III miejsce – KS Purga
IV miejsce – Józefina I.
Honorów wręczenia nagród i pucharów zwycięz-

com Turnieju dokonała Prezes Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Ziemia Chełmońskiego” Magdalena Podsiadły,
Sekretarz Gminy Radziejowice Wioletta Micewicz, Dy-
rektor Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach
Beata Kalina,  oraz Sędzia Główny – Paweł Zieliński.

Pomimo, iż zacięta rywalizacja trwała do późnych 
godzin wieczornych wszyscy uczestnicy wyszli z Tur-
nieju zadowoleni, z pozytywną energią oraz pełnymi
brzuchami, o które zadbał Hotel  „Artis Loft Hotel”
w Radziejowicach-Parcel przygotowując pyszne ciepłe
dania  i słodkie przekąski. Natomiast  firma Bakoma z
Elżbietowa serwowała w trakcie całego Turnieju zdro-
we jogurty.  Dzięki firmie MOSTVA  dzieci kibicujące
rodzicom oraz dorośli otrzymali słodycze.

Wszystkim uczestnikom i osobom, które włączyły się 
w organizacje tegorocznego Turnieju serdecznie dzię-
kujemy  za propagowanie zdrowego stylu życia i zasad
fair play. Jednocześnie zachęcamy do podnoszenia
formy fizycznej i wzięcia udziału w przyszłorocznych
rozgrywkach.

Memoriał dla nieżyjącego Wójta, Świętej Pamięci Tadeusza 
Kłucińskiego

X Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich z terenu LGD „Ziemia Chełmońskiego”
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Wiele inwestycji powstało w ostatnim czasie, które 
zostały zaplanowane w budżecie na 2019 rok. 

Co udało się wykonać i  co w  najbliż-
szych planach?
1. Budowa spinek wodociągowych w ul. Polnej 
i Letniskowej w m. Tartak Brzózki

Długość wykonanych trzech odcinków spinek z rur 
PE fi 110 mm wynosi 87,3 mb.

Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 96 400,00 
zł. Celem zadania była budowa brakujących odcin-
ków sieci wodociągowych które połączyły istniejącą 
sieć wodociągową w jedną zwartą całość. Budowa 
ta zapewnia możliwość dwustronnego zasilania ist-
niejących odbiorców wody, zwiększa bezpieczeństwo 
dostawy wody do odbiorców w sposób ciągły oraz wy-
równuje ciśnienie na sieci wodociągowej.
2.Budowa odcinaka sieci wodociągowej w ul. 
Wrzosowej w m. Benenard 

Długość wykonanego odcinka sieci wynosi :104 mb. 
rury PVC fi 110 mm .

Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 24 038,52 
zł. Niedostatek opadów w ostatnich suchych latach 
sprawił, że zaczęły wysychać wody gruntowe, a przez 
to również studnie. Mieszkańcy przy ul .Wrzosowej 
w m. Benenard dowozili wodę do własnych gospo-
darstw domowych. Woda z gminnego wodociągu, 
która poleciała do ich kranów w październiku z pew-

nością rozwiąże ich dotychczasowe problemy.
3.Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej pod-
ciśnieniowej 200 mb. w tym:
• w m. Korytów A ul. Jaśminowa –odcinek o dł. 143 mb.
• w m. Tartak Brzózki ul. Wrzosowa –odcinek o dł.42 mb.
• w m. Korytów dz. nr ew. 37/9 –dł. odcinek o dł.15 mb.

Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi :148
584,00 zł. Działania Gminy w zakresie budowy ka-
nalizacji pozwalają właścicielom nieruchomości na
przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej i odbiór 
ścieków komunalnych zorganizowanym systemem.
Budowa nowej sieci służy również nowo budowanym
budynkom.
4.W dniu 28.11.2019 r. na kwotę 34 563,00 zł 
została podpisana umowa na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowla-
no - wykonawczej wraz z częścią kosztową oraz spe-
cyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na
budowę odcinków sieci wodociągowych w Gminie Ra-
dziejowice”. Zadania projektowe obejmują 5 odcinków
sieci wodociągowych o łącznej długości 1900 mb.

Termin realizacji wszystkich zadań projektowych
wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na bu-
dowę mija 31.07.2020 r. Częściowe projektowanie
brakujących odcinków sieci wodociągowych obejmuje
nieruchomości które nie mają dostępu do gminnej
sieci wodociągowej i na dzień dzisiejszy niemożliwe
jest zaopatrzenie ich w wodę z uwagi na brak tech-
nicznych możliwości świadczenia usług dostaw wody
z komunalnych urządzeń wodociągowych Gminy Ra-
dziejowice. Całkowite zwodociągowanie terenu Gminy
Radziejowice do 100 % (obecnie zwodociągowanie
na poziomie 90 %) wymaga rozbudowy urządzeń do
produkcji wody oraz jej dostarczania, a następnie sieci
wodociągowych. W roku 2017 rozbudowano istnieją-
cą Stację Uzdatniania Wody w m. Krze Duże, w roku
2018 rozbudowano Stację Uzdatniania Wody w m.
Korytów do modernizacji pozostała jeszcze Stacja

Uzdatniania Wody w m. Radziejowice.
5.W dniu 23.10.2019 r. na kwotę 92 500,00 zł 
została podpisana umowa na :

„Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji 
stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziejowice ” 
z podziałem na dwa zadania .

Etap I obejmuje projektowanie wymiany istnieją-
cych wyeksploatowanych w złym stanie technicznym 
zbiorników magazynowych na wodę na nowe zbiorniki 
oraz wymianę odcinka rurociągu wód popłucznych.

Celem wymiany zbiorników magazynujących uzdat-
nioną wodę jest zapewnienie mieszkańcom Gminy 
wody spełniającej najwyższe jakościowe wymagania 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. Celem wymiany wyeksploato-
wanego betonowego odcinka rurociągu odpływowego 

wód popłucznych pomiędzy SUW a odbiornikiem ście-
ków popłucznych jest zwiększenie przepływu wód po-
płucznych w kanale odpływowym ze stacji uzdatniania
wody (zamulony z rozszczelnieniami kanał w każdej
chwili może utracić przepustowość, drożność).

Termin realizacji 31.05.2020 r.
Etap II obejmuje wykonanie modernizacji stacji

uzdatniania wody wraz z zagospodarowaniem terenu.
Celem II etapu modernizacji jest wprowadzenie

nowych rozwiązań technologicznych, zapewnienie au-
tomatycznej pracy Stacji Uzdatniania Wody z dostar-
czaniem wody do wiejskiej sieci wodociągowej o okre-
ślonych parametrach, wyposażenie filtrów w nowe
złoża filtracyjne do redukcji związków żelaza i manga-
nu, monitoring pracy obiektów, w razie konieczności
wysyłanie informacji o stanach alarmowych do pra-
cowników obsługi . Termin realizacji 30.09.2020 r.

W dniu 20.11.2019 r. Gmina Radziejowice podpi-
sała umowę z Wykonawcą robót na budowę toalety 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdro-
wia w Radziejowicach przy ul. Słonecznej 2 z termi-

nem realizacji styczeń 2020 r.
Wartość zadania to kwota 42 999,16 zł. 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejsco-

wości Krze etap I i II –zrealizowana została przebudo-

wa o łącznej długości 690mb i szerokości 3,5m; prace 
objęły podbudowę z tłucznia kamiennego o grubości 
10cm po zagęszczeniu, warstwę wiążącą o grubości 
4cm, warstwę ścieralną o grubości 4cm i umocnienie 

poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowa-
nym mechanicznie (układanym poboczarką) oraz mon-
taż barier ochronnych na przepuście przy stacji wody. 

Inwestycje w sektorze wodno-kanalizacyjnym

Inwestycje w sektorze komunalnym

Zdzisław Madejczyk został Sołtysem Roku Powiatu 
Żyrardowskiego. Zdecydowały o tym głosy w konkur-
sie Mistrzowie Agro, jego organizatorem był KRUS. 
Zdzisław Madejczyk funkcję Sołtysa Korytowa pełni od 
dziewięciu lat. Mąż to taki społecznik z wyboru, pod-
wiezie do lekarza, wysłucha, mówi żona Jadwiga. Za-
wsze można na niego liczyć, wspiera ochotniczą straż 
pożarną, był zaangażowany w inwestycje lokalnych 
szkół, dzięki jego inicjatywie powstały parkingi w Ra-
dziejowicach przy szkole, i w Kuklówce. Lubi ludzi ze 
wzajemnością, ostatnie wybory, duża frekwencja i kon-
kurencja pokazały, że ma pełne zaufanie społeczne. 
Staram się też propagować bezpieczną pracę w rolnic-
twie, mamy wiele wypadków podczas żniw, mówi Soł-

tys Zdzisław Madejczyk. W wolnych chwilach śpiewa 
w żyrardowskim Chórze Echo, uprawia kowalstwo ar-
tystyczne i zajmuje się oczywiście sprawami sołectwa.

Zdzisław Madejczyk Sołtysem Roku 
Powiatu ŻyrardowskiegoJarosław Burzyński na co dzień pracuje w Urzędzie 

Gminy Radziejowice. Wysportowany, wysoki, cierpliwy, 
to znaki rozpoznawcze specjalisty w dziedzinie zago-
spodarowania przestrzennego. Dwa razy w tygodniu 
zapomina o sprawach urzędu i udaje się na trening, 
trenuje judo i to z dużymi osiągnięciami. Judo to za-
pasy w specjalnych strojach, mówi o ulubionym spo-
rcie. Trenuje w kategorii weterani. To sportowcy, którzy 
mają ukończone 30 lat i od dwóch lat nie uprawiają 
sportu zawodowo, jego kategoria wagowa to do 81 
kilogramów. Jarosław Burzyński trenuje już od 16 
roku życia, czyli od 42 lat. 10 listopada został Wice-
mistrzem Polski w swojej kategorii, w przyszłym roku 
wybiera się na mistrzostwa świata. Jego marzeniem 
jest by być najlepszym. Jak mówi, marzenia spełniają się, trzeba być tylko cierpliwym.

Mistrz judo Jarosław Burzyński

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kuklówce każdego 
roku współpracują z lokalną parafią w ramach koła 
Caritas. W weekend z koszykami pojawili się w miej-
scowym supermarkecie i zachęcali ludzi do wrzucania 
darów dla potrzebujących. W sumie pomoc dostanie 
blisko czterdzieści osób, dary trafiły do parafii w Ku-
klówce, która je rozda w ramach przedświątecznego 
wsparcia.

Szkolna Caritas znowu zadziałała
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Przedsiębiorcy Gminy Radziejowice przyjęli zapro-
szenie lokalnego samorządu i wzięli udział w spo-
tkaniu poświęconym planom gminy na kolejne lata 
i rozwojowi lokalnego biznesu. Wśród gości byli też 
przedstawiciele Żyrardowskiego Stowarzyszenia 
Wspierania Przedsiębiorczości, Lokalnej Grupy Działa-
nia Ziemia Chełmońskiego i Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Niestety rynek jest coraz trudniejszy i większa 

konkurencja. Widać już pierwsze sygnały kryzysu 
gospodarczego, przyznał Piotr Kurt dyrektor ŻSWP. 
Coraz mniej wniosków o dofinansowanie wpływa do 
stowarzyszenia, wiele firm świadomych zmian, chce 
przeczekać i zobaczyć co będzie się działo w 2020 
roku, dodaje Piotr Kurt. Wójt Urszula Ciężka podkreśli-
ła, że zgodnie z opracowanym dokumentem pn. Bilans 
terenów przeznaczonych pod zabudowę na terenie 
Gminy Radziejowice – tereny pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, przy prognozowanym tempie 
zagospodarowania, zapewniają możliwość zlokalizo-
wania nowej zabudowy na najbliższe 100 lat. Nato-
miast koszty związane z uzbrojeniem tych terenów są 
ogromne, więc nie ma aktualnie potrzeb przekształca-
nia gruntów na cele mieszkaniowe. Dużo korzystniej 
w obecnej sytuacji jest wskazanie terenów inwestycyj-
nych. Przedsiębiorcy są dla nas złotem, mówi Wójt Ra-
dziejowic. Nasza Gmina jest nie tylko do wypoczynku, 

na weekend ale do zamieszkania, dodaje. Są tereny 
przy S8, które doskonale nadają do wykorzystania 
pod przemysł. Gmina to blisko 70 procent krajobrazu 
chronionego, warunki te znacznie ograniczają plano-
wanie i lokowanie przedsiębiorczości. Gmina ma wy-
soki wskaźnik dochodowości na mieszkańca, plasuje 
się na 58 miejscu wśród klasyfikowanych blisko 1600 
samorządów. To cieszy bo znaczy, że jest niskie bez-
robocie i martwi bo trudniej jest się ubiegać o środki 
z zewnątrz. Wójt przypomniała, że projekt budżetu 
na przyszły rok zakłada dochody na poziomie ponad 
39 mln złotych, w tym 8 procent budżetu przezna-

czone ma zostać na inwestycje. Podczas pierwszego 
spotkania przedsiębiorcy prezentowali zakres swoich 
działalności, przyznali że są otwarci na współpracę. 
O nowych procedurach związanych z zamówieniami 
publicznymi mówił zastępca Wójta Artur Jankowski, 
zachęcał jednocześnie by śledzić BIP Gminy i brać 
udział w przetargach, zamówieniach i realizować za-
dania na rzecz społeczności lokalnej. Spotkanie rozpo-
częła od powitania gości Sekretarz Wioletta Micewicz, 
wzięli w nim udział także urzędnicy i przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych Gminy Radziejowice.

System Zgłaszania Uszkodzeń i Awarii Pasa Drogo-
wego. Miło nam Państwa poinformować, że Gmina 
Radziejowice uruchomiła elektroniczny System Zgła-
szania Uszkodzeń i Awarii Pasa Drogowego, który 
umożliwia przesłanie informacji bezpośrednio do re-
feratu Urzędu Gminy zajmującego się bieżącym utrzy-
maniem dróg gminnych. Udostępnione mieszkańcom 
rozwiązanie to element większego systemu w ramach 
którego Gmina Radziejowice uzyskała m.in. możliwość 
prowadzenia elektronicznej dokumentacji dróg gmin-
nych (łącznie z dokumentacją fotograficzną), wykony-
wania inwentaryzacji czy prowadzenia elektronicznych 
ksiąg obiektów drogowych będących własnością Gmi-
ny.

System obsługi zgłoszeń został zintegrowany z sys-
temem identyfikacji przestrzennej (portalem mapo-
wym), a sama procedura zgłoszeniowa rozpoczyna się 
właśnie od wskazania konkretnej lokalizacji uszkodze-
nia na mapie Gminy.

Co ważne, system zgłoszeń będzie działał 24 go-

dziny na dobę i umożliwi przesłanie zgłoszenia także 
w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz poza godzi-
nami pracy urzędu. Mamy nadzieję, że przyjęte roz-
wiązanie pozwoli usprawnić i przyspieszyć komunika-
cję pomiędzy mieszkańcami Gminy, a pracownikami 
urzędu w sprawach związanych z uszkodzeniami dróg 
gminnych, a to z kolei przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa pieszych i pojazdów.

Poniżej załączamy krótką instrukcję w jaki sposób 
korzystać z nowego rozwiązania.

Aby skorzystać z możliwości przesłania zgłoszenia 
dotyczącego uszkodzenia lub awarii pasa drogowego 
na drodze gminnej należy:
1. Uruchomić na komputerze, tablecie lub smartfonie 

dowolną przeglądarkę internetową i w pole adresu 
wpisać: http://www.sip.gison.pl/radziejowice lub klik-
nąć link

2. W prawym dolnym rogu strony, która się otworzy 
w okienku „Zgłoszenia i Formularze” należy kliknąć 
link „Dodaj nowe zgłoszenie o awarii:”

3. Pojawi się komunikat „Uwaga! Jesteś w trybie wska-
zania punktu”, a powyżej kursora myszki pojawi się 
znacznik w postaci niebieskiego pinu z opisem „Kliknij 
na mapę aby dodać punkt”

4. „Punkt” to lokalizacja na mapie miejsca w którym znaj-
duje się uszkodzenie, które chcemy zgłosić.

5. Dla wygody, mapę można przybliżać i oddalać (zoomin, 
zoomout) korzystając z kółka myszki komputerowej zaś 
przesuwanie w lewo/prawo odbywa się poprzez przy-
trzymanie lewego przycisku myszki i jej przesuwanie. 
Te same czynności można wykonać tylko przy użyciu 
klawiatury. Przybliżanie/oddalanie wykonujemy przy 
użyciu klawiszy +/-, zaś przesuwanie lewo/prawo przy 
użyciu klawiszy kursora (ze strzałkami w 4 kierunkach)

6. Po zlokalizowaniu interesującego nas miejsca ustawia-
my na nim niebieski znacznik i klikamy lewy przycisk 
myszki.

7. Pojawi się nowe okienko w które wpisujemy wy-
magane informacje: Uzupełniamy rubrykę „Czego 
dotyczy usterka?” – np. pas drogowy, pobocze, jezd-

nia itp. Uzupełniamy rubrykę „Dodaj opis usterki” 
– krótki opis uszkodzenia lub awarii (400 znaków).
Rubryki 3,4,5 służą do wpisania informacji o zgłasza-
jącym. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe 
i bez ich wypełnienia zgłoszenie nie zostanie wysłane.

8. Po zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną RODO do-
tyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażeniu 
zgody na ich przetwarzanie można nacisnąć przycisk 
„OK” aby wysłać zgłoszenie. Naciśnięcie przycisku 
„Anuluj” spowoduje całkowite zamknięcie formularza 
i przejście do trybu ponownego wskazywania punktu.

9. Po wysłaniu zgłoszenia na podany w formularzu Pań-
stwa adres e-mail system wyśle korespondencję w któ-
rej poprosimy o potwierdzenie zgłoszenia poprzez 
kliknięcie w załączony link. Dopiero po potwierdzeniu 
zgłoszenie zostanie zarejestrowane w systemie i prze-
kazane pracownikowi.

10. Jednorazowo można przesłać zgłoszenie dotyczące 
tylko jednego punktu. Jeśli zgłoszeń ma być więcej na-
leży całą procedurę powtórzyć.

Spotkanie z przedsiębiorcami przed świętami

Interaktywna Mapa Dróg Gminnych
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W obecności Wójt Urszuli Ciężkiej, Sylwii Król Dy-
rektor Szkoły Podstawowej imienia Józefa Chełmoń-
skiego w Kuklówce, Dyrektor Oświaty w Radziejowi-
cach Beaty Kaliny, społeczności szkoły, nauczycieli, 
rodziców, przedszkolaczki wzięły udział w wyjątkowym 
dla nich spotkaniu. W Mikołajki, 6 grudnia odbyło 
się pasowanie na przedszkolaka. Dzieci obiecały su-

miennie wypełniać obowiązki, nawiązywać przyjaźnie
i cieszyć się z nowej drogi edukacyjnej. Tego dnia do
dzieci przyszedł też Święty Mikołaj z prezentami, dzięki
czemu było jeszcze milej i mniej stresowo. W sumie
w szkole jest 19 przedszkolaków, a w placówce uczy
się 139 dzieci.

Co trzy miesiące w szkołach Gminy Radziejowice 
dzieci będą przechodziły przegląd stomatologiczny. 
Odbywać się to ma w gabinetach pielęgniarskich, tym 
dzieciom, które będą wymagały leczenia, proponowana 

będzie wizyta w gabinecie w Tarczynie z którym Gmina
podpisała umowę, ponieważ żaden z lokalnych gabine-
tów nie był zainteresowany. Pierwsze przeglądy stoma-
tologiczne odbyły się 13 listopada, kolejne 19, 20.11.

W ramach umowy, kontraktu z NFZ dziecko będzie mo-
gło odbyć przegląd jamy ustnej, profilaktykę stomato-
logiczną (np. lakierowanie, lapisowanie, lakowanie oraz 
leczenie stomatologiczne np. opracowanie ubytku/wy-

pełnienie). Na te czynności rodzic musi wyrazić pisemną
zgodę. Dzieci będą korzystały z gabinetu w szkole w Tar-
czynie przy ulicy Stępkowskiego 15, zapisy na leczenie
pod numerem telefonu: 22 72 78 064 i 501 784 703.

Po raz kolejny podopieczni z warsztatów malar-
skich Hanny Gancarczyk zaprezentowali swoje prace.
Tym razem ich wernisaż odbył się w niedzielę (17.11)
w GCK Powozownia. Na wystawie eksponowane są
prace malarskie, rysunkowe, graficzne, fotograficzne
wykonane przez dorosłych i młodzież. Gości przywi-
tał półmrok, który „rozświetliła” muzyka Fryderyka
Chopina w wykonaniu Michaliny Kamińskiej. Kiedy
Michalina skończyła grać, Basia Kowalska zaczęła
recytować wiersz Jana Brzechwy o kolorach. W tym
samym czasie młoda malarka Marta Urbańska koń-

czyła malować obraz, park w Radziejowicach, sprawia-
ła wrażenie jakby była poza przestrzenią, pełna weny 
twórczej, informuje Hanna Gancarczyk. Po prezenta-
cjach goście, ponad sto osób mogli podziwiać dzieła 
młodych twórców.

Tradycyjnie odbyła się też aukcja obrazów, udało się 
zebrać pieniądze na 3 sztalugi, z których będą mogli 
korzystać wszyscy podopieczni pracowni malarskiej 
prowadzonej przez Hannę Gancarczyk. Na warsztaty 
malarskie przychodzi blisko 60 osób, w różnym wieku.

Biblioteka w Radziejowicach zorganizowała II Kon-
kurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej. 
II wojna światowa”. Konkurs to nie tylko nauka pięk-
nego wysławiania się i recytacji ale też lekcja historii 
i patriotyzmu. Konkurs miał zasięg powiatowy. W su-

mie na scenie pojawiło się 39 recytatorów. Jury było
wyjątkowo zgodne, bo werdykt zapadł jednogłośnie.
W kategorii I - klasy I-III, I miejsce zajęła Klara Micha-
łowska (Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskie-
go w Korytowie) z wierszem Władysława Broniewskie-
go „Żołnierz polski”, dziewczynkę przygotowała Marta
Tomczyk. II miejsce aequo-Natalia Dąbrowska (Szkoła
Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Ra-
dziejowicach) z wierszem Władysława Broniewskiego
„Żołnierz polski”, Natalię przygotowała Elżbieta Paluch
oraz Dawid Michałowski (Szkoła Podstawowa im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Korytowie) z wierszem Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego „Elegia o chłopcu polskim”,
Dawida przygotowała Małgorzata Dróżka. III miejsce
aequo Dawid Łygas (Szkoła Podstawowa im .Władysła-
wa Rdzanowskiego w Radziejowicach) z wierszem Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach
z Westerplatte”, Dawida przygotowała Milena Dośpiał 
oraz Kacper Niemiec (Szkoła Podstawowa im. Marii
Kownackiej w Wiskitkach) z tekstem „Piękna jest nasza
Polska cała”, chłopca przygotowały: Nina Mężyńska,
Jolanta Tomaszewska. Kategoria II - kl. IV-VI, I miejsce- 
Cezary Koźlicki (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. S. Staszica
w Żyrardowie) z wierszem Władysława Szlengla „Kart-

ka z dziennika Akcji ”. Cezarego przygotowała Sabina 
Broniewicz. II miejsce - Rafał Rdes (Szkoła Podstawowa 
im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie) z wierszem 
Adolfa Sowińskiego „Pieśń wojenna”. Rafała przygoto-
wała Edyta Świderska. III miejsce aequo Maksymilian 
Gawin (Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanow-
skiego, Maksymiliana przygotowała Sylwia Cuper oraz 
Natalia Stankiewicz (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. S. 
Staszica w Żyrardowie) z wierszem Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego „Elegia o chłopcu polskim”. Natalię przy-
gotowała Monika Flis. Kategoria III - kl.VII-VIII, I miejsce 
-Barbara Kowalska (Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Rdzanowskiego w Radziejowicach) z wierszem Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego „Modlitwa do Bogarodzicy”. 
Barbarę przygotowała Sylwia Cuper, II miejsce aequo 
Wiktor Pęsiek (Szkoła Podstawowa im. Władysława 
Rdzanowskiego w Radziejowicach) z wierszem Mieczy-
sława Ubysza „Ostatni komunikat”, Wiktora przygoto-
wała Sylwia Cuper oraz Oliwia Wójcik (Szkoła Podstawo-
wa im .Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach) 
z wierszem Tadeusza Hollendera „Uśmiech Warszawy”. 
Oliwię także przygotowała Sylwia Cuper. III miejsce -Do-
minka Socha (Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmoń-
skiego w Kuklówce) z wierszem S. R. Dobrowolskiego 

„Niezwyciężona”, Dominikę przygotowała Elżbieta Bła-
żejewska. 

Jak informuje Kierownik biblioteki w Radziejowicach
konkurs miał zasięg powiatowy, dlatego też jego uczest-
nicy na świadectwie będą mieli wpis o udziale oraz za-
jętym miejscu.

Pasowanie przedszkolaków w Kuklówce

Przeglądy zębów w radziejowickich szkołach

Wernisaż w GCK Powozownia

Patriotyczna recytacja
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1 września 1939 roku rozpoczęła się gehenna nasze-
go narodu, dla mieszkańców Radziejowic szczególnie 
tragicznym był piątek 8 września, rozpoczęła swą opo-
wieść, podczas uroczystości 11 listopada b.r. w Radzie-
jowicach Danuta Niedzińska. Wojna trwała już tydzień, 
w Radziejowicach wtedy było już pełno Niemców. Jedni 
przechadzali się, inni pili wódkę w sklepie, po drugiej 
stronie ulicy Głównej. Od strony Mszczonowa na mo-
torach przyjechało kilku Niemców, jeden zatrzymał się 
przed sklepem i znalazł tam polski karabin, zaczął go 

oglądać aż się postrzelił. Upadł, wtedy nadjechali Niem-
cy, zobaczyli ciężko rannego żołnierza, pomyśleli, że zra-
nił go Polak. Postanowili się zemścić, podpalili dom przy 
ulicy, złapali pięciu Polaków, ustawili ich pod słupami 
i rozstrzelali. Niemcy rozpoczęli łapankę aż zdarzył się 
cud, ranny Niemiec ocknął się, ktoś wstawił się za Pola-
kami. Pięciu niewinnych mężczyzn, którzy stracili życie 
zostało zakopanych pod lipą naprzeciwko posesji pań-
stwa Mikołajczyków, kontynuowała Danuta Niedzińska. 
Po miesiącu od śmierci dzięki interwencji kierownika 

cegielni udało się ich ekshumować i pochować na miej-
scowym cmentarzu. Tam też spoczęli Viktor Stevesandt
i jego żołnierze. Tablica pamiątkowa zawieszona na
budynku szkoły ma przypominać pokoleniom młodzieży
o tamtych, strasznych chwilach w dziejach Ojczyzny. Ta-
blica została poświęcona, tego dnia uroczystości wzbo-
gaciły występy chórów: Gaudeamus i Radziejowiacy.

W piątek (8.11) uczniowie Szkoły Podstawowej imie-
nia Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach 
przypomnieli drogę Polski do niepodległości. Ich szkolny 
występ był przedstawieniem losów Ojczyzny, pokazał 
pragnienie Polaków do życia w wolnym kraju. Wszyscy 
za sprawą uczniów przenieśli się w czasy między innymi 
powstań, czy pierwszej wojny światowej. Młodzi ludzie 
zwrócili uwagę na bohaterów tych znanych i niezna-
nych, zesłanych na Sybir, którzy ginęli w tragicznych oko-
licznościach a często im właśnie zawdzięczamy tak wie-
le. Młodzież przypomniała też prześladowania, zabory, 
rozgrabienie ziem przez sąsiadów. Naród, który nie zna 
swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości, przy-
pomnieli uczniowie. Narodowe Święto Niepodległości 

to dla Polaków ważny dzień, szacunku i pielęgnowania
patriotyzmu już od najmłodszych lat, miejscem gdzie to
się odbywa jest nie tylko dom rodzinny ale też szkoła
i lokalne środowisko. W przedstawieniu szkolnym wzięli
udział uczniowie wszystkich klas, najmłodsi i najstarsi.

Mamy dobrą informację na koniec roku, mówi Ju-
styna Klimaszewska z Urzędu Gminy Radziejowice. 
Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy otrzymały do-
finansowanie na zakupy sprzętu ratowniczego i ubrań 
specjalnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie
Łącznie jednostki otrzymały dofinansowanie w kwo-

cie 84186,34 zł, co stanowi aż 90% kosztów kwalifiko-
wanych zadania

L.p. Nazwa jednostki Nazwa zadania
Wartość
zadania

Wysokość
dofinansowania

Wkład 
własny OSPy

1. OSP Radziejowice
„Zakup sprzętu i umundurowa-
nia dla OSP Radziejowice”

30339,00 27305,10 3033,90

2. OSP Korytów
„Zakup sprzętu i umundurowa-
nia dla OSP Korytów”y

31201,02 28080,92 3120,10

3. OSP Kuklówka
„Zakup sprzętu i umundurowa-
nia dla OSP Kuklówka”

32000,35 28800,32 3200,03

Razem 93540,37 84186,34 9354,03

Dramatyczny wrzesień 1939 roku w Radziejowicach 
(ciąg dalszy relacji Danuty Niedzińskiej ze strony numer 1)

Występ dla Ojczyzny

Jest dofi nansowanie do jednostek 
strażackich

Komunikat - zmiana organizacji ruchu
Od 15 listopada 2019 roku został zamknięty przejazd przez most na rzece Okrzesza w miejscowości Krzy-

żówka na ulicy Młynarskiej. Za utrudnienia przepraszamy. Prosimy zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany 
w organizacji ruchu i o korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Od 1 listopada 2019 roku punkt nieodpłatnej po-
mocy prawnej zlokalizowany jest w budynku Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach przy
ulicy Kubickiego 3 (wejście jak do Ośrodka Doradztwa
Rolniczego). Punkt czynny jest w poniedziałki w godzi-
nach 8:00-12:00 i piątki w godzinach 8:00-12:00.

Pomoc prawna dla mieszkańców
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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 532w
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 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 
Socjoterapeutyczna
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
tel. 46 857 70 08 (SP ul. Główna 2), tel.46 857 70 34 (SP ul. Kubickiego 3A)
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
Gminne Centrum Oświaty ul. Słoneczna 2, tel. 46 857 71 23y
Komisariat Policji we Mszczonowie
ul. Kościuszki 3, tel. 46 858 22 63, tel. 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 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
ul. Limanowskiego 45, tel. 46 855 38 12
Weterynaria ,,Pod Lipą”, gabinet weterynaryjny tel. 506170277y
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 3, tel. 723 436 157
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 30w
Konserwator sieci kanalizacji sanitarnej Karol Guzewski
tel. 604 050 929

Informator 
adresowo-telefoniczny

Obchody stulecia Szkoły Podstawowej w Korytowie w obiektywie 
(fotorelacja)


