
bezpłatny magazyn gminny Gmina nie tylko na weekend!
nr 91 / styczeń - luty 2020

Konsultacje społeczne w sprawie 
Centralnego Portu Komunikacyjnego

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do pro-
jektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne 
Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego w termi-
nie od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. włącznie.  
W ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski do 
dokumentu można przekazać w następujący sposób:  
1. wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@
cpk.pl 2. wysyłając formularz na adres pocztowy Central-
ny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 

Ferie dla dzieci z Gminy Radziejowice są pełne 
atrakcji. Mają zajęcia nie tylko artystyczne ale też 
i sportowe, uwielbiają wyjeżdżać na lodowisko. 
W planach wycieczka, więcej na stronie numer 2.

Ciekawe zajęcia  
podczas ferii

Barbara Bogumiła Gancarczyk z domu Piotrow-
ska ps. „Konarzewska”, „Pająk”, „Basia”, sanita-
riuszka w batalionie „Wigry”, po wojnie architekt, 
przyjechała 7.02 do Radziejowic i spotkała się  
z uczniami Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Rdzanowskiego i opowiadała o trudnym czasie 
wojny. Jest nas coraz mniej, mówiła Barbara Gan-
carczyk, uczestniczka Powstania Warszawskiego. 
Wspominała okupację, swoje szkolne lata, matu-
rę w tajnych kompletach, studia architektoniczne. 
Więcej na stronie numer 7.

Barbara Gancarczyk  
opowiadała o wojnie,  
powstaniu i studiach

02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL” 3. skła-
dając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania 
dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny 
sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni 
robocze, w godzinach 9.00 – 15.00. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie internetowej: https://cpk.
pl/pl/inwestycja/ssl.Podstawowe informacje dot. terenu 
Gminy Radziejowice dostępne są na stronie internetowej: 
http://radziejowice.pl/

Rada Gminy Radziejowice ma nową Przewodniczącą, wy-
nikiem 8 głosów „za” została nią Grażyna Górka zgłoszona 
przez Radnego Zdzisława Madejczyka, dotychczasowa Wice-
przewodnicząca. W głosowaniu otrzymała więcej głosów od 
Radnej Barbary Michałowskiej zgłoszonej przez Radną Jolantę 
Leczkowską. Wybory na Wiceprzewodniczącego wygrał Marcin 
Soból, dotychczas z Komisji Rewizyjnej. Wybory były konieczne 
po tym jak mandat Radnego złożył Przewodniczący Rady Jacek 
Krawczyński, dodatkowo z funkcji zrezygnował także przed-
siębiorca z Korytowa, Paweł Majchrzak. W Gminie odbędą się 
wybory. Wójt Urszula Ciężka poinformowała, że głosowanie 
odbędzie się w jednomandatowych okręgach 8 i 12. Wybory 
odbędą się 29 marca w godzinach od 7 do 21. Radni, którzy 
złożyli swoje mandaty tłumaczyli decyzje głównie przyczynami 
osobistymi.

Prezydium Rady Gminy Radziejowice  
w nowym składzie

IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

30 stycznia Szkoła Podstawowa w Kuklówce była go-
spodarzem IV Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek. 
Przyjechali nań uczniowie szkół z Korytowa i Radziejowic, 
na scenie pojawili się także gospodarze z Kuklówki. Dzieci 
przygotowały ulubione kolędy i pastorałki. Wystąpili soliści 
i grupy muzyczne, było też wspólne kolędowanie rodzin. 
W ramach części rodzinnej na scenie pojawiła się rodzina 
Brysiaków, mama choć przeziębiona dała z siebie wszyst-
ko, tata doglądał wesołą gromadkę a wystąpili też synowie: 
Władysław, Bolesław, Kazimierz, Stanisław i Jan. Wszyscy 

mają muzyczny talent i grają na instrumentach. Uczest-
nicy konkursu występowali w grupie solistów i zespołów,  
w kategoriach wiekowych klas 0-1, 2-4 i 5-8. Jury nie miało 
łatwego zadania, dodatkowym atutem była umiejętność 
gry na instrumentach. Na scenie pojawiło się 85 artystów.
Wyniki: Kategoria 0-I
Soliści: 1. Stanisław Symela – SP Kuklówka. 2. Szymon 

Iżycki – Radziejowice i Marcelina Frączkiewicz – SP Ko-
rytów. 3. Bianka Pabianek – SP Korytów.

Zespoły: 1. Wiktoria Domańska, Agata Roguska, Klara 
Łojek, Hanna Smolińska, Amelia Falęcka. 2. Milena 
Popłońska, Gabriel Gawarski.  Obydwa zespoły SP 
Kuklówka.

Kategoria II-IV
Soliści: 1. Mateusz Kuziemski – SP Korytów i Maja Sroka 

– SP Radziejowice. 2. Marcelina Tereszczuk – SP Ku-
klówka. 3. Hanna Kamińska – SP Korytów

Zespoły: 1. Gwiazdeczki z trójeczki w składzie: Adam 
Ambroży, Fabian Witkowski, Dagmara Kącka, Amelia 
Mroczek, Wiktoria Krawczyńska. 2. Dzwoneczki w skła-

dzie: Natalia Kleister, Maryna Malewicz, Natalia Dą-
browska, Dawid Smętkowski, Bartłomiej Łopong. Oba 
zespoły reprezentowały SP Radziejowice. 3. Aleksan-
dra Popłońska i Antonina Choma – SP Kuklówka.

Kategoria V-VIII
Soliści: 1. Natalia Kaliszewska – SP Korytów. 2. Maja Zie-

lińska – SP Kuklówka i Aleksandra Santarovych – SP 
Radziejowice. 3.Zuzanna Gajewska – SP Kuklówka.

Zespoły: 1. Julia Kaczyńska, Patrycja Brysiak, Gabrie-
la Barej, Katarzyna Trzpiel, Julia Federowicz – SP 
w Korytowie. 2. Zofia Koźmin, Zuzanna Sadurska, 
Agata Świdlicka i Julia Kurowska – SP Radziejowice. 
3. Julia Michalska, Maria Gawarska i Maja Zielińska –  
SP Kuklówka.
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Wystawa i licytacja,  
1 marca o godzinie 17-tej

Zapraszamy na doroczne zebrania  
strażackie w Gminie Radziejowice

W niedzielę 1 marca o godzinie 17-tej rozpocznie się wernisaż prac stworzonych przez 
dzieci i młodzież w ramach warsztatów malarskich w GCK Powozownia. Podczas wernisażu 
będzie można wziąć udział w licytacji obrazu malarki prowadzącej warsztaty Hanny Gan-
carczyk. Dochód z aukcji przeznaczony będzie na materiały dla uczestników warsztatów. 

Terminy: OSP Kuklówka, ul. Jaktorowska 16 – 22.02.2020r. godz. 17.00, OSP Radzie-
jowice, ul. Przemysłowa 1 – 29.02.2020 r. godz. 16.00, OSP Korytów, ul. Główna 125 
– 14.03.2020 r. godz. 17.00.

Witam serdecznie Państwa w kolejnym wydaniu biulety-
nu „Nasza gmina Radziejowice”, w którym chcemy przeka-
zać mieszkańcom informacje o tym wszystkim co wydarzyło 
się w ostatnim czasie w samorządzie. Wydarzeń było wiele, 
duże zmiany w Radzie Gminy, dwóch radnych zdecydowa-
ło się na rezygnację, zatem będą wybory. W tym wydaniu 
też poradnik o segregacji odpadów, ważne byśmy dobrze 
segregowali swoje śmieci, bo to wyraz dbałości o nasze śro-
dowisko i nasze zdrowie oraz nasze finanse. W tym wyda-
niu też jeszcze powrót do świątecznej atmosfery, za nami 

IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Opowiemy także 
o wybitnych mieszkańcach, którzy się wyróżniają, o finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w naszej Gminie 
zagrała z impetem, przeczytacie o sportowcach i lokalnych 
firmach, cieszymy się również z tego, że budowa przedszko-
la idzie pełną parą i terminy nie są zagrożone. Te i inne in-
formacje oddaję w Państwa ręce i życzę przyjemnej lektury.  
Serdecznie pozdrawiam

Urszula Ciężka Wójt Gminy Radziejowice

Gminne Centrum Kultury Powozownia w Radziejo-
wicach zaprosiło dzieci na zajęcia podczas ferii. Tym ra-
zem najmłodsi bawili się w stylu lat siedemdziesiątych  
i osiemdziesiątych. Uczyli się także współpracy w grupie. 
Po godzinie 14, każdego dnia zajęć było bajkobranie i 
gry planszowe. Warsztaty były interesujące, dzieci z in-
struktorami przenosiły się w czasy swoich babć, dziadków  

Gminne Centrum Kultury Powozownia w Radziejowicach zaprasza na kurs Tanga 
Argentyńskiego. Zajęcia poprowadzą instruktorzy pasjonaci: Monika Kwiatkowska 
i Tomasz Sadlakowski. Tancerze z wieloletnim stażem. Profesjonalnie uczą i zaraża-
ją tangiem. Przyciągnęli do argentyńskiego tańca już setki Polaków. Nie umiesz tań-
czyć? Nie szkodzi! Przekonasz się że warto zacząć. Zajęcia przeznaczone są dla osób  
w każdym wieku! Daj się uwieść tangu. Odkryjesz coś, czego do tej pory nie znałeś, 
zachęcają prowadzący zajęcia. Warsztaty taneczne startują 5 marca o godzinie 18.30, 
kurs odbywać się będzie w czwartki, jego cena to 250 złotych od osoby za 10 zajęć po 
90 minut. Zapisy telefoniczne pod nr telefonu: 501 211 335, lub mejlowo, e-mail: biuro.
powozownia@gmail.com

Ferie w naszej Gminie

Buenos Aires w Radziejowicach,  
od 5 marca co tydzień

Zajęcia rekreacyjne w radziejowickiej szkole. Zajęcia na lodowisku z Salosem. Wesoła grupa dzieci w GCK w Radziejowicach.

i pradziadków, mówi Dyrektor GCK Magdalena Mase-
wicz- Kierzkowska. Podczas zabaw opartych na rywaliza-
cji dzieci dowiadywały się co to jest „reglamentacja”, czy 
kiedyś też jedliśmy fast foody, w jakie zabawy bawiliśmy 
się na podwórku. Celem zajęć była integracja grupy, roz-
wój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
umiejętności współpracy, budowania głębszych relacji  
i myślenia kreatywnego. Przy okazji instruktorzy przekazali 

trochę informacji historycznych, informuje Katarzyna Kon-
ca. Dzieci spędzały też czas na sportowo, w ramach zajęć 
z Salosem najmłodsi odwiedzali między innymi żyrardow-
skie lodowisko. Ostatni tydzień ferii to zajęcia karate oraz 
sport z Pawłem Zielińskim, promotorem różnych dyscyplin 
w środowisku dzieci z lokalnych szkół. 18 lutego najmłodsi 
wyjechali na wycieczkę do Warszawy, byli w Pijalni Czeko-
lady, odwiedzili Park Trampolin i Królewski Ogród Świateł.

Na zdjęciu obraz Hanny Gancarczyk, który został przeznaczony do licytacji.
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Złożyli mandaty Radnych

Uczcili pamięć ofiar Auschwitz, Radziejowice mają Bohatera

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice Jacek Krawczyński odszedł z Rady, podobnie Rad-
ny Paweł Majchrzak. Paweł Majchrzak na sesji pożegnał się z Radnymi, podziękował za wiele lat 
wspólnej pracy, mówił, że jest to jego ostateczna decyzja i musi iść dalej. Radny jest przedsiębiorcą, 
ma wiele obowiązków i czas mu nie pozwala na sprawowanie funkcji społecznej. Jacek Krawczyński 
mówi, że podjął decyzję wobec zastanej rzeczywistości, dodaje, że w Radzie są konflikty co powo-
duje trudną współpracę. Sam przepracował pięć lat, w ostatniej kadencji przewodniczył gremium. 
Przyznaje, że decyzja podjęta została nie tylko wskutek przemyśleń wobec funkcjonowania samo-
rządności ale też z pobudek prywatnych, osobistych. Fakt rezygnacji Radnych, Gmina zgłosiła do 
Komisarza Wyborczego w Płocku. 

Minutą ciszy, Radni i obecni na sesji Rady Gminy Ra-
dziejowice uczcili ofiary niemieckiego obozu zagłady. 27 
stycznia 2020 przypadała 75 rocznica wyzwolenia nie-
mieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Je-
den z mieszkańców Kazimierz Drążkiewicz zapalił sym-
boliczny znicz. Po południu w obozie zagłady odbyły 
się uroczystości w których wzięli  udział byli więźniowie. 
Wspominali okrutny los. Przyjechali między innymi ze: 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Australii i kilku 
krajów europejskich. Mój przyjaciel (...), który niestety 
nie mógł dzisiaj tutaj przylecieć, bo jest chory, wymyślił 
kiedyś 11 przykazanie. Ono płynie wprost z doświadcze-
nia Holokaustu (...). Brzmi: „nie bądź obojętny”, powie-

Jesteśmy rekordzistami, mówi Skarbik Gminy Radziejowice 
Marlena Górniewska, pytana o budżet na 2020 rok. Radziejo-
wice na oświatę przeznaczą 35 procent budżetu, Mszczonów 
26 procent, Żyrardów 21 procent. Radni na ostatniej sesji przed 
Nowym Rokiem przyjęli plan finansowy na 2020. Wynika z 
niego, że dochody pochłoną ponad 39 mln złotych, wydatki 
ponad 40 mln złotych, w tym wydatki majątkowe, na inwestycje 
ponad 3 mln 300 tys. złotych. Najważniejszą z inwestycji ma 
być dokończenie budowy przedszkola w Radziejowicach, we 
wrześniu mają się w nim pojawić dzieci. W planach moderni-
zacja ulicy Ossolińskich w Radziejowicach, modernizacja drogi 
w Pieńkach Towarzystwo, Gmina zamierza przygotować też 
dokumentację na modernizację stacji uzdatniania wody w Ra-
dziejowicach i zamierza zlecić przygotowanie projektu na mo-
dernizację mostu w ulicy Młynarskiej w Krzyżówce. W planach 
też przebudowa drogi relacji Kamionka- Krze w ulicy Alternaty-
wy, w tym roku zostanie przygotowany projekt w celu złożenia 

W związku z rezygnacją dwóch Radnych, w okręgach nr 8 i 12 odbędą się wybory uzupełniające. W każdym z okręgów wybrany zostanie jeden radny. Głosowanie 29 marca 2020 roku.
Do 3 lutego 2020 roku należało podać do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, informacji o granicach i numerach okręgów wyborczych i liczbie wybieranych rad-
nych w okręgach, w których zarządzono wybory uzupełniające oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowicach, należało także zawiadomić Komisarza Wyborczego 
w Płocku II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
Do 13 lutego 2020 roku należało zgłosić do Komisarza Wyborczego w Płocku II kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowicach.
Do 18 lutego 2020 roku nastąpiło powołanie przez Komisarza Wyborczego w Płocku II Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowicach.
Do 23 lutego 2020 roku do godziny 24-tej następuje zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowicach list kandydatów na radnego.
Do 28 lutego 2020 roku należy podać do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia wójta informacji o numerach i granicach dwóch obwodów głosowania oraz wyznaczonych 
siedzibach dwóch obwodowych komisji wyborczych oraz należy zgłosić kandydatów do składu dwóch obwodowych komisji wyborczych.
Do 8 marca 2020 roku następuje przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Radziejowicach numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych.
Do 8 marca 2020 roku następuje powołanie przez Komisarza Wyborczego w Płocku II dwóch obwodowych komisji wyborczych, także do 8 marca 2020 roku należy sporządzić spis 
wyborców w Urzędzie Gminy Radziejowice.
Do 14 marca 2020 roku należy zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w tym z użyciem nakładki w alfabecie Braille’a.
Do 14 marca 2020 roku następuje podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Radziejowicach informacji o zarejestrowanych listach 
kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów.
Do 20 marca 2020 roku należy złożyć wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
27 marca 2020 roku o godzinie 24.00 kończy się kampania wyborcza.
28 marca 2020 roku przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców, 29 marca 2020 roku przeprowadzenie głosowania.

Budżet Gminy Radziejowice na 2020 rok przyjęty

Kalendarz wyborczy w związku z wyborami w Gminie Radziejowice

wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku 
zostanie przygotowany projekt budowy strażnicy ze świetlicą 
wiejską w Kuklówce, w 2020 ma się rozpocząć budowa łącz-
nika przy szkole w Kuklówce. Wśród inwestycji projektowanie 
i budowa oświetleń: w Korytowie, Kuranowie, Radziejowicach 
Parceli, Starych Budach Radziejowskich, Kamionce, Zazdrości. 
W 2020 roku samorząd zleci przygotowanie projektu budowy 
sieci wodociągowej oraz zmodernizuje drogę do Benenardu. 
Oprócz oświaty największymi wydatkami są też pomoc spo-
łeczna, ponad 10 mln złotych, czy ochrona środowiska w tym 
gospodarka śmieciowa ponad 4 mln 700 tys. złotych. Dotacja 
dla Gminnego Centrum Kultury Powozownia wynosi 450 tys. 
złotych. Gmina dołoży do połączeń PKS, będzie nowy przy-
stanek w Kuranowie. PKS Grodzisk Mazowiecki tłumacząc się 
nierentownością, w zeszłym roku podjął decyzję o likwidacji 
kursów na trasie Mszczonów- Radziejowice - Grodzisk Ma-
zowiecki. W związku z tym, że ta decyzja bardzo uderzyła w 

naszych mieszkańców, wielu dojeżdża do pracy czy szkoły, 
postanowiliśmy wspólnie z innymi samorządami zadziałać, 
mówiła na sesji Rady Gminy Radziejowice (27.01) Wójt Urszula 
Ciężka. W ramach współpracy, gminy Mszczonów, Radziejo-
wice i Grodzisk Mazowiecki solidarnie dołożą do kursów po 
ponad 25 tys. złotych. 

dział Marian Turski. Ocalały z obozu Auschwitz dzienni-
karz i historyk zaapelował: „nie bądźcie obojętni, jeżeli 
widzicie kłamstwa historyczne”. Istotą demokracji jest to, 
że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że 
prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. 
Nie bądźcie obojętni – podkreślał Marian Turski. Radzie-
jowice mają także swojego bohatera Władysława Rdza-
nowskiego, byłego Kierownika miejscowej szkoły a dziś 
jej Patrona. To on pomógł żydowskiemu dziecku prze-
trwać, uratował Szaję Goldmana, choć pomoc Żydom 
wiązała się z karą śmierci. Za swój czyn został odzna-
czony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
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Odcinek  : Miejscowość Odcinek o dł. około  mb.

1 Tartak Brzózki ul. Zaciszna 130
2 Radziejowice-Parcel, ul. Akacjowa 50 
3 Radziejowice-Parcel, ul. Boczna 970
4 Zazdrość 400
5 Krze Duże 350

W Gminie Radziejowice praca kanalizacji sanitarnej 
oparta jest na systemie podciśnieniowym. Działanie jej 
można porównać do funkcjonowania odkurzacza z rurą 
ssącą. Jakiekolwiek zablokowanie tej rury powoduje, że 
całe urządzenie nie działa. Podobnie funkcjonuje nasza ka-
nalizacja. Zablokowanie jednej ze studzienek zaworowych 
odpadami stałymi, które nie powinny tam trafić, powoduje 
wzmożoną pracę pomp na przepompowni ścieków. 

W przypadku gdy trzy pompy próżniowe nie są w sta-
nie utrzymać odpowiedniego podciśnienia automatycz-
nie wyłączają się one, a sygnał o tym zdarzeniu zostaje 
przekazany sms-em pracownikom odpowiedzialnym za 
prawidłowe działanie kanalizacji. Jednak dopiero po zlo-
kalizowaniu studzienki w której zawór nie zamknął się i jej 
odblokowaniu z części stałych wrzuconych do kanalizacji, 
cały system może podjąć prawidłowe działanie. W takiej 
sytuacji może nastąpić cofanie się odorów do nierucho-
mości co powoduje nieprzyjemny zapach w łazienkach.

W tym roku Gmina Radziejowice zamierza kontynu-
ować inwestycje wodociągowe. W planach „Opracowanie 
dokumentacji projektowej  budowlano - wykonawczej 
wraz z częścią kosztową oraz  specyfikacją techniczną 

Termin realizacji wszystkich zadań projektowych wraz 
z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę 
mija 31.07.2020 roku. Niedostatek opadów w ostatnich 
suchych latach sprawił, że zaczęły wysychać wody grun-
towe, a przez to również studnie. Mieszkańcy niekiedy 
zmuszeni są dowozić wodę do gospodarstw domowych. 
Działania Gminy w zakresie projektowania a następnie 
budowy sieci wodociągowych (chcemy budować te od-
cinki w 2021 r.) pozwolą właścicielom nieruchomości na 
przyłączenie do sieci wodociągowej i zaopatrzenie w 
wodę własnych gospodarstw domowych z urządzeń ko-
munalnych Gminy Radziejowice. W niektórych przypad-

Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej polskiej 
tradycji szczególnie uroczyście. Z tej okazji osobom, któ-
re przeżyły w jednym związku 50 lat mogą być nadane 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aby zainicjo-
wać procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, należy w Urzędzie Stanu Cywilnego złożyć 
stosowny wniosek, zachęca do tego Małgorzata Strze-
mieczna Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radziejo-
wicach. 

Toaleta w przychodni zdrowia w Radziejowicach jest 
już po remoncie. Dzięki modernizacji wygląda nowocze-
śnie i służy także osobom niepełnosprawnym, którzy po-
ruszają się na wózku lub o kulach. Toaleta jest w jasnych 
kolorach. Wójt Gminy wspólnie z Radnymi zdecydowali 
także o przedłużeniu umowy najmu obecnemu zarzą-
dzającemu przychodnią w Radziejowicach.

Informujemy, że Gmina Radziejowice zawarła umowę 
ze Schroniskiem w Skierniewicach w zakresie wyłapywa-
nia, transportu i utrzymania w schronisku bezdomnych 
zwierząt z terenu Gminy Radziejowice. Każdy, kto znalazł 
bezdomnego psa na terenie Gminy Radziejowice i nie ma 
możliwości ustalenia właściciela lub dotychczasowego 
opiekuna może zgłosić jego znalezienie w celu wyłapania 
do Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, 
tel.46 854 30 26. Informujemy również, że Gmina Radzie-
jowice zawarła umowę z Gabinetem Weterynaryjnym 
ANA-VET ZIELONY ZAKĄTEK, z siedzibą w Chroboty 15B 
w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryj-
nej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwie-
rząt oraz pozostałych usług weterynaryjnych na terenie 
Gminy Radziejowice.

Kanalizacja podciśnieniowa – to nie śmietnik

Inwestycje wodociągowe w naszej Gminie

I Wam zostanie 
nadany medal

Toaleta w przychodni 
zdrowia po remoncie

Gmina w trosce 
o bezdomne zwierzęta

Pamiętajmy, że każde nieprawidłowe działanie kanali-
zacji spowoduje w przyszłości wzrost kosztów jej funkcjo-
nowania co przełoży się na wzrost stawki za ścieki. 

Głównymi przyczynami zapchania zaworów jest wrzu-
canie do kanalizacji:

1. Chusteczek nawilżających do higieny niemowląt  
i higieny intymnej;

2. Ręczników papierowych i materiałowych;   
3. Koszyczków plastikowych po zawieszkach zapacho-

wych do muszli klozetowych;
4. Niedopałków papierosów;
5. Obierzyny z warzyw, resztki potraw w tym klusek, 

tłuszczu;
6. Pieluch, wacików, patyczków, środków higieny;
7. Torebek foliowych, butelek plastikowych;
8. Gruzu, popiołu, żwirku;
9. Sierści i włosów.

Co można znaleźć w naszej kanalizacji pokazuje zdję-
cie. Pamiętajmy, że do kanalizacji sanitarnej nie można 
wrzucać niczego oprócz zużytego papieru toaletowego 
bo kanalizacja to nie śmietnik.

Autor: Anna Majchrzak UG Radziejowice

wykonania i odbioru robót na budowę odcinków sieci  
wodociągowych w Gminie Radziejowice ”.

Inwestycja obejmuje 5 odcinków sieci wodociągowych 
o łącznej długości 1900 mb.  w tym :

kach projektowanie i przyszła budowa brakujących od-
cinków sieci wodociągowych pozwoli połączyć istniejącą 
sieć w jedną zwartą całość a to z kolei umożliwi  dwu-
stronne zasilanie istniejących odbiorców wody, zwiększy 
ciśnienie wody na sieci wodociągowej, stworzy możliwość 
dwustronnego zasilania istniejących odbiorców wody co 
jest szczególnie ważne w przypadku występujących awa-
rii. W kolejnych latach Gmina zamierza kontynuować 
realizację w/w zadania dla brakujących odcinków sieci 
wodociągowych.

Autor: Ewa Pawlak UG Radziejowice
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Gmina Radziejowice wydała wojnę podrzucającym od-
pady. Ci też nie mieli litości, w zeszłym roku było aż 36 
interwencji gminnych, informuje Hanna Kaniewska z UG 
Radziejowice. Gmina powiedziała dość i zakupiła fotopu-
łapki, te są teraz w fazie testów. Dzikie wysypiska to dla 
Gminy koszty, koszty ponoszą też właściciele działek, wiele 
z nich zostało nabytych jako lokata kapitału, nie są ogro-
dzone, dlatego dostęp do nich jest dość prosty, tam lądują 
stare meble, sprzęt, artykuły spożywcze i inne rzeczy, któ-
rych śmieciarze chcą się pozbyć. Właściciele dowiadują się  
o nieprzyjemnej niespodziance na swojej działce z pism od 
Gminy która nakazuje uprzątnąć teren. Tereny gminne, lokal-
ne drogi też są łakomym kąskiem. Bywało, że cały samochód 
części kurczaków został opróżniony w naszym lesie, mówi 

Wojna z podrzucającymi odpady,  
Gmina kupiła fotopułapki

Wójt Radziejowic Urszula Ciężka. Kiedyś urzędnicy niemal na 
gorącym uczynku zatrzymali podrzucającego, ten zorientował 
się, że jest na celowniku i wyjechał autem, nie zdążył opróż-
nić samochodu ze śmieci. W lasach lądują też odpady trudne 
do zutylizowania, i takie które nie wiadomo gdzie składować. 
Części samochodowe, zderzaki. Batem na nieuczciwych mają 
być fotopułapki, które już zostały zamontowane w miejscach 
szczególnie ulubionych przez śmieciarzy, jest ich kilka, każda to 
koszt blisko dwóch tysięcy złotych. Gmina liczy na to, że zdjęcia 
będą dobrej jakości, i przepłoszą niedbających o środowisko. 
Za podrzucanie śmieci grozi mandat karny do 500 złotych, 
jednak sąd może nałożyć grzywnę nawet do 5 tys. złotych, 
przypomina Tomasz Adamczyk z Komendy Powiatowej Policji 
w Żyrardowie. Jakimś rozwiązaniem jest też powstała w tym 

roku baza danych o odpadach, wszystkie firmy je produkujące 
musiały zgłosić ten fakt do końca 2019 roku. Jest szansa, że 
problem być może choć trochę się zmniejszy.

Wdrożenie systemu identyfikacji worków/pojemników na 
odpady komunalne za pomocą przedmiotowych etykiet z 
kodami kreskowymi ma za zadania:

1. Uszczelnić funkcjonowanie systemu gospodarki odpa-
dami poprzez jednoznaczne stwierdzenie, że odbierane 
odpady pochodzą z określonej nieruchomości, położo-
nej na terenie Gminy Radziejowice. Kody są indywidual-
nie przypisane do danej nieruchomości. Nie wolno ich 
pożyczać ani wymieniać z innymi osobami, gdyż ode-
brane odpady zostaną przypisane właścicielowi etykiety 
umieszczonej na worku/pojemniku.

2. Wyeliminować przypisanie na rzecz Gminy Radziejowice 
odpadów niepochodzących z jej terenu lub wytworzo-
nych przez osoby nie objęte przedmiotowym systemem 
zagospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Pozwolić na monitorowanie prowadzenia przez miesz-
kańców selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co 

Kody kreskowe  
to dziś wymóg

wynika z nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.  
z 2019.2010), która narzuca obowiązek segregacji. Do-
datkowo, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, tj. fir-
mą Eko-Hetman, odbierający odpady zobowiązany jest 
każdorazowo zgłosić Gminie przypadek braku segregacji 
odpadów wraz ze wskazaniem dokładnego adresu nie-
ruchomości.

4. Kontrolowanie rzetelności  sprawozdań z wykonywanej 
usługi przez firmę Eko-Hetman na terenie całej Gminy 
Radziejowice w oparciu o dane z czytników oraz kart 
przekazania odpadów do instalacji.

5. Analiza ilości odbieranych odpadów z nieruchomości  
z liczbą osób zagłoszonych w deklaracjach.

6. Dodatkowe wsparcie przy obowiązku dokonywania co-
rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalny-
mi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organi-
zacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi.

7. Osiągnięcie przez Gminę Radziejowice poziomu recy-
klingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych (z wyłączeniem budowlanych i rozbiórko-
wych, innych niż niebezpieczne) oraz ograniczenia masy 
odpadów, ulegających biodegradacji, przekazywanych 
do składowania. W realizacji tego celu służy wprowadze-
nie zorganizowania przez mieszkańca na swojej nieru-
chomości kompostownika oraz sam fakt segregowania 
odpadów na poszczególne frakcje. Brak wykonania 
przez samorząd obowiązków, wynikających z osiągnięcia 
poziomu recyklingu, podlega karze pieniężnej, obliczo-
nej odrębnie dla wymaganych poziomu recyclingu (Art. 
9z, ust. 3b i 3c).

Adres nieruchomości widoczny na naklejce nie sta-
nowi ujawnienia danych osobowych umieszczanych 
na workach/pojemnikach na odpady, pozostających  
w łańcuchu logistycznym i nie może być powiązany  
z konkretną osobą, podobnie jak obowiązek  umiesz-
czania adresu nieruchomości na budynku mieszkalnym. 

Sprawę prowadzi: Danuta Sudak, Referat Gospo-
darki Gminnej i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy  
w Radziejowicach, tel. 46 854-30-34

Od jakiegoś czasu na forach internetowych pojawiają się 
plotki jakoby  w naszej Gminie, miała powstać spalarnia od-
padów, to nie jest prawda, mówiła na sesji Rady Wójt Urszula 
Ciężka. Nie ma żadnej takiej decyzji, nikt nie zwracał się do 
mnie z taką sprawą, dodała. Na forum mowa była o terenie 
za cmentarzem, niczego takiego nie ma w planie zagospo-
darowania przestrzennego. Nie wiem skąd te błędne, kłamli-
we informacje, one tylko zaniepokoiły ludzi, dodała.

Plotki, które 
zelektryzowały 
mieszkańcówŚmieci segregujemy do pięciu różnych pojemników: niebie-

skiego, zielonego, żółtego, brązowego i czarnego.

Pojemnik niebieski
Pojemnik niebieski przeznaczony jest na papier. Można do 

niego wrzucić: opakowania z papieru lub tektury, gazety i cza-
sopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, 
książki, zeszyty, torebki, worki papierowe, papier pakowy. Do 
pojemnika na papier nie można wrzucać: papieru mocno za-
brudzonego czy zatłuszczonego, papieru powlekanego folią  
i kalki, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych 
i innych materiałów higienicznych, worków po nawozach, ce-
mencie i innych materiałach budowalnych, tapet, innych odpa-
dów komunalnych w tym niebezpiecznych. 

Pojemnik zielony
Do pojemnika zielonego wkładamy szkło. Umieścić w nim 

można: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki 
po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosme-
tykach. Nie można wrzucać do niego: szkła stołowego, ża-
roodpornego, ceramiki, doniczek, fajansu, porcelany, zniczy  
z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, szkła kryształowe-
go, reflektorów, nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, 
rozpuszczalnikach, termometrów i strzykawek, monitorów  
i lamp telewizyjnych, szyb okiennych i zbrojonych, szyb samo-

Jak segregować odpady,  
przewodnik

chodowych, luster i witraży, innych odpadów komunalnych  
w tym niebezpiecznych.

Pojemnik żółty
Metale i tworzywa sztuczne powinniśmy natomiast wrzu-

cać do pojemnika żółtego, jest on przeznaczony na: odkrę-
cone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki  
o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, 
opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szam-
ponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), plastikowe 
opakowania po produktach spożywczych, plastikowe torebki, 
worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach 
i innych produktach, aluminiowe puszki po napojach, sokach, 
puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny 
i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików 
i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i na-
pojach, wielomateriałowe odpady opakowaniowe. W żółtym 
pojemniku nie można umieszczać: strzykawek, wenflonów  
i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i roz-
biórkowych, nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, 
lakierach i olejach, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów ko-
munalnych w tym niebezpiecznych.

Pojemnik brązowy
Pojemnik o kolorze brązowym jest przeznaczony do wy-

rzucania: gałęzi drzew i krzewów, liści, kwiatów i skoszonej 
trawy, trocin i kory drzew, owoców, warzyw itp., niezaimpre-

gnowanego drzewa, resztek jedzenia. Ten pojemnik nie jest 
jednak przeznaczony do wyrzucania: kości zwierząt, mięsa  
i padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, 
płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierząt, popiołu  
z węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w tym 
niebezpiecznych).

Pojemnik czarny
Do ostatniego z pojemników wrzucamy wszystko, czego 

nie można wyrzucać do pozostałych, a co nie jest odpadem 
niebezpiecznym. Nie można więc do niego wrzucić: przeter-
minowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektro-
nicznego i AGD, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
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REJON 1 obejmuje:  Adamów Parcel; Adamów Wieś, ul.: Brzozowa 3, Czerwonej Poziomki 3, Dębowa 3 i 7, Folwarczna 16, Gwiaździsta 1 i 7, Krótka 3, Polna (działka), Przejazdowa 5, Słowika 5 i 11, Sosnowa 9 i 12, Świerkowa 7 i 
18, Żarnowca 3; Krze Duże, ul.: Krze Duże 12, Ogarów Polskich; Kuklówka Zarzeczna, ul.: Słoneczna Polana; Kuranów; Nowe Budy, ul.: Nowe Budy 37, 39, Radziejowice ul. Przy Rezerwacie 1, Stare Budy Radziejowskie; Zboiska, ul.: 
Bajkowa, Bociania, Cicha, Dzika, Krótka, Majowa, Sezamkowa, Spokojna, Wspólna, Zboiska: 28, 31, 36, Żurawia

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek) 13,27 10,24 9,23 6,20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28

Metal i tworzywa sztuczne worek żółty) 8,20 3,17 2,16,30 15,27 11,25 8,22 6,20 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21

Papier i makulatura (worek niebieski) 8 3 2 15 11 8 6 3 14 12 9 7

Szkło (worek zielony) 15 5 4 1 13 10 8 5 2 14 18 2

Bioodpady (worek brązowy)   8,22 6,20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4  

Gabaryty   26*     3*   
* Wywóz gabarytów należy zgłosić najpóźniej do: 19 marca i 27 sierpnia do godz. 15:30 do EKO-HETMAN, tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99, fax: 22 729-98-80, e-mail: biuro@eko-hetman.pl

REJON 2 obejmuje: Benenard; Budy Mszczonowskie; Chroboty, ul. Chroboty, Konwaliowa, Pięciu Stawów, Spokojna, Traugutta, Zajączka; Krzyżówka; Pieńki Towarzystwo; Podlasie; Słabomierz, ul.: Prosta 108 i 110, Żyrardowska; 
Tartak Brzózki, ul.: Letniskowa 19, 23, Śródleśna, Kubusia Puchatka; Zazdrość 

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek) 14,28 11,25 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22

Papier i makulatura (worek niebieski) 7 4 3 14 12 9 7 4 1 13 10 8

Szkło (worek zielony) 9 6 5 2 14 5 9 6 17 15 12 3

Bioodpady (worek brązowy)   9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5  

Gabaryty   27*     4*   
* Wywóz gabarytów należy zgłosić najpóźniej do: 20 marca i 28 sierpnia do godz. 15:30 do EKO-HETMAN, tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99, fax: 22 729-98-80, e-mail: biuro@eko-hetman.pl

REJON 3 obejmuje: Chroboty, ul.: Brzozowa, Chabrowa, Leśna, Wrzosowa; Korytów (prócz posesji: Główna), Korytów A, Słabomierz (prócz posesji: Prosta 108 i 110, Żyrardowska)

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad grudzień
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek) 14,28 11,25 10,24 7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22

Papier i makulatura (worek niebieski) 9 6 5 2 14 13 9 6 3 1 12 10

Szkło (worek zielony) 23 20 19 16 28 25 23 20 17 15 26 21

Bioodpady (worek brązowy)   7,21 5,19 2,16,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3  

Gabaryty   23*     21*   
* Wywóz gabarytów należy zgłosić najpóźniej do: 16 marca i 14 września do godz. 15:30 do EKO-HETMAN, tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99, fax: 22 729-98-80, e-mail: biuro@eko-hetman.pl

REJON 4 obejmuje: Korytów, ul. Główna; Radziejowice (prócz posesji: Przy Rezerwacie 1); Radziejowice Parcel; Tartak Brzózki (prócz posesji: Letniskowa 19, 23, Śródleśna, Kubusia Puchatka)

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek) 4,15,29 12,26 11,25 8,22 6,20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 8,22 5,19 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 9,25 9,23

Papier i makulatura (worek niebieski) 10 7 6 3 15 12 10 7 4 2 13 11

Szkło (worek zielony) 24 21 20 17 29 26 24 21 18 16 27 28

Bioodpady (worek brązowy)   8,22 6, 20 3,17 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4  

Gabaryty   23*     21*   
* Wywóz gabarytów należy zgłosić najpóźniej do: 16 marca i 14 września do godz. 15:30 do EKO-HETMAN, tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99, fax: 22 729-98-80, e-mail: biuro@eko-hetman.pl

REJON 5 obejmuje  -  Adamów Wieś (prócz posesji: Brzozowa 3, Czerwonej Poziomki 3, Dębowa 3 i 7, Folwarczna 16, Gwiaździsta 1 i 7, Krótka 3, Polna (działka), Przejazdowa 5, Słowika 5 i 11, Sosnowa 9 i 12, Świerkowa 7, Żarnowca); 
Budy Józefowskie: Budy Józefowskie 1E, Jutrzenki 12, Leśna 1; Kuklówka Radziejowicka; Kuklówka Zarzeczna (prócz posesji: Słoneczna Polana); Nowe Budy (prócz posesji: Nowe Budy 37 i 39)

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad grudzień
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek) 2,16,30 13,27 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31

Metal i tworzywa sztuczne 
(worek żółty) 7,21 4,18 3,17,31 14,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22

Papier i makulatura (worek niebieski) 9 6 5 2 14 13 9 6 3 1 12 10

Szkło (worek zielony) 23 20 19 16 28 25 23 20 17 15 26 21

Bioodpady (worek brązowy)   9,23 7,21 4,18 2,16,30 13,27 10,24 8,22 5  

Gabaryty   30*     28*   
* Wywóz gabarytów należy zgłosić najpóźniej do: 23 marca i 21 września do godz. 15:30 do EKO-HETMAN, tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99, fax: 22 729-98-80, e-mail: biuro@eko-hetman.pl

REJON 6 obejmuje: Budy Józefowskie (prócz posesji: Budy Józefowskie 1E, Jutrzenki 12, Leśna 1); Kamionka; Krze Duże (prócz posesji: Krze Duże 12,   ul. Ogarów Polskich); Zboiska, 
ul.: Strumykowa, Zacisze, Zboiska (prócz posesji nr 28, 31, 36)

Rodzaj odpadu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne (pojemnik / czarny worek) 3,17,31 14,28 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6, 20 4,18

Metal i tworzywa sztuczne (worek żółty) 8,22 5,19 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 9,25 9,23

Papier i makulatura (worek niebieski) 10 7 6 3 15 12 10 7 4 2 13 11

Szkło (worek zielony) 24 21 20 17 29 26 24 21 18 16 27 28

Bioodpady (worek brązowy)   10,24 8,22 5,19 3,17,31 14,28 11,25 9,23 6  

Gabaryty   30     28   
* Wywóz gabarytów należy zgłosić najpóźniej do: 23 marca i 21 września do godz. 15:30 do EKO-HETMAN, tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99, fax: 22 729-98-80, e-mail: biuro@eko-hetman.pl



nasza gmina radziejowice 7

Zbierali pieniądze na rzecz uczniów szkoły w Syrii, w Szko-
le Podstawowej w Radziejowicach (9.01) odbył się koncert 
świąteczny połączony ze zbiórką środków na rzecz uczniów 
Zespołu Szkół Cylicja. Jest to jedna z najstarszych ormiańsko-
-chrześcijańskich placówek edukacyjnych w Aleppo. Do tej 
pory uczyło się w niej w sumie 700 uczniów. Podczas wojny 
linia frontu przebiegała w pobliżu terenu szkoły, zawieszo-
no jej działalność na kilka lat. Kiedy w Aleppo sytuacja się 
ustabilizowała a administracja wróciła do szkoły, okazało się, 
że jeden z budynków jest zniszczony, ciągle nie został wyre-
montowany, bo nie ma na to pieniędzy. Dlatego tak ważna 
jest pomoc, w Syrii mieszka 5,9 mln dzieci w wieku szkolnym, 
2,1 mln z nich nie chodzi do szkoły. Koncert z przesłaniem był 
wyjątkowy, dzieci raz jeszcze przybliżyły magię świąt i prze-
słanie wzajemnego szacunku, oddania i miłości.

Świąteczne jasełka  
i koncert charytatywny  
w Radziejowicach

Padł rekord WOŚP  
w Radziejowicach

W Radziejowicach finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy odbył się po raz kolejny, ostatnio sztab mieścił się tutaj 
dwa lata temu, w zeszłym roku był połączony z mszczo-
nowskim. W tym roku było wyjątkowo, a 28. finał zakończył 
się sukcesem, udało się zebrać 26 900,80 złotych, dwa lata 
temu było to 10 tys. złotych,  przypomina Kamila Pokropek 
ze sztabu WOŚP. Licytacja, którą rozpoczęła Wójt Radziejo-
wic Urszula Ciężka przyniosła pokaźną kwotę, za wykonanie 
tatuażu w profesjonalnym studiu udało się zebrać 550 zło-
tych, za zorganizowanie imprezy w lokalu w Słabomierzu 
dla 20 osób darczyńca zapłacił 2700 złotych. Można było 
między innymi wygrać lot wiatrakowcem, przejechać się 
samochodem strażackim czy terenowym. W akcję włączy-
ły się szkoły, strażacy, ludzie dobrej woli. Danuta Plewka, 
przyjechała ze swoim ogromnym psem dogiem, dziewięć-
dziesięciokilogramowy zwierzak stał się ulubieńcem dzieci.  
W Gminie Radziejowice kwestowało 15 wolontariuszy.

Poniżej lista firm i osób, które wsparły radziejowic-
ki sztab WOŚP: OSP Radziejowice, Pekabex, Marzena 
Dymecka, Monika Wicińska, Fiku-Miku, Danuta Plew-
ka, Koło Gospodyń Wiejskich Adamów Wieś, Klub Ak-
tywnego Seniora oraz Panie: Aneta Pokropek, Halina 
Potyra, Agnieszka Bińkowska oraz Małgorzata Leja. 
Sztab dziękuje panom z Tasmania Serwis, Markowi Świ-
dlickiemu oraz właścicielom terenówek za zorganizo-
wanie małego MotoWOŚPu, Sylwii Urynowicz, Szkole  
z Kuklówki oraz Szkole Podstawowej z Radziejowic, Mi-
chalinie Kamińskiej, chórowi Gaudeamus oraz Panom 
dźwiękowcom. Serdeczne podziękowania kierujemy 
w stronę Gminy Radziejowice za możliwość zorgani-
zowania wydarzenia oraz Pani Wójt Urszuli Ciężkiej za 
rozpoczęcie licytacji. Dziękujemy również Gminnemu 
Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach za 
udostępnienie terenu i budynku, w którym odbywała 

się impreza. Podczas całego wydarzenia 
były z nami osoby, które dzielnie wspoma-
gały nas na różnych etapach naszej pracy: 
Bartek Puchała, Karolina Lesia Leśniew-
ska, Monika Strzemieczna, Łukasz Dżizas 
Krempa, Monika Zagrodnik, Damian Po-
kropek oraz Dominika Wojtczak. Pozo-
stałe osoby i darczyńcy, którzy przyczynili 
się do organizacji finału: Hotel Afrodyta 
Business & Spa, Agnieszka Szewczyk, Ala 
Janus, Anawa - Profesjonalna Pielęgna-
cja Zdrowia i Urody, Aneta Ciećwierska 
Make Up, Anna Palczewska, Apteka „Re-
medium” w Radziejowicach, Artis Loft 
Hotel, Bazar Samochodowy „Autookazja” 
Kanie, Warszawska 1, Bożena Śliwka, Ce-
zary Haber, Trener Damian Burzyński, De-
koracje ślubne Edyta, Dom Pracy Twórczej  
w Radziejowicach, Fit/One Warszawa, Głos 
Żyrardowa i Okolicy, Hanna Gancarczyk, 
Helena Iżycka, HELUKABEL Polska, Euge-
niusz Jarkiewicz, Just Ink Tattoo, Justyna 
Stolarska, Katarzyna Kordyasz- Stolarska, 
Klub Seniora „Dyliżans”, Kurka Wodna, Lo-
czek Profesjonalne Usługi Fryzjerskie Pau-
lina Dobrosz, Łukasz Szczepański, Magda 
Kołodziejczyk, MariArti pracownia artystyczna Marii 
Holubievej, MDP Radziejowice, Miodowy Zakątek, Mo-
topodprad.pl, Normobaria Eden, OSP Baranów, Piotr 
Małecki AnySoft.pl, Pizza Sztos, Rafał Kowalik foto, 
Root It Global, Salon Urody Słoneczna- Katarzyna Le-
śniewska, Sklep Cztery Pory Roku- Tomasz Rogoziński, 
Skup i Ubój Żywca oraz handel mięsem Beata Zygmunt, 
StyLove włosy by Sylwia, Tomasz Srebrnik (Silver Gym), 
Topsil Globall Torcikowo Ani - Pruszków, Ula Grudziń-
ska, UP Ranch. Usługi prania Marcin Czarnowski, ZPC 
Flis, Zuzamacrame, Życie Żyrardowa.

Barbara Gancarczyk  
opowiadała o wojnie,  
powstaniu i studiach

Barbara Bogumiła Gancarczyk z domu Piotrowska ps. „Ko-
narzewska”, „Pająk”, „Basia”, sanitariuszka w batalionie „Wigry”, 
po wojnie architekt, przyjechała 7.02 do Radziejowic i spotkała 
się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanow-
skiego by opowiedzieć im o trudnym, wojennym czasie. Jest 
nas coraz mniej, mówiła Barbara Gancarczyk, uczestniczka 
Powstania Warszawskiego. Wspominała okupację, swoje 
szkolne lata, maturę w tajnych kompletach, studia architek-
toniczne. Pani Barbara od 2 do 6 sierpnia 1944 roku pełniła 
służbę w szpitalu powstańczym przy ul. Mariańskiej 1, a od  
7 sierpnia w II plutonie kompanii szturmowej batalionu „Wi-
gry” na Starym Mieście. 16 sierpnia 1944 roku razem z Teresą 
Potulicką- Łatyńską pomogła wynieść z płonącej katedry Kru-
cyfiks Baryczkowski. W Radziejowicach opowiadała też o sys-
temie oświaty przed wojną, polskiej młodej inteligencji, której 
chciano się pozbyć bo była największym, bo intelektualnym 
zagrożeniem. Mówiła o egzaminach i wybitnych profesorach 
jak między innymi Stefanie Bryle, który 77 lat temu, 3 grud-
nia 1943 r., w Warszawie został rozstrzelany przez Niemców, 
był pionierem spawalnictwa w budownictwie. Profesorowie 
zawsze zachęcali do edukacji, byli z nas dumni, a my postępo-
waliśmy w myśl ich zasad, mówiła Pani Barbara. Wspominała 
też studenckie praktyki, wakacje i wyjątkowy bal architektów. 
Mówiła o swoim dzieciństwie spędzonym na Saskiej Kępie. 
Przed wojną uczyła się w gimnazjum sióstr Nazaretanek,  
w czerwcu 1939 roku zdała do liceum o profilu matematyczno-

-fizycznym imienia Marii Konopnickiej. W czasie wojny dom ro-
dzinny Barbary Gancarczyk został zburzony, na szczęście nikt 
z rodziny nie zginął, wszyscy ocaleli. Po maturze Pani Barbara 
wstąpiła na Kursy Rysunku Technicznego Jagodzińskiego – tak 
się nazywała szkoła techniczna. Tam był Wydział Budowlany  
i Wydział Mechaniczny. Szkoła mieściła się przy ulicy Śnia-
deckich. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych,  
a wykładowcami byli profesorowie Politechniki Warszawskiej. 
Poziom był bardzo wysoki. Po wojnie Barbara Gancarczyk upra-
wiała zawód architekta, dziś chętnie dzieli się wspomnieniami.
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Błękitni Korytów  
szykują formę na wiosnę

Są po dwutygodniowym wypoczynku podczas ferii ale już 
szlifują formę, bo w marcu rozpoczynają się rozgrywki, mówi 
Piotr Rowiński z Klubu Błękitni Korytów. W dni powszednie 
trenują codziennie, teraz głównie w hali sportowej w Koryto-
wie, niebawem jak pogoda pozwoli wszyscy wyjdą na boisko. 
W plenerze w tym roku próbowała jedynie grupa najstarsza, 
seniorów. Warto dodać, że sportowcy osiągają sukcesy, ostat-
nio grupa z rocznika 2012 zdobyła brązowy medal na turnieju 
halowym w kategorii Żaków. Dzieci i młodzież trenują licen-
cjonowani trenerzy, wśród nich Michał Olech, Piotr Rowiński, 

Marcin Zawiślański, Dobiesław Brudko, Tomasz Kołosowski.  
W sumie w piłkę gra już blisko stu zawodników. Zapraszają na 
swoje boisko w Korytowie już w marcu, kiedy rozpoczynają 
się rozgrywki, potrzebna będzie także publiczność zagrze-
wająca do walki. Każdego roku Klub wspiera także Gmina 
Radziejowice, w tym roku przeznaczyła na ten cel 70 tys. 
złotych, informuje Piotr Rowiński. Cieszymy się, że w Kory-
towie mamy swoje miejsce, dodaje. Dzięki temu dzieci mogą 
podnosić swoje umiejętności. Sportowcy robią duże postępy. 
Wysiłek wspólny skutkuje tym, że dzieci coraz chętniej w Klu-
bie spędzają wolny czas, dzięki temu z pewnością są zdrow-
sze, rywalizują i poznają nowych przyjaciół. Działalność Klubu 
Błękitni Korytów wspierają także lokalni sponsorzy.

UKS prężnie działa
Paweł Zieliński, który prowadzi Uczniowski Klub Spor-

towy w Radziejowicach chwali młodych sportowców, swo-
ich podopiecznych. Co ciekawe w Szkole Podstawowej jest 
także klasa sportowa gdzie można rozwijać swoje sportowe 
pasje. UKS ma zgłoszone dwie drużyny do rozgrywek ligo-
wych WMZPR w roczniku 2008 i młodsi. Chłopcy rywalizują 
ze zmiennym szczęściem, mówi Paweł Zieliński, natomiast 
dziewczęta są liderkami w swojej grupie. Do tej pory prze-
grały jeden mecz, i to po zaciętej walce. Walczą z klubami 
które mają wieloletnią tradycję, zawodnicy rywalizują także  
u siebie. Ostatnio w szkole odbyły się zawody. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna z Michałowic, drugie Radziejowice 1, 
trzecie Książenice 1, czwarte Książenice 2, piąte Grodzisk Ma-
zowiecki, szóste Radziejowice 2.

Sylwester Kubik od ponad 40 lat  
pasjonat modeli latających na uwięzi

Sylwester Kubik z Korytowa od ponad czterdziestu lat jest 
wierny swojej pasji, osiąga sukcesy w dyscyplinie puszczania 
modeli latających na uwięzi. Sylwester Kubik trenuje w week-
endy i poza tym trzy razy w tygodniu na boisku w Korytowie. 
Konkurencja jest porównywalna do jazdy figurowej na lodzie, 
liczy się każdy szczegół. Na zawodach należy wykonać akro-
bacje niemal idealnie, bez odchyleń. Zawodników ocenia 
trzech sędziów. Sportowiec z prawdziwą pasją zajmuje się 
wyczynowo modelarstwem lotniczym. Zawodnik z Korytowa 

także buduje modele akrobacyjne. Pasję łączy z zawodem, 
pracuje w Państwowych Portach Lotniczych, gdzie przez 
lata był odpowiedzialny za sprawność techniczną lotniska. 
Dzięki temu co robi zwiedził niemal cały świat, wyjeżdża na 
zawody w różne miejsca, był między innymi w Chinach. Jeśli 
nie trenuje to buduje modele. Sam także uczył młode kadry 
w modelarni Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. 
Niestety modelarstwo to droga pasja, jeden skonstruowany 
model to koszt około trzech i pół tysiąca złotych. Konkurencja 
sportowa w której bierze udział Sylwester Kubik polega na 
7- minutowym pokazie akrobacyjnym. W tym czasie należy 
perfekcyjnie wykonać szesnaście figur. Sylwester Kubik jest 
członkiem Kadry Narodowej. W Polsce jest około dwudzie-
stu czynnych zawodników. Dla kogo jest to sport? Sylwester 
Kubik odpowiada, że dla każdego kto go polubi, przy nim 
można odpocząć, oderwać się od rzeczywistości i skupić się 
na skuteczności i precyzji wykonania lotu. 

Kompetentni i Kreatywni  
z Gminy Radziejowice, projekty edukacyjne

Do 30.06.2021 roku w szkołach Gminy Radziejowice re-
alizowany jest program pod nazwą „Kompetentni w Gminy 
Radziejowice- II edycja”. Program dofinansowany został ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 
Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałania 10.1.1 
Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 
W ramach projektu między innymi zaplanowane są zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych i języków obcych. Wyłoniono także wyko-
nawców którzy poprowadzą dodatkowe zajęcia dla uczniów 

pod nazwą: Graj w firmę, angielski i drewno, Programiści jutra, 
Mapptipe. Wyłoniono także wykonawców którzy poprowadzą 
kursy doskonalające dla nauczycieli, zakupiono i dostarczono 
do Szkoły Podstawowej w Kuklówce wyposażenie pracowni 
komputerowej. Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamó-
wienia na pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych 
oraz materiałów do diagnostyki i pracy z uczniami o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych. 

Od 2 stycznia tego roku rozpoczęła się także realizacja ko-
lejnego projektu „Kreatywni z Gminy Radziejowice III edycja” 
(do 31.12.2020 r.). Trwa rekrutacja do grup projektowych. W ra-
mach programu zaplanowano bardzo ciekawe zajęcia, oprócz 

dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających umiejętności  
z chemii, biologii i fizyki w planie są także warsztaty z nabywa-
nia umiejętności uniwersalnych (kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów i praca w gru-
pie) oraz zajęcia z oprogramowania, z grafiki komputerowej 
i druku 3D, a także z obsługi drona i obróbki zdjęć i filmów.
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Nie od dziś wiadomo, że pies to przyjaciel człowieka. Ro-
zumie, rozbawi, a często jest podporą osób niepełnospraw-
nych, pełni rolę opiekuna. Danuta Plewka z Radziejowic to 
znana miłośniczka dogów, jeden z nich był dużą atrakcją 
podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Ważący niemal dziewięćdziesiąt kilogramów zwierzak 
budził respekt wśród dzieci ale jego łagodność przyciągała 

Talent Filipa Kaliny  
dostrzeżony

Jestem ekspresyjny, mówi Filip Kalina z Radziejowic. Na 
co dzień jest uczniem Technikum Elektrycznego w klasie  
o profilu multimediów i fotografii, po godzinach rozwija pa-
sję, rysuje i szkicuje węglem. Zaczynał jako mały chłopiec  
w wieku pięciu lat. Chodzi na zajęcia plastyczne do Gminnego 
Centrum Kultury Powozownia w Radziejowicach. Filip został 
właśnie laureatem ogólnopolskiego konkursu na temat twór-
czości Vincenta Van Gogha. Jego uczestnicy mieli za zadanie 
przygotować pracę plastyczną inspirowaną właśnie tym twór-
cą. Filip narysował ekspresyjny pejzaż. Na konkurs wpłynęły 
1992 prace, tym bardziej cieszy werdykt jury. W kategoriach 
wiekowych było do siedmiu wyróżnień, Filip znalazł się w tej 
szczęśliwej grupie osób. Robię to co uwielbiam, uwielbiam 
ekspresję, marzę o tym, żeby narysować wielki obraz na całej 
ścianie, dodaje młody mężczyzna. Francisco José de Goya 
jest dla Filipa autorytetem i często wraca do jego dzieł. Chwali 
sobie doskonałą atmosferę na zajęciach malarskich u Hanny 
Gancarczyk. Jak mówi tu nikt nikogo nie ogranicza, panuje 
wolność twórcza, jest świetny klimat. W przyszłości Filip Kalina 
chciałby studiować w Akademii Sztuk Pięknych.

Natalia Kaliszewska  
napisała hymn dla Szkoły Podstawowej w Korytowie

Miałam ciarki, jak wszyscy śpiewali hymn szkoły, do któ-
rego napisałam słowa, mówi Natalia Kaliszewska, uczennica 
siódmej klasy Szkoły Podstawowej w Korytowie. Natalia wy-
grała konkurs szkolny, a konkurencja była duża, każdy chciał 
mieć swój udział w historii placówki w Korytowie. Hymn 
zostanie tutaj na lata, i będzie przypomniał jego autorkę. 
Natalia na co dzień interesuje się literaturą, uwielbia poezję 
Wisławy Szymborskiej, ale chce zostać piosenkarką, marzy  
o karierze, takiej jaką zrobiła Sarsa, jej ulubiona wykonaw-
czyni. Uczennica chce także wydać tomik poezji, swoje teksty 
poświęciła nie tylko szkole i jej patronowi Kornelowi Maku-
szyńskiemu ale też młynowi w Korytowie, rzece Pisi Gągo-
linie. Napisanie słów do hymnu zajęło Natalii Kaliszewskiej 

kilka dni i sprawiło ogromną przyjemność, bo zapoznała się 
z utworami literackimi Kornela Makuszyńskiego, które były 
dla niej inspiracją. Udało się napisać dwie zwrotki i refren:  
„ I zwrotka: Tu gdzie Koziołek Matołek szuka Pacanowa, 
tu gdzie Irenka i jej mokra głowa, tu gdzie dwóch takich 
co księżyc ukradli to właśnie oni nasze serca skradli. 

Refren: Kornel Makuszyński naszym jest patronem, 
szkoła w Korytowie naszym drugim domem. 

II zwrotka: Kochana szkoło jesteśmy wdzięczni, ty 
zawsze masz dla nas otwarte drzwi, tu dobry klimat na 
co dzień panuje, tutaj bezpiecznie każdy z nas się czuje, 
o zachowanie dobre wszyscy dbamy, w nauce sporcie 
osiągnięcia mamy.

Psy Danuty Plewki  
odwzajemniają przyjaźń

najmłodszych. Danuta Plewka zabiera zwierzaki także na 
zajęcia w przedszkolach, tak by uczyć maluchy poprawnych 
zachowań wobec nich. Ona sama od zawsze uwielbia psy. 
Gdy była mała nieopodal domu rodziców była hodowla do-
gów, dużych psów. Już wtedy myślała, jak cudownie byłoby 
mieć takiego zwierzaka we własnym domu. Wygląda na to, 
że marzenia się spełniają, mówi z uśmiechem. Dziś ma dwa 
dogi i dwa mieszańce, znalezione z lesie. Danuta Plewka jest 
też przedstawicielką i wolontariuszką stowarzyszenia Doża 
Skarbonka. Stowarzyszenie pomaga bezdomnym psiakom, 
które na przykład chorują. Stowarzyszenie ma swoją stro-

nę internetową, bloga i w jego ramach organizowane są 
cykliczne imprezy. Każdego roku w Wasilkowie odbywa się 
wystawa dogów adopcyjnych rozszerzona o bardzo kocha-
ne psy, czyli te które mają swoich właścicieli. Po wystawie 
zawsze wydawany jest album fotografii opatrzony także po-
ezją. Danuta Plewka tak kocha swoje psy, że nawet napisa-
ła dla nich krótkie wierszyki: „Kiedy jest mi źle, idę na spacer 
z psem, i nie wiem czy ja psa czy on ciągnie mnie, idziemy 
ja i on, on liże moją dłoń i patrzy w oczy me i mówi, nie 
martw się”, to krótka próbka twórczości. Zawodowo pracuje  
w przedszkolu oraz szkole wie jak ważna jest edukacja. Dzieci 
dzięki niej mają zajęcia z pieskami. Uczą się bezpiecznych za-
chowań. Często mówi, że nie można podchodzić do obcych 
zwierząt, jak ma żółtą wstążeczkę to wiadomo, że na pewno 
trzeba bardzo uważać. Nie głaskamy psów w kłębie, po gło-
wie, uszach, najbezpieczniej jest pogłaskać zwierzaka z boku, 
na przedpiersiu. Żelazną zasadą jest nie podchodzenie do psa 
kiedy je z miski, nie można też wyrywać mu jego zabawki czy 
podchodzić do niego kiedy śpi. Takie zachowanie może uznać 
jako agresywne ze strony człowieka.
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Dzieci, rodzice i nauczyciele z przedszkola Inna Bajka 
zdecydowali się wesprzeć Dom Dziecka w Strobowie. Za-
prosili gości na „Aniołkowe granie”, świąteczne przedstawie-
nie połączone ze zbiórką darów dla dzieci. Przygotowania 
trwały miesiąc. Chcemy pokazać dzieciom, że są ludzie  
o wrażliwych sercach, mówi Dyrektor przedszkola Katarzyna 
Seredyńska. Rodzice dali z siebie wszystko, przynosili arty-
kuły spożywcze, domowe, jak poduszki, koce, gry edukacyj-
ne, ale też jeden tata kupił laptopa specjalnie dla dzieci ze 
Strobowa. Przedszkolaki przygotowały też przedstawienie  
i wspólne świętowanie. Koordynatorem projektu była Ma-
rzena Stopińska. W planach kiermasz świąteczny także  
z myślą o dzieciach ze Strobowa. Przedszkole znane jest  
z zacnych pomysłów i inicjatyw na rzecz innych, w tym roku 
przygotowało także niespodzianki w ramach Szlachetnej 
Paczki. W kwietniu maluchy będą zbierać dary dla potrze-
bujących dzieci z Afryki. Dzieci ze Strobowa są zawsze u nas 
mile widziane, nasze przedszkole, sala zabaw jest dla nich 
otwarta, chcemy żeby czuły się szczęśliwe, dodaje Dyrektor 
placówki Katarzyna Seredyńska.

Eden Normobaria  
dla zdrowia

W Budach Mszczonowskich można podreperować 
własne zdrowie. Powstała tam Normobaria Eden, czyli po-
mieszczenie, w którym zostały stworzone idealne warunki 
dla organizmu ludzkiego, a więc zarówno dla jego zdrowie-
nia jak i długiego życia w zdrowiu. Parametry w pomiesz-
czeniu określił lek. med. Jan Pokrywka, nestor normobarii 
w Polsce. Na podstawie dostępnych badań doszedł on do 
wniosku, że takie parametry panowały na Ziemi w przeszło-
ści, kiedy warunki dla życia organizmów były korzystniej-
sze niż obecnie. Przebywanie w pomieszczeniu normoba-

rycznym znakomicie dotlenia organizm, pozwala na jego 
regenerację i w konsekwencji na zdrowienie. Według Jana 
Pokrywki przebywanie w pomieszczeniu normobarycznym 
spowalnia proces starzenia się organizmu. W Budach Msz-
czonowskich powstała jedna z najnowocześniejszych i naj-
większych normobarii w Polsce, dla tych, którzy chcą w niej 
nocować, Normobaria Eden oferuje 12 wygodnych miejsc 
do spania w przyjemnym otoczeniu wyłożonym korkiem  
i naturalną tapetą. Do podstawowych korzyści przebywania 
w tym pomieszczeniu należą: odbudowa poziomu komórek 
macierzystych i ich zwielokrotnienie, zwiększony dostęp tle-
nu do komórek organizmu, szybszy rozwój nowych naczyń 
krwionośnych, zahamowanie rozwoju bakterii beztlenowych 
w organizmie, usuwanie toksyn, redukcja stanów zapalnych, 

Nasz zespół  
z Gminy Radziejowice

Pracujemy wspólnie już od 20 lat. Zawsze dobieraliśmy 
sobie jeszcze dwie osoby do współpracy, wokalistkę i jesz-
cze jednego instrumentalistę. Dłuższy czas grał z nami Jurek 
Kołakowski (saksofon), a śpiewała Ewelina Wojdak (wokal). 
Początki objęła również praca wokalna Anny Gliszczyńskiej 

Dla dzieci z Domu Dziecka w Strobowie, Przedszkole z Tartaku pomaga

poprawa krążenia, wydolności psychicznej, koncentracji  
i zapamiętywania. Przed wizytą należy ją zarezerwować pod 
numerem telefonu: 48 512 170 410 w godzinach 10-18.

oraz Sylwii Ryżyńskiej i Danuty Kaźmierczak. Wszyscy mamy 
szerokie muzyczne doświadczenie, podkreśla Zbigniew Sę-
kulski z Gminy Radziejowice. Grupa muzyczna składa się  
z profesjonalnych muzyków. Michał Borowski skończył stu-
dia w szkole jazzowej i gra przepięknie na saksofonie teno-
rowym i sopranowym, a także na klarnecie i flecie. Zbyszek 
Sękulski jest wirtuozem akordeonu i świetnie gra na gitarze 
akustycznej. Nie mówiąc już o tym, że zaskakuje słuchaczy 

swoim kunsztem wokalnym. Monika Sękulska skończyła 
dwa stopnie szkoły muzycznej na fortepianie, ale najbar-
dziej upodobała sobie śpiewanie. Paulina Urynowicz potrafi 
świetnie śpiewać solo. Główna tematyka repertuaru zespołu 
to lata 50-te i tzw. pin-up. Moda która królowała po wojnie 
i była wyjątkowo słodka. Podoba się zarówno kobietom jak 
i mężczyznom. 



nasza gmina radziejowice 11

Powstała z inicjatywy ludzi, OSP Korytów działa od 
1957 roku. To bardzo nowoczesna straż, w ostatnich la-
tach pozyskała nowe auto do swoich działań, w swoich 
szeregach ma również panie. Należy do KSRG. Prezesem 
jest Tomasz Rokwisz, który rokrocznie uzyskuje absolu-
torium.

OSP Korytów powstała w 1957 roku. Założycielami 
OSP Korytów byli: Jan Koch, Kazimierz Kowalski, Józef 
Świątek, Mieczysław Rokwisz, Tadeusz Mirgos i wielu in-
nych, którzy wnieśli duży wkład pracy w rozbudowę tej 
jednostki. Strażacy byli bardzo aktywni i mieli duże po-
parcie wśród mieszkańców Korytowa. W dość w krótkim 
czasie wybudowali drewniany garaż, gdzie był przecho-
wywany podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. W 1965 
roku doszło do rozpoczęcia budowy „Domu Strażaka”  
w Korytowie. Inicjatywę budowy strażnicy podjął ówcze-
sny Zarząd OSP: Prezes- dh Jan Stralski, Sekretarz- Adam 
Michalski, Skarbnik- Józef Piątek i wielu innych, m.in. 
Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej dh Tadeusz 
Szpakowski. Rozpoczęło się gromadzenie materiałów, 
bardzo aktywni okazali się mieszkańcy Korytowa, gdyż 
materiały były przewożone wozem z Żyrardowa i Gro-
dziska Mazowieckiego. 1 maja 1965 roku rozpoczęła się 
budowa strażnicy. W rok zostały zalane fundamenty pod 
cały budynek. Pozostała część powstała do 10 paździer-
nika tego samego roku i strażnica w Korytowie została 
oddana do użytku. Do współfinansowania budynku przy-
czynił się również Państwowy Zakład Ubezpieczeń Pana 
Mariana Popławskiego. W następnych latach budynek był 
cały czas modernizowany. Za własne pieniądze jednost-

Budowa przedszkola  
idzie pełną parą

Z każdym dniem, budowa Gminnego Przedszkola w Ra-
dziejowicach jest coraz bardziej zaawansowana. Widać już 
powstający budynek, ekipa przyznaje, że pracy jest dużo, 
jednak terminy nie są zagrożone. Zbliżająca się wiosna to 
najlepszy czas na takie inwestycje. Zobaczcie w fotorelacji, 
stan na 14.02.2020 roku.

Nasze straże, prezentacja  
w tym wydaniu OSP Korytów

ka założyła gaz, wodę, instalację centralnego ogrzewa-
nia. Na przełomie lat 1969- 1994 funkcję prezesa pełnił 
Mieczysław Wolniewicz. Od roku 1994 funkcję tę zaczął 
sprawować dh Henryk Piątek. Następnie budynek został 
zmodernizowany w sanitariaty, zaplecze kuchenne, do-
budowano jeden garaż, zakupiono samochód typu Jelcz 
GCBA. Środki pozyskano z Urzędu Gminy Radziejowice 
oraz środki własne OSP. Dzięki zakupowi samochodu, 
jednostka mogła brać udział w akcjach ratowniczych.  
W 2005 roku udało się pozyskać drugi samochód, 
nowy Ford Transit auto zostało sfinansowane z środ-
ków firm Ubezpieczeniowych. Rok 2013 przyniósł wiele 
zmian, zmarł wieloletni prezes Henryk Piątek który pełnił 
tę funkcję od 1994 do 2013 roku na jego miejsce dnia  
2 czerwca tego roku został wybrany nowy prezes OSP 
Korytów jakim jest Tomasz Rokwisz, który jak mówi chce 
aby jednostka była nowoczesna, przychodzili coraz to 
nowi strażacy. W 2015 roku jednostka została włączona 
do systemu KSRG. Druhowie są bardzo aktywni, sami re-
montują i wyposażają jednostkę, pieniądze z ekwiwalentu 
przekazują na zakup nowego sprzętu. W OSP Korytów są 
także panie. Jednym z najstarszych strażaków żyjących 
jest druh Aleksander Grochowski, druh Aleksander jest 
w straży ponad 60 lat. Strażak budował remizę i zawsze 
bierze udział w ważnych dla strażaków wydarzeniach.  
2018 rok dla strażaków z Korytowa był bardzo pomyśl-
ny, bo przybyło nowe auto do działań ratowniczo-ga-
śniczych. Nie wierzyłem, że doczekam tego momentu  
a jednak, mówił Tomasz Rokwisz Prezes OSP Korytów.  
W straży rozwija się także drużyna młodzieżowa.
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Urząd Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10,  
tel. 46 857-71-71
OSP Radziejowice, 46 857-71-92
OSP Kuklówka , tel. 46 857-77-77, 506-517-079
OSP Korytów, tel. 608-620-532
Parafia w Radziejowicach, ul. Kubickiego 3,  
tel. 46 857-71-18
Parafia w Kuklówce, ul.Chełmońskiego6,  
tel. 22 243-29-82
Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce  
Radziejowickiej ,ul. Biniszewicze 4, Muzeum można 
zwiedzać po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym   
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 
Socjo- Terapeutyczna, ul. Sienkiewicza 6,  
tel. 46 856-35-35, 885272885, 501211335

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. 46 857-71-23
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. 506170277
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 46 854-30-30
Konserwator sieci kanalizacji sanitarnej Karol 
Guzewski tel. 604-050-929

Informator  
adresowo- telefoniczny

IV Gminny Konkurs  
Kolęd i Pastorałek  
w obiektywie
(FOTORELACJA)


