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   Życzenia na Wielkanoc   Życzenia na Wielkanoc
Szanowni Mieszkańcy i Goście naszej Gminy, przesyłamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wiel-

kanocne. Zdrowia, spokoju, tego, by już nigdy nie spotkała nas pandemia, by ten trudny czas szybko się 
skończył. Wszystkiego co dla Państwa najlepsze i najważniejsze, życzą Urszula Ciężka Wójt Gminy Radziejowice, Grażyna Górka 
Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Radnymi, Sołtysi, pracownicy UG i jednostek organizacyjnych.

W OSP Kuklówka i OSP Radziejowice udało się 
przed pandemią koronawirusa zorganizować 
strażackie podsumowania roku, w OSP Korytów 
podsumowanie telefoniczne bo termin, na który 
zostało wyznaczone zbiegł się z obostrzeniami 
rządowymi. Więcej w gazecie.

Zebrania strażackie,
roczne podsumowanie

O współfinansowanie zakupu policyjnego auta 
zwrócili się na sesji Rady Gminy Radziejowice  
zastępca Komendanta KPP w Żyrardowie Edyta 
Marczewska i szef mszczonowskiego Komisariatu 
Krzysztof Puszcz. Miniony rok dla żyrardowskich 
funkcjonariuszy do łatwych nie należał, borykają 
się z brakami kadrowymi, teraz jednostce brakuje 
35 policjantów. Więcej na stronie numer 4.

Brakuje policjantów i sprzętu, 
policyjne podsumowanie  
na sesji

Znajdujemy się w szczególnym czasie, wymagającym od 
nas rozwagi i dyscypliny. W tej chwili nie mamy wiedzy o 
przypadkach wykrycia koronawirusa w Gminie Radziejowi-
ce, To, w jakim stopniu obecnie zagrożenie nas dotknie, w 
dużej mierze zależy od naszego zachowania. 

- nie wychodźmy z domu bez wyraźnej potrzeby; 
- pamiętajmy, że klamki i wózki sklepowe to największe 

skupisko zarazków - dezynfekujmy ręce; 
- przestrzegajmy zasad higieny; 
- zatrzymajmy w domu dzieci i młodzież, nie pozwólmy 

im na grupowe przebywanie w miejscach publicznych; 
- zwróćmy uwagę na naszych sąsiadów, jeżeli są to 

osoby starsze lub chore może trzeba im, np. zrobić zaku-
py? Informacje o osobach potrzebujących pomocy można 
zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 
46.857-71-22.

W razie złego samopoczucia i podejrzenia, że możecie 
być zarażeni koronawirusem, wykonujcie w pierwszej kolej-
ności telefon do SANEPID-u w Żyrardowie (667-973-707, 
665 006 722), jest to podmiot wyznaczony do koordynacji 
działań związanych z epidemią. 

W związku z zaistniałą sytuacją cyklicznie organizuje-
my narady Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
W związku ze stanem podwyższonej gotowości na terenie 
całego kraju, również w Gminie Radziejowice podjęliśmy 
szereg działań profilaktycznych. 

1. Do odwołania zamknięte są szkoły, hale sportowe, 
przedszkola, Biblioteka i Gminne Centrum Kultury „POWO-
ZOWNIA”.

2. W trosce o zdrowie osób korzystających z usług 
Urzędu Gminy Radziejowice oraz pracowników, ograniczy-

Pandemia koronawirusa,
zachowajmy spokój i rozsądek!

CPK PODZIELI NAS DROGAMI, 
MIESZKAŃCY, WÓJT I RADNI PRZECIWNI

Nie chcemy przecięcia Gminy liniami kolejowymi i dro-
gami, mówili mieszkańcy obecni na spotkaniu w ponie-
działek 25 lutego w Gminnym Centrum Kultury Powozow-
nia w Radziejowicach. Spotkanie zorganizowali urzędnicy 
gminni po tym jak dowiedzieli się o prowadzonych kon-
sultacjach społecznych dotyczących budowy inwestycji to-
warzyszących jak drogi czy połączenia kolejowe w ramach 
CPK. Konsultacje trwały do 10 marca. Określone w studium 
lokalizacyjnym korytarze, szlaki są bardzo niejasne,  mó-
wiła Wójt Radziejowic Urszula Ciężka. To tak jakby dziecko 
na mapie narysowało flamastrem linie, a dla nas jest to 

żadna informacja a decyzje mogą mieć ogromne skutki, 
podkreśliła Katarzyna Aust z Kuklówki. Inni wspominali o 
rekreacyjnym terenie Gminy i krajobrazie chronionym, ale 
też zagrożeniu smogowym, kiedy pojawią się dodatkowe 
trasy komunikacyjne. Nikt nie zawiadomił Gminy przez ja-
kie tereny będą przebiegały linie kolejowe i trasy drogowe, 
dodała Wójt Radziejowic. Cały teren Gminy Radziejowice 
objęty jest korytarzem transportowym na mapach, przy-
znał Artur Jankowski, zastępca Wójta. Obręb korytarzy to 
od kilku do kilkunastu kilometrów, w różne strony, to nie 
jest żadna precyzyjna informacja, zwracali uwagę obecni 

na sali. Temat przebiegu drogi, który się pojawia jest zwią-
zany z budową obwodnicy aglomeracji warszawskiej, dro-
ga ma 4 warianty: dwa dotyczą rozbudowy DK50 (miałaby 
zostać dostosowana do parametrów ekspresowej), kolejny 
wariant od ronda w Słabomierzu po teren lasu, przecina 
wieś Nowe Budy, Kuklówkę Radziejowicką. Nie widzimy 
lokalizacji nowych tras w szczególności takich, które prze-
dzielałyby Gminę Radziejowice na dwie części, dodał Artur 
Jankowski. Podkreślił, że dołożenie trasy szybkiego ruchu 
przez tereny zielone spowoduje, że Gmina utraci walory 
przyrodnicze dla niej charakterystyczne. Niezadowalające 
są też propozycje przebiegu linii kolejowej, gdzie biegnie 
ona przez Podlasie, wzdłuż istniejącej linii do Korytowa, 
później skręca i przecina Słabomierz, Budy Mszczonow-
skie, Kuranów i kawałek Zboisk.

liśmy bezpośrednią obsługę interesantów. Wszelkie sprawy 
należy załatwiać telefonicznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub platformy e-PUAP. Do odwołania zostało 
wstrzymane przyjmowanie płatności gotówkowych i bezgo-
tówkowych w KASIE urzędu. Wiele spraw można załatwić 
przez Internet m.in. zapłacić podatek od nieruchomości czy 
też zameldować się. W pozostałych sprawach można kon-
taktować się z Urzędem Gminy za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail oraz telefonicznie (tel. 46 857-71-71, 
e-mail: urzad@radziejowice.pl).

3. Obok drzwi wejściowych do urzędu został zainsta-
lowany domofon, aby w bezpieczny sposób informować 
ewentualnych interesantów o sposobach załatwiania spraw 
urzędowych.

4. Zakupiono kombinezony ochronne, rękawiczki jedno-
razowe, maseczki, płyn do dezynfekcji i spryskiwacze do ich 
aplikacji na potrzeby urzędu, jednostek organizacyjnych i 
strażaków OSP działających w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Urszula Ciężka, Wójt Gminy Radziejowice



Usc 46 8543039
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 46 8543039
Drogownictwo 46 8543025
Działalność Gospodarcza 46 8543026
Kasa 46 8543030
Odpady Komunalne 46 8543034
Ochrona Środowiska 46 8543026

Urząd Gminy Radziejowice
Telefon: 46 857-71-71, Fax: 46 857-71-20

Obsługa Rady Gminy 46 8543022
Podatki 46 8543023
Sekretariat 46 8543031
Wodociągi i Kanalizacja 46 8543029
Zagospodarowanie Przestrzenne 46 8543024
Zarządzanie Kryzysowe 46 8543020

nasza gmina radziejowice2  

KRUS informuje

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żyrardowie informuje podatników, klientów, pe-
tentów o ograniczeniu przyjmowania przez Urząd Skarbowy ww. osób i zachęcanie do 
korzystania z informacji telefonicznej pod numerami tel. 46 855 35 56; 46 855 22 37; 855 
41 98 oraz składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony 
Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl. Ponadto można również korzystać z wojewódz-
kiej infolinii PIT: tel. 22 510 48 68 – w sprawach merytorycznych dot. rozliczenia PIT za 
2019 r. tel. 22 510 48 88 - w sprawach związanych z obsługą aplikacji e PIT.

W związku z pandemią koronawirusa w naszym kraju i podjętymi środkami zapo-
biegawczymi, od 16 marca 2020 r. do odwołania, pracownicy Biura Obsługi Klienta PGK 
Żyrardów będą do Państwa dyspozycji jedynie pod numerami telefonów: 46 855-40-41 
oraz 46 855 40 42 a także pod adresem: pgk@pgk.zyrardow.pl. Na kontakt z Państwa 
strony czekamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00. Od 14 marca 2020 r. 
do odwołania punkty PSZOK Żyrardów i PSZOK Radziejowice (Słabomierz) pozostają 
zamknięte.

Drodzy Mieszkańcy naszej Gminy, to szczególne wydanie 
gazety w czasie pandemii koronawirusa. W związku z za-
grożeniem chorobą wprowadziliśmy szereg zmian w funk-
cjonowaniu Urzędu Gminy i jednostek, tak byśmy wszyscy 
mogli być bezpieczni. Jednocześnie dziękuję Państwu za 
zrozumienie i dostosowywanie się do zaleceń polskiego 
rządu. Dbajmy o siebie i innych, stosujmy maseczki ochron-
ne, rękawiczki, dwumetrową odległość od drugiej osoby i 
szczególną higienę. Nie grupujmy się i unikajmy wyjść z do-
mów, przeczekajmy ten czas odpowiedzialnie, by wszystko 
mogło wrócić do dawnego stanu. Jako Gmina już widzimy, 
że przedsiębiorcy mają pierwsze kłopoty, wpływają do nas 
prośby o zwolnienia podatkowe. Na razie trudno szacować 

jak się to przełoży na budżet gminy, ale sytuacja już widzi-
my będzie trudna. O tym będziemy Państwa informować na 
bieżąco. W tym wydaniu gazety najważniejszym tematem 
jest sytuacja wywołana koronawirusem, ale też informa-
cja o naszym sprzeciwie w sprawie budowy nowych dróg 
w związku z CPK. W gazecie także nasi zdolni Antoni Szu-
stakowski i Grzegorz Drejgier. Relacje z uroczystości w Mu-
zeum Lwowa i Kresów, z sesji Rady Gminy i wiele innych 
ciekawych wiadomości.

Mimo trudnego czasu życzę Państwu pogody ducha i ra-
dości na te święta.

Pozdrawiam serdecznie
Urszula Ciężka Wójt Gminy Radziejowice

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa Kasa Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które w związ-
ku z zamknięciem szkół przebywają w gospodarstwach rol-
nych. Zabawa dzieci bez nadzoru opiekunów to potencjal-
ne zagrożenie dla ich życia i zdrowia, co może skutkować 
wzrostem ryzyka wypadków. W związku z powyższym Kasa 
zwraca się z prośbą do dorosłych o szczególną uwagę, 
a dzieci zachęca do poszerzania wiedzy dotyczącej zacho-

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2  
oraz wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń 

na obszarze RP Urząd Gminy Radziejowice wstrzy-
muje bezpośrednią obsługę Interesantów.

Uprzejmie prosimy o kontakt drogą  
telefoniczną, emailową  

lub poprzez platformę ePUAP.

Komunikat Urzędu Skarbowego  
w Żyrardowie

PSZOK w Słabomierzu
nieczynny

WAŻNE KOMUNIKATY - UWAGA !!!

Urząd Gminy zawiesił czasowo bezpośrednią obsługę 
interesantów.

wania bezpieczeństwa w gospodarstwie. Kasa przygotowa-
ła szkolenie e-learningowe dla dzieci „Bezpiecznie na wsi 
mamy – upadkom zapobiegamy”. Zapraszamy do wzięcia 
udziału w szkoleniu dostępnym pod adresem: prewencja.
krus.gov.pl. Mając na uwadze dobro beneficjentów i pra-
cowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
prosimy o ograniczenie wizyt w jednostkach organizacyj-
nych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prosimy 
o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o 

kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP, 
za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego do-
stępnego kanału komunikacji na odległość. Wszystkie wnio-
ski o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego 
rolników są nadal rozpatrywane, a decyzje w tych sprawach 
są sukcesywnie wydawane i przekazywane do beneficjen-
tów. Wstrzymana jest rehabilitacja rolnicza w Centrach Re-
habilitacji Rolników KRUS.

Uwaga! Informacja o numerach rachunków bankowych Gminy Radziejowice, które są odpowiednie do realizacji płat-
ności z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 72 9302 1014 3900 0909 2000 0470, podatków  
i opłat lokalnych: 76 9302 1014 39000909 2000 0010. Na dowodach wpłat lub  poleceniach przelewów należy podać 
tytuł wpłaty i dane osoby której zobowiązanie dotyczy.
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Protest Wójt Gminy i Radnych!
Rada Gminy Radziejowice na sesji (9.03) przyjęła 

jednogłośne stanowisko dotyczące braku jej zgody na 
budowę nowych dróg i kolei przez Gminę Radziejowi-
ce w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Swój 
sprzeciw wyraziła Wójt Urszula Ciężka i mieszkańcy, któ-
rzy gremialnie przychodzili na spotkania w tej sprawie. 
Do 10 marca wysyłane były wnioski i spostrzeżenia do 
CPK. Zaproponowane warianty drogowe i kolejowe dzielą 
Gminę, burzą jej charakter, mówiła na sesji Wójt Urszula 
Ciężka. Według samorządu brane winny być pod uwa-
gę aspekty ekonomiczne a w tym przypadku o ekonomii 
nie ma mowy. Dodatkowe linie to dodatkowe wiadukty i 
utrzymanie ich, które spadłoby na samorząd lokalny. Dziś 
mamy już z tym problem, dodała Urszula Ciężka. Do tego 
Gmina w przypadku zastosowania dla niej niekorzystne-
go rozwiązania będzie żądała rekompensaty za utraco-
ne korzyści, podobnie mieszkańcy. Przebieg nowej kolei 
zburzyłby naturalny charakter tej części Mazowsza, tury-
stycznych Radziejowic, gdzie obszar w około 70- procen-

W ramach konsultacji projektu dokumentu pn. „Stra-
tegiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego 
Portu Komunikacyjnego” na terenie Gminy odbyły się 
liczne zebrania sołeckie, min. w Korytowie, Kuklówce 
oraz kolejne w Powozowni w Radziejowicach dla oko-
licznych wsi. Udział w tych spotkaniach brali sołtysi i 
radni z danego rejonu oraz jako przedstawiciel władz 
samorządowych – Zastępca Wójta – Artur Jankowski. 
Frekwencja w dalszym ciągu była bardzo wysoka. Po-
ruszane były tematy bezpośrednio związane z sytuacją 
mieszkańców i ich obawą przed lokalizacją któregokol-
wiek z proponowanych rozwiązań komunikacyjnych. Po-
jawiały się kolejne pytania i wątpliwości, na które tylko 
częściowo mógł odpowiedzieć Zastępca Wójta. W dużej 
mierze można było posiłkować się tylko i włącznie opu-
blikowanymi opracowaniami, których szczegółowość 
była na bardzo niskim poziomie. Brak jednoznaczności 
w materiałach informacyjnych tylko potęgował frustra-
cję osób bezpośrednio dotkniętych potencjalnymi lo-

Sprzeciw Gminy 
Radziejowice

kalizacjami dróg czy kolei. Jednakże 
liczne komentarze osób biorących 
udział w spotkaniach pozwoliły jasno 
określić stanowisko Gminy Radziejo-
wice w stosunku do planów budowy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
Efektem wspólnych rozmów był do-
kument – stanowisko Gminy Radzie-
jowice wyrażony w formie sprzeciwu 
wobec zapisów głównego opraco-
wania zawierającego m.in. założenia 
budowy nowych linii kolejowych i 
odcinków dróg. Dokument ten zo-
stał dostarczony w dniu 10.03.2020r. 
bezpośrednio do siedziby spółki 
odpowiedzialnej za Studium. Pełna 
treść sprzeciwu dostępna jest pod 
adresem: http://radziejowice.pl w za-
kładce „Aktualności”.

tach jest chroniony. Gmina 
stoi na stanowisku, że należy 
rozbudowywać już istniejącą 
linię Centralnej Magistrali 
Kolejowej z uwzględnieniem 
budowy nowego przystanku 
w Korytowie czy istniejącej 
drogi numer 50. W sytuacji 
drogi kolejowej należy wy-
korzystać CMK w kierunku 
Warki a dla połączeń z Rze-
szowem wykorzystać węzeł 
Opoczno, mówiła Wójt Ra-
dziejowic. Te nowe pomysły 
spowodują u nas katastrofę 
w przestrzeni publicznej, 
dodali Radni. Do tego wycinki lasów, kolizje z zabudo-
wą mieszkaniową, sieciami energetycznymi, gazowymi. 
Wszystkie te argumenty powodują, że Gmina wyraziła 

Nie chcemy podzielenia  
Kuklówek, mówią mieszkańcy

Mieszkańcy Kuklówek wysłali swoje wnioski do 
zakończonych konsultacji dotyczących kilku części 
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego w ramach 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na mapach w 
związku z planami budowy dużego lotniska wyzna-
czono liniami kilka opcji przebiegów tras kolejowych 
i drogowych, które mają połączyć się terytorialnie 
z portem. To kolejny nasz problem, już raz walczyli-
śmy, żeby nie budowali u nas linii wysokiego napięcia, 
mówi Sołtys i Radna Beata Trzaskowska. W propono-
wanych wariantach znalazł się taki dotyczący budowy 
nowej drogi przez Żyrardów, Nowe Budy, Stare Budy 
Radziejowskie, Kuklówkę Zarzeczną i Kuklówkę Radzie-
jowicką, dodaje Pani Sołtys. Są temu przeciwni, Sołtys 
sama rozniosła do swoich mieszkańców 140 wniosków, 
które wypełniali. Nie życzymy sobie tego rozwiązania, 
nie chcemy podziału Kuklówek, niezadowolony jest też 
Ksiądz Proboszcz Andrzej Sadowski, który złożył wnio-

sek także przeciwny temu 
rozwiązaniu, argumentu-
jąc, że inwestycja podzieli 
parafian, podkreśla Beata 
Trzaskowska. Mieszkańcy 
jak już to są za rozbudo-
wą istniejącej drogi krajo-
wej nr 50, w jej śladzie a 
nie budowie nowych, któ-
rych projekty wzbudziły 
tak niepochlebne opinie 
ludzie. Ja uważam, że 
byłoby to barbarzyństwo, 
podkreśla Sołtys i Rad-
na. Wnioski do Koncepcji 
złożyli mieszkańcy całej 
Gminy, samorząd lokalny, 
Sołectwa.

swój sprzeciw dotyczący zaproponowanych nowych dróg 
i linii kolejowych w ramach inwestycji budowy Centralne-
go Portu Komunikacyjnego.
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URZĄD GMINY INFORMUJE
Załatw sprawy urzędowe 
przez internet na ePUAP

Chcesz załatwić sprawę w USC, US, ZUS albo w urzę-
dzie gminy? Brakuje ci zaświadczenia lub odpisu, a może 
chcesz złożyć wniosek? Możesz zrobić to przez internet. 
Skorzystaj z ePUAP – bezpłatnej platformy do kontaktu 
z różnymi urzędami i załatw swoją sprawę szybko, wy-
godnie i bez kolejek.

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są udo-
stępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych 
urzędach bez wychodzenia z domu – przez internet, w 
wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Nie 
ograniczają cię godziny pracy urzędów – sam decydu-
jesz, kiedy złożysz wniosek. Wniosku nie musisz podpisy-
wać ręcznie – do podpisu elektronicznych dokumentów 
służy bezpłatny profil zaufany.

Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z 
domu, jeśli masz:

• konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, 
który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich 
listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego),

• kwalifikowany podpis elektroniczny,
• nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz 

czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.
Pełna lista banków z możliwością założenia Profilu 

Zaufanego poprzez bankowość elektroniczną:
T-mobile Usługi Bankowe, Alior Bank, ING Bank Śląski, 

Bank Pekao, mBank, Santander, PKO Bank Polski, Bank 
Millennium, Inteligo a także Envelo (Grupa Poczty Pol-
skiej).

Każdy, kto ma numer PESEL, oraz ma pełną lub ogra-
niczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubez-
własnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku 
życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Uwaga!
Pracownicy GOPS wspólnie  z pracownikami Urzędu 

Gminy Radziejowice podejmują działania polegające na 
dostarczaniu żywności osobom starszym, które zgłosiły 
taką potrzebę. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Radziejowicach zainstalował skrzynkę na korespondencję 
przy drzwiach wejściowych do GOPS. Prosimy nie wrzu-
cać tam korespondencji skierowanej do Placówki Poczty 

USC na czas zagrożenia 
koronawirusem

Mając na uwadze sytuację w kraju spowodowaną epi-
demią koronawirusa, realizacja zadań z zakresu spraw 

Referat Gospodarki  
Komunalnej informuje

W związku z zaistniałą sytuacją, która uniemożliwia nam 
wszystkim dotychczasowe funkcjonowanie informuję:

1. Wszelkie wnioski dotyczące zawarcia umowy na do-
stawę wody i/lub odbiór ścieków , wydania opinii dot. bu-
dowy przydomowej oczyszczalni ścieków załatwiamy do 
odwołania drogą elektroniczną pobierając wnioski znajdu-
jące się w zakładce referaty, przechodząc do

Referatu Gospodarki Komunalnej. W ten sposób przy-

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek 
usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi por-
talami są między innymi:

• Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicz-
nej (ePUAP) – na przykład złożysz tu wniosek o dowód 
osobisty, uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgło-
sisz urodzenie dziecka, itp.,

• Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych (PUE ZUS) – na przykład możesz tu 
umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, 
sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy 
pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić in-
formacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w 
ZUS,

• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CE-
IDG) – na przykład możesz tu założyć firmę, wznowić lub 
zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, 
które prowadzą firmy w Polsce.

Polskiej. Wsparcie psychologiczne podczas epidemii.
Jak poradzić sobie w czasie epidemii koronawirusa? 

Skorzystaj ze wsparcia psychologicznego!
Stany lękowe o życie i zdrowie, utratę pracy, trudy izo-

lacji, niekontrolowane emocje czy konflikty rodzinne – z 
takimi sytuacjami mamy do czynienia w okresie izolacji 
spowodowanej epidemią koronawirusa. 

Utrzymanie kwarantanny ma kluczowe znaczenie dla 
powstrzymania epidemii koronawirusa. Jednak przebywa-

nie w izolacji na pewno ma wpływ na Twoją psychikę. Co 
zrobić, jeśli dopadają Cię lęki, gdy boisz się o przyszłość 
swojej rodziny, gdy przebywanie w czterech ścianach wy-
wołuje napięcia i konflikty? W trudnym czasie kwarantanny 
szczególnie potrzebujesz wsparcia psychologicznego, dla-
tego informujemy, o możliwości korzystania z konsultacji z 
psychologiem Tomaszem Szustakiewiczem za pośrednic-
twem telefonu 608-078-257.

gotowane umowy wprowadzamy do systemu natomiast 
do odbioru będą w bezpiecznej przyszłości. Opinię dot. 
przydomowej oczyszczalni przekazujemy Zainteresowa-
nym drogą elektroniczną.

2. Nasi Konserwatorzy aż do odwołania nie dokonują 
odczytu wodomierzy ani ich nie wymieniają. Wykonują je-
dynie naprawy w sytuacjach awaryjnych. Stan wodomierzy 
można podać telefonicznie pod nr 46 854-30-30 lub 692-
606-190. Po podaniu adresu mailowego ( jeśli taki Państwo 
posiadają) faktura zostanie przesłana elektronicznie. W in-
nym przypadku pocztą zwykłą na adres domowy.

obywatelskich w Urzędzie Gminy Radziejowice została 
ograniczona do spraw niezbędnych t. j. sporządzania 
aktów zgonu oraz wydawania odpisów.

Pozostałe zagadnienia obejmujące sprawy Urzędu 
Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji lud-

ności prosimy o załatwianie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (ePUAP), telefonicznie lub pocztą trady-
cyjną. W pilnych sprawach należy kontaktować się tele-
fonicznie pod numer 46 854 3039 lub mailowo urzad@
radziejowice.pl.

3. W dalszym ciągu dokonujemy odbioru przyłączy po 
uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr telefonu: wo-
dociągowe 530-741-979 lub 735-929-660; kanalizacyjne 
604-050-929.

Ponadto informuję, że w celu zwiększenia Państwa 
bezpieczeństwa w najbliższym czasie nasi pracownicy 
gospodarczy dokonają dezynfekcji i umycia przystanków 
autobusowych. 

Anna Majchrzak   
 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Policjanci podsumowali rok  na sesji Rady Gminy Radziejowice
Brakuje policjantów i sprzętu, o czym informowali funk-

cjonariusze na sesji Rady Gminy Radziejowice lokalny samo-
rząd. O współfinansowanie zakupu policyjnego auta zwrócili 
się do Gminy zastępca Komendanta KPP w Żyrardowie Edy-
ta Marczewska i szef mszczonowskiego Komisariatu Krzysz-
tof Puszcz. Miniony rok dla żyrardowskich funkcjonariuszy 
do łatwych nie należał, borykają się z brakami kadrowymi, 
teraz jednostce brakuje 35 policjantów. Wielu z doświad-
czonych funkcjonariuszy decyduje się na zmianę pracy w 
sąsiednim powiecie, bo Garnizon Warszawski płaci zdecy-
dowanie więcej. Dlatego w ostatnim czasie na terenie Gminy 
Radziejowice były roszady kadrowe, w sumie obsługiwało 
ten teren trzech dzielnicowych. Wykrywalność w zeszłym 
roku wyniosła ponad 37 procent. W Komisariacie Policji w 
Mszczonowie pracuje 28 funkcjonariuszy, z długoletnim 
stażem jest zaledwie 4, mówił Krzysztof Puszcz. W zeszłym 

roku policjanci na tym terenie założyli 13 Niebieskich Kart, 
ujawnili 25 poszukiwanych osób, było 118 kolizji i 10 wypad-
ków, na szczęście nikt nie poniósł w nich śmierci. W sumie w 
Gminie Radziejowice doszło do 1186 interwencji, na terenie 
działania całego mszczonowskiego Komisariatu Policji było 
ich 3232. Na uwagę zasługuje profilaktyka z młodzieżą. Po-
licjanci odbyli ponad 400 spotkań z młodymi ludźmi na te-
mat różnego rodzaju zagrożeń. Terenem Gminy Radziejowi-
ce zajmuje się dzielnicowy Łukasz Drdzeń. Niestety odbyło 
się zaledwie pięć spotkań z mieszkańcami, którzy zechcieli 
przyjść na dyżur policjanta w Urzędzie Gminy. 

Dzielnicowy Gminy Radziejowice sierż. Łukasz Drdzeń, 
tel. kom.:506 905-720, e-mail: dzielnicowy.radziejowice@
ra.policja.gov.pl

 Obsługuje miejscowości na terenie gminy Radzie-
jowice:

 Adamów – Parcel, Adamów – Wieś, Benenard, Budy 
Mszczonowskie, Budy Józefowskie, Chroboty, Dobiegała, 
Kamionka, Krzyżówka, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka 
Zarzeczna, Kuranów, Korytów A, Korytów, Krze Duże, Nowe 
Budy, Olszówka, Podlasie, Pieńki Towarzystwo, Radziejowi-
ce, Radziejowice – Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Słabo-
mierz, Tartak Brzózki, Zboiska, Zazdrość.

Plan działań priorytetowych: 
 Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. planem priorytetowym 
dzielnicowego objęty został  rejon ul. Łąkowej w Kuklówce 
Radziejowickiej z uwagi na zaśmiecanie terenów leśnych. 
Celem jest wyeliminowanie zjawiska. 

 Dla dzielnicowego ważna jest też współpraca z oko-
licznymi mieszkańcami, których prosimy o reagowanie na 
przestępstwa i wykroczenia poprzez kontakt z nim lub dy-
żurnym KPP w Żyrardowie (46 858 21 00).  
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Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejowicach ma po-
wody do dumy. Ponad dwadzieścia kolejnych osób zde-
cydowało się związać swoją przyszłość z jednostką. Po-
wstała drużyna młodzieżowa, a w sobotę (29.02) młodzi 
strażacy złożyli przysięgę. Było bardzo uroczyście, tego 
dnia strażacy zaprosili także na roczne podsumowanie 
swojej pracy. Zarząd, którym kieruje Prezes Marek Leja 
dostał absolutorium, bez żadnego głosu sprzeciwu. OSP 
Radziejowice liczy 46 członków, w tym roku zamierza 
przyjąć 2 nowych. Stan Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej to 23 osoby, w tym 16 chłopców i 7 dziewcząt. 
Strażacy w zeszłym roku wyjeżdżali aż 85 razy, w tym 31 
razy do gaszenia pożarów. Prezes Marek Leja postanowił 
uhonorować sześciu druhów, którzy wyjeżdżali do zda-
rzeń najczęściej: rekordzistą jest Roman Dybiński 84 razy, 
Jakub Papuga 70 razy, Robert Laskowski 59 razy, Damian 
Dybiński 56 razy, Artur Dybiński 42 razy, Piotr Nowak 42 
razy. Co ciekawe kobieta strażaczka Paulina Krystianiak 
wyjeżdżała 34 razy. W zeszłym roku strażacy realizowali 
między innymi projekty na jakie dostali dofinansowanie w 
ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego, 
poznawali ziemię Józefa Chełmońskiego. Brali udział w 
Święcie Chleba, obchodach Dnia Dziecka, Dnia Strażaka, 
połączonych z prezentacją nowego auta OSP Korytów, 

14 marca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytowie 
miało się odbyć doroczne zebranie podsumowujące 2019 
rok. Niestety z uwagi na zagrożenie koronawirusem zo-
stało odwołane, sprawozdanie jest jednak gotowe, mówi 
Tomasz Rokwisz Prezes OSP Korytów. Być może to wła-
śnie strażacy będą pomagać w kontrolach osób, które są 
teraz na kwarantannie. Wiadomo, że żyrardowscy poli-
cjanci już wyruszyli w teren. Nie wchodzimy do domów 
ale prosimy o pokazanie się w oknie, mówi Monika Heliń-
ska z KPP w Żyrardowie. Jesteśmy w wyjątkowym czasie, 
musimy zachować ostrożność, mamy między innymi rę-
kawice, podkreśla Tomasz Rokwisz. W zeszłym roku stra-
żacy OSP Korytów interweniowali 62 razy, pomagali też 
innym jednostkom w akcjach, w sumie 16 razy. Jednym z 
najtrudniejszych zdarzeń był pożar domu w Walerianach, 

Młodzieżówka już oficjalnie zaprzysiężona

OSP Korytów i dobry miniony rok dla jednostki
kiedy rodzina straciła piętro budynku, przyznaje Tomasz 
Rokwisz. Zeszły rok był dla strażaków bardzo dobry pod 
względem zakupów, w styczniu trafił do nich nowy sa-
mochód, powitali zakup z pompą, a w maju odbyła się 
uroczystość oficjalna. Warto dodać, że druh Karol Piątek 
aż 61 razy brał udział w pomocy podczas zdarzeń, po-
chodzi z zasłużonej strażackiej rodziny, Damian Wasik 
może się pochwalić 46 wyjazdami a Adam Rychlewski 37, 
jego żona Agnieszka Rychlewska wyjeżdżała 35 razy. W 
tym roku strażacy mają także wiele planów, wśród nich 
między innymi remont ogrodzenia, jego koszt to 8 tys. 
złotych, pomogą lokalne Sołectwa, między innymi Ko-
rytów, Podlasie, Benenard, Adamów. Strażacy chcieliby 
także wykonać termomodernizację strażnicy, koszt to 50 
tys. złotych.

W obecności druhów i druhen, władz Gminy z Wójt Ur-
szulą Ciężką na czele, Prezesa OSP Radziejowice Marka Lei 
który jest jednocześnie Radnym Rady Gminy Radziejowice, 
Daniela Sawickiego, byłego Starosty a dziś Radnego Po-
wiatowego Wojciecha Szustakiewicza, władz OSP Kuklów-
ka, odbyło się 22 lutego roczne zebranie sprawozdawcze 

Podsumowanie roczne
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce

Strażacy
dostali pomoc

w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce. Zarząd otrzy-
mał jednogłośnie absolutorium. Jedna z najważniejszych 
informacji tego zebrania dotyczyła zapewnienia Wójt Ur-
szuli Ciężkiej o planach dotyczących budowy strażnicy i 
świetlicy wiejskiej. Inwestycja zostanie podzielona na dwie 
części, najpierw powstanie strażnica. Po konsultacjach 

ze strażakami został 
przygotowany wstępny 
projekt obiektów. Stra-
żacy przyznają, że nowa 
inwestycja może spowo-
dować jeszcze większe 
zaangażowanie w pracę 
jednostki i być może 
pojawią się nowi ochot-
nicy, którzy będą działać 
w OSP Kuklówka. Teraz 
OSP liczy 31 członków, 
w 2019 roku strażacy wy-
jeżdżali do 13 akcji. 

Niesamowite jest to, że w tak trudnym czasie druho-
wie z OSP mogą liczyć na bezinteresowną pomoc!

- Ogromne podziękowania dla Pana Piotra Wilanow-
skiego za ozonowanie pojazdów będących na wyposa-
żeniu OSP Radziejowice.

- W imieniu wszystkich druhów z OSP Korytów chce-
my gorąco podziękować Pani Małgorzacie Kawalec 
z pracowni Margo za bezpłatne przekazanie ręcznie 
uszytych maseczek dla strażaków. 

mieli pogadanki w szkołach, ćwiczenia na zbiorniku wod-
nym i w lokalnej firmie. W zeszłym roku strażacy nie od-
puszczali jeśli chodzi o inwestycje, doposażali jednostkę 
w sprzęt, między innymi narzędzia hydrauliczne, kupili też 
rzutnik, laptop, wspierają ich Sołectwa, Gmina, WFOŚiGW 
w Warszawie. Nie obyło się bez tradycyjnej akcji Lanego 
Poniedziałku. W 2020 roku zamierzają przeprowadzić 

remont elewacji budynku remizy, remont kuchni i reno-
wację podłogi w sali świetlicy. Chcą też pozyskać mię-
dzy innymi motopompę, aparaty powietrzne, zamierzają 
uzupełnić torby medyczne i zakupić umundurowanie dla 
młodzieżówki. Za pracę strażakom podziękowali między 
innymi Artur Jankowski zastępca Wójta Radziejowic i Gra-
żyna Górka Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice.
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Zdalne nauczanie w szkołach
Dyrektor odpowiedzialny za proces zdalnego nauczania, 

lekcje w Internecie decyzją Ministra Edukacji Narodowej weszły 
już w życie. Dzieci nie będą chodziły do szkoły przynajmniej do 
świąt, w tym czasie mają się uczyć z pomocą nauczycieli, rodzi-
ców i Internetu. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Cheł-
mońskiego w Kuklówce Sylwia Król w poniedziałek 23 marca 

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej z terenu 
Gminy Radziejowice wzięli udział w XIX Przeglądzie 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt. „Obyczaje i 
obrzędy karnawałowe” w Nowej Wsi Ełckiej. Widzowie 
mogli zobaczyć kolorowe korowody kolędników. Po pre-
zentacji przygotowanych przez siebie utworów i wierszy, 
mieszkańcy świetnie bawili się na dyskotece, dodatkową 
atrakcją dla chętnych była przejażdżka wozem drabi-
niastym. Uroczystość odbyła się 24 lutego, jej organiza-
torem było Stowarzyszenie Przystań przy DPS w Nowej 
Wsi Ełckiej.

Podopieczni DPS 
na Przeglądzie  
Twórczości Osób  
Niepełnosprawnych

odczytała ankiety dotyczące dostępności dzieci do nowych 
technologii, nie wypełniło ich w ogóle 40 osób na 140. Szkoła 
na całe szczęście posiada wiele wolnych tabletów, to one naj-
prawdopodobniej trafią do uczniów którzy w domach nie mają 
komputerów. Jednak mamy obawy, że nie wszyscy mają In-
ternet, dodaje Pani Dyrektor. To zmartwienie niemal wszystkich 
szefów placówek oświatowych. To na nich spadł obowiązek i 
oni mają nadzorować, kontrolować pracę nauczycieli i dzieci. 
Po pierwszych dniach mamy informacje, że niektórym się to 
podoba, że lekcje są ciekawe a niektórym wręcz przeciwnie, 
zdalnym lekcjom mówią „nie”. Uważają, że jest za dużo zadań 
do wykonania. My podkreślamy, że jest tyle co zwykle w szkole, 
dodaje Pani Dyrektor. Nauczyciele pracują za pomocą progra-
mu Librus. Szkoła w Kuklówce liczy 140 uczniów. W pierwszym 
tygodniu nauczyciele raczej nie wprowadzali nowego mate-
riału, teraz minister zarządził, że lekcje mają iść z programem 
do przodu i będą oceny. Problem wynika głównie z nierówne-
go dostępu do technologii. Kiedy w domu jest kilkoro dzieci 

uczących się a jeden komputer no to jest naprawdę źle. Każdy 
uczeń powinien mieć swobodny dostęp, a do tego rodzina 
często pracuje zdalnie i zajmuje sprzęt. Nie każdy nauczyciel 
także zna się na nowych technologiach. Wielu nie jest w stanie 
sobie z tym poradzić. Do tego muszą wyposażyć się w kamerki 
i inny sprzęt do prowadzenia zdalnych zajęć. W naszych szko-
łach wspieramy się, jestem w kontakcie z Paniami Dyrektorkami 
ze szkół w Korytowie i Radziejowicach, podkreśla Sylwia Król.

Zakup sprzętu 
do prowadzenia nauki zdalnej

1 kwietnia br. Gmina Radziejowice zawnioskowała 
o dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnej edu-
kacji, który pozwoli na prowadzenie zajęć edukacyj-
nych na odległość w związku z zamknięciem placó-
wek oświatowych, spowodowanym wprowadzeniem 
stanu epidemii wywołanej koronawirusem. Podczas 
zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputero-
wy jest niezbędny do zdalnego prowadzenia lekcji.  
Po rozeznaniu sytuacji uczniów uczęszczających do 
szkół, dla których Gmina Radziejowice jest organem 
prowadzącym okazało się, że potrzeby są znacz-
nie większe od możliwości placówek. Jednakże przy 
łącznym wykorzystaniu dotychczasowych zasobów 
oraz sprzętu zakupionego przy wsparciu funduszy 
unijnych wyczekiwane przez uczniów i nauczycieli 
urządzenia trafią do najbardziej potrzebujących. W 
Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, 
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Inter-
netu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła” 
na zakup sprzętu do zdalnej nauki przeznaczono 

Gminy Radziejowice upoważniła dyrektorów placówek 
do użyczania uczniom i nauczycielom laptopów oraz 
tabletów. Sprzęt będzie dystrybuowany bezpośrednio 
w placówkach, zgodnie z decyzją poszczególnych 
dyrektorów, po zweryfikowaniu zgłoszonego zapo-
trzebowania. Użyczenie będzie możliwe na podstawie 
umowy użyczenia, zawartej pomiędzy dyrektorem, 
a biorącym dane urządzenie w użytkowanie. Sprzęt 
komputerowy wróci do szkół po zakończeniu zdal-
nych lekcji i będzie nadal służył uczniom podczas 
nauki w szkole.

ponad 180 milionów złotych. Wysokość dofinansowa-
nia dla poszczególnych jednostek samorządu teryto-
rialnego zależna była od kategorii do której została 
przyporządkowana dana gmina. Głównym kryterium 
przydziału jednostek samorządu terytorialnego do 
poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Dla 
Gminy Radziejowice przewidziano dofinansowanie w 
wysokości 60.000 zł.  Kwota ta wystarczy na zakup 40 
szt. tabletów i 10 szt. laptopów. Umowa z wykonawcą 
wybranym do realizacji zamówienia zostanie podpisa-
na niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia złożone-
go wniosku do dofinansowania. Przewidywany termin 
na realizację dostawy tabletów to 7 dni, a laptopów to 
30 dni. Zakupiony sprzęt zostanie dostarczony bez-
pośrednio do szkół. Zgodnie z przepisami prawnymi 
wprowadzonymi na okres czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 organy prowadzące jednostki systemu 
oświaty mogą użyczyć sprzęt niezbędny do realiza-
cji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na odległość. Wójt 
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Nie tak miało wyglądać święto Sołtysów obchodzone w tym roku w Gminie Radziejowice. 
Niestety z powodu zagrożenia koronawirusem w naszym kraju i ta uroczystość musiała zostać 
odwołana. W tym roku w roli Sołtysa zadebiutował Tomasz Derewenda. Pełni funkcję w Koryto-
wie A. Z żoną i synkiem mieszkają tutaj od sześciu lat. Jak mówi Pan Sołtys jest miło zaskoczony, 
wcześniej żyli w Piotrkowie Trybunalskim, ale marzyli o własnym domu. Szukali w lokalnych 
gminach i trafili na swój wymarzony, w Korytowie A. Nowy Sołtys zastąpił Krystynę Sęk, która 
zrezygnowała z funkcji, jak mówi miała wiele obowiązków a czasu brakowało. Ona sama nama-
wiała Tomasza Derewendę do startu w wyborach. Nie miałem kontrkandydata, zdecydowałem 
się, wybrali mnie, mówi dziś. Jak podkreśla chce integrować społeczność lokalną. Już wystąpił z 
pytaniem do Wójt Gminy o możliwość zagospodarowania terenu gminnego nieopodal sklepu i 
młyna. Odpowiedź jest pozytywna. Mamy blisko 50 tys. z funduszu sołeckiego, chcemy zrobić 
tam plac sołecki, by móc się spotykać, dodaje Sołtys Korytowa A. Teraz na zebrania przycho-
dzi mało ludzi, trzeba ich zachęcić a to może być taki pierwszy krok, więcej ludzi to więcej 
pomysłów na rozwój, dodaje. Oprócz tego w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy chcą 
też modernizacji ulicy Krótkiej w Korytowie A.  Tak ma się stać. Sołtys wspólnie z Radą Sołecką 
złożyli też wnioski w ramach przedstawionych połączeń kolejowych i drogowych przy CPK. 
Sołtys przyznaje, że nie potrzeba jest budowy nowych szlaków kolejowych bo stare wystar-
czają w Grodzisku Mazowieckim czy Żyrardowie. Zasadna byłaby budowa stacji kolejowej na 
istniejącym szlaku CMK w miejscowości Korytów, a dla połączeń z Rzeszowem wykorzystanie 
węzła w Opocznie. Nowa linia niestety mogłaby zmusić ludzi do przesiedleń, Sołtys w imieniu 

W czasie, w którym nie możemy osobiście się spo-
tkać, nasze działania przenieśliśmy do Internetu. Tam 
znajdują się filmy kręcone przez naszych instruktorów i 
uczestników warsztatów. Dzielimy się swoimi osiągnięcia-
mi, pokazujemy co robimy w tym trudnym dla wszystkich 
czasie. Grupa  Formacja Abstrakcja, prowadzona przez 
Magdalenę Kalenik regularnie umieszcza filmiki kręcone 
przez radziejowickich młodych adeptów sztuki filmowej. 
Przedstawiają one problemy z jakimi boryka się młodzież 
podczas kwarantanny. Nie zabrakło w nich humoru i dy-
stansu do rzeczywistości. Członkowie grupy malarskiej 
Hanny Gancarczyk tworzą w domowym zaciszu i dzielą 
się swoim widzeniem świata z fejsbukowiczami. Regular-

W związku z okresem pandemii Gminna  Bibliote-
ka Publiczna im. Jana Pawła II w Radziejowicach in-
formuje, że biblioteka jest zamknięta dla czytelników, 
do odwołania. To skutek decyzji sztabu kryzysowego 
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któ-
ry zadecydował o zamknięciu od dnia 12 marca br. do 
odwołania, wszystkich instytucji kultury, w tym biblio-
tek. Zainteresowanych najnowszymi wiadomościami 
ze świata książek, biblioteka zaprasza na swoją stronę 
na Facebooku. Są tam wszystkie aktualne informacje o 
czasie pandemii w bibliotece i  działalności biblioteki. 
Na Facebooku biblioteki zamieszczone są także linki do 
stron z bezpłatnymi e-bokami, z których można sko-
rzystać, jeśli chodzi o lektury szkolne oraz wybrać coś 
do czytania. Biblioteka informuje także, że przedłużyła 
automatycznie zwrot książek wszystkim czytelnikom o 
jeden miesiąc i monitoruje tę potrzebę w zależności 
od rozwoju sytuacji. W zależności od indywidualnego 
terminu zwrotu u każdego czytelnika, termin ten trwa 
do połowy lub do końca miesiąca maja b.r. W razie 
wątpliwości lub pytań należy zadzwonić lub wysyłać 
wiadomość e -mailową. W wyjątkowych sytuacjach 
czytelnicy mają możliwość zdalnego wybrania książek 
ze strony biblioteki. Wyjątkowo możliwe jest też zwró-

Tomasz Derewenda nowym Sołtysem w Korytowie A

mieszkańców jest też przeciwny budowie nowych dróg. Przyznaje, że Gmina jest 
rekreacyjna i nie należy burzyć jej kierunku rozwoju. Zdaniem Sołtysa można roz-
budować istniejący szlak numer 50. Tomasz Derewenda podkreśla, że czuje dużą 
odpowiedzialność ale też solidarność z ludźmi i ich przychylność.

Biblioteka na czas pandemii

nie umieszczamy też tematyczne filmy instruktażowe dla 
dzieci i dorosłych z zakresu rękodzieła. Przed zbliżają-
cymi się świętami każdy będzie mógł wykonać ozdoby 
i przybrać nimi swoje mieszkanie. Dodatkowo regular-
nie zamieszczamy informacje dotyczące najciekawszych 
wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w kraju i za 
granicą, spektakli teatralnych, wybitnych filmów. Mamy 
nadzieję, że będzie to stanowiło przewodnik po arty-
stycznym świecie. Zapraszamy do włączenia się w akcję 
„Złóż życzenia Sąsiadowi”. Można nagrać życzenia, po-
tem wysyłać je na adres biuro.powozownia@gmail.com, 
a my umieścimy je na naszym fb (Gminne Centrum Kultu-
ry „Powozownia” w Radziejowicach).

cenie lub odebranie książek z biblioteki. Pracownice 
biblioteki  zaopatrzone w rękawiczki i torby papierowe 
wydają lub przyjmą zwrócone książki  po uprzednim 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym w godz. 11 -16 . 
Wymagana jest też dezynfekcja po wizycie każdej oso-
by, dlatego prosi się o stosowanie się do poleceń pra-
cownic. Biblioteka informuje także, że książki zwracane 
przez czytelników, zgodnie z zarządzeniem Biblioteki 
Narodowej, poddane są kwarantannie od 10 –ciu do 
14-stu  dni. Poza tym pracownice wykonują prace zwią-
zane z selekcją księgozbioru,  porządkowaniem lokalu 
biblioteki oraz prowadzeniem spraw bieżących. Biblio-
teka informuje także ,że teren biblioteki i „Powozow-
ni” dostępny tylko w podanych wyżej godzinach i w 
sprawach uzgodnionych z osobami dzwoniącymi oraz 
w sprawach  związanych z funkcjonowaniem biblioteki, 
np.  kurierzy, poczta i inni dostawcy  usług. Poza go-
dzinami pracy biblioteki teren jest  zamknięty, z uwagi 
na potrzebę zachowania zasad bezpieczeństwa i zakaz 
wstępu na plac zabaw. 

Przerwa świąteczna będzie trwała od 9. do 13. 
kwietnia b.r.

GCK Powozownia
na czas pandemii
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Jacek Mirowski
rozwija pasję

Jacek Mirowski z Korytowa udowadnia, że życie na emery-
turze wcale nie jest smutne, ma ponad 70 lat i ogromną pasję 
do muzyki i dzielenia się nią. Uwielbia występować, grać na 
akordeonie, jak mówi muzyka to jego miłość i trzyma go przy 
życiu. Jest też gawędziarzem, ciekawie z dowcipem opowia-
da o swoich spostrzeżeniach, pisze wiersze, które wykonuje 
na specjalnych okazjach jak ślub córki Doroty. Jacek Mirowski 
w latach 60. skończył szkoły muzyczne w Żyrardowie i War-
szawie. Jak nie miał jeszcze instrumentu to grał … na tabore-
cie. Gra na akordeonie i na pianinie. Pierwszy akordeon kupił 
w sklepie muzycznym w Mszczonowie, finansowo pomógł 
wtedy tata. Przez 10 lat ćwiczył w Domu Kultury w Sochacze-
wie, bierze udział w  przeglądach piosenki seniorów, zyskuje 
uznanie i szacunek. Jest dowcipny, energiczny i bezpretensjo-
nalny. Grał w różnych kapelach między innymi: Trio czy Bole-
ro, jest autorem kilku utworów wśród nich jest „Moja miłość” 
dla żony Halinki, która lubi potańczyć. 

Pieśni patriotyczne
budzą ducha w narodzie

Jolanta Grygielska, muzyk, na podstawie swojej pracy 
doktorskiej wydała książkę „Polska Pieśń Patriotyczna”, 
warto do niej sięgnąć teraz kiedy mamy więcej czasu, 
na kwarantannie. Ta książka to taki nasz testament, mówi 
autorka cytując kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jak pod-
kreśla jej wydawca Marek Biliński, książka rozpoczyna się 
Bogurodzicą, to pierwsza pieśń, niejako hymn i pieśń ko-
ścielna. Opisanych zostało czternaście pieśni, począwszy 
od pieśni hymnicznych: Bogurodzica, Gaude Mater Polo-
nia, Rota. Są pieśni o miłości do Ojczyzny, kolejna grupa 
to pieśni historyczne związane z ważnymi wydarzeniami 
w dziejach kraju: Warszawianka, Polonez Trzeciego Maja, 
Ostatni mazur, Wojenko, wojenko, po pieśni współczesne 
takie jak: Moja ziemia, Kocham Cię Polsko, Moja piosenka, 
Polonez. Jak mówi Jolanta Grygielska pieśń to przyjaciel 

Chór Gaudeamus duma naszej Gminy
Chór Gaudeamus powstał w 2015 roku i działa przy Gminnym Cen-

trum Kultury Powozownia w Radziejowicach. Chór prowadzi Barbara 
Paszkiewicz, która od ponad 10 lat z wielkim powodzeniem zajmuje 
się także chórem Cantata w Grodzisku Mazowieckim. Barbara Pasz-
kiewicz jest absolwentką wydziału wychowania muzycznego, w klasie 
dyrygentury chóralnej, profesora Andrzeja Banasiewicza, Akademii 
Muzycznej w Warszawie. Chór Gaudeamus zrzesza rozśpiewanych 
mieszkańców Gminy Radziejowice. W szeregach Chóru spotykają się 
ludzie różnych zawodów i w różnym wieku. To co wszystkich łączy, 
to zamiłowanie do muzyki i wytrwałość w nauce często trudnego i 
wymagającego repertuaru. Na próbach wszyscy poznają techniki 
doskonalenia emisji głosu i zapoznają się z podstawami muzyki i to 
od najlepszej – praktycznej strony, a śpiewanie to świetny sposób na 
dobre samopoczucie. Spotkania odbywają się w wesołej i sympatycz-
nej atmosferze, a wszystkie chórzystki są pozytywnie zakręcone. Chór 
Gaudeamus ma spotkania dwa razy w tygodniu, a przed występami 
koncentracja i praca jest wzmożona. Chór uświetnia swoimi wystę-
pami uroczystości, oficjalne spotkania i święta zarówno kościelne jak 
i świeckie. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, stał się Gminnym 
Ambasadorem Kultury oraz wyśpiewał trzecie miejsce na pierwszym 
międzynarodowym konkursie chóralnym w czeskiej Pradze. Chór jest 
wspierany przez Gminę Radziejowice.

i niezawodny sprzymierzeniec człowieka i narodu. Naród 
polski był znany od stuleci jako muzycznie uzdolniony i 
lubiący śpiewać, dlatego pieśń towarzyszyła od wieków 
zarówno w sytuacjach dramatycznych jak i radosnych. 
Śpiewano pieśni przy pracy i podczas zabawy, przy komin-
kach w polskich dworach, śpiewano podczas tradycyjnych 
obrzędów.  Pieśń towarzyszyła legionom generała Henry-
ka Dąbrowskiego, brygadom marszałka Piłsudskiego, woj-
skom generała Andersa i Sikorskiego, podczas powstań 
i wojen. Pieśni patriotyczne mają charakter marszowy, z 
żelazną dyscypliną rytmiczną, ale są także często inspiro-
wane muzyką ludową, na polskich tańcach narodowych ta-
kich jak mazur, polonez, w których występuje pogłębiona 
akcentacja i rytmizacja. Książka ubogacona została płytą 
muzyczną, pieśni na niej wykonuje chór Adoramus.
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Wyjątkowy Aleksander
i bardzo kochająca go  
mama

W Muzeum Lwowa i Kresów upamiętnili bohaterów
W niedzielę 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żoł-

nierzy Wyklętych w Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce 
Radziejowickiej odbyły się uroczystości upamiętniające 
bohaterstwo czynów wyjątkowych ludzi. To właśnie oni 
walczyli o wolność, to im jesteśmy dziś bardzo wdzięcz-
ni, pomimo grożących im niebezpieczeństw, nawet kary 
śmierci nie ugięli się, to prawdziwi Żołnierze Niezłomni. 
Udział w niedzielnym spotkaniu wzięli sami łagiernicy, 
którzy z Kuklówki pojechali na uroczystości centralne, 
jakie odbywały się tego dnia w Warszawie. Wzruszenia 
nie kryła Aleksandra Biniszewska, która wspólnie z mę-
żem pielęgnuje tradycję i pamięć o Żołnierzach Niezłom-
nych. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele 
szkół z Kuklówki, Radziejowic i Korytowa, przyjechali ze 
sztandarami swoich placówek, władze Gminy z zastępcą 
Wójta Arturem Jankowskim, Sekretarz Wiolettą Micewicz, 
Przewodniczącą Rady Gminy Grażyną Górką na czele. Był 
Sołtys Grzegorz Wiciński, Beata Kalina odpowiedzialna na 
gminną oświatę, mieszkańcy i rekonstruktorzy. Spotkanie 
miało miejsce pod figurą Jezusa Chrystusa w ciernio-
wej koronie, którą wyrzeźbił w łagrze żołnierz, kapitan 
Olgierd Zarzycki. Jesteśmy dumni z tego, że możemy 
wspólnie obchodzić to święto pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, dziękuję Wam za to, dziękuję bohaterom, mówił 
zastępca Wójta Artur Jankowski.

Aleksander Radziejewski ma 21 lat, ma głębokie pora-
żenie mózgowe. Nie chodzi, nie mówi, nie potrafi usiąść 
samodzielnie, ma także padaczkę i bardzo dzielną mamę, 
która się nim opiekuje. Aleksander jest pod opieką funda-
cji Słoneczko, jego indywidualny numer to 221/r. Wymaga 
ciągłej rehabilitacji, która kosztuje. Olek jest wspaniały, 
mam z nim lekcje, wychodzimy na spacer. Zawsze pytam, 
gdzie chce iść. Pokazuje oczami w którą stronę, czy chce 
oglądać samochody, czy podziwiać przyrodę. Bardzo lubi 
mieć siłę sprawczą, odginam gałąź, on ją łapie i puszcza, 
jest szczęśliwy, że coś zrobił, mówi nauczycielka, pani Sła-
wa. Posługują się piktogramami, pokazuje, na nich co po-
trzeba. Olek ma zajęcia z integracji sensorycznej.  Mama 
Aleksandra, Ola sama ma wiele siły, wszystko co robi to z 
miłości do syna. Pracuje zawodowo, codziennie rehabilitu-
je dziecko, Olek uwielbia mamę. Kiedy przychodzi z pracy 
zaczyna rozrabiać, chce mieć ją tylko dla siebie. Bywają 
napady padaczkowe. Wiem, jak się zachować, są także 
długie trzydniowe niedyspozycje, podaję leki i obserwuję, 
mówi pani Aleksandra.

Mama przyznaje, że wielu specjalistów mówiło jej, że syn 
wiele rozumie, w granicach swoich pojęć.

Młodzi ludzie z Gminy Radziejowice zmierzyli się w konkursie „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Dzięki przygotowaniom 
do niego uczą się jak udzielać pierwszej pomocy, czy poznają przepisy, nie straszne im wykorzystanie sprzętu gaśnicze-
go, poznają też historię i tradycje ruchu strażackiego. W sumie rywalizowało 13 uczniów, w trzech kategoriach: 10-13 lat, 
14-16 lat i starsi. Ich wiedzę oceniło jury w składzie: dh Adrian Zagrajek, dh Tomasz Rokwisz, dh Stefan Zduńczyk, Justyna 
Klimaszewska. 

Konkurs z wiedzy pożarniczej 

Wyniki: 
I grupa wiekowa (10 – 13 lat)
1. Aleksandra Mirgos – MDP Korytów
2. Antoni Wyleziński – MDP Radziejowice
3. Sylwia Frączkiewicz – MDP Korytów
II grupa wiekowa (14 – 16 lat)
1. Aleksandra Sujka – MDP Radziejowice
2. Michał Kowalczyk – MDP Radziejowice

Fot. UG Radziejowice

3. Konrad Wiciński – Szkoła Podstawowa  
w Kuklówce Radziejowickiej.
II grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)
1. Zuzanna Piątek – MDP Korytów
2. Seweryn Frączkiewicz – MDP Korytów
3. Kamil Bajerski – MDP Radziejowice
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DriveLand w Gminie Radziejowice to ośrodek doskonale-
nia techniki jazdy stopnia wyższego. Podstawowe jego atuty 
to nowoczesne systemy i instalacje tj. płyty poślizgowe z 
nowoczesnymi systemami nawadniania i kurtynami wodny-
mi oraz najnowszej generacji szarpakiem do wprowadzania 
pojazdów w poślizg. Na terenie obiektu powstała sieć dróg i 
placów manewrowych przeznaczonych do zajęć w ramach:
• doskonalenia techniki jazdy
• kwalifikacji wstępnej
• szkoleń okresowych
• kursów z zagrożeń w ruchu drogowym.

Ośrodek stoi otworem dla miłośników sportu. Zaprasza 
na szkolenia i treningi dla motocyklistów. Ośrodek Drive-
Land daje niemal nieograniczone możliwości w realizacji 
aktywności motoryzacyjnych i nie tylko:
• szkolenia dla kierowców samochodów osobowych (kilka 

stopni zaawansowania)
• szkolenia dla kierowców samochodów dostawczych
• szkolenia dla kierowców samochodów ciężarowych (w 

tym kwalifikacja wstępna i okresowa)
• szkolenia dla kierowców autobusów (w tym kwalifikacja 

wstępna i okresowa)

Choć dziś jest studentem pierwszego roku Politechniki 
Warszawskiej i ma bardzo dużo nauki, nie rezygnuje ze 
swojej pasji. Antoni Szustakowski z Gminy Radziejowice to 
wybitny szachista, który między innymi zajął VII miejsce na 
Mistrzostwach Polski 2016 w grupie chłopcy do lat 16, czym 
zapewnił sobie prawo gry na Mistrzostwach Europy Junio-
rów 2016. Antoni po dziesięciu latach gry w UKS Hetman 
Puszcza Mariańska przeszedł do KS Polonia Warszawa. Re-
prezentował kilkukrotnie klub na Mistrzostwach Polski, a tak-
że reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy i Świata. 
Młody mężczyzna od lat uprawia ten rodzaj dyscypliny i 
jest w tym znakomity. Antoni dziś zaraża swoją pasją in-
nych, wspólnie z przyjaciółmi utworzyli stronę www.info-
szach.pl, gdzie organizują turnieje. To świetna propozycja 
na zdalną rozrywkę podczas kwarantanny. W sobotnim 
(28.03) turnieju wzięło udział aż sześćset osób. Wygląda 
na to, że inicjatywa ma wiernych fanów.

Kilka osiągnięć Antoniego Szustakowskiego:
• reprezentowanie Polski w Mistrzostwach Świata Junio-

rów 2015 Porto Carras Grecja ( X.-XI.2015r.),
• zajęcie V miejsca w Otwartych Mistrzostwach Skierniewic 

w Szachach Błyskawicznych (I.2016 r.),
• zajęcie 7 miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów 2016 

– chłopcy do lat 16 (III.2016 r.) uzyskanie awansu do Mi-
strzostw Europy 2016 i Mistrzostw Polski Juniorów 2017,

• zajęcie V miejsca (i tytuł najlepszego zawodnika do lat 
16) w XV Międzynarodowym Festiwalu Szachowym im. 
Mieczysława Najdorfa Warszawa ( VII. 2016),

• zdobycie złotego medalu na pierwszej szachownicy 
podczas Drużynowych Mistrzostw Polski – II Liga Junio-
rów w szachach ( VII.2016 r.),

• reprezentowanie Polski w Mistrzostwach Europy Junio-
rów w szachach Praga ( VIII.2016 r.). Zapraszamy na stro-
nę internetową Klubu Hetman z Puszczy Mariańskiej tak 
znajdziecie więcej szczegółów.

Grzegorz Drejgier
mistrz kolarstwa z Korytowa 

DriveLand Tomasza Kuchara w Gminie Radziejowice zaprasza

Grzegorz Drejgier z Gminy Radziejowice to motywacja dla sportowców. Sam w wieku 
pięciu lat rozpoczął przygodę z pływaniem, później bieganiem a na końcu z kolarstwem. To 
była wielka pasja Grzegorza, który kiedy przyszedł do klubu kolarskiego pierwszego dnia 
miał najlepszy sportowy wynik. Za dziewięć miesięcy był już Mistrzem Polski. Dziś trenuje 
młodych kolarzy i produkuje dla nich suplementy diety. Przyznaje, że jego marzeniem jest 
wielki sport na torze w Żyrardowie. Zamierza właśnie tutaj zorganizować zawody, ale to w 
przyszłości. Dziś także jest komentatorem sportowym Telewizji Polskiej. Jak mówi sport to 
jego sposób na życie, ciężko trenował i trenuje, na rozgrzewkę robi sobie dwustukilome-
trową wycieczkę rowerową. Po niej ma mniej o około pięć kilogramów. To daje adrenali-
nę, uczy dyscypliny. Dziś robię to dla przyjemności, dawniej też dla przyjemności ale też i 
dla przetrwania, przyznaje. Ciągle jest bardzo skromnym, uśmiechniętym mężczyzną choć 
mutlimedalistą. Jego największe sukcesy sportowe to brązowy medal Mistrzostw Świata, 
srebro i brąz Pucharu Świata, 4 medale Mistrzostw Europy, wygrana klasyfikacja Pucharu 
Europy, 11 tytułów Mistrza Polski, 12 srebrnych i 10 brązowych medali Mistrzostw Polski oraz 
21 złotych, 15 srebrnych i 10 brązowych medali Pucharu Polski. Przyznaje, że na jego drodze 
zwykle stoją dobrzy ludzie, dzięki nim mógł zawodowo uprawiać sport, wspierali zawsze: sa-
morząd Gminy Radziejowice, lokalni sponsorzy, którzy nie oszczędzali środków i inwestowali 
w sportowca z Korytowa. Dziś on sam szkoli młodych na wybitnych.

Antoni Szustakowski wybitny szachista

UWAGA LKS Błękitni zawiesza działalność do 
końca 2020 roku!
W związku z pogłębiającą się sytuacją z koro-
nawirusem klub zawiesza swoją działalność do 
końca obecnego roku.  Wszyscy zawodnicy jak 
również trenerzy mają wolną rękę w poszuki-
waniu nowych klubów. Zarząd klubu serdecznie 
dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do roz-
woju klubu w ostatnim czasie. Do zobaczenia na 
boiskach w 2021 roku.

• szkolenia dla kierowców samochodów uprzywilejowanych
• szkolenia dla kierowców samochodów specjalnych
• szkolenia dla motocyklistów
• szkolenia dla służb specjalnych
• szkolenia dla instruktorów techniki jazdy
• kursy z zagrożeń w ruchu drogowym
• eco-driving w teorii i praktyce
• jazda defensywna w teorii i praktyce
• szkolenia z jazdy sportowej
• zawody samochodowe i motocyklowe

• nauka jazdy dla początkujących
• prezentacje nowych modeli samochodów
• testy terenowe i off-road
• eventy firmowe integracja / incentive
• sale konferencyjne / powierzchnie wystawowe
• imprezy uzupełniające
• przeloty śmigłowcem
• bliskość bazy hotelowej w standardzie **, ***, ****.
Grzegorz Telega
+48 510 248 878, grzegorz@kuchar.net
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1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, 

przebywania w miejscach publicznych.
Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być 

ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzyma-
na od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:
• dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i 

usług związanych z zawodową działalnością),
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to po-

mocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, 
które nie powinny wychodzić z domu),

• załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do 
czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, 
wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Obowiązuje do 11 kwietnia 2020 r.
Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do 

dwóch osób - jedynie rodziny są wyjęte spod tego ogra-
niczenia i mogą poruszać się w większych grupach.

Ważne! 2 metry - minimalna odległość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-me-

trowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin 
i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
• a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samo-

dzielnie poruszać i ich opiekunowie.
2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH 

BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia 

poza domem bez opieki dorosłego
Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 

roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność 
rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedli-
wia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:

• dojazdu do i z pracy,
• wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
• czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codzien-

nego.
3. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW I ROWERÓW 

MIEJSKICH
Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, 

pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, 
zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i 
zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje 
również plaże.

Nie można także korzystać z rowerów miejskich.
4. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transpor-

tem publicznym.
Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko 

połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej - żeby co 
drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzą-
cych w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdo-
wać się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do 11 kwietnia 2020 r.
5. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większy-

mi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.
Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzą-

cych maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.
Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów oso-

bowych.
6. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spo-

tkań, imprez czy zebrań.
Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgroma-

dzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrze-
nie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.

Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe 

środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM, Najnowsze zasady i ograniczenia
• stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być odda-

lone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
• pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także 

mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpie-

czeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
Obowiązuje do 11 kwietnia 2020 r.
 7. GALERIE HANDLOWE
Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów han-

dlowych.
Na czym polega? Działalność handlową w galeriach han-

dlowych mogą prowadzić jedynie branże:
• spożywcza, 
• kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do 

perfumowania lub upiększania),
• artykułów toaletowych i środków czystości,
• wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
• artykułów remontowo-budowlanych,
• prasowa,
• artykułów dla zwierząt,
• paliw.
Obowiązuje do odwołania.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi me-

dyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze 
lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie gale-
rii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

8. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE
Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w 

jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie
Na czym polega?
• Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopo-

wierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego 
może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszyst-
kich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To zna-
czy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na 
terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

• Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe 

mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku 
życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są do-
stępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

• Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać mak-

symalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych 
pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 
takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym 
momencie maksymalnie 60 klientów.

• Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie 

tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona 
przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym 
momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

9. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE
Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe skle-

py budowlane są zamknięte.
10. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów 

fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.
Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszyst-

kie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercin-
gu. Tych usług nie będzie można realizować również poza 
salonami - np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje od: 1 kwietnia
11. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charak-

terze religijnym.
Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym 

nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób - wy-
łączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku po-
grzebów - osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.
Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach 

religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

12. GRANICE POLSKI
Ograniczenie dotyczy: przekraczania granic Polski przez 

cudzoziemców
Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać 

tylko i wyłącznie:
• obywatele RP, 
• cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywa-

teli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
• osoby, które posiadają Kartę Polaka,
• dyplomaci, 
• osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu 

na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
• w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant 

placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta 
Głównego Straży Granicznej - może zezwolić cudzoziemco-
wi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie 
określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

• cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący 
do przewozu towarów. Ważne! Transport cargo działa nor-
malnie.

Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.
13. ZDALNE NAUCZANIE - LEKCJE W INTERNECIE
Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach
Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknię-

te. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez In-
ternet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odle-
głość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele 
i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć 
materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą progra-
mową.

Obowiązuje do 10 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia 
żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

14. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dzie-

cięcych i przedszkoli.
Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i 

przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez 
rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulo-
wana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

Obowiązuje do 10 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia 
żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

15. GASTRONOMIA
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy 

barów.
Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą 

świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możli-
wości wydawania posiłków czy napoi na miejscu. Obowiązuje 
do: odwołania.

16. KULTURA
Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury
Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknię-

te. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, 
kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność 
związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są rów-
nież zajęcia w szkołach artystycznych.

Obowiązuje do odwołania.
Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: 

siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.
17. KWARANTANNA
Ograniczenie dotyczy: osób, które:
• wracają z zagranicy,
• miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie 

zakażonymi) koronawirusem, 
• przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na 

terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 
27.03.2020),

• mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia 
na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy 
osób nowo objętych kwarantanną).

cd. na następnej stronie
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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

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego 
Inspektora Sanitarnego 
Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciw-
działania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz 
wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe 
wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwa-
rzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 
SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego 
chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: 
środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane 
np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie za-
kupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprze-
strzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do 
pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Wyjaśnienie pojęć

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była 
narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się 
chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych .

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych 
na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrza-
nych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przenie-
sienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne 
osoby .
Postępowanie z odpadami 
Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub 

izolacji przez osoby:
• które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-

-CoV-2,
• zakażone koronawirusem SARS-CoV-2, 
• mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi ko-

ronawirusem SARS-CoV-2,
• chorych na COVID-19
– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wy-

tycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub 
izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich 
skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na 
świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez oso-
by zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 
oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do cza-
su aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych 
materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi 
odpadami postępować zachowując szczególne środki 
ostrożności.
Wytyczne szczegółowe
A. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla 

osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu 
pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu 
minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się 
koronowirusa.

B. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji. 
Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa 

domowego, w którym taka osoba się znajduje.
A. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla 

osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu 
pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu 
minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się 
koronowirusa:

a) odpady powinny być segregowane i wrzucane do wła-
ściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),

b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane 
przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w 
workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemni-
ka/worka na odpady zmieszane.

B. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycz-
nymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w 
obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą 

obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).
• wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od za-

mknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpada-
mi do odbioru;

• osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w 
worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości 
worek spryskać preparatem wirusobójczym;

• worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego 
pojemności i nie zgniatać;

• po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, 
zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą od-
pady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z 
pomieszczenia, w którym przebywa;

• osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rę-
kawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do 
drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed 
przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz 
dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go do-
datkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) 
oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

•  worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do 
miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i 
umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym 
na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiada-
niu odbierającego;

• przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/
przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, 
myć i/lub dezynfekować ręce;

• odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozosta-
wione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu 
gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

• Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzin-
nej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie 
posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w 
sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, 
dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Cd. ze strony 11.
Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
• w żadnym wypadku nie można opuszczać domu, spacery 

z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, w przy-
padku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty 
z innymi osobami w domu - one również muszą zostać pod-
dane kwarantannie, 

• w przypadku występowania objaw choroby (złe samopo-

czucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić 
to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

• Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości 
spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone 
lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do odwołania.
Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które 

są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miej-

scu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość 
nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które 
kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej 
wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości 
spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają 
przeznaczone lokale na kwarantannę.

Na podstawie www.gov.pl


