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Bieganie powróciło – w pięknym stylu

Radosny – samorządowy „Dzień Dziecka”  w Radziejowicach

Druh Stanisław od 81 lat jest strażakiem

W Radziejowicach „Dzień Dziecka” 
zawsze był  radosnym świętem dla 
wszystkich dzieci. Tak też było w środę, 
1 czerwca, kiedy na dziedzińcu Gmin-
nego Centrum Kultury „Powozownia”  
w Radziejowicach, gdzie przygotowano 
wspaniałą zabawę.  Wzięło w niej udział 
kilkaset dzieci z terenu gminy.

Honorowy prezes OSP w Radziejowicach, 
97-letni Stanisław Szymczak – od 81 lat 
jest strażakiem. W niedzielę 8 maja,  
w dniu swoich imienin otrzymał najwyż-
sze odznaczenie strażackie – Medal im. 
Bolesława Chomicza. 

W Radziejowicach odbyła się jedna z naj- 
większych imprez sportowych na Mazow-
szu Zachodnim – impreza biegowa „Ra-
dziejowice W BIEGU” – dla zawodniczek 
i zawodników w wieku od 4 do ponad 
70 lat. 

Czytaj na str. 6Czytaj na str. 4 i 5
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Rozpoczęto budowę remizy OSP w Kuklówce Zarzecznej
Samorząd Gminy w Radziejowicach 
otrzymał dotację z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład w wysokości 2.808.756 
zł na budowę budynku strażnicy OSP 
w Kuklówce Zarzecznej”. Druhowie  
i druhny z OSP Kuklówka są szczęśliwi, 
kiedy zaczęło się spełniać ich wielkie 
marzenie.

Pięknieje otoczenie szkoły w Radziejowicach

Dużą inwestycją oświatowo-sportową  
w Gminie Radziejowice jest budowa 
obiektu sportowego przy Szkole Podsta-
wowej w Radziejowicach. To przedsię-
wzięcie ma zostać zakończone w lipcu 
tego roku. 

Święto Konstytucji 3 Maja i „Dzień Strażaka”

W Gminie Radziejowice – Święto Kon-
stytucji 3 Maja zawsze było ważnym 
patriotycznym wydarzeniem i z szacun-
kiem obchodzone. W tym roku uroczy-
stości połączono z „Dniem Strażaka”.

Czytaj na str. 12

Czytaj na str. 13

R a d z i e j o w i c e  s k u t e c z n i e  p o z y s k u j ą  p i e n i ą d z e  z  z e w n ą t r z

Gmina Radziejowice w tym roku pozyskała na swoje zadania inwestycyjne blisko 7 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład 
Programu Inwestycji Strategicznych. W ubiegłym roku była to kwota ponad 4 mln zł  - również z tego  programu. Do tych funduszy zewnętrznych 
dochodzą inne środki wsparcia i pomocowe na realizację  przedsięwzięć mających służyć mieszkańcom gminy. Są podejmowane kolejne starania, 
aby w tych trudnych czasach zapewnić  dalszy rozwój inwestycyjny w Gminie Radziejowice.

W trudnyCh CzasaCh postaWiono na inWestyCje
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ZakońcZono rekultywację wysypiska 

w Gminie radZiejowice rośnie licZba miesZkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radziejowice

Za nami trudny czas zagrożenia epi-
demicznego, dla wielu były to wręcz  

dramatyczne ponad dwa lata, kiedy przycho-
dziło mam podejmować walkę z niewidzialnym 
wrogiem, jakim była pandemia spowodowana  
wirusem SARS COV-2. Również i w naszej „Małej 
Ojczyźnie” – Gminie Radziejowice, zostaliśmy 
zmuszeni na przestawienie naszego życia na  
inne tory – kiedy znaleźliśmy się w nowej rze- 
czywistości i musieliśmy zmierzyć się z niezna-
nymi dotychczas problemami… Mam nadzie-
ję, że – na szczęście – to wszystko jest już za 
nami i szybko wracamy do okresu sprzed pan-
demii. Korzystając z okazji bardzo dziękuje  
wszystkim, którzy w tym trudnym okresie 
udzielali wsparcia osobom wymagającym 
podania pomocnej dłoni. Ten czas pokazał, że 

nie brakuje u nas mieszkańców, 
na których zawsze można liczyć 
– również i w tej trudnej sytuacji 
nie zawiedli. 

Cieszę się, że po tej ponad 
dwuletniej izolacji – w gminie 
Radziejowice nastąpiło oży-
wienie społeczne i kulturalne. 
Mieliśmy  już wiele powodów do 
zabawy i integracji. Było to wręcz 
entuzjastyczne zaangażowanie 
dużej grupy osób i lokalnych spo-
łeczności, aby nasi mieszkańcy 
mogli wrócić do szeroko rozumia-

nej integracji, do sąsiedzkich spotkań i dobrej 
zabawy, z czego –od dawna – słynie Gmina 
Radziejowice. 

W okresie letnim zostało zaplanowanych 
wiele atrakcyjnych przedsięwzięć, związanych 
ze sferą kultury, rekreacji i dobrej zabawy, przy-
gotowywanych przez nasze Gminne Centrum 
Kultury „Powozownia”, ale też sołectwa i stowa-
rzyszenia, a więc wakacyjny czas będzie u nas 
- w tym zakresie – bardzo aktywny. Korzystając  
z okazji przekazuję naszym dzieciom i młodzie-
ży szkolnej serdeczne życzenia wspaniałych, 
słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Szanowni Państwo
Od wielu kadencji samorządowych dużą 

uwagę przywiązujemy do dynamicznego  
i równomiernego rozwoju Gminy Radziejowice. 

Mam świadomość, jak duże są oczekiwania 
naszych mieszkańców odnoszące się do dróg, 
wodociągów, kanalizacji i innej infrastruktury, 
wszyscy wiemy – jak wiele zadań jest do wy-
konania. W tej sytuacji z wielką determinacją 
podejmujemy działania mające na celu pozy-
skanie funduszy zewnętrznych - ze wszystkich 
możliwych źródeł. To nasze zaangażowanie jest 
coraz bardziej skuteczniejsze i przynosi efek-
ty. W ubiegłym roku na nasze samorządowe 
przedsięwzięcia pozyskaliśmy około 6 milio-
nów złotych. W pierwszym półroczu tego roku 
jest to już kwota ponad 7 milionów złotych, 
które przeznaczymy na najważniejsze inwe-
stycje w naszej gminie. Są to m.in. fundusze  
z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządo-
wego Funduszu Polski Ład oraz z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
Dzięki takiemu wsparciu możliwa jest realizacja 
kilku strategicznych inwestycji. Mamy kolejne 
plany, aby zabiegać o pieniądze dla naszych 
zamierzeń inwestycyjnych i jestem przekona-
na, że podsumowując ten rok, będziemy mogli 
przekazać naszym mieszkańcom wiele dobrych 
informacji. 

Szanowni mieszkańcy
Dla naszego samorządu ważnym wyda-

rzeniem była Sesja Rady Gminy w Radziejowi- 
cach, odbywająca się 22 czerwca, której zada-
niem było podsumowanie bardzo trudnego 
okresu budżetowego roku 2021. Zgodnie  

z Ustawą o Samorządzie przedłożyłam na-
szym radnym i mieszkańcom opracowanie pt.  
„Raport o stanie gminy Radziejowice za rok  
2021”. W tym dokumencie przybliżyłam, in-
formacje o tym jaki był rok 2021 w Gminie 
Radziejowice i na jakim jesteśmy etapie 
wdrażania naszych planów społeczno–go- 
spodarczych. Opracowanie – podsumowa-
nie ubiegłego roku – w przystępny sposób 
przedstawia najważniejsze sprawy związane 
z funkcjonowaniem Samorządu Gminy Ra-
dziejowice. Trzeba także wziąć pod uwagę, że  
te wszystkie działania miały miejsce w sy-
tuacji pandemii, kiedy w warunkach reżi- 
mu sanitarnego, wielkiej niepewności o przy-
szłość – zaspakajaliśmy potrzeby społeczne 
naszych mieszkańców i w jak największym 
stopniu zadbaliśmy o ich bezpieczeństwo.

 Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym we wspieranie nas w tym niełatwym 
czasie.

Życzę Państwo dużo zdrowia i do spotkania 
w wielu miejscach, gdzie będziemy pracowali, 
integrowali się i cieszyli, że po tak długim czasie 
wracamy do normalności. Życzę wszystkiego 
najlepszego w okresie wakacyjno-urlopowym 
i zachęcam do lektury naszego gminnego wy-
dawnictwa „Gmina Radziejowice nie tylko na 
weekend”.

Urszula Ciężka 
– Wójt Gminy Radziejowice

Gmina Radziejowice zawiadamia, że 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„Żyrardów” Sp. z o. o. ul. Czysta 5,  96-300 
Żyrardów zakończyło prace rekultywacyjne 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojęt-
ne na składowisku „Słabomierz – Krzyżów-
ka” gm. Radziejowice, zgodnie z posiadany-
mi decyzjami na zamknięcie składowiska:
¡ decyzja Marszałka Województwa Ma-

zowieckiego znak: PZ-ZD-I.7241.79.2016.AK 
z dnia 06.12.2016 r.,

D e m o g r a f i a  –  u r o d z e n i a ,  z g o n y  i  n o w i  m i e s z k a ń c y

Na koniec roku 2021 liczba mieszkanców Gminy Radzie-
jowice wynosiła 5.720 osób – w tej liczbie były 2.923 kobiety  
i 2797 mężczyzn. Na pobyt stały było zameldowanych – 5.627 
mieszkańców i 93 osoby na pobyt czasowy.

Na 5.720 mieszkańców zameldowanych  
w Gminie Radziejowice na koniec roku 2021 
– są to osoby w następujących grupach wie-
kowych:
¡  mieszkańcy w wieku przedproduk-

cyjnym – do 18 lat: 1.260 osob – w tym 625 
dziewcząt;
¡ kobiety w wieku produkcyjnym: 18 - 60 

lat – 1.625 pań.
¡ mężczyźni w wieku produkcyjnym: 18 - 

65 lat – 1.808 panów.

¡  panie w wieku emerytalnym - 673,  
a panów po 65 roku życia było – 354.

W roku 2021 w Gminie Radziejowice uro-
dziło się 56 dzieci – po 28 dziewczynek i chłop- 
ców. W 12 miesiącach roku 2021 zmarło 75 
osób, w tym 37 kobiet i 38 mężczyzn. Tak więc 
bilans demograficzny w Gminie Radziejowice  
był ujemny - 19 osób. Nie ulega wątpliwości, 
że powodem tego niżowego zjawiska była pan-
demia, szczególnie widać to we wskaźnikach 
umieralności.  

¡ decyzja Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego znak :PŚ.IV/BS/7672-2.1/09 
z dnia 17.03.2009 r. (z późniejszymi zmia-
nami).

Obecnie trwa procedura uzyskania po-
zwolenia na użytkowanie przedmiotowej  
inwestycji.

Zgodnie z z art. 147 ust. 2 ustawy  
o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779)  wszelkie 
organy kontrolujące zostały poinformowane  
o zakończeniu prac rekultywacyjnych.       ug.

Mieszkańcy Gminy Radziejowice w 12 
miesiącach roku 2021 – zawarli 68 związków 
małżeńskich, o 22 więcej niż rok wcześniej.

W ciągu całego roku 2021 w Gminie Ra-
dziejowice zostało zameldowanych 246 osób - 
150  na pobyt stały, a 96 na czasowe zamieszki-
wanie, a liczba mieszkańców wzrosła o 38 osób.

Liczba osób zamieszkujących w poszcze-
gólnych miejscowościach i tendencję zmian 
ludonościowych (+ i -): Korytow A – 984 +24;  
Radzejowice 722 +11; Korytów – 469 +17; 
Tartak Brzózki – 418 +18; Radziejowice Par-
cel – 331 +51; Krze Duże – 316 - 8; Kuklówka 
Zarzeczna 252-8; Adamow Parcel – 229 +25; 
Adamow Wieś – 208 +35; Słabomierz – 197 

+3; Chroboty – 194 +50; Budy Józefowskie  
– 194 +3; Kamionka – 167 +9; Zboiska – 166 
-5; Zazdrość –156 +12; Kuklowka Radziejowic-
ka – 155 +26; Nowe Budy –153 +10; Bene-
nard – 147 +45; Budy Mszczonowskie – 135 
+32; Krzyżówka – 104 +11; Podlasie – 73 +8; 
Kuranów – 64 -3;  Stare Budy Radziejowskie 
–63 +4; Pieńki Towarzystwo – 20 -15. 

W minionych ośmiu latach liczba miesz-
kańców Gminy Radziejowice wzrosła o 328 
osób i jest to więcej o ok. 6 procent

Najwięcej posób przybyło w roku 2017  
– o 78 osób, najmniejszy – zerowy wskaźnik, 
był w roku rozpoczęcie się pandemii - 2 2020, 
ale już w roku 2021 nastąpił wzrost o 38 osób.

Obecnie sytuacja wygląda następują-
co – dane na 21 czerwca. Na terenie gminy 
jest zameldowanych  5.779– osób, w tym  97 
tymczasowo.  W tym roku urodziło się 30 dzieci,  
a zmarły 34 osoby.  
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Siedem milionów wSparcia na trzy ważne inweStycje 
G m i n a  s k u t e c z n i e  z a b i e g a  o  p i e n i ą d z e  z  „ P o l s k i e g o  Ł a d u ”

Gmina Radziejowice w tym roku pozyskała na swoje zadania inwestycyjne blisko 7 milionów złotych z Rządowego Funduszu 
Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. W ubiegłym roku była to kwota ponad 4 mln zł z tego samego programu. W su-
mie na gminne inwestycje - z takiego wsparcia zostało przeznaczone około 11 milionów złotych. Do tych funduszy zewnętrznych 
dochodzą inne środki wsparcia i pomocowe na realizację  przedsięwzięć mających służyć mieszkańcom Gminy Radziejowice. 

Gmina Radziejowice w ubiegłym 
roku występowała o wsparcie dla 

gminnych inwestycji i udało się pozyskać 
środki zewnętrzne na ponad 6 milionów 
złotych w tym z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład  Programu Inwestycji Strategicznych 
była to kwota 4.121.990 złotych. Dzięki 
temu możliwe było uruchomienie drugiego 
etapu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody 
w Radziejowicach, na co otrzymano wspar-
cie – 1.313.234 złotych. Drugą inwestycją  
z dotacją w wysokości 2.808.756 złotych 
jest „Budowa budynku strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej”.

Również już w tym roku została przy-
gotowana lista projektów, z którymi wystą-
piono o dofinansowanie i są to trzy wnioski 
– projekty złożone przez Gminę Radziejowi-
ce do Rządowego Funduszu Polski Ład  Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych na kwotę 
6.802.667 zł.

Symboliczny czek na tę kwotę został 
przekazany władzom samorządowym gmi-
ny 30 marca przez przedstawiciela Rządu 
RP – Wiceministra Aktywów Państwowych 
– Macieja Małeckiego, Posła na Sejm RP.  
W tym dniu odbywały się obrady Rady 
Gminy Radziejowice, które były połączone 
z „Dniem Samorządowca”. Poseł Maciej 
Małecki zakomunikował zebranym, że jego 
rząd przekazuje Gminie Radziejowice dofi-
nansowanie w wysokości 6.802.667 złotych 
na trzy inwestycje.

Informację Pana Ministra Radni przyjęto 
oklaskami, a Wójt Urszula Ciężka serdecznie 
podziękowała gościowi za tak owocną 
współpracę z Gminą Radziejowice.

Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu 
Polski Ład Programu Inwestycji Strategicz-
nych w Gminie Radziejowice zostaną wy-
konane następujące samorządowe zadania 
inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej – lokal-
nej w ciągu ulic: Sienkiewicza i Alei Lipowej 
w miejscowościach: Radziejowice, Radzie-
jowice – Parcel i Kuranów.  Przedmiotem  
inwestycji jest przebudowa drogi gminnej  

o długości ok. 1951 metrów jako I i III etapu 
inwestycji. 

Przewidywana wartość inwestycji  
4.647.865 złotych w tym deklarowana kwo- 
ta wkładu własnego 232.394 złotych. 

Gmina zawnioskowała o dofinansowanie na 
ten cel 4.415.471 złotych.

2 .  „ Pr ze b u d owa  d ro g i  g m i n n e j  
w miejscowości Krze Duże, na odcinku od ul. 

Alternatywy w m. Kamionka do drogi ser-
wisowej przy S8. Przedmiotem inwestycji 
jest przebudowa drogi gminnej o długości 
ok. 1228 metrów. Kosztorysowa wartość in-
westycji to kwota 1.757.104 złotych,  dekla-

rowana kwota udziału własnego gminy to 
87.856 zł, a kwota wnioskowanych środków  
– 1669.248 złotych.

3. Przebudowa mostu na rzece Okrze-
sza w miejscowości Krzyżówka  
w ciągu drogi gminnej, ulicy Mły-
narskiej. Przedmiotowa inwesty-
cja swoim zakresem obejmuje  
m.in. rozbiórkę wyłączonego  
z użytkowania mostu i infra-
struktury drogowej, przylegają- 
cej do niego. Wykonanie na-
wierzchni jezdni na moście i dro-
gach dojazdowych do niego oraz 
montaż wyposażenia obiektu,  
w tym barier ochronnych. Kwo-
ta wnioskowanych środków to  
– 717.947 złotych, w tym dekla-
rowany wkład własny gminy to 
kwota 37.787 złotych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych ma na celu dofinansowanie 

projektów inwestycyjnych realizowanych 
przez gminy, powiaty i miasta lub ich związ-
ki w całej Polsce. Program realizowany jest 
poprzez promesy inwestycyjne udzielane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Most na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka  Droga w miejscowości Krze Duże  Ulica Sienkiewicza i Aleja Lipowa w Radziejowicach 
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Rozpoczęto budowę    
Samorząd Gminy w Radziejowicach – jesienią ubiegłego roku – otrzymał wsparcie – dotację z Rządowego Funduszu 

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.808.756 złotych z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa 
budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej”. Jest to bardzo ważna i długo wyczekiwana in-
westycja. Druhowie i druhny z OSP Kuklówka nie ukrywają swojego zadowolenia, kiedy zaczęło się spełniać ich wielkie 
marzenie. Tym historycznym, a zarazem symbolicznym dniem był poniedziałek 23 maja, kiedy nastąpiło oficjalne otwar-
cie placu budowy strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej z udziałem Wiceministra Aktywów Państwowych, Posła na Sejm 
PR - Macieja Małeckiego i samorządowców z powiatu żyrardowskiego i gminy Radziejowice. Gospodarzem uroczystości 
była Wójt Urszula Ciężka. Podczas tego podniosłego wydarzenia odbyło się „wkopanie pierwszej łopaty”, odczytano „List 
do przyszłości”, a także zakopano „Kapsułę czasu”.

Z  P o l s k i e g o  Ł a d u  s p e ł n i ą  s i ę  m a r z e n i a         s t r a ż a k ó w  z  K u k l ó w k i  Z a r z e c z n e j

Pomoc nadeszła  
z Polskiego Ładu

O konieczności budowy remizy dla Jed-
nostki OSP w Kuklówce Zarzecznej mówiono 
już od bardzo dawna. Jednak na taki wyda-
tek Samorządu Gminy w Radziejowicach nie  
było stać, gdyż ten obiekt trzeba było zbudo-
wać od podstaw. Wójt Gminy Radziejowice 
– Urszula Ciężka, widząc pilną potrzebę bu- 
dowy remizy w Kuklówce Zarzecznej,  
o wsparcie finansowe na ten cel zwróciła się 
do Rządowego Funduszu Polski Ład Program  
Inwestycji Strategicznych. Dobra informacja 
dotarła do Urzędu Gminy pod koniec paź- 
dziernika minionego roku. Gmina Radzie-
jowice z Polskiego Ładu otrzymała środki 
zewnętrzne – wsparcie finansowe na sa-
morządowe przedsięwzięcia – 4.121.90 zł. 
W tej kwocie były środki w wysokości 
2.808.756 złotych z przeznaczeniem na 
budowę remizy OSP w Kuklówce Zarzecz-
nej i 1.313.234 złotych na dofinansowa-
nie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody  
w Radziejowicach. 

Plac budowy 
został otwarty

W poniedziałek 23 maja – przed tere-
nem OSP w Kuklówce Zarzecznej spotkało 
się kilkadziesiąt osób, aby uczestniczyć  
w historycznym wydarzeniu. Było to otwar-
cie placu budowy remizy strażackiej z boga-
tym programem tej ceremonii. Symboliczne 
wkopanie pierwszej łopaty pod tę budowę 
oznaczało zakopanie kapsuły czasu, gdzie 
włożono list podpisany przez samorządow-

ców i gości przybyłych na tę szczególną 
uroczystość, a także informacje o dzisiejszej 
rzeczywistości, historie OSP w Kuklówce  
i strażackie akcesoria. 

Wśród gości tego wydarzenia byli: Poseł 
na Sejm RP, Wiceminister Aktywów Pań-
stwowych – Maciej Małecki, Starosta Po-
wiatu Żyrardowskiego – Krzysztof Dziwisz 
i przewodniczący samorządu powiatowego 
Klaudiusz Stusiński, Komendant PSP Żyrar-
dów st. bryg. Tomasz Cybul, Wójt Gminy Ra-

dziejowice Urszula Ciężka, jej Zastępca Artur 
Jankowski i Skarbnik Gminy – Marlena Gór-
niewska oraz proboszcz parafii pw. Matki Bo-
skiej Częstochowskiej – ks. Andrzej Sadow-
ski. Nie mogło zabraknąć Przewodniczącej 
Rady Gminy w Radziejowicach Grażyny Górki  
z Wiceprzewodniczącym Arturem Soból oraz 
radnymi: Beatą Trzaskowską, Haliną Partyką 
i Markiem Leja. Bogumiła Fronczak repre-
zentowała Wydział Rozwoju i Budownictwa 
żyrardowskiego starostwa, a Ewa Pawlak 
Referat Rozwoju Lokalnego i Drogownic-
twa UG w Radziejowicach byli też gminni 
inspektorzy: Justyna Klimaszewska, Dorota 
Jakubowska i Adam Bronisz, dyrektor miej-
scowej szkoły podstawowej – Sylwia Król 
oraz sołtysi – Stanisław Pajurkowski i Grze-
gorz Wiciński. Jednak głównymi bohaterami 
tego dnia byli strażacy – druhowie z OSP  
w Kuklówce Zarzecznej z prezesem jednostki 
Krzysztofem Młynarskim oraz mieszkańcy. 

List – przesłanie  
do potomnych

Uroczystość rozpoczęła Wójt Urszula 
Ciężka od odczytania „Listu do przyszłości” 
który w tym dniu spoczął w „Kapsule czasu”. 
„…Świadomi ulotności czasów, w których 
żyjemy, kierując się pragnieniem zachowa-
nia pamięci o nas samych, my mieszkańcy  
i sympatycy Gminy Radziejowice zwracamy 
się do potomnych z przekazem, będącym 
próbą utrwalenia w czasie obrazu naszego 
życia. Okazją i inspiracją do napisania tego 
listu była uroczystość oficjalnego rozpoczęcia 
budowy budynku strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej, która odbyła 
się w dniu 23.05.2022 roku ….Pamięć rzeczy 
ludzkich szybko przemija, zatem zgodnie ze 
zwyczajem utrwalamy na piśmie ważniejsze 
zdarzenia, aby przekazać ich znaczenie na-
stępnym pokoleniom. Jeśli ktoś w przyszło-
ści będzie chciał dowiedzieć się więcej o nas 
i naszym życiu, zapewne bez trudu znajdzie 
wiele liczb pokazujących Gminę Radziejowice 
w wymiarze statystycznym. Jednak w licz-
bach nie da się zawrzeć pełnego obrazu życia 
społeczności lokalnej, dynamicznej i wciąż 
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Rozpoczęto budowę    
Z  P o l s k i e g o  Ł a d u  s p e ł n i ą  s i ę  m a r z e n i a         s t r a ż a k ó w  z  K u k l ó w k i  Z a r z e c z n e j

zmieniającej swe oblicze rzeczywistości…” 
– czytała Wójt Urszula Ciężka w „Liście do 
przyszłości”. 

W przesłaniu do potomnych zapisano, 
że koncepcja wybudowania budynku straż- 
nicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kulków-
ce Zarzecznej powstała w roku 2019, dzięki 
staraniom Wójta Gminy Radziejowice Ur-
szuli Ciężkiej oraz Rady Gminy Radziejowice 
przy udziale druhów z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej. Celem 
głównym planowanej inwestycji, jest zbu-
dowanie nowego budynku strażnicy OSP  
w Kuklówce Zarzecznej przy ul. Jaktorow- 
skiej, dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kuklówce, w której znajdzie się garaż na 
4 samochody strażackie, pomieszczenia za-
plecza strażnicy, szatnie, magazyny, a także 
sala spotkań. Ponadto na terenie strażnicy, 
zgodnie z projektem wybudowana zostanie 
droga wewnętrzna zakończona parkingiem 
i placem manewrowym. Wójt Urszula Ciężka 
podziękowała wszystkim, którzy przyczynili 
się do urzeczywistniania tych planów, zaczy-
nając od Ministra Macieja Małeckiego.

Remiza za 4 miliony
Do wykonania tego zadania w proce-

durze przetargowej wyłoniono wykonawcę 

robót budowlanych Zakład Remontowo-Bu-
dowlany KAL-FAM Wojciech Kalinowski z Ka-
miona w gminie Puszcza Mariańska. Umowę  
na wykonanie tego zadania podpisano  
w dniu 25 kwietnia 2022 roku. Przewidywa-
ny termin oddania do użytku nowopowsta- 
łego obiektu zaplanowano w ciągu 18 mie-
sięcy. Założeniem tej całej inwestycji jest 
budowa obiektu strażnicy oraz świetlicy 
wiejskiej. Jednak ze względu na ograniczone 
środki finansowe, na razie podjęto się re-
alizacji I etapu inwestycji czyli budowy 
strażnicy. Samorządowcy i mieszkańcy 
mają nadzieję, że w kolejnych latach zosta-
nie zrealizowany również etap II inwestycji  
i powstanie budynek świetlicy dla lokalnej 
społeczności.

Przewidywany koszt inwestycji to 
3.933.017 zł. Realizacja zadania nie byłaby 
możliwa gdyby nie ogromny wkład finanso-
wy otrzymany z Programu Rządowego Fun-
dusz Polski Ład – w wysokości 2.808.756 zł. 
Pozostała kwota będzie pochodziła ze środ-
ków budżetowych Gminy Radziejowice.

Podziękowania, 
życzenia i słowo Boże

Prowadzącą uroczystość ważną dla Gmi-
ny Radziejowice, ale też i dla całego regio-

nu – była inspektor Justyna Klimaszewska.  
W swoich wypowiedziach goście podkre-
ślali, jak istotną sprawą jest, aby strażacy  
z Kuklówki Zarzecznej – gotowi o każdej po- 
rze dnia i nocy ratować życie i mienie ludz-
kie, mieli odpowiednie warunki do swojej 
aktywności i do podnoszenia kwalifikacji. 
–… Z wielką satysfakcją, jako poseł tej zie- 
mi, jako przedstawiciel rządu Prawa i Spra-
wiedliwości, odbieram to, że ta budowa 
może ruszyć dlatego, że na konto Gminy Ra-
dziejowice trafiło ponad cztery miliony złotych  
w ramach „Polskiego Ładu” i dzięki tym pie- 
niądzom możliwe jest to przedsięwzięcie  

w Kuklówce Zarzecznej i modernizacja Stacji  
Uzdatniania Wody w Radziejowicach. 

W rozmowach ze mną Pani Wójt stawia-
ła tę inwestycję jako jedną z ważniejszych  
w gminie... Bardzo się cieszę, że w ten sposób 
możemy podnieść poziom bezpieczeństwa  
w Gminie Radziejowice i stworzyć w tym miej- 
scu centrum integracji społecznej dla miesz- 
kańców…– mówił poseł Maciej Małecki.  
Starosta Krzysztof Dziwisz podziękował  
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że  
jednostka OSP w Kuklówce Zarzecznej będzie 
miała dobre warunki do działalności. 

nowej Remizy stRażackiej

Tę budowę nazwał jako realną rze-
czywistość, w jaką są zamieniane środki 
płynące z rządu na wspieranie inwestycji  
samorządowych. Komendant PSP w Żyrardo-
wie st. bryg. Krzysztof Cybul powiedział, że dla  
niego, jak i dla braci strażackiej jest to wielki  
i ważny dzień. –… Jednak tej uroczystej chwili  
nie byłoby gdyby nie rządowe środki i determi- 
nacja w działaniach samorządowców, aby bu-
dowa remizy w Kulkówce Zarzecznej stała się  
rzeczywistością…– mówił komendant. 

Proboszcz ks. Andrzej Sadowski również 
nie krył wzruszenia i przypominał historię  
swojej świątyni, która zanim powstała – ko-

rzystała z gościnności strażackiego budynku. 
Potem było słowo Boże w intencji szczęśli-
wego prowadzenia prac budowlanych i po-
myślnego zakończenia budowy. 

Do kapsuły złożono „List do przyszłości”, 
hełm strażacki i prądnice, a także historycz-
ne dokumenty miejscowej straży, jak i… 
ostatnie wydanie „ŻŻ”

Podczas uroczystości przypomniano hi-
storię tej jednostki OSP, która za 6 lat będzie 
obchodziła 100-lecie, ale wcześniej na 95-le-
cie otrzyma w prezencie nowoczesną remizę 
strażacką.                                                                   ¢
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O ś w i a t o w e  i n w e s t y c j e  s ą  w a ż n e  d l a  r a d z i e j o w i c k i e g o  s a m o r z ą d u 

Gmina Radziejowice otRzymała wspaRcie 
W poniedziałek, 6 czerwca Wójt Gminy Urszula Ciężka przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marleny Górniewskiej, pod-
pisała umowy z wicemarszałkiem Województwa Mazowieckie-
go, Wiesławem Raboszukiem, na zadania związane z ochroną 
powietrza i klimatu oraz wsparciem dla sołectw. Gmina Ra-
dziejowice otrzyma łącznie 125.585 złotych dofinansowania.

Dużą inwestycją oświatowo-sportową w Gminie Ra-
dziejowice jest budowa obiektu sportowego przy Szkole 
Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radzie-
jowicach. To od lat oczekiwane przedsięwzięcie ma zostać 
zakończone do 31 lipca tego roku.

pięknieje otoczenie szkoły w Radziejowicach

Pierwszym zadaniem będzie budo- 
wa oświetlenie zewnętrznego  

z własnym zasilaniem na terenie Gminy 
Radziejowice – z dofinansowaniem w wyso-
kości 92.590 zł. Na kontrole przestrzegania 
przepisów uchwały antysmogowej na tere-
nie Gminy Radziejowice pozyskano 6 995 zł. 
Po 10.000 zł na swoje pomysły inwestycyjne 
otrzymają trzy sołectwa: Adamów Wieś, 
Krzyżówka i Nowe Budy.

Adamów-Wieś otrzyma pieniądze 
na urządzenie placu sołeckiego w swojej 
miejscowości. Po tym dofinansowaniu 
teren wzbogaci się o wiatę rekreacyjną. 
W Krzyżówce i Nowych Budach kwoty 
po 10.000 złotych zostaną przeznaczone 
na zainstalowanie oświetlenia ulicznego  
w postaci lamp solarnych. Taka inwestycja 
będzie miała wpływ na oszczędności, jak  
i  na bezpieczeńst wo mieszkańców. 

– Takie niewielkie środki na inwestycje so-
łeckie również cieszą nas samorządowców, 
jak i środowiska lokalne, gdzie są kiero-
wane. To wzmacnia poczucie wspólnoty  
i wiarę w to, że ludzie nie są zdani tylko sami 

na siebie, ale zawsze mogą liczyć na samo-
rząd gminny, jak i na władze Mazowsza… 
–powiedziała wójt Urszula Ciężka, odbiera-
jąc symboliczny czek na wspomniane pięć 
inwestycji, które zostaną zrealizowane dzię-

ki wsparciu ze strony samorządu Mazowsza.
Podczas spotkania z samorządowca-

mi Wicemarszałek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego  – Wiesław Raboszuk pod-
kreślał, że fundusze z  programów wsparcia 

Na terenie położonym przy Szkole Pod-
stawowej im. Władysława Rdzanowskiego 
w Radziejowicach, przy ulicy Kubickiego jest 
realizowane zadanie samorządowe: „Budowa 
przyszkolnego obiektu sportowego w  Ra-
dziejowicach”. Realizacja tego oświatowego 
przedsięwzięcia obejmuje m.in:
¡  budowę boiska wielofunkcyjnego do 

gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, siatkówkę, 
tenisa ziemnego, oraz do gry w koszykówkę  
o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej;
¡  wykonanie prostej trzytorowej bież-

ni (połączonej ze skocznią do skoku w dal)  
o długości 80 m o bezpiecznej nawierzchni 
poliuretanowej;
¡ powstaną dwie trybuny;
¡ budowę chodników;
¡ przebudowę schodów wejściowych do 

sali gimnastycznej;
¡ wykonanie odwodnienia terenu;
¡  wykonanie nowej nawierzchni drogi 

dojazdowej;

¡ wykonanie opaski żwirowej od północ-
nej strony budynku sali gimnastycznej;
¡  montaż piłkochwytów, oświetlenia  

i ogrodzenia obiektu, stojaków na rowery, ła-
wek i koszy na śmieci.

Wartość kosztorysowa inwestycji wy-
nosiła 1.317.000 złotych. Po postępowaniu 
przetargowym na wyłonienie wykonawcy 
przedmiotowego zadania okazało się, że zre-
alizowanie tego zadania będzie możliwe za 
zbliżoną kwotę.

Na realizację w/w zadania Gmina Radzie-
jowice otrzymała dofinansowanie, w wyso-
kości 290.700 złotych ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Progra-
mu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 
– Sportowa Polska – edycja 2020. 

Już od wielu lat infrastruktura oświatowa 
zawsze była oczkiem w głowie władz Gminy 
Radziejowice. Jak widać po tej skali inwestycji 
– tak  jest dalej i jak się okazuje w samorzą-
dzie wciąż niemało mają do zrobienia w tym 
zakresie. 

Zgodnie z planami inwestycyjnymi zakoń-
czenie tego samorządowego zadania nastąpi 
do końca lipca tego roku.

Na budowie boiska wielofunkcyjnego 
trwają intensywne prace, a wykonawcy nie 
mają wątpliwości, że w ciągu najbliższego 
miesiąca to zadanie zostanie wykonane. 

Dopiero teraz okazało się, jak ciekawy  
i atrakcyjny teren znajdował się za radziejo-
wicką szkołą. Dzisiaj widzimy, że w miejscu 
chaszczy, które były tam od zawsze – przy 
leniwie płynącej rzeczce – powstaje prze-
strzenna infrastruktura sportowa, a za nią 
rozciąga się dębowy las. Ten obiekt spor-
towy będzie dużą wartością dodaną do tej 
najnowszej placówki oświatowej w Gminie 
Radziejowice.                                                      ¢

kierowane z samorządu mazowieckiego 
pozwalają  realizować projekty, które przy-
czyniają się do polepszenia jakości życia 
mieszkańców. W trudnych czasach samo-
rząd Mazowsza na miarę swoich możliwości 
udziela coraz większego wsparcia dla samo-
rządów miejskich i gminnych.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Mirosław Adam 
Orliński zaznaczył, że Samorząd Mazowsza 
tworzy coraz szerszy wachlarz przedsięwzięć 
kierowanych do wielu środowisk lokalnych. 
Podkreślając, jak jest to ogromne wsparcie, 
dla lokalnych samorządów ze strony ma-
zowieckich programów dobrze służących 
lokalnym społecznościom.                             ¢                                    
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W środę  22 czerwca, odbyły się obrady Rady Gminy w Radziejowicach, podczas których przyjęto trzy bardzo ważne uchwały. 
W pierwszej zaakceptowano „Raport o stanie gminy za rok 2021” – było to równocześnie udzielenie wotum zaufania dla Wójta 
Gminy Urszuli Ciężkiej. W dwóch kolejnych dokumentach głosowano nad zrealizowaniem uchwały budżetowej w roku 2021  
i nad najważniejszym dokumentem – o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy. Gminna Komisja Rewizyjna rekomendowała 
udzielenie pani wójt absolutorium. Budżet gminy i zadania z niego wynikające, były realizowane w szczególnych warunkach, 
jakie mieliśmy w – trwającym od marca 2020 roku – stanie zagrożenia epidemicznego.  Okazuje się, że pomimo tego wszystkie 
samorządowe zadania zostały wykonane, a Regionalna Izba Obrachunkowa do stanu finansów publicznych i poprawności go-
spodarowania nimi nie wniosła uwag i zastrzeżeń. 

W roku 2021 dali radę i zasłużyli na braWa

Przyjęto raport i udzielono 
wotum zaufania

Podczas sesji absolutoryjnej jednym z waż- 
nych zadań dla  Wójta Gminy Radziejowice  
– Urszuli Ciężkiej było przedstawienie informa-
cji, jakie zostały zawarte w „Raporcie o Stanie 
Gminy Radziejowice za Rok 2021”. W ponad 
półgodzinnym wystąpieniu Pani Wójt zapre-
zentowała radnym i mieszkańcom wszystkie 
istotne informacje o ich gminnie – realizacji 
inwestycji oraz wypełnianiu szeregu zadań słu- 
żących mieszkańcom. Jednym z ważnych obo- 
wiązków ciążących na Urzędzie Gminy w Ra-
dziejowicach jest realizacja uchwał samorzą-
dowych. W roku 2021 – z 87 uchwał podjętych 
przez radnych, do końca minionego roku zreali-
zowano – 67, a 19 jest w trakcie realizacji, przy 
trzech uchylonych w części lub całości. Wójt 
Urszula Ciężka w swoim wystąpieniu podkreśli-
ła, że coraz większe środki finansowe są prze-
znaczane na zadania oświatowe, w roku 2021 
przekroczyły one kwotę 15 milionów złotych, 
a subwencja oświatowa z budżetu państwa 
te wydatki pokryła w wysokości 54,39 proc.  
i w budżecie gminy należało wygospodarować 
około 7 milionów na prowadzenie zadań edu-
kacyjnych i inwestycje w placówkach oświato-
wych. W trzech szkołach na terenie gminy we 
wrześniu 2021 roku naukę podjęło 747 uczniów: 
633 – uczęszcza do szkół podstawowych,  
a 114 do oddziałów przedszkolnych w szkołach. 
Gmina z dochodów własnych na prowadzenie 
przedszkola, do którego uczęszcza niespełna 
200 dzieci – w roku 2021 przeznaczyła ponad 
2,7 mln. zł. Wójt Urszula Ciężka podkreślała, 
jak ważnym jest stworzenie najmłodszym 
mieszkańcom dobrego startu do przyszłości. 
Z Raportu wynika, że w minionym roku reali-
zowano wiele ważnych projektów unijnych 
i innych programów w szkołach i przedszkolu, 
których organem prowadzącym jest Gmina 
Radziejowice. W roku 2021 rozpoczęła się re-

alizacja dwóch dużych inwestycji dotyczących: 
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kuklówce 
Radziejowickiej oraz budowa przyszkolnego 
obiektu sportowego  w Radziejowicach. Łącz-
nie na te cele przeznaczono w roku 2021 ponad 
3 miliony złotych. Wójt Urszula Ciężka mówiła 
także o działalności samorządowej, związanej  
z kulturą i sportem, a także pokrótce przed-
stawiła najważniejsze wydarzenia w tej sfe-
rze, m.in. „Święto Chleba” w Radziejowicach, 
uczczenie 103 rocznicy odzyskania Niepodle-
głości przez Polską

Do dyskusji nad raportem o stanie gminy 
Radziejowice za rok 2021 - nie zgłosił się nikt 
z mieszkańców. 

Za przyjęcie Raportu o stanie gminy za rok 
2019 i udzieleniem wójt Urszuli Ciężkiej wotum 
zaufania głosowało 10 radnych – przy jednej 
osobie wstrzymującej się.

 
W sumie dobry rok 

budżetowy
Skarbnik gminy Marlena Górniewska, 

przedstawiła radnym realizację wykonania 
uchwały budżetowej za rok 2021 oraz sprawoz- 
danie finansowe gminy Radziejowice. W do-
kumentach pokazano, że pomimo trudnej 
sytuacji epidemicznej zostały zrealizowane 
dochody bieżące na poziomie 103 proc. – 
na planowane 45.677.743 zł, do gminne-
go budżetu wpłynęły środki w wysokości 
– 47.046.794 zł. W roku 2021 planowano 
wydatki w wysokości 49.251.268 zł., jednak 
zrealizowano je na poziomie 93,22 procent 
– wydając 45.910.004 zł. Było to związane  
z ograniczeniem zakresu zadań inwestycyjnych 
i sytuacją gospodarczą. Co spowodowało, że 
wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 
niewiele ponad pięć milinów złotych – co 
stanowi 80 proc. zakresu planowanych zadań. 
W tej sytuacji budżet zamknął się nadwyżką  
w kwocie 1.136.535 zł., które to środki są do 

wykorzystania w tego-
rocznym budżecie gminy.  
W roku 2021 – zgodnie 
z planem – gmina zacią-
gnęła kredyt w wysokości 
1.972.664 zł i pożyczkę  
w kwocie – 471.000 zł. 
Zostały także spłacone 
raty zobowiązań wcze-
śniejszych kredytów  
i pożyczek na łączną 
kwotę – 1.092.664 zł. Na 
koniec minionego roku 
samorząd posiadał zo-

bowiązania finansowe w wysokości 16.613.636 
zł., co stanowiło 35,31 proc. wykonanych docho-
dów ogółem i ten wskaźnik był niższy od tego  
z końca roku 2020, kiedy wynosił – 36,23 proc..

9 absolutorium 
dla pani wójt

Wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójt 
Urszuli Ciężkiej przedstawiła przewodnicząca 
Gminnej Komisji Rewizyjnej Barbara Michałow-
ska  Również Regionalna Izba nie wniosła uwag 
do realizacji budżetu Gminy Radziejowice za rok 
2021.  Realizacja Uchwały Budżetowej za rok 
2021 została zaakceptowana przez 9 radnych przy  
1 przeciwnym i 1 wstrzymującym. Również 
takim samym stosunkiem głosów Wójt Gminy 
Radziejowice Urszula Ciężka otrzymała absolu-
torium.

–…Miniony rok nie był łatwym czasem, ale 
dzięki wytężonej pracy i  wzajemnemu się wspie-
raniu poradziliśmy sobie. Dziękuję radnym, że do-
cenili te nasze wspólne starania. Podziękowania 
kieruję do mojego zastępcy Artura Jankowskiego, 
skarbnik Marleny Górniewskiej, jak i do wszystkich 
pracowników Urzędu Gminy w Radziejowicach za 

ich zaangażowanie w realizację naszych zadań 
samorządowych. Uważam, że w ubiegłym roku 
udało się nam wiele zrobić dla mieszkańców, ale 
myślę, że też i dla przyszłych pokoleń… Z naszej 
wieloletniej prognozy finansowej wynika, że jest 
wiele do zrobienia… W tym wszystkim najważ-
niejsze jest to, abyśmy spełniali marzenia naszych 
społeczności, planowali i znajdowali pieniądze 
na realizacje tego wszystkiego…– mówiła wójt 
Urszula Ciężka, dla której było to udzielone  9 
absolutorium i czwarte wotum zaufania w jej 
karierze samorządowej.

Pani wójt, jej zastępcy i skarbnikowi oraz 
pracownikom Urzędu Gminy w Radziejowicach 
podziękowała przewodnicząca Grażyna Górka, 
życząc kolejnych sukcesów i dobrej współpracy. 
Podziękowania również zostały skierowane do 
środowiska oświatowego.

– W imieniu własnym, jak i pracowników 
naszego urzędu – dziękujemy Pani Wójt za ko-
lejny rok dowodzenia, przez duże „D”. Miniony 
rok obfitował w szereg niesprzyjających zdarzeń, 
ale wspólnie robiliśmy wszystko,  aby zapewnić 
sprawne funkcjonowanie naszej gminy… Razem 
robiliśmy wszystko, aby pokonywać problemy 
społeczne, gospodarcze i organizacyjne związane 
z pandemią, ale też i kadrowe w naszym urzędzie. 
Jak to się popularnie mówi, z tym wszystkim dali-
śmy sobie radę…– mówił Zastępca Wójta Gminy 
Radziejowice Artur Jankowski, a następnie wrę-
czył kwiaty: Wójt Urszuli Ciężkiej, Przewodniczą-
cej Grażynie Górka i Skarbnik Marlenie Górniew-
skiej. Były też brawa dla włodarzy gminy.        

                                                                               T.S.
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F a n t a s t y c z n y  „ D z i e ń  D z i e c k a ”  w  R a d z i e j o w i c a c h

Tego dnia każde dziecko znalazło swoją radość 
We wtorek 1 czerwca Gmina Radziejowice, Gminne Centrum Kultury „Powozownia” oraz Biblioteka w Radziejowicach za-

prosili dzieci z terenu Gminy Radziejowice na ich święto, na tradycyjny „Dzień Dziecka”. Świętowanie rozpoczęto od konkursu 
Mini Playback Show. Wielkim zainteresowaniem cieszył się ten powrót do programu telewizyjnego z lat dziewięćdziesiątych,  
w którym dzieci przebierały się naśladując swoich idolów i wykonywały ich piosenki z playbacku. Tego dnia każde dziecko które 
odwiedziło piknik, odbywający się w otoczeniu budynku radziejowickiej „Powozowni” w tym miejscu znalazło swoją radość  
i czuło się ważnym gościem tej imprezy. Nawet pochmurny dzień, podczas imprezy obdarował dzieci słoneczną pogodą.

W Radziejowicach „Dzień Dziecka” 
zawsze był pięknym i radosnym 

dniem dla wszystkich dzieci. Tak też było  
w środę, 1 czerwca na dziedzińcu Gminnego 
Centrum Kultury „Powozownia” w Radzie-
jowicach, gdzie przygotowano wspaniałą 
zabawę. Gospodarzem wydarzenia z okazji 
dziecięcego świętowania była dyrektor pla-
cówki Agnieszka Rybarczyk, a tajemniczą 
prowadzącą – Natalia Kuczyńska. Wśród 
świętujących dzieci i ich rodziców nie mogło 
zabraknąć włodarza gminy – Wójta Urszuli 
Ciężkiej. 

Dyrektor Agnieszka Rybarczyk otwie-
rając festyn z okazji „Dnia Dziecka”, przy-
pomniała historię tego święta, która sięga 
niespełna wieku. W Polsce po raz pierwszy 
takie święto odbyło się z inicjatywy Polskie-
go Komitetu Opieki nad Dzieckiem w roku 
1929. 1 czerwca, jako dzień celebrowania 
dzieciństwa zaproponowała w roku 1949 
Światowa Demokratyczna Federacja Kobiet, 
a pod koniec 1954 roku ONZ ustaliła Dzień 
Praw Dziecka, od tego czasu jest on „Dniem 
Dziecka” – obchodzonym 1 czerwca. Pani 
dyrektor składając życzenia dzieciom  
i wszystkim zebranym z uśmiechem powie-
działa: „…Żyj tak, aby każdy kolejny dzień 
był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj 
każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją 
z radością…”

W Konkursie Mini Playback Show wy-
stąpiło 14 artystycznie uzdolnionych uczest-
ników. Na scenie radziejowickiej „Powo-
zowni” byli oklaskiwani: Maciej Będkowski, 
Małgorzata Kuran, Oliwia Wojtczak, Marce-
lina Frączkiewicz, Iga Komorniczak i Nikola 
Komorniczak, Aleksandra Stasiw, Bartłomiej 
Lopong, Kornelia Rojek, Stanisław Wojdak, 
Fabian Witkowski, Wojtek Sumiński i Rozalia 
Banasiewicz. Występujący i naśladujących 
swoich scenicznych idoli robili to wspaniale 
i przy dużym aplauzie publiczności. Potem 

jurorzy nie mieli łatwego zadania, aby wy-
łonić najlepszych występujących. Zdecy-
dowano, że gwiazdą tego konkursu będzie 
Oliwia Wojtczak, drugie miejsce przyznano 
Marcelinie Frączkiewicz, a trzecie Fabianowi 
Witkowskiemu. Wyróżniono Igę i Nikolę Ko-
morniczak. Nagrody wręczyła wójt Urszula 
Ciężka, która złożyła serdeczne życzenia 
wszystkim dzieciom z Gminy Radziejowice, 
życząc dużo zdrowia, radości i wspaniałych 
zbliżających się wakacji.

W środę 1 czerwca na terenie wokół 
radziejowickiej „Powozowni” tętniło życie. 
Pojawiło się bardzo dużo dzieci ze szkół  
z: Radziejowic, Kuklówki Radziejowickiej  
i Korytowa A.   

Przyszli ze swoim rodzicami, aby świę-
tować „Dzień Dziecka” i skorzystać z przygo-
towanych darmowych atrakcji, których było 
co niemiara. Milusińscy z radością szaleli na 
dmuchańcach - zjeżdżalniach, torze prze-
szkód i w zamku. Nie brakowało chętnych 

na smakowity słodki poczęstunek i wyśmie-
nite napoje. Nie mogło zabraknąć malowa-
nia buziek, tatuaży brokatowych i kręcenia 
balonów i do tych stoisk ustawiła się długa 
kolejka. Były też warsztaty artystyczne przy-
gotowane przez pracowników ”Powozowni”. 

Do udziału w animacjach wielu form zabawy 
i zajęć rekreacyjnych przygotowanych przez 
Darię Doleżyczek, nie trzeba było namawiać 
dzieci. Róg Dębowego Liścia prowadził 
zawody strzelania z łuku. W tym dniu nie 
mogło zabraknąć strażaków z OSP w Ra-
dziejowicach i Korytowie. Tutaj były bardzo 
aktywne Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
– radziejowicka z prezesem i radnym Mar-
kiem Leja oraz radną i sołtysem z Korytowa 
– Pauliną Partyką. Został przygotowany tor 
przeszkód i wodna rywalizacja oraz strażac-
kie fontanny. Uczono także podstaw pierw-
szej pomocy, a dzieci z zainteresowaniem 
zwiedzały strażackie wozy bojowe. 

W budynku Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. Jana Pawła II w Radziejowicach było 
Książkowe Koło Fortuny i dla prawidłowo 
odpowiadających na pytania były nagrody 
w postaci ciekawych książek. Przygotowano 
także szereg atrakcji czytelniczych.  

To był fantastyczny „Dzień Dziecka” po 
dwóch latach przerwy związanej ze stanem 
epidemicznym. W tym dniu, pomimo desz-
czowego poranka, popołudnie było już sło-
neczne, aby świętujący swój „Dzień Dziecka” 
mieli jak najwięcej radości.                            ¢
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Świątecznie podsumowano koła zainteresowań
W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  

w Korytowie A z okazji „Dnia Mamy”, ale też i niedługo później 
przypadającego świętowania związanego z „Dniem Dziecka” 
został zaprezentowany ciekawy spektakl. Został on przygoto-
wany przez Alicję Kaperę, która prowadzi dwa kółka zaintere-
sowań – język niemiecki oraz muzykę – naukę gry na pianinie. 

„dzień dziecka” w adamowie wsi

Na podsumowanie całorocznej pracy 
tych kół zainteresowań zostały przygoto-
wane dwa występy artystyczne. Uczniowie 
z klas 4a i 4b , wystąpili w przedstawieniu 
– Im Restaurant „Wurst und Gurke’’. Wzbu-
dziło ono duże zainteresowanie, a i jego 
treść była pouczająca. Do restauracji ,, Kieł-
basa i ogórek” przybyła rodzina Frost – po 
polsku Mróz. Zamówili smaczne potrawy, 
ale były one bardzo niezdrowe. Następnym 
gościem okazał się Koziołek Matołek, który 
dla odmiany poprosił o zdrową kapustę  
i marchewki. Nagle zjawia się Magda Gessler 
z reporterem. Słynna restauratorka jest obu-

rzona niezdrowym odżywianiem gości, więc 
robi kuchenne rewolucje… Przedstawieniu 
towarzyszyło śpiewane piosenek w języku 
niemieckim.

Zaraz po przedstawieniu odbył się mu-
zyczny „Koncert dla Mamy”.

Uczniowie kółka muzycznego zagrali 
m.in utwory na cztery ręce z nauczycielem, 
pokazano również dawne tańce .

Widownią w tych dwóch uczniowskich 
spektaklach byli rodzice uczniów, nie zabra-
kło także dyrektor Elżbiety Błażejewskiej 
oraz uczniów z całej szkoły.                                 KA

W Szkole Podstawowej w Kuklówce 
Radziejowickiej im. Józefa Chełmońskiego 
„Dzień Dziecka” był fantastyczny, co podkre-
ślały rozradowane dzieci, ale też ich rodzice  
i opiekunowie. – To był udany dzień, a radość 
i uśmiech dzieci były dla nas wszystkich naj-
lepszą zapłatą za zaangażowanie... – mówiła 
dyrektor Sylwia Król.  

W tym dniu, w szkole noszące imię jed-
nego z najsłynniejszych malarzy – Józefa 
Chełmońskiego został zorganizowany ple-
ner artystów z Grupy Malarskiej „Powozow-
nia”, której liderem jest Hanna Gancarczyk. 
Było też szereg innych zajęć artystycznych  
w których widzieliśmy wspaniałe kreacje ak-
torskie oraz prezentowano swoje zdolności 
wokalne i artystyczne.

Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji 
takich, jak malowanie twarzy, zawody re-
kreacyjno-sportowe, nie zabrakło dmuchań-

ców, ale też możliwości sprawdzenia swoich 
zdolności podczas warsztatów plastycznych. 
W  tym świętowaniu przygotowanym  
z myślą o uczniach kuklowskiej szkoły  
– dużą rolę odegrali harcerze z jaktorowskiej 
10 DH organizując gry i zabawy dla swoich 
młodszych koleżanek i kolegów. 

At. Foto SP w Kuklówce

W niedzielę – 5 czerwca najmłodsi miesz-
kańcy Adamowa Wsi wzięli udział w wielkim 
pikniku zorganizowanym z okazji „Dnia Dziec-
ka”. Na placu sołeckim pojawiło się wiele dzieci  

z Adamowa Wsi i z okolicznych miejscowości, 
aby wspólnie świętować i korzystać z boga-
tej oferty przygotowanej przez Radę Sołecką  
z sołtysem Grzegorzem Wicińskim i przez Koło 

w kuklówce dzieci były szczęŚliwe

Gospodyń Wiejskich w tej miejscowości. Pa-
nie z KGW przygotowały wiele wyśmienitych 
smakołyków, którymi częstowano dzieci  
i dorosłych uczestników pikniku sołeckiego. 
Pan sołtys i wspomagający go społecznicy 
zapełnili sołecki plac dmuchańcami i innymi 
atrakcjami. Harcerze z Kuklówki Radziejo-
wickiej zapewnili dzieciom animacje i dużo 
dobrej zabawy – było bardzo radośnie.

– Dziękujemy wszystkim, którzy wzię-
li udział w naszym wczorajszym pikniku. 
Dziękujemy za wspólną zabawę oraz za miłe 
słowa, których nie szczędziliście organiza-
torom. Zapraszamy do nas na kolejne tego 
typu wydarzenia, które z pewnością będziemy 
organizować…– powiedział sołtys Grzegorz 
Wiciński.

At foto Sołectwo Adamów Wieś
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W sobotę 21 maja, w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach odbyło 
się świętowanie z okazji „Dnia Mamy”. Uroczystość z udziałem licznej, ponad stuosobowej pu-
bliczności umilił Chór GAUDEAMUS z radziejowickiej „Powozowni”, który swój przepiękny kon-
cert  pod dyrygenturą Barbary Paszkiewicz rozpoczął od najbardziej sentymentalnego utworu 
„Mamo – List do matki” – przy akompaniamencie Roberta Dziekańskiego. Po części artystycz-
nej powitani zostali członkowie Grupy Malarskiej „Powozownia” z liderką Hanną Gancarczyk.  
W tym dniu mogliśmy podziwiać dzieła malarskie 46 artystów.

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

, , D z i e ń  M a m y ” w  C e n t r u m  K u l t u r y  P o w o z o w n i a

AmbAsAdorkA polszczyzny wśród dzieci

mAtkA to nAjpiękniejsze słowo świAtA

W piątek 13 maja, Biblioteka Gminna  
 im. Jana Pawła II w Radziejowicach, w mu-
rach starej szkoły podstawowej zorganizowa-
ła spotkanie z Agnieszką Frączek. Gość spo-
tkania jest doktorem nauk humanistycznych 
na Uniwersytecie Warszawskim – germanist-
ką i leksykografem. Pani Agnieszka w swoim 
dorobku naukowym ma również zredagowa-
nie „Wielkiego słownika polsko-niemieckiego 
PWN”. Jest autorką książek i opowiadań dla 
dzieci, w tym lektur szkolnych. Wśród tytu-
łów pozycji książkowych dla dzieci możemy 
znaleźć m.in.: „Rany Julek! O tym, jak Julian 
Tuwim został poetą”. W roku 2019 otrzyma-
ła tytuł „Ambasadora Polszczyzny Dziecięcej  
i Młodzieżowej”.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 
młodszych ze szkół z terenu Gminy Radziejo-

wice: Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Rdzanowskiego w Radziejowicach, Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego  
w Kuklówce Radziejowickiej i Szkoły Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyńskiego  
w Korytowie. Pisarka opowiedziała uczniom 
o swoim dzieciństwie, które w przyszłości 
również przełożyło się jej twórczość. Uczest-
nicy spotkania z zaciekawieniem słuchali 
opowieści, a już w ich trakcie była lawina py-
tań ze strony zaciekawionych uczniów. Pani 
Agnieszka – ku radości dzieci, szczegółowo  
i cierpliwie odpowiadała na zadawane py-
tania. W podziękowaniu za ten tak ciekawie 
spędzony czas uczniowie wręczyli pisarce bu-
kiet kwiatów. Można było także zakupić książ-
ki Agnieszki Frączek, które były podpisywane 
przez autorkę.                                                         Ta

– „Mama – to najpiękniejsze słowo  
w językach świata. Matka – to słowo, które 
oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie 
zdradza, to słowo, które oznacza wierność, 
oznacza też wielką ofiarę, nawet do śmierci, 
dla dobra dziecka” – tymi słowami powitała 
zebranych dyrektor Agnieszka Rybarczyk. 
Gospodarz świętowania „Dnia Matki” w ra-
dziejowickiej „Powozowni” przypomniała, że 
początki tego święta sięgają czasów staro-
żytnych Greków i Rzymian. Wówczas kultem 
otaczano matki-boginie, symbole płodności 
i urodzaju. Obecnie w Polsce święto to przy-
pada 26 maja. W tym dniu mamy są obda-
rowywane laurkami, kwiatami oraz różnego 
rodzaju prezentami przez dzieci. – Święto 
to ma na celu okazanie matkom szacunku, 
miłości i podziękowania za trud włożony  
w wychowanie…– mówiła dyrektor radzie-
jowickiej „Powozowni”.  

Część artystyczną rozpoczął Chór GAU-
DEAMUS pod dyrygenturą Barbary Pasz-
kiewicz z radziejowickiej „Powozowni” od 
utworu „Mamo – list do matki”, a podczas 
kilkudziesięciominutowego koncertu m.in. 
usłyszeliśmy: Żurawie”, „Dwa serduszka”, 
„La Sanduga” . Był to przepiękny koncert 
uroczych kobiet śpiewających na trzy głosy, 
lokujące się pomiędzy sopranem i altem.

Pomiędzy poszczególnymi utworami 
wiersze recytowali pracownicy radziejowic-
kiej „Powozowni”, a rozpoczęła Agnieszka 
Rybarczyk od wiersza: „Jak kochać mamę” 
– Władysława Bełza. Swoje recytacje pre-
zentowali także: Aleksandra Rakowska, 
Katarzyna Konca, Natalia Kuczyńska i Alicja 
Kuran, która przedstawiła wiersz swojego 
autorstwa.

Finałem koncertu był utwór Roberta 
Dziekańskiego – „Nie ma jak u mamy”, który 
w tym dniu akompaniował Chórowi  GAU-
DEAMUS.

Po zakończeniu części artystycznej doty-
czącej „Dnia Matki” została powitana Grupa 
Malarska „Powozownia”, której członkowie 
i osoby z nimi zaprzyjaźnione prezentowali 
na ścianach sali widowiskowej swoje obrazy. 

Było to prace aż 46 uczestników i blisko 200 
ich obrazów, a tak duże wystawy na terenie 
Mazowsza Zachodniego najczęściej są organi-
zowane  w Radziejowicach. Liderka radziejo-
wickich artystów – malarzy, Hanna Gancar-
czyk skromnie przyznała, że większość tych 
obrazów powstała podczas zajęć malarskich 
prowadzonych w pracowni GCK „Powozow-
nia”. Obecnie na zajęcia malarskie, również są  
to udziały w plenerach – uczęszczają 33 oso- 
by. Jeśli chodzi o plenery to tegoroczne są 

zaplanowane w: Pałacowym Parku w Radzie-
jowicach, Adamowiźnie, w stolicy, w Zako-
panem, a w październiku jest zaplanowana 
wystawa w żyrardowskiej „Resursie” podsu-
mowująca sezon malarski. Wśród obrazów tej 
wystawy były też i te, które symbolizowały 
postać matki – radosnej, ale też i zatroskanej. 

W tym dniu w Gminnym Centrum Kul-
tury „Powozownia” w Radziejowicach” czuło 
się sympatyczną atmosferę i radosny rytm 
bijących serc.                                                         T.S.
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ŻYCZENIA GMINY RADZIEJOWICE SPEŁNIŁY SIĘ

MICHAŁ LIDEREM WIEDZY TURYSTYCZNEJ NA MAZOWSZU

POWIATOWI WICEMISTRZOWIE RUCHU DROGOWEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie niedawno obcho-
dziło jubileusz 25-lecia. Podczas tej uroczystości Gminę Radziejowice repre-
zentowała wójt Urszula Ciężka. Z żyrardowską spółka samorządową, Gmina 
Radziejowice współpracuje od bardzo dawna i jest to efektywna współpraca, 
dobrze służąca mieszkańcom gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
jak i zagospodarowania odpadów.  

W Osadzie Puszczańskiej PTTK w Tułowicach podsumowano II Mazowiecki Internetowy Kon-
kurs Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej. Już kolejny rok o dużym sukcesie mogą mówić ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach.  

Pod koniec kwietnia odbywał się Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju „Wiedzy 
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym 2022”. Jego organizatorem i gospodarzem była Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie.

J u b i l e u s z  2 5 - l e c i a  P G K  Ż y r a r d ó w

W liście gratulacyjnym odczytanym 
przez Wójt Urszulę Ciężką podczas Jubile-
uszowej Gali 25-lecia PGK Żyrardów zebrani 
usłyszeli: „Gratuluję Zarządowi PGK Żyrar-
dów oraz wszystkim osobom zaangażo-
wanym w realizację misji Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie, po-
legającej na świadczeniu usług w zakresie 
użyteczności publicznej w zakresie gospo-
darki wodno-ściekowej i utrzymania czy-
stości – między innymi i na terenie Gminy 

Radziejowice. Działalność PGK Żyrardów jest 
niezwykle ważna dla osób � zycznych i praw-
nych, organizacji społecznych i rządowych, 
na których rzecz spółka prowadzi swoje 
zadania. Robi to poprzez podejmowanie 
inicjatyw rozwojowych, wdrażanie nowo-
czesnych technologii, a przede wszystkim 
poprawianie jakości życia lokalnej społecz-
ności. Życzę siły do dalszej aktywnej dzia-
łalności oraz wytrwałości w podejmowaniu 
działań, które wpłyną na poprawę kondycji 

naszego środowiska i będą stanowiły dla 
przedsiębiorstwa źródło satysfakcji w reali-
zacji waszej misji społecznej” – W imieniu 
mieszkańców Gminy Radziejowice bardzo 
dziękuję za zamknięcie wysypiska odpadów 
w Słabomierzu-Krzyżówce i jego zrekultywo-
wanie, a teraz przez długie lata monitorujmy 
to miejsce... – dodała pani wójt. –...Cieszę 
się, że PGK Żyrardów może pochwalić się tak 
wieloma sukcesami - myślę, że i my – jako 
Gmina Radziejowice również się do tego przy-

W II Mazowiecki Internetowy Konkurs 
Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej wzięło 
udział troje uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach. 
W kategorii szkół podstawowych Michał 
Sobiecki zajął I miejsce, natomiast IV miej-
sce zajął Piotr Jeziorek. Zo� a Tomaszewska 
otrzymała dyplom za udział w konkursie.

Michał Sobiecki zajął również I miejsce 
w teście wiedzy turystyczno-topogra� cznej, 

Uczniowie, którzy brali udział w konkursie 
musieli zmierzyć się z dwoma testami teore-
tycznymi, które składały się z 25 pytań z prawa 
o ruchu drogowym, oraz z 15 pytań ze znajo-
mości zasad poruszania się na skrzyżowaniach.

                             Gminę Radziejowi-
      ce reprezentowała 

drużyna ze Szkoły 
Podstawowej  im. 

Kornela Makuszyń-
skiego z Korytowa A, 

w składzie: Nikola Wło-
darska, Martyna Kwa-

śniewska, Borys Czuj, Miłosz 
Kołodziejski, a ich opiekunem była 
Izabella Maleńczuk.

W klasyfikacji końcowej 
w grupie I (klasy 4 – 6) ucznio-

wie z Korytowa A zajęli II 
miejsce.

Zwycięskie drużyny 
otrzymały puchary, a wszy-
scy uczestnicy dyplomy 
i upominki.                                        J.K.

 

 

czyniamy... Przed pięcioma lat podczas jubile-
uszu 20-lecia podarowałam Pani Prezes sym-
boliczną złotą rybką i myślę, że ona również 
wam pomogła w spełnianiu wielu życzeń... 
Dzisiaj przekazuję Pani Prezes taki specjalny 
barometr, który będzie informował o dobrej 
pogodzie i ostrzegał przed niepogodą. Życzę 
wszystkiego dobrego dla całej spółki... – takie 
życzenia przekazała Wójt Urszula Ciężka dla 
PGK Żyrardów - w dniu jubileuszu 25-lecia.

T.
 

natomiast w teście wiedzy krajoznawczej 
Michał zajął II miejsce, a III miejsce Piotr 
Jeziorek.

W Młodzieżowym Konkursie Krajo-
znawczym Województwa Mazowieckiego 
„Poznajemy Ojcowiznę” Michał Sobiecki za 
prezentację o Władysławie Rdzanowskim 
zdobył III miejsce.

To ogromny sukces uczniów klasy VIIB, 
którzy do wojewódzkiego etapu zostali 
przygotowani przez Grażynę Haude.

Po wręczeniu nagród uczniowie zwie-
dzili kościół obronny w Brochowie oraz 
pojechali do Muzeum Kolei Wąskotorowej 
w Sochaczewie.                                                  RT

o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym 2022”. Jego organizatorem i gospodarzem była Szko-
      ce reprezentowała 

drużyna ze Szkoły 
Podstawowej  im. 

Kornela Makuszyń-
skiego z Korytowa A, 

w składzie: Nikola Wło-
darska, Martyna Kwa-

śniewska, Borys Czuj, Miłosz 
Kołodziejski, a ich opiekunem była 
Izabella Maleńczuk.

W klasyfikacji końcowej 
w grupie I (klasy 4 – 6) ucznio-

wie z Korytowa A zajęli II 
miejsce.

Zwycięskie drużyny 
otrzymały puchary, a wszy-
scy uczestnicy dyplomy 
i upominki.                                        
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W  R a d z i e j o w i c a c h  b y ł o  p a t r i o t y c z n e  i  s t r a ż a c k i e  ś w i ę t o w a n i e 

Rocznica Konstytucji 3 Maja i „Dzień stRażaKa”

życzenia Dla wszystKich stRażaKów

W Gminie Radziejowice – Święto Konstytucji 3 Maja zawsze było ważnym patriotycznym wydarzeniem i z należytym 
szacunkiem obchodzonym. W tym roku, w Radziejowicach uroczystości tego narodowego święta, w 231 rocznice ustana-
wiania pierwszego w ówczesnej Europie dokumentu konstytucyjnych praw i obowiązków – zostały połączone z „Dniem 
Strażaka”, który przypada 4 maja w dzień imienin świętego Floriana. 

Uroczystości związane z Powiatowym Dniem Strażaka - w tym roku odbyły się 27 maja 
na Placu Jana Pawła II w Żyrardowie. Wzięły w niej udział jednostki OSP z Gminy Radzie-
jowice, a więc druhny i druhowie z: Radziejowic, Korytowa i Kuklówki Zarzecznej.

W dniu 3 maja mszę świętą w in- 
tencji Ojczyzny odprawił pro-

boszcz radziejowickiej parafii pw. św. Ka-
zimierza ks. prałat Henryk Andrzejewski. 
Duchowny w eucharystii mówił o długiej  
i trudnej drodze do wolnej Polski oraz  
o Konstytucji 3 Maja, która stała się sym-
bolem patriotyzmu i walki o niepodległość 
kraju. W uroczystości wzięli udział: Wójt 
Gminy Radziejowice – Urszula Ciężka, Prze-
wodnicząca Rady Gminy w Radziejowicach 
- Grażyna Górka, radni i mieszkańcy Radzie-
jowic oraz okolicznych miejscowości. Licznie 
przybyli strażacy z: Radziejowic, Korytowa  
i Kuklówki Zarzecznej z prezes Zarządu 
Gminnego OSP Ewą Plewką, a także preze-
sami jednostek: Markiem Leja, Tomaszem 
Rokwiszem i Krzysztofem Młynarskim. 
W uroczystości kościelnej uczestniczyły: 
Agnieszka Rybarczyk – GCK „Powozownia” 
oraz dyrektorki szkół w: Korytowie, Ra-
dziejowicach i Kuklówce Radziejowickiej  
– Elżbieta Błażejewska, Żaneta Wesołowska 
i Sylwia Król. Uczestniczący w uroczystości 
otrzymali specjalnie przygotowane na tę 
okazją kotyliony, a dzieciom rozdawano pa-
triotyczne kolorowanki. Uroczystość uświet-
nił Chór Gaudeamus, prowadzony przez 
Barbarę Paszkiewicz.

Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejo-
wice – podziękowała zebranym za udział 
w mszy świętej z okazji 231 rocznicy Kon-
stytucji 3Maja i „Dnia Strażaka”. Padły także 
słowa podziękowania skierowane do miesz-
kańców za wywiązanie się z obywatelskie-
go obowiązku wywieszenia flag na swoich 
domach. Pani Wójt – w swojej wypowiedzi 
podkreśliła, że świętowanie Konstytucji 3 
Maja jest ważnym symbolem dla Polaków. 
Przypominała, że była to pierwsza w Europie 
i druga na świecie nowoczesna ustawa za-
sadnicza, a Konstytucja 3 Maja stała się sym-
bolem patriotyzmu i walki o niepodległość 
Polski. – …Konstytucja 3 Maja jest wyrazem 
siły i mądrości Polaków, a nie tylko zakurzo-
nym dokumentem z przeszłości. Przez wieki 

uczy pokolenia Polaków, że w różnorodności 
może być siła, a patriotyzm i troskę o Ojczyzną 
można wyrażać na wiele sposobów… – mó-
wiła Wójt Gminy Radziejowice. Zwracając 
się do strażaków m.in. powiedziała: – Na 
strażaków w naszej gminie zawsze możemy 
liczyć, nie tylko podczas działań ratowniczych. 
Im należą się wyjątkowe podziękowania i ży-
czenia, gdyż 4 maja obchodzą swoje święto 
„Dzień Strażaka”… Pragnę podziękować 
za ofiarność i trud, jaki wkładacie w wypeł-
nianie swoich obowiązków i za utrzymanie 
nieustannej gotowości  bojowej, by w każdej 
chwili stanąć na posterunku i nieść bezintere-
sowną pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki 
temu Ochotnicza Straż Pożarna w Gminie 
Radziejowice kojarzona jest z powszechnym 
szacunkiem społecznym, zaufaniem i poczu-
ciem bezpieczeństwa. Niech święty Florian  
– patron strażaków – otacza Was swoją 
opieką w wypełnianiu strażackich powinno-
ści. Niech każda akcja kończy się bezpiecznym 

powrotem, a służba, której się podjęliście, bę-
dzie źródłem ogromnej satysfakcji i poczucia 
dobrze spełnionego obowiązku. W myśl zasa-
dy: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek… 
– mówiła Urszula Ciężka życząc zebranym 
bezpiecznego i radosnego świętowania.

Na zakończenie uroczystości kościelnej 
i patriotycznej zostało wykonane wspólne 
zdjęcie strażaków i gości, do których wraz  
z proboszczem ks. prałatem Henrykiem An-
drzejewskim dołączył ks. prałat Waldemar 
Okurowski.                                                 ¢

Jednym z wystąpień podczas tej uro-
czystości były podziękowania Wójt Gminy 
Radziejowice – Urszuli Cięzkiej. … – Prze- 
kazuję wyrazy uznania wszystkim tym, którzy  
zawodowo i społecznie każdego dnia czuwają 
nad bezpieczeństwem Powiatu Żyrardowskie- 
go i Gminy Radziejowice narażając własne 
zdrowie i życie. Serdecznie dziękuję za życz-
liwość oraz trud włożony w zapewnienie 
bezpieczeństwa naszej „Małej Ojczyzny” i jej 
mieszkańców. Państwa wielkie zaangażo-
wanie, optymizm i charyzma mają ogromny 
wpływ na rozwój ochrony przeciwpożarowej 

na terenie Gminy Radziejowice i poczucie 
bezpieczeństwa naszych Mieszkańców.  
W ich imieniu, jak w swoim – pragnę po-
dziękować Panu Komendantowi starszemu 
brygadierowi Tomaszowi Cybul i strażakom 
z PSP Żyrardów za współpracę z naszymi 
jednostkami, za wspieranie ich inicjatyw oraz 
za merytoryczną i formalną pomoc przy reali-
zacji działań. Życzę Wam bezpiecznej służby, 
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, dużo 
siły i wytrwałości oraz powodzenia w życiu 
zawodowym i prywatnym  oraz realizacji 
waszych marzeń…– mówiła Wójt Urszula 

Ciężka podczas uroczystości Powiatowego 
Dnia Strażaka w Żyrardowie. 
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StaniSław Szymczak od 81 lat jeSt Strażakiem

Uhonorowano ambaSadora PolSkiej wSi

Honorowy prezes OSP w Radziejowicach, 97-letni Stanisław Szymczak – od 81 lat jest stra-
żakiem. Przyjęto go na ochotnika do straży pożarnej w wieku 16 lat i od tamtej pory aktywnie 
uczestniczył w życiu OSP Radziejowice. W latach 1965-1991 był prezesem i w tym okresie na-
stąpił wielki rozwój tej jednostki. Pan Stanisław jest szanowanym druhem, a w uznaniu jego 
zasług przyznano mu tytuł Honorowego Prezesa OSP w Radziejowicach. W niedzielę 8 maja  
w dniu imienin pana Stanisława, w jego domu rodzinnym było wielkie święto. Wzięła w nim 
udział Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice, a także druhowie z OSP w Radziejowicach 
z prezesem Markiem Leja.

– W straży jestem od najmłodszych lat, od 
dzieciaka. Kiedy we Wręczy zawiązali straż, wte-
dy miałem cztery lata i tam często przychodziłem. 
Potem nie mogłem się doczekać aż dostanę stra-
żacką legitymację. Wtedy przyjmowano od 18 
lat, ale dla mnie zrobiono wyjątek i stało się to 
dwa lata wcześniej. Co to była wtedy za radość 
i duma… – wspomina Stanisław Szymczak, 
strażak z 81-letnim stażem.

Stanisław Szymczak w swojej ochotni-
czej karierze strażackiej pełnił wiele funkcji 
społecznych. Najważniejszą z nich była ta  
w latach 1965-1991, kiedy był prezesem OSP 

w Radziejowicach. Wcześniej, zaraz po woj- 
nie pełnił funkcję prezesa straży w radziejowic-
kiej cegielni i to on doprowadził do tego, że staż 
zakładowa tego zakładu i radziejowicka OSP  
– połączyły się. Pan Stanisław wspominał czasy, 
kiedy do pożarów jeżdżono wozami konnymi.  
W tamtych latach było trudno o wszystko, 
sprzęt i odzież ochronną, a o samochodach 
strażackich to można było tylko sobie pomarzyć. 
Również niełatwo było pozyskać teren dla stra-
ży pod budowę remizy. Jednak prezes Stanisław 
Szymczak i ówcześni druhowie wykazali wiele 
determinacji i radziejowicka straż rozwijała się  

i kiedy trzeba było – zawsze zapewniano 
mieszkańcom ratunek. 

W niedzielne popołudnie druha Stanisła-
wa odwiedzili – Wójt Gminy Radziejowice Ur-
szula Ciężka i strażacy z OSP w Radziejowicach.  
Z prezesem Markiem Leja pojawili się druho-
wie: Roman Dybiński, Włodzimierz Mroczek, 
Bartłomiej Skuza, Rafał Szwed oraz Kazimierz 
Drążkiewicz. W uroczystości wzięli udział rów-
nież: ks. prałat Waldemar Okurowski, sołtys Ra-
dziejowic Zofia Leśniewska oraz inspektor UG  
w Radziejowicach Justyna Klimaszewska. 

Uroczystość rozpoczęła Wójt Gminy Ra-
dziejowice Urszula Ciężka, która w swoim liście 
gratulacyjnym skierowanym do zasłużonego 
strażackiego seniora m.in. napisała: „… Pragnę 
złożyć gratulacje z okazji odznaczenia Medalem 
Honorowym im. Bolesława Chomicza, który 
jest wyrazem uznania szczególnych zasług dla 
rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej. Wyrażam 
ogromną wdzięczność  dla Pana wieloletniej 
pracy w służbie drugiemu człowiekowi. Skła-
dam szczere życzenia dużo zdrowia oraz wszel-
kiej pomyślności…” Do listu dołączono prezent 
ze słodkościami.

Druhowie przyszli nie tylko z imieninowy-
mi kwiatami, ale też z przyznanym zasłużone-
mu strażakowi – Medalem Honorowym im.  
Bolesława Chomicza – najważniejszym odzna-
czeniem i wyróżnieniem dla członków OSP. Aktu 
wręczenia medalu i dyplomu podpisanego 
przez prezesa ZG ZOSP Waldemara Pawlaka  
– dokonał prezes Marek Leja. Pan Stanisław  
wcześniej był odznaczany Srebrnym i Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, a także  
Złotym Znakiem Związku, a więc posiada 
wszystkie najwyższe odznaczenia przewidziane  
dla strażackich druhów. – Druh Stanisław jest 
dla nas bardzo ważna postacią. Cieszymy się,  
kiedy odwiedza nas w strażackiej remizie i wtedy 
długo dyskutujemy o przeszłości, ale bardzo go 
interesuje co u nas słychać i jak sobie radzimy. 
Nasza strażnica zawsze była jego drugim domem, 
którego był jednym z budowniczych…– powie-
dział prezes Marek Leja.

Niedzielne popołudnie w siedlisku dru-
ha Stanisława Szymczaka było nie tylko dla 
niego ważnym wydarzeniem – wzruszeni  
i pełni uznania dla tego wyjątkowego człowieka 
byli również i goście. Była także krótka modli-
twa za zdrowie i pomyślność pana Stanisława 
i jego rodziny poprowadzona przez ks. Walde-
mara Okurowskiego. Zaśpiewano jubilatowi  
i zarazem solenizantowi 200 lat. 

W 6 1  r o c z n i c ę  ś m i e r c i  p o s ł a  J a n a  S i w c a

Przed niespełna rokiem w Ada-
mowie Wsi odbyła się szczególna 

uroczystość, mająca na celu uhonorowanie za-
służonego działacza ludowego, posła na Sejm  
w okresie II RP – Jana Siwca. Był to człowiek,  
który tak wiele wniósł w życiespołeczne i go- 
spodarcze i dlatego nazywano go „Ambasado-
rem Polskiej Wsi”. W miejscu, gdzie żył i praco-
wał została odsłonięta pamiątkowa tablica. W 
tej uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści 
oraz samorządowcy z marszałkiem Adamem 
Struzikiem na czele, biskup Piotr Jarecki oraz 
wnuk Tomasz Siwiec z rodziną oraz wielu gości 
i mieszkańcy. Inicjatorem i gospodarzem tego 

wydarzenia był działacz ludowy i samorządowy 
Kazimierz Drążkiewicz.

W tym roku również odbyły się uroczystości 
związane z uczczeniem pamięci posła Jana Siw- 
ca. Z tej okazji w kościele parafialnym w Ku-
klówce Radziejowickiej odbyła się msza św.  
celebrowana przez proboszcza ks. Andrzeja 
Sadowskiego. W uroczystości wzięli udział dy- 
rektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego Grzegorz Dobro- 
wolski, radny powiatu b. starosta Wojciech Szu- 
stakiewicz, zastępca wójta Gminy Radziejowice 
Artur Jankowski, dyrektor Biblioteki Miejsko- 
-Powiatowej w Żyrardowie – Jerzy Naziebło, 

Organizatorem uroczystości był Kazimierz 
Drążkiewicz. Po mszy złożono wieńce kwiatów 
na mogile posła Jana Siwca oraz jego rodziny. 

Niedawno Rada Gmina w Radziejowicach 
przyjęła uchwałę o uczczeniu pamięci posła 
Jana Siwca i nadaniu jego imienia rondu w Ra- 
dziejowicach pod trasą S8. Tablice z nazwą 
ronda zostały umieszczone przed obchodami 
61 rocznicy posła na Sejm II RP – Jana Siwca.   
                                                                                          T.
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Po odzyskaniu Niepodległości w dniu 11 listopada 1918 
roku, po władzy rosyjskiej odziedziczyliśmy miliony analfa-
betów. Ponad 2/3 dorosłych z tego zaboru nie potrafiło czytać  
i pisać. Stąd już 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Pił-
sudski wydał dekret o powszechnym obowiązku szkolnym, 
który dotyczył wszystkich dzieci do lat 14. Realizacja jego po-
stanowień była bardzo trudna, bo brakowało zarówno szkół, 
jak i nauczycieli. W powiecie błońskim udało się jednak stwo-
rzyć dość gęstą sieć szkół powszechnych. Aż 44 szkoły wiejskie 
były jednak jednoklasowe i zarazem o jednym nauczycielu, 
który jednocześnie prowadził lekcje na trzech lub czterech 
poziomach nauczania. 

S z k o l n i c t w o  w  g m i n i e  R a d z i e j o w i c e  w  l a t a c h  1 9 1 8 - 1 9 3 9

To były Trudne czasy dla kaganka oświaTy

Gmina Radziejowice  
– szkoły w 7 wsiach

Realizacja dekretu o powszechnym obo-
wiązku szkolnym na terenie gminy Radziejo-
wice nie była rzeczą łatwą. Nawet istniejąca 
od ponad stu lat szkoła w Radziejowicach 
nie miała własnego budynku. Druga szkoła 
początkowa znajdowała się we wsi Wręcza. 
Dzięki powszechnemu entuzjazmowi udało 
się zorganizować szkoły w dalszych pięciu 
wsiach. Były to: Chroboty, Kuklówka, Słabo-
mierz, Stare Budy Radziejowickie i Zboiska. 
Nawet w Żyrardowie, gdzie wprawdzie do-
rastało już drugie pokolenie, absolwentów 
szkół fabrycznych, trzeba było niektórych 
rodziców dopiero przekonać do korzyści 
płynących z ukończenia pełnej szkoły, a nie 
poprzestaniu na  umiejętności czytania, pi-
sania i rachowania, a co dopiero w okolicz-
nych wsiach. 

Lekcje odbywały się w wynajętych 
izbach, a nauczyciele zamieszkali w chału-
pach wiejskich, a ich działalność nie ograni-
czała się do nauczania. Często byli też człon-
kami, a nawet założycielami Ochotniczych 
Straży Pożarnych, wokół których organizo-
wali życie kulturalne danej wsi. Nauczycielki 
obok poczynań kulturalnych starały się 
kształtować nawyki higieny. Udzielały też 

pierwszej pomocy. Propagowały też zakła-
danie ogródków przydomowych. 

900 dzieci uczyło
20 nauczycieli

Według statystyk podawanych przez 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego w grudniu 1925 r. tylko 
szkoła w Radziejowicach była trzyklasowa, 
w której 4 nauczycieli uczyło 173 uczniów.  
W dwuklasówce we wsi Wręcza – 2 nauczy-
cieli uczyło 129 uczniów. Pozostałe 5 szkół 
było jednoklasówkami, w których 1 nauczy-
ciel uczył w jednej wynajętej izbie od 68  
– w Budach i do 79 uczniów w Chrobotach.

W następnych latach szkołę z Starych 
Bud Radziejowickich przeniesiono do po-
bliskich Nowych Bud, szkołę z Chrobot do 
Korytowa, a ze Zboisk do Gnojnej.

Na dzień 31 grudnia 1930 r. Minister-
stwo WRiOP podało następujące dane,  
z których wynika, że ok. 900 dzieci uczyło 20 
nauczycieli.

Budy Nowe – jednoklasówka o 1 na- 
uczycielu w wynajmowanej 1 izbie, 73 
uczniów podzielonych na 2 oddziały;

Gnojna – dwuklasówka o 2 nauczy-
cielach w wynajmowanych 2 izbach, 79 
uczniów podzielonych na 3 oddziały;

Korytów – jednoklasowa o 1 nauczy-
cielu w wynajmowanej 1 izbie, 82 uczniów 
podzielonych na 2 oddziały;

Kuklówka – trzyklasowa o 3 nauczy-
cielach w wynajmowanych 3 izbach, 208 
uczniów podzielonych na 6 oddziałów. Jed-
ną z nauczycielek była od 1932 r. Irena Hele-
na Sokołowska przeniesiona tu z Lutkówki;

Radziejowice – czteroklasowa o 5 
nauczycielach w 4 wynajmowanych izbach, 
221 uczniów podzielonych na 5 oddziałów;

Słabomierz – jednoklasowa o jednym 
nauczycielu w 1 wynajętej izbie, 68 uczniów 
podzielonych na dwa oddziały; wcześniej 
uczyła tu Zofia Kozak-Koprowska, która 
przeniosła się do żyrardowskiej „Dwójki”.

Wręcza – trzyklasowa o 3 nauczycie-
lach w wynajmowanych trzech izbach, 156 
uczniów podzielonych na 5 oddziałów.

Początki szkoły 
w Radziejowicach

Prawdopodobnie pierwsza szkoła w Ra-
dziejowicach powstała po 1815 r. za sprawą 
Józefa i Kazimierza hrabiów Krasińskich. 
Długi czas mieściła się w drewnianym bu-
dynku dworskim. Po uwłaszczeniu w 1864 
r. nauczycielom przydzielono dwu morgową 
działkę, którą użytkowali do 1935 r. W la-
tach siedemdziesiątych XIX w. dzieci służby 
folwarcznej i uwłaszczonych chłopów uczył 
Józef Sawicki, później nauczycielem był Bo-
lesław Malinowski.

Budowa szkoły 
w Radziejowicach

Od lat trzydziestych mimo trwającego 
kryzysu gospodarczego, narastała myśl  
o potrzebie zbudowania budynku szkol-
nego. Powstał Komitet Budowy Szkoły,  
w którym uczestniczyli m. in. wójt Bronisław 
Pindor, dziedzic majątku Gnojna, Henryk 
Bielecki i przyszły patron szkoły, nauczyciel 
Władysław Rdzanowski. Od razu powstały 
spory kompetencyjne. Gdzie i jak budować? 
Kuratorium nie chciało budowy na dotych-
czasowej działce ze względu na bliskość sta-

wu. Działkę udało się korzystnie zamienić  
z Krasińskimi, ale Kuratorium narzuciło plan 
typowego budynku szkolnego. Główny cię-
żar budowy spadł na gminę. W pierwszych 
dniach września 1938 r. szkoła została od-
dana do użytku. Radość z zakończenia inwe-
stycji szybko zatruł wójt, który zaanektował I 
piętro na swoje biuro. W rok później nastąpił 
najazd Niemiec hitlerowskich na Polskę. Już 
8 września żołnierze niemieccy rozstrzelali 
w Radziejowicach 4 całkowicie niewinnych, 
przypadkowych osób.

Lata okupacji
Niemcy wkraczając zajęli budynek 

szkolny, zamieniając go chwilowo w koszary 
wojskowe, niszcząc część umeblowania oraz 
paląc pomoce naukowe, bibliotekę i wszyst-
kie akta szkolne. .

W roku szkolnym 1940/41 budynek 
szkolny został zajęty przez okupantów,  
a zajęcia szkolne odbywały się w domu Jana 
Gratkowskiego - w dwóch izbach. W 1943 
r. kierownikiem szkoły tutejszej zostaje 
Władysław Rdzanowski. Największy kryzys 
z czasów okupacji szkoła przechodziła z po-
czątkiem roku szkolnego 1944/45. Powsta-
nie w stolicy, które wybuchło 1  sierpnia 
1944 r., sprawiło że całe Radziejowice z są-
siednimi wioskami były przepełnione ludno-
ścią z Warszawy i szkoła nie mogła rozpocząć 
zajęć z braku pomieszczenia. Kierownictwo 
szkoły zorganizowało komplety po 10 - 25 
uczniów i nie tylko w Radziejowicach, ale na 
Krzach Dużych i Adamów Parceli.

16 styczeń 1945 r. – dzień wyzwolenia 
Radziejowic. W opuszczonym przez Niem-
ców budynku szkolnym, od lutego szkoła 
rozpoczyna zajęcia. 29 czerwca 1945 r. 
było zakończenie roku szkolnego 1944/45,  
a w uroczystości tej wzięła udział duża ilość 
rodziców. 

Tak się zakończyła powojenna historia 
Szkoły Podstawowej w Radziejowicach.

Bogdan Jagiełło

Foto arch. SP im. Wł. Rdzanowskiego 
w Radziejowicach
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23 kwietnia w Radziejowicach odbyła się jedna z największych imprez sportowych na Ma-
zowszu Zachodnim. Oznacza to, że po kilku latach bieganie wróciło do Radziejowic, które przez 
długie lata słynęły z takich lekkoatletycznych imprez sportowych. W sobotę był to pierwszy  
z cykli „Biegi uliczne – ŻTC BIKE RACE”, który otworzył sezon na bieganie – imprezą „Radziejo-
wice W BIEGU”. Był to również tegoroczny debiut na mazowieckiej mapie biegowej. Rywalizacja  
w biegu głównym toczona była na dystansie 10 km, natomiast trasa biegu towarzyszącego była 
o połowę krótsza. Na starcie wszystkich biegów stanęło blisko sto zawodniczek i zawodników 
w wieku od 4 do ponad 70 lat. 

Bieganie powróciło do radziejowic – w pięknym stylu
Organizatorem imprezy biegowej 

„Radziejowice W BIEGU” było Ży-
rardowskie Towarzystwo Cyklistów, którzy 
od ponad 15 lat są organizatorami wyścigów 
kolarskich, do których to imprez, w ostatnich 
latach - włączyli biegi uliczne. Niezmordowa- 
nym dyrygentem takiego ogromnego spor-
towego przedsięwzięcia jest wiceprezes 
stowarzyszenia – Wojciech Pawelec. W ra-
dziejowickiej imprezie oficjalnym partnerem 
ŻTC i imprezy  „Radziejowice W BIEGU” była 
Gmina Radziejowice oraz Gminne Centrum 
Kultury „POWOZOWNIA”. Zawodników deko- 
rowali medalami, wręczali puchary i dyplo-
my oraz nagrody – zastępca wójta Artur Jan-
kowski i dyrektor „Powozowni” – Agnieszka 
Rybarczyk, którzy wraz z przedstawicielami 
Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów 
– Wojciechem Pawelcem i Kazimierzem 
Kwiatkowskim byli współgospodarzami tej 
imprezy biegowej.

Wielką rolę do spełnienia mieli strażacy 
z jednostek OSP z: Radziejowic, Korytowa  
i Kuklówki Radziejowickiej, którzy wraz  
z prezesami Markiem Leja, Tomaszem Ro-
kwiszem i Krzysztofem Młynarskim czuwali 
nad bezpieczeństwem zawodników. To dzię- 
ki nim i funkcjonariuszom Policji z Mszczo-
nowa trasa biegu była odpowiednio zabez-
pieczona.

Żyrardowianka, zwyciężczyni biegu  
– Aleksandra Wasiluk przyznała, że sport 
pasjonuje ją od dzieciństwa i uprawiała 
wiele jego dyscyplin. Między innymi była 
zawodniczką w siatkarskiej drużynie legen-
darnego żyrardowskiego trenera Ryszarda 
Tkacza. Wśród panów było kilku mieszkań-
ców gminy Radziejowice. W biegu na 10 ki-
lometrów – na 7 miejscu przekroczył metę 
Damian Wasik – strażak z Korytowa. W bie-
gu uczestniczył także sołtys z Adamowa Wsi 
Grzegorz Wiciński i inny mieszkaniec gminy 
Jakub Mesjasz, którzy całkiem nieźle sobie 
poradzili w tej rywalizacji.

Impreza sportowa „Radziejowice w BIE-
GU” była pierwszą z tego cyklu. Kolejny bieg  
z cyklu „Bieg uliczne – ŻTC BIKE RACE” odbę-
dzie się w Żyrardowie (28 sierpnia). 

BIEG NA 10 KM. – MĘŻCZYŹNI:  
1. Skwierczyński Adam – Siedlce; 2. Ka-
puściński Maciej – Wiskitki; 3. Kulik Jacek 
– Grodzisk Mazowiecki; 4. Olczak Tomasz 
– Mszczonów; 5. Jałmużna Marcin – Żyrar-
dów; 6. Wasik Damian – Korytów; 7. Kuran 
Piotr – Mszczonów; 8. Domański Piotr – 
Międzyborów; 9. Szydlik Wiesław – Mszczo-
nów; 10. Karkocha Sławomir – Mysiadło… 
22. Wiciński Grzegorz – Adamów Wieś; 23. 
Mesjasz Jakub – Radziejowice 

BIEG NA 10 KM. – KOBIETY: 1. Wasiluk 
Aleksandra – Żyrardów; 2. Olejniczak Mał-
gorzata – Brwinów; 3. Karolkowska Teresa 
– Grodzisk Mazowiecki; 4. Duplicka Adriana 
– Żyrardów, 5. Strzelecka Kasia – Żyrardów.

BIEG NA 5 KM. – MĘŻCZ YŹNI:  
1. Maślanko Maciej – Jeżów; 2. Asiński Piotr 
– Żyrardów; 3. Adamiak Tomasz – Żyrardów;  
4. Horbov Vladyslav – Grodzisk Mazowiecki; 
5. Zieliński Szymon – Żyrardów.

BIEG NA 5 KM. – KOBIETY: 1. Suzdorf 
Justyna – Żyrardów; 2. Asińska Julia – Ży-
rardów; 3. Litwiniec Izabela – Żyrardów;  
4. Wrona Milena – Jabłonna; 5. Białobrzeska 
Agnieszka – Żyrardów 

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY:
krasnale: 1. Komorniczak Nikola;  

2. Iga Komorniczak; 3. Ignaś Panafniuk.
maluchy: 1. Stolarski Ryszard. 
średniaki: 1. Krzykwa Nina; 2. Oliwia 

Komorniczak; 3. Zofia Tabian. 
młodzież: 1. Chechłacz Wiktor; 2. Stu-

siński Krystian; 3. Stusińska Maja.

wyniki „radziejowice w Biegu”
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TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RADZIEJOWICE
W dniu 8 czerwca w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radzie-

jowickiej, w ramach inicjatyw pro� laktycznych organizowanych przez Komendę Powiato-
wą Policji w Żyrardowie, zostały zorganizowane zajęcia z cyklu „Tydzień Bezpieczeństwa”.

W ramach działań  z cyklu „Tydzień Bez-
pieczeństwa” w Gminie Radziejowice dla 
uczniów przygotowano kilka stoisk insty-
tucji na codzień zajmujących się zapewnia-
niem bezpieczeństwa i były to stanowiska:
 KP Policji w Żyrardowie;
 KP PSP w Żyrardowie;
  37 Sochaczewskiego Dywizjonu Ra-

kietowego Obrony Powietrznej;
 WOPR w Żyrardowie;
 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Tery-

torialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego.
Uczestników podczas zajęć odwiedziła 

Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka, 
która obserwowała zmagania uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Kuklówce i gośćmi ze 
Szkoły Podstawowej  w Radziejowicach. Pani 

Urząd Gminy  Radziejowice,   
tel. 46 857-71-71 
Konserwatorzy: 
sieć wodociągowa: 
Adrian Madejczyk – tel. 530-416-654
Andrzej Finkelsztajn – tel. 530-741-979
odczyty liczników – 692-606-190 
lub 46 854-30-30
sieć sanitarna:
Dominik Adaszewski - tel.735-929-660,
EL-MECH Konserwacja Kanalizacji tel. 794-587-266
Dzielnicowy  Gminy Radziejowice  
tel. 506-905-720
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
tel. 46 857-71-22
Gminne Centrum Oświaty   
tel. 46 857-71-23
Gminne Centrum Kultury „Powozownia”  
tel. 46 856-35-35
Pałac Radziejowice
tel. 46 857-71-75
Muzeum Lwowa i Kresów, Biniszewicze
tel. 602 603 588
Gminna Biblioteka im. Jana Pawła II   
tel. 46 857-71-50
Szkoła Podstawowa w Radziejowicach                       
tel. 46 857-70-08 i 46 857-70-34
Szkoła Podstawowa w Korytowie A  
tel. 46 857-51-70
Szkoła Podstawowa w Kuklówce   
tel. 46 857-77-29 
Przedszkole w Radziejowicach  
tel. 46 857-71-76
Przychodnia Zdrowia w Radziejowicach                      
tel. 46, 857-71-17, 514-740-908
Apteka „ Remedium” w Radziejowicach   
tel. 46 857-70-15
Poczta w Radziejowicach   
tel. 887 331 662
Bank Spółdzielczy w Radziejowicach   
tel. 46 857-71-88
Para� a w Radziejowicach   
tel. 46 857-71-18
Para� a w Kuklówce Zarzecznej  
tel. 22 243-29-82
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie   
tel. 46 855-22-19
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie   
tel. 47 705-82-00
Komisariat Policji w Mszczonowie   
tel. 47 705-82-60
Szpital w Żyrardowie   
tel. 46 855-20-11
Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie   
tel. 46 855-38-12 
Urząd Skarbowy w Żyrardowie  
tel. 46 855-35-56

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADZIEJOWICE

Wydawca: 
Urząd Gminy Radziejowice  

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

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

TELEFONY, 
KTÓRE MOGĄ SIĘ NAM PRZYDAĆ

Realizacja zamówienia: 
Tadeusz Sułek Usługi Wydawnicze

 Wydawca „Życia Żyrardowa”  
ul. Okrzei 51 A   

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

MALUJEMY „KRAJOBRAZY RADZIEJOWIC” 
Gminne Centrum Kultury Powozownia w Radziejowicach 

zaprasza do udziału w konkursie malarskim „Krajobrazy Ra-
dziejowic”. Jest to inicjatywa skierowana do mieszkańców 
Gminy Radziejowice - dotyczy osób w każdym wieku i malują-
cych dowolną techniką.

Gminne Centrum Powozownia w Radzie-
jowicach zachęca do namalowania krajobrazu 
dowolnej wsi należącej do Gminy Radziejo-
wice. Mogą to być: Tartak Brzózki, Chroboty, 
Korytów, Korytów A, Benenard, Kamionka, 
Adamów-Wieś, Adamów-Parcel, Radziejo-
wice-Parcel, Radziejowice, Słabomierz, Budy 
Mszczonowskie, Budy Józefowskie, Kuklówka 
Radziejowicka i Kuklówka Zarzeczna, Kuranów, 
Krze Duże, Krzyżówka, Nowe i Stare Budy, Pień-
ki-Towarzystwo, Podlasie i Zazdrość. Należy to 
wykonać na podobraziu o wymiarach – 50x70 
i może to być dowolną techniką malarską. 

Taką swoją pracę malarską należy do-
starczyć do 5 sierpnia br. do GCK „Powo-
zownia” wraz z kartą zgłoszeniową, którą 
można wypełnić na miejscu.

Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy 
w Radziejowicach oraz Gminne Centrum Kultu-
ry „POWOZOWNIA” w Radziejowicach i oczywi-
ście będą atrakcyjne nagrody.

Wyniki zostaną ogłoszone na dożynkowej 
scenie – 21 sierpnia 2022 podczas Święta Chle-
ba w Radziejowicach.                                             Ut

wójt  podkreślała, że  wszyscy powinni za-
dbać o wspólne bezpieczeństwo i wręczyła 
zebranym elementy odblaskowe, aby uczy-
nić dzieci i młodzież bardziej widocznymi na 
drogach po zmroku.

Każda z jednostek zaprezentowała sprzęt 
będący na jej wyposażeniu. W związku ze 
zbliżającymi się wakacjami – dodatkowo 
przeprowadzono pogadanki z uczestnikami 
z zakresu bezpiecznych zachowań w domu 
i podczas wypoczynku. Chętni mogli wypró-
bować swoich sił na symulatorze strzelania 
oraz pokonać tor przeszkód przy użyciu alko 
i narko gogli.

Takie spotkanie było też świetną okazją, 
aby pokazać jak atrakcyjna może być praca 
policjanta, strażaka, ratownika czy żołnierza.

Tekst, foto: JK
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