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30 lat samorządu 
w „małej ojczyźnie”, w Gminie radziejowice

Chwila refleksji i podsumowanie 
minionych 30 lat

W skrócie przedstawię dorobek minionych 30 lat 
 w gminie Radziejowice. 

Początkowo Rada Gminy Radziejowice liczyła 18 rad-
nych, a organem wykonawczym był Zarząd Gminy. Wie-
lokrotne zmiany Ustawy Samorządowej spowodowały, że 
od roku 2002 rada liczy 15 radnych, a wójt jest wybierany  
w bezpośrednich wyborach. 

Dzisiejszy obraz Gminy Radziejowice to efekt pracy 
wójtów i radnych wszystkich kadencji, to również zasługa 
pracowników samorządowych oraz wszystkich mieszkań-
ców naszej małej „Radziejowickiej Ojczyzny”, z czego będą 
mogły korzystać kolejne pokolenia mieszkańców gminy.  
W omawianym czasie zmienił się obszar terytorialny gminy 
Radziejowice. Takie sołectwa jak: Olszówka, Nowy Dworek  
i Wręcza, zostały włączone do gminy Mszczonów. W roku 
1990 nasza gmina liczyła 3.740 mieszkańców i pomimo wy-
łączenia w roku 2004 wspomnianych trzech sołectw, odno-
towujemy stały wzrost liczby mieszkańców i obecnie jest to 
już ok. 5.600 osób. Oznacza to, że jesteśmy gminą atrakcyjną 
we wszystkich zakresach. Z gminy wiejskiej o charakterze 
rolniczym, staliśmy się gminą o charakterze mieszkaniowo- 
rekreacyjnym. Mając na swoim terenie ogromne zasoby  
w postaci  Bolimowsko-Radziejowickiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, Zespołu Pałacowo-Parko-
wego oraz dogodne położenie komunikacyjne, stali-
śmy się miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, oraz 
do tworzenia przestrzeni dla turystyki weekendowej.  
To spowodowało rozwój infrastruktury turystycznej, zaplecza 
rekreacyjnego, jak i bazy noclegowej. Lokalizacja na naszym 
terenie Domu Pracy Twórczej i działania kulturalne prowa-
dzone na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz powo-
łanie gminnych jednostek organizacyjnych – Gminnego Cen-
trum Kultury „Powozownia” i Gminnej Biblioteki Publicznej, 

zajmujących się szeroko rozumianą kulturą – sprawiają, że 
jesteśmy postrzegani jako gmina z dobrym klimatem i ener-
gią, również przyjazna artystom. Dużą uwagę przykładamy 
do poziomu życia naszych mieszkańców, walczymy także  
z wykluczeniem społecznym korzystając z różnych progra-
mów krajowych, jak i unijnych. 

Ogromne środki przeznaczamy na inwestowanie  
w infrastrukturę techniczną. Na przestrzeni minionych 30 
lat – za okresu moich poprzedników – wybudowano i od-
dano do użytkowania: Dom Strażaka w Radziejowicach, 
Ośrodek Zdrowia w Radziejowicach, Stacje Uzdatniania Wody 
w Radziejowicach i Słabomierzu, ujęcie wody w Krzach Du-
żych. Na terenie całej gminy wybudowano 98 kilometrów 
sieci wodociągowej, w tym 23 kilometry za moich kadencji. 
 W Korytowie A powstała hala sportowa. Natomiast w Radzie-
jowicach wybudowano nowoczesny budynek gimnazjum wraz 
z halą sportową. Została zrealizowana - przez kolejnych wójtów  
- jedna z największych inwestycji w minionym XXX-leciu radzie-
jowickiego samorządu – sieć kanalizacyjna na terenie gminy 
w: Radziejowicach, Korytowie, Korytowie A i Tartaku Brzózki.  
Po wielu latach istnienia obiektów, na okres mojego urzędowa-
nia przypadło modernizowanie ich. M.in. odnosi się to do ujęć 
wody wraz z budową zbiorników retencyjnych w celu zwiększe-
nia wydajności zaopatrzenia w wodę w miejscowościach - Krze  
i Korytów. Przebudowaliśmy ulicę Kubickiego w Radziejowicach, 
tworząc bezpieczne miejsca postojowe, w jej sąsiedztwie powstały 
skwery i place zabaw oraz otwarte strefy aktywności. Niedawno 
wybudowaliśmy nowoczesne przedszkole w Korytowie, a obecnie 
na ukończeniu jest budowa Przedszkola w Radziejowicach dla 200 
najmłodszych mieszkańców gminy. Przeprowadziliśmy również 
generalny remont Gminnego Centrum  Kultury „Powozownia”  
i Gminnej Biblioteki w Radziejowicach. Doprowadziliśmy do 
możliwie jak najlepszego wyposażenia w sprzęt ratowniczy 
nasze OSP, a jednostki w Radziejowicach i Korytowie posiadają 
nowe samochody strażackie. W minionym 30-leciu wybudowano  
 i poprawiono stan ponad 100 kilometrów ulic i dróg gminnych.  

Za mojej kadencji jest to ponad 30 kilometrów. Oświetlenie uliczne 
mamy obecnie w ponad 40 miejscach. Inwestowaliśmy również  
w rozwój elektronicznej administracji i zgodnie z wymogami 
mamy nowoczesne gminne archiwum. Są dalsze plany moderniza-
cji placówek oświatowych i już przygotowano projekt trzyetapowej 
modernizacji Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej, 
która zakończy się budową hali sportowej. Część z wymienionych 
zadań zostało sfinansowane z funduszy europejskich. 

Samorząd na tym etapie rozwoju i realizacji ważnych 
zadań potrzebuje dobrej kadry urzędniczej i my taką dys-
ponujemy. W tym zakresie nie mamy się czego powstydzić  
i zawsze twierdzę, że pracuję ze wspaniałymi ludźmi. To ludzie 
pracujący na rzecz gminy są naszym największym kapitałem. 
Są to również sprawnie zarządzający  firmami, kreatywni 
przedsiębiorcy, współpracujący z naszym samorządem  
i otwarci na nowe wyzwania. Mamy też niepokojące zmiany, 
w ramach działań decentralizacyjnych odpowiedzialność 
za wiele dziedzin życia publicznego. Jest ona przerzucana 
na samorządy gmin i często nie idzie to w parze z pełnym 
pokryciem kosztów ich realizacji ze strony budżetu państwa.

Nic tak nie weryfikuje dokonań, jak upływ czasu. Kieruję 
słowa podziękowania i uznania do przewodniczących rad 
gminy minionych i obecnej kadencji, do wójtów i wszyst-
kich radnych od I, do obecnej - VIII kadencji. Dziękuję byłym 
i obecnym pracownikom samorządowym i kierownikom 
jednostek organizacyjnych. Dziękuję za ich służbę na rzecz 
samorządu terytorialnego gminy Radziejowice. Składam 
gratulacje za podjęcie się wspólnego trudu i za troskę – za 
pomoc lokalnej społeczności. Życzę dużo zdrowia i pomyślno-
ści w realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń. 

Oddajemy do Państwa rąk Gminny Biuletyn Informa-
cyjny „Nasza Gmina Radziejowice”, w którym w telegraficz-
nym skrócie prezentujemy informację o faktach i wydarze-
niach, jakie miały miejsce w 30-leciu w „Małej Ojczyźnie”,  
w Gminie Radziejowice. 

Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice

W tym roku obchodzimy trzydziestą rocznicę wyborów do rad gmin, 
które były pierwszymi od ponad półwiecza wolnymi wyborami w Polsce  
i stanowiły początek wielkiego dzieła odbudowy demokratycznego 
ustroju naszego państwa. To Ustawa Sejmowa o Samorządzie Teryto-
rialnym – z 8 marca 1990 roku, pozwoliła na tworzenie demokratycz-
nych struktur państwa. W wyniku takich decyzji mieszkańcy stali się 
odpowiedzialni za tworzenie wspólnot, a zwieńczeniem zmian były 
pierwsze wybory do organów gminnych, które odbyły się 27 maja 1990 
roku. Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów 
przemian, które zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. 
Przemiany te wydobyły olbrzymie pokłady obywatelskiej energii Pola-
ków i pozwoliły lokalnym wspólnotom współuczestniczyć, a co najważ-
niejsze – współdecydować o sprawach publicznych. Nie byłoby nowo-
czesnej wolnej Polski bez rozwoju samorządności. Dzisiaj po 30 latach 
wielkich zmian i przeobrażeń – widzimy, że samorząd terytorialny  
– stał się miejscem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym ele-
mentem polskiego ustroju. 
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WójtoWie Gminy 
RadziejoWice  
od Roku 1990

zastępcy Wójta  
– lata: 2002-2020

I I II KADENCJA
¡  Wojciech Szustakiewicz – 30.06.1990 r.– 10.11.1998 r. 
  III KADENCJA
¡  Janina Deć – 13.11.1998 r.– 07.06.2000 r. 
¡  Anna Majchrzak – 07.06.2000 r. – 22.11.2002 r. 
 IV, V, VI, VII I VIII KADENCJA
¡  Tadeusz Kłuciński – 23.11.2002 r. – 27.11.2009 r.
¡  Ryszard Chudzik – 15.12. 2009 r. – 01.03. 2010 r. 
 – wójt komisaryczny.
¡	Kazimierz Drążkiewicz – 02.03.2010 r.– 19.07.2012  r. 
¡	Mirosław Łukowski – 17.08.2012 r. – 25.10.2012 r. 
 – wójt komisaryczny.
¡	Urszula Ciężka – 26 10.2012 r. do obecnie
 

I KADENCJA 1990-1994
¡	Ewaryst Jaskulski, 06.06.1990 r. – 05.05.1994 r.
¡  Adam Leniarski, 05.05.1994 – do końca kadencji.
 II KADENCJA 1994-1998
¡  Jerzy Knebel, 29.06.1994 r. – do końca kadencji.
 III KADENCJA 1998-2002
¡  Stanisław Aust, 03.11.1998 r. -  29.06.1999 r.
¡  Jerzy Koziński, 25.08.1999 r. – 28.06.2002 r.
¡  Dariusz Wiśniewski,  28.06.2002 r. – do końca kadencji

pRzeWodniczący Rady Gminy RadziejoWice  
lata 1990-2020

Wojciech 
Szustakiewicz

Janina 
Deć 

Anna 
Majchrzak

Tadeusz
Kłuciński 

Ryszard 
Chudzik

Kazimierz 
Drążkiewicz

Mirosław 
Łukowski 

Urszula 
Ciężka

 IV KADENCJA 2002-2006
¡ Stanisław Aust, od 23.11.2002 r. – do końca kadencji
 V KADENCJA 2006-2010
¡ Urszula Ciężka, od 24.11.2006 r. – do końca kadencji
 VI KADENCJA 2010-2014
¡ Urszula Ciężka, 02.12.2010 r. – 25.10.2012 r.
¡ Krystyna Skoneczna, 30.10.2012 r. – do końca kadencji
 VII KADENCJA 2014-2018
¡ Krystyna Skoneczna, 01.12.2014 r. – do końca kadencji
 VIII KADENCJA 2018-2023
¡ Jacek Krawczyński, 19.11.2018 r. – 23.12.2019 r.
¡ Grażyna Górka, 27.01.2020 r. do obecnie

sekRetaRze Gminy W latach 1990-2020
¡ Zbigniew Kozera, 09.07.1990 r. – 31.03.1999 r.
¡ Tadeusz Kłuciński,  01.02.1999 r. – 22.11.2002 r.

najpieRW był zaRząd Gminy

CZŁONKOWIE ZARZĄDU 
GMINY RADZIEJOWICE:

I kadencja 1990 – 1994: 
Wojciech Szustakiewicz – wójt gminy, członkowie za-

rządu: Jarosław Burzyński; Ewaryst Jaskulski; Ryszard Wa-
siak; Krzysztof Pawłowski (do VI 1992); Eugeniusz Borowiec 
– członek Zarządu (od IX 1992)

II kadencja 1994 – 1998: 
Wojciech Szustakiewicz – wójt gminy; członkowie zarzą-

W odrodzonej polskiej samorządności, w latach 1990-2002, organem wykonawczym 
w samorządzie był Zarząd Gminy w składzie od 3 do 7 członków - wybieranych przez radnych, 
a wójt, również wybierany przed Radę Gminy - pełnił funkcję przewodniczącego tego forum.

du: Henryk Piątek; Ryszard Wasiak; Henryk Niewola; Euge-
niusz Borowiec (do IV 1996); Jarosław Burzyński (od V 1996)

III kadencja 1998 – 2002:
Janina Deć – wójt gminy (do V 2000); Marek Kruk – z-ca 

wójta gminy (do V 2000); Julian Wyporski (do II 1999); Anna 
Majchrzak – wójt gminy (od VI 2000)Eugeniusz Borowiec (do 
IX 2002); Henryk Niewola (do IX 2002); Dariusz Wiśniewski 
(do VIII 2001); Krzysztof Pawłowski (X 2001 – IX 2002); Ewa 
Ignaszak – członek Zarządu ( do III 2002, X-XI 2002); Dariusz 
Krakowski – członek Zarządu (do V 2002, X-XI 2002)

Stanisław Aust Krystyna Skoneczna Grażyna Górka

Wademecum samoRządoWe
Przeprowadzenie w Polsce w roku 1990 reformy wła-

dzy lokalnej, było jednym z istotnych wydarzeń w procesie 
transformacji ustrojowej. W jej wyniku zastąpiono system rad 
narodowych – strukturą samorządu terytorialnego. Pierw-
sze wybory do samorządu terytorialnego gmin odbyły się 27 
czerwca 1990 roku.

W zmianach wprowadzonych do Konstytucji RP, 8 mar-
ca 1990 roku usytuowano samorząd terytorialny jako pod-
stawową formę organizacji życia publicznego w gminie. 
Nadano mu osobowość prawną, przyznano prawa majątko-
we. Najważniejszym organem gminy jest Rada Gminy.  Do 
końca VII kadencji, czyli do roku 2018 jej kadencja trwała 4 
lata, obecnie jest to 5 lat. Przez pierwsze trzy kadencje, do 
roku 2012 organem wykonawczym gminy był zarząd, a jej 
przewodniczącego – wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
wybierali radni w głosowaniu tajnym. Od IV kadencji - wójt, 
burmistrz i prezydent miasta są wybieramy w wyborach bez-
pośrednich. Jednostkami pomocniczymi gminnych organów 
samorządowych są – sołectwa w gminach wiejskich i samo-
rządy osiedlowe w miastach.

 W wyniku reformy systemu administracyjnego, od roku 
1999 funkcjonuje system trzyszczeblowy – sejmiki woje-
wódzkie, rady powiatów i rady gmin. 

Obecnie w Polsce istnieje 16 wojewódzkich jednostek 
samorządowych oraz 2465 gmin; 1628 wiejskich, 559 miej-
sko-wiejskich i 273 miejskie.

¡ Janina Olborska, 27.01.2003 r. – 29.03.2016 r.
¡ Wioletta Micewicz, 30.03.2016 r. – do obecnie

¡	Daniel Walasek – 9 styczeń 2012 r. – 30 czerwiec 2012 r.
¡  Artur Jankowski – 2 styczeń 2019 r. do obecnie

Daniel 
Walasek

Artur
Jankowski

Jacek Krawczyński
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30-lecie Samorządu Gminy radziejowice
Początek był bardzo trudny 

– Zastałem gminę zadłużoną na 250 tys. zł z rozpoczętymi 
inwestycjami - takimi, jak rozbudowa Szkoły Podstawowej we 
Wręczy, budowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Radziejowicac,  elektryfikacji Osiedla Mieszkaniowego w Tarta-
ku oraz rozbudowy wodociągu w Radziejowicach. Zarówno na 
te inwestycje, jak również na m.in. na płace nauczycieli brak 
było wystarczającego zabezpieczenia finansowego.

Oczywiście priorytetem były płace oraz dokończenie budo-
wanych obiektów, dlatego w największym stopniu stawialiśmy 
na oszczędności. M.in. zgromadzone materiały na budowę hali 
sportowej w Korytowie przeznaczyliśmy na zakończenie roz-
budowy Szkoły Podstawowej we Wręczy. Wtedy spiętrzyło się 
wiele ważnych inwestycji dla mieszkańców sołectw takich jak: 
elektryfikacja i modernizacja zasilania energetycznego, roz-
poczęcie budowy oświetlenia, gazyfikacja i telefonizacja kilku 
wsi, budowa sieci wodociągowej i punktów czerpalnych wody 
w Krzach i Słabomierzu. Zgodnie z oczekiwaniami trzeba było 
budować kolejne dziesiątki kilometrów dróg i infrastruktury 
drogowej. W zakresie bezpieczeństwa trzeba było modernizo-
wać strażnice OSP i wyposażać w sprzęt i pojazdy strażackie 
jednostki w: Radziejowicach, Korytowie, Kuklówce i Wręczy. 
Nasze cztery szkoły wymagały dużych nakładów finansowych 
i podobnie, jak dzisiaj były naszym oczkiem w głowie, tylko 
mieliśmy daleko mniejsze możliwości finansowe. 

Pamiętam, że w Zarządzie Gminy jak i w Radzie Gminy oraz  
w Radach Sołeckich był  ogromny zapał i zgoda. Dopiero pod koniec I 
kadencji mogliśmy odetchnąć z ulgą, kiedy zadania zostały zrealizo-
wane, a zadłużenie spłacono. Otrzymaliśmy wiele dofinansowań od 
instytucji i fundacji. Była też moja reelekcja na II kadencję. Przez I i II 
kadencję gmina zdobyła zewnętrzne dofinansowanie do budżetów 
równe wysokości jednorocznego budżetu.   Rok 1998, czyli ostatni II 
kadencji Samorządu Gminy Radziejowice, zakończył się nadwyżką 
budżetową w wysokości ponad 700 tys. zł.  które to środki Zarząd 
Gminy planował przeznaczyć na gminny projekt kanalizacji ścieków 
i rozpoczęcie jej budowy.

Wtedy każde najmniejsze osiągnięcie nas cieszyło, ale naj-
bardziej to, że mamy wpływ na rozwój naszej Małej Ojczyzny  
i na poprawę życia jej mieszkańców – tak wspomina pierwszy 
okres funkcjonowania radziejowickiego samorządu Wojciech 
Szustakiewicz - Wójt Gminy Radziejowice I i II kadencji.

III kadencja – bardzo burzliwa 
Na początku III kadencji z radziejowickiego samorządu 

odszedł wójt Wojciech Szustakiewicz, który został człon-
kiem zarządu nowopowstałego powiatu żyrardowskiego 
i sekretarz gminy Zbigniew Kozera, którego wybrano na 
wicestarostę. W gminie rozpoczęły się nowe rządy. Wtedy 

w dużym stopni postawiono na tworzenia planów zago-
spodarowania przestrzennego gminy, aby przygotować 
ją do możliwości rozwojowych. Jednak niewiele w tym 
czasie się działo. W samorządzie tamtej kadencji był to 
burzliwy czas sporów. Ciągle kłótnie, przepychanki i nie-
przyjemnie brzmiące słowa wzajemnie obrażających się 
radnych, nie miały wiele wspólnego ze sprawnym funk-
cjonowaniem samorządu. Na początku drugiego roku tej 
kadencji - 7 stycznia 2000 roku odwołany został przewod-
niczący Stanisław Aust i jego miejsce zajął Jerzy Koziński.  
W tym czasie odbywały się protesty mieszkańców miej-
scowości znajdujących się w pobliżu składowiska odpadów 
– Słabomierza i Krzyżówki, którzy wręcz żądali, aby mieli zre-
kompensowane uciążliwości związane z wysypiskiem, ocze-
kiwali budowy wodociągu i dróg. Jednak ówczesne skonflik-
towane władze gminy, nie mogły tego zrobić. Tym bardziej, 
że większość pracowników urzędu była na zwolnieniach 
lekarskich lub na wypowiedzeniach z pracy. Miesiąc później 
5 lutego radni głosowali za odwołaniem wójt Janiny Deć, za 
było 11 radnych, ale do podjęcia takiej decyzji musiało być 12 
radnych. W tej sytuacji mieszkańcy zebrali podpisy za odwo-
łaniem Rady Gminy w Gminnym Referendum, które odbyło 
się 14 maja 2000 roku. Wtedy do lokali wyborczych udało się 
tylko 18 procent wyborców, a więc nie osiągnięto 30 procen-
towej frekwencji, aby odwołanie Rady Gminy w Radziejowi-
cach stało się faktem. Jednak to nie koniec „samorządowej 
burzy” w ówczesnej gminie Radziejowice. Na pierwszej sesji 
– po referendum, 7 czerwca - radni odwołali Zarząd Gminy 
z jej przewodniczącą – wójtem Janiną Deć. 

Został powołany nowy zarząd i wójt - Anna Majchrzak.
W kolejnych dwóch latach została m.in. podjęta decyzja 

o budowie gimnazjum, m.in. na ten cel pozyskano grunty pa-
rafialne za zgodą Kurii Łowickiej. Jednak emocje nie zostały 
wyciszone. Na wniosek mieszkańców odbyło się lokalne re-
ferendum i w niedługim czasie zmienił się obszar terytorialny 
gminy. Sołectwa Olszówka, Nowy Dworek i Wręcza zostały 
włączone do gminy Mszczonów.

Kadencje spokojnej pracy
W latach 2002 – 2009 wójtem został Tadeusz Kłuciński, 

dotychczasowy sekretarz gminy Radziejowice, od  lutego 
1999 roku. Mając duże doświadczenie i znajomość spraw 
gminy, mógł nią skutecznie zarządzać i powoli realizować 
i odrabiać powstałe zapóźnienia. Ważnym było to, że nowy 
wójt świetnie potrafił się porozumieć z radnymi, ale też 
 i z mieszkańcami, gdyż od urodzenia był jednym z nich. Naj-
ważniejszą kwestią była budowa nowej infrastruktury oświa-
towej. W pierwszej kolejności została wybudowana - dawno 

obiecana społeczności Korytowa i okolicznych miejscowości 
– hala sportowa przy miejscowej szkole.

Należało jak najszybciej ruszyć z budową Budynku Gim-
nazjum Gminnego w Radziejowicach i takie zadanie zostało 
rozpoczęte w roku 2004. 

Do historii gminy przeszło wielkie świętowanie podczas 
Dożynek Gminnych w roku 2006, kiedy oddano lokalnej  
i szkolnej społeczności budynek gimnazjum. Już w kolejnej 
kadencji, kiedy wybory na wójta również wygrał Tadeusz 
Kłuciński, przy radziejowickim gimnazjum powstała hala 
sportowa. W tamtych latach budowano drogi, wodociągi, 
oświetlenie i zostały skonstruowane plany budowy sieci 
kanalizacyjnej. Wtedy w gminie Radziejowice często powta-
rzano hasło „Zgoda buduje…” Rzeczywiście wówczas zaczął 
się wyłaniać nowy obraz gminy, w samorządzie którego pra-
cami kierowała przewodnicząca Urszula Ciężka – szanowano 
się i zgodnie pracowano. Tadeusz Kłuciński zmarł nagle, 29 
listopada 2009 roku.

Wówczas Premier RP wyznaczył Ryszarda Chudzika na 
osobę pełniącą obowiązki wójta. Pomimo iż do końca kaden-
cji pozostało 10 miesięcy, radni zdecydowali, że odbędą się 
przedterminowe wybory. Pod koniec lutego odbyły się wy-
bory wójta i wygrał je Kazimierz Drążkiewicz, który kończył 
samorządowe działania w tej kadencji. 

Kadencja trzech wójtów
Wybory wójta gminy Radziejowice V kadencji wygrał Ka-

zimierz Drążkiewicz. W tym czasie priorytetem była budowa 
kanalizacji sanitarnej, która zgodnie z planami miała odpro-
wadzać ścieki z terenu gminy Radziejowice do oczyszczalni  
w Żyrardowie. Było to największe zadanie i wyzwanie dla władz 
samorządowych. Wójt Kazimierz Drążkiewicz coraz częściej 
miał odmienne zdanie niż radni i zaczęły się nieporozumie-
nia. Panu wójtowi nie udzielono absolutorium za rok 2011  
i wtedy uznał, że trzeba „ująć się honorem” i zrezygnować z funk-
cji samorządowej. Tak też się stało i zrobił to 19 lipca 2002 roku. 
Wtedy premier RP wyznaczył osobę pełniąca Funkcję Organów 
Gminy – Mirosława Łukowskiego, który pełnił swoją rolę do 25 
października 2012 roku, do wyboru wójta gminy Radziejowice. 
Wtedy do wyborów na funkcję włodarza gminy Radziejowice 
zgłosiła się rekordowa liczba kandydatów – sześciu. W dniach 30 
września i 14 października 2012 roku odbywały się wybory Wójta 
Gminy Radziejowice. W II turze społeczeństwo tę rolę powierzyło 
Urszuli Ciężkiej dotychczasowej przewodniczącej Rady Gminy  
w Radziejowicach. Na funkcję przewodniczącej została wybrana 
Krystyna Skoneczna, a po wyborach uzupełniających radną –  
w miejsce Urszuli Ciężkiej, została Anna Olędzka.

W latach 90-tych wybudowano Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Radziejowicach

Kapitalny remont budynku Gminnego Centrum Kultury
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Nowe zaczęło się w pałacu
W czwartek 25 października 2012 roku nowo wybrana 

wójt Urszula Ciężka została zaprzysiężona podczas uroczystej 
sesji Rady Gminy Radziejowice. Tym miejscem ślubowania 
pani wójt był Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach. Samo-
rząd gminny, po raz pierwszy w swojej historii, swoje obrady 
odbył z sali reprezentacyjnej Domu Pracy Twórczej w Radzie-
jowicach, historycznej perełce kraju. Urszula Ciężka, licząc od 
roku 1990 – została szóstym Wójtem Gminy Radziejowice  
i trzecią kobietą na tym stanowisku.

Od tego czasu rozpoczął się okres zdecydowanych i dyna-
micznych przemian w gminie w wielu sferach życia. Jednak 
tych wyzwań i oczekiwań społecznych było bardzo dużo,  
w pierwszej kolejności należało zakończyć proces budowy 
kanalizacji, z czym uporano się w pierwszym półroczu 2004 
roku. To zadanie kosztowało blisko 21 milionów złotych, 
zaś dofinansowanie unijne na ten cel – to kwota blisko 8,5 
mln zł. Zaciągnięto też kredyt długoterminowy w wysokości 
trzech milionów złotych. Jednak w tym czasie zadłużenie 
gminy nie przekroczyło 30 proc. 

W obecnej i minionej kadencji samorządowcy swoją 
uwagę skoncentrowali na inwestycjach oświatowych. W Ko-
rytowie powstało nowoczesne przedszkole dla 100 dzieci, za 
blisko 4 mln. zł. Obecnie w Radziejowicach jest kończona bu-
dowa przedszkola dla 200 dzieci, obiektu na miarę XXI wieku. 
Inną, komunikacyjną wizytówką jest zmodernizowanie Alei 
Lipowej prowadzącej wzdłuż trasy S8, z Radziejowic w kie-
runku Mszczonowa. Priorytetem też jest budowa i moderni-
zacja dróg gminnych, a także miejsc, związanych z rekreacją 
i wypoczynkiem.

Był też czas walki
Jesienią 2012 roku społeczność trzech miejscowości: 

Kuklówki Zarzecznej, Kuklówki Radziejowickiej i Adamowa
-Wsi i Bud Józefowskich zdecydowała – chociaż przy dużej 

różnicy zdań i kontrowersjach, że chcą zmiany granic i znaleźć 
się w gminie Grodzisk Mazowiecki i w powiecie grodziskim. 
Okazało się, że w gminnym referendum, zdecydowana liczba 
mieszkańców odrzuciła taki pomysł, a sytuacja społeczna  
w tej części gminy ustabilizowała się.

Dwa lata później społeczność gminy pokazała, że jest 
zintegrowana i walczyła w interesie Kuklówki Zarzecznej  
i okolicznych miejscowości, kiedy zagrażały im słupy energe-
tyczne o wysokości ponad 70 metrów. To wiosną 2015 roku 
rozpoczęła się batalia, kiedy pojawiły się plany, że przez 10 
gmin, m.in.: Żabią Wolę, Radziejowice i Jaktorów i Grodzisk 
Mazowiecki będzie prowadziła sieć 2x400kV. Potem również 
i mieszkańcy gminy Radziejowice włączyli się do prowa-
dzonych protestów, kiedy pojawiły się plany przebiegu sieci 
energetycznej 2x400kV przez gminy powiatu żyrardowskie-

go, wzdłuż drogi krajowej nr 50, obwodnicami Mszczonowa 
i Żyrardowa oraz Autostradą A2, a więc w pobliżu granicy  
z gminą Radziejowice. 

W gminie postawiono na Realizację przewodniego 
hasła: „Gmina Radziejowice nie tylko na weekend”. Ozna-
cza to przyjazną gminę dla wszystkich, jej mieszkańców  
i gości. Gminę, gdzie ludzie mają zapewnioną infrastruk-
turę techniczną, dobre drogi, wodociągi, kanalizację, 
stworzone dobre warunki do edukacji i wychowania. 
Gmina Radziejowice to także rozwinięta sfera związana  
z kulturą, sportem i rekreacją. Tych działań jest bardzo 
dużo, zapewniają je takie placówki jak: Dom Pracy Twór-
czej, czyli popularny „pałac”, jak i Gminne Centrum Kultury 
„Powozownia” w Radziejowicach, Muzeum Lwowa i Kresów  
w Kuklówce Radziejowickiej i Gminna Biblioteka Publiczna. 
Natomiast Gminne Dożynki w Radziejowicach, oraz inne maso-
we imprezy są znane z połączenia tradycji ze współczesnością  
i gościnnością, a ich sława sięga daleko poza granice gminy. 

W tej niewielkiej publikacji możliwe było przedstawie-
nie tylko w wielkim skrócie tych ważnych faktów i wydarzeń. 
Pewnie warto pomyśleć o publikacji książkowej:„30-lecie 
Samorządu Gminnego w Radziejowicach”.
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HISTORIA BEZPOŚREDNICH WYBORÓW 
WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE

HISTORYCZNY, SAMORZĄDOWY RYS RADZIEJOWIC

 Rok 2002
  Andrzej Jędrzejewski– 489 gł., 28,80%
  Kłuciński Tadeusz – 817 gł., 48,12%
 Majchrzak Anna – 392 gł., 23,09%
II tura:
  Andrzej Jędrzejewski – 371 gł. - 27,79 %
 Tadeusz Kłuciński – 964 gł. - 72,21 %

Rok 2006
 Kazimierz Drążkiewicz – 760 gł. 41,64% 
 Tadeusz Kłuciński – 1065 gł. 58,36%

Od roku 2002 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają charak-
ter bezpośredni. Zobaczmy, jak takie wybory wyglądały w gminie Radziejowice. 

Rok 2010 wybory przedterminowe:
 Urszula Ciężka – 455 gł, 33,07 %
 Kazimierz Drążkiewicz – 796 gł, 57,85 %
 Bożena Melech – 125 gł., 9,08 % 

Wybory terminowe – rok 2010
 Ryszard Chudzik – 833 gł., 35,97%
 Kazimierz Drążkiewicz – 1035 gł., 44,69%
 Witold Kurdziel – 448 gł., - 19,34%
II tura
 Ryszard Chudzik – 869 gł., 48,93%
 Kazimierz Drążkiewicz – 907 gł., 51,07%

Wybory przedterminowe – rok 2012:
  Urszula Ciężka – 486 gł., 38,69 %
  Kazimierz Jakubiak – 191 gł., 15,21 %
 Józef Kłosowski – 104 gł., 8,28 %
  Witold Kurdziel – 187 gł., 14,89 %
 Zuzanna Szulik – 153 gł., 12,18 %
  Daniel Walasek – 135 gł., 10,75 %

II tura:
  Urszula Ciężka – 555 gł., 52,11 %; 
  Kazimierz Jakubiak – 510 gł., 47,89 %

Rok 2014
  Kazimierz Jakubiak – gł. 831 gł., 37,55%
  Urszula Ciężka – gł. 1382 gł., 62,45%

Rok 2018
 Urszula Ciężka – gł. 1381 gł., 55,06% 
 Witold Kurdziel – gł 1127gł., 44,94% 

Wieś szlachecka Radziejewice od drugiej połowy XVI 
wieku  była włączona do powiatu mszczonowskim na ziemi 
sochaczewskiej. Od roku 1870, do wybuchu II Wojny Świa-
towej gmina Radziejowice należała do powiatu błońskiego.

O polskim wymiarze samorządu terytorialnego mówić 
możemy dopiero od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r.
Jednym z ważniejszych wyzwań dla nowego państwa 
była pełna integracja wszystkich części Polski. Konstytucja 
Marcowa z 1921 roku wprowadziła na terenie całego kraju 
trójstopniowy podział administracyjny według modelu 
wyodrębniającego gminy miejskie i wiejskie, powiaty oraz 
województwa.

W Polsce międzywojennej istniały 264 powiaty, 611 
gmin miejskich i 3195 gmin wiejskich – w tym gmina Ra-
dziejowice w powiecie błońskim. Funkcjonowanie i rozwój 
polskich samorządów zostały przerwane agresją hitlerow-
skich Niemiec na Polskę i wybuchem w 1939 roku II wojny 
światowej.

W początku Polski Ludowej wokół Żyrardowa został za-
chowany - zbliżony do przedwojennego - podział administra-
cyjny, a Radziejowice zostały gminą. 

W październiku 1954 r. pod hasłem „Władza bliżej 
Obywatela” gminy - w całym kraju - podzielono na mniej-
sze jednostki administracyjne czyli gromady. W rezultacie 
rozparcelowano administracyjnie gminę i powstały groma-
dy: Radziejowice, Korytów i Kuklówka. Reforma ta okazała 
się wielkim błędem. Małe gromady nie były zdolne do sku-
tecznego zorganizowania społeczności lokalnych i w 1959 r. 
połowa z nich została zlikwidowana. Powstała wówczas gmi-
na Radziejowice, która wtedy została przyłączona do Powiatu 
Grodziskiego. W ramach gierkowskiej reformy podziału kraju 
na 49 województw – gmina Radziejowice znalazła się – od 
1973 r. w województwie skierniewickim.

W 1998 roku, ostatecznie pograniczne byłego wojewódz-
twa skierniewickiego: Żyrardów, Mszczonów, Radziejowice, 
Mszczonów, Wiskitki i Puszczę Mariańską przyłączono do woje-

wództwa mazowieckiego, a w jego ramach wyodrębniono po-
wiat żyrardowski i taki stan mamy od przeszło dwudziestu lat.

W wyborach wójta Gminy Radziejowice w roku 2012 wzięło udział sześciu kandydatów.
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Radziejowiccy Radni ośmiu kadencji
W minionych 30 latach funkcjonowania samorządu Gmi-

ny Radziejowice, w ośmiu kolejnych kadencjach mandaty 
radnych w imieniu lokalnych społeczności pełniło 174 rad-
nych. Wielu przedstawicieli było obdarzanych samorządo-
wym mandatem zaufania kilkakrotnie. Takimi rekordzistami 
są: Henryk Niewola, Wanda Zielińska, Eugeniusz Borowiec  
i Stanisław Deręgowski i Paweł Majchrzak, których do Rady 
Gminy Radziejowice wybierano czterokrotnie

To  o n i  r e p r e z e n t o w a l i  l o k a l n e  s p o ł e c z n o ś c i

Radni I Kadencji Rady Gminy 1990-1994
1. Wojciech Gniadzik
2. Jacek Socha
3. Ewaryst Jaskulski
4. Zenon Bernaciak
5. Jarosław Burzyński
6. Adam Leniarski
7. Anna Majchrzak 
8. Eugeniusz Borowiec
9. Włodzimierz Zagórski
10. Lechosław Łapiński 
11. Danuta Niedzińska
12. Mirosław Paliński
13. Ryszard Wasiak
14. Mirosław Włodarczyk
15. Marek Frączkiewicz
16. Krzysztof Pawłowski
17. Mieczysław Rokwisz
18. Eugeniusz Nowowiejski

Radni II Kadencji Rady Gminy 1994-1998
1. Henryk Niewola
2. Jarosław Burzyński
3. Jerzy Knebel
4. Eugeniusz Borowiec
5. Włodzimierz Zagórski
6. Krzysztof  Pawłowski
7. Ryszard Wasiak
8. Halina Kuran
9. Henryk Piątek
10. Zdzisław Niewiadomski
11. Józef Frączkiewicz
12. Anna Majchrzak
13. Stanisław Kowalski
14. Eugeniusz Nowowiejski
15. Zenon Włudarkiewicz
16. Roman Wiśniewski
17. Wojciech Szymczak
18. Zygmunt Modzelewski

Radni III Kadencji Rady Gminy 1998-2002
1. Henryk Niewola
2. Dariusz Wiśniewski
3. Ewa Ignaszak
4. Eugeniusz Borowiec
5. Stanisław Deręgowski
6. Krzysztof Pawłowski
7. Marek Kruk
8. Janusz Młynarczyk
9. Julian Wyporski
10. Robert Majchrzak
11. Józef Frączkiewicz

12. Dariusz Krakowski
13. Jerzy Koziński
14. Stanisław Aust
15. Maria Świętochowska
16. Ludwika Studniarek
17. Wojciech Szymczak
18. Mieczysław Długaszek

Radni IV Kadencji Rady Gminy ( 2002-2006)
1. Stanisław Aust
2. Marek Kruk
3. Patryk Paluch
4. Krzysztof Bielawski
5. Andrzej Dudkiewicz
6. Krystyna Szymańska
7. Wanda Zielińska
8. Ewa Ignaszak
9. Katarzyna Grabowska
10. Zbigniew Jaźwiński
11. Urszula Ciężka
12. Henryk Niewola
13. Stanisław Deręgowski
14. Anna Majchrzak
15. Sławomir Gołuch

Radni V Kadencji Rady Gminy ( 2006-2010)
1. Bielawski Krzysztof  
2. Ciężka Urszula 
3. Deręgowski Stanisław  
4. Jarkiewicz Eugeniusz  
5. Knebel Jerzy   
6. Koziarski Dariusz  
7. Kurowski Marcin 
8. Majchrzak Paweł  
9. Minich Ryszard  
10. Niewola Henryk  
11. Sadowski Marcin  
12. Skoneczna Krystyna   
13. Szczepanik Władysław 
14. Tondera Marcin 
15. Zielińska Wanda  

Radni VI Kadencji Rady Gminy ( 2010-2014)
1. Krystyna Skoneczna 
2. Jacenty Suzdorf 
3. Marek Boryczka 
4. Eugeniusz Borowiec  
5. Stanisław Deręgowski 
6. Magdalena Fila 
7. Ewa Ignaszak
8. Michał Kołaszewski 
9. Eugenia Madejczyk-Nowakowska 

10. Paweł Majchrzak 
11. Kazimierz Mróz      
12. Michał Syska Eugeniusz
13. Grażyna Jabłońska 
14. Wanda Zielińska 
15. Anna Olędzka

Radni VII Kadencji Rady Gminy ( 2014-2018)
1. Mieczysław Bielak
2. Marek Boryczka 
3. Grażyna Jabłońska 
4. Jacek Krawczyński - 
5. Zdzisław Madejczyk
6. Anna Olędzka 
7. Stanisław Młynarczyk
8. Paweł Jacek Majchrzak
9. Ewa Ignaszak
10. Marek Kruk
11. Eugenia Madejczyk-Nowakowska
12. Krystyna Sęk  
13. Stanisław Pajurkowski
14. Krystyna Skoneczna
15. Wanda Zielińska 

Radni VIII Kadencji Rady Gminy (2018-2023)
1. Mieczysław Bielak
2. Bogdan Kowalski
3. Beata Magdalena Trzaskowska
4. Jacek Krawczyński / Paweł Dymecki 
5. Zdzisław Madejczyk
6. Jolanta Leczkowska
7. Radosław Kuziemski
8. Paweł Majchrzak / Urszula Matusiak 
9. Marcin Andrzej Mrówczyński
10. Marek Leja
11. Marcin Soból
12. Jakub Michał Borowiec
13. Grażyna Górka 
14. Barbara Michałowska
15. Ewa Teresa Stępień
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30 lat Samorządu 
i finanSe Gminy radziejowice

To Rada Gminy posiada wyłączną kompetencję do 
uchwalania budżetu gminy oraz do dokonywania w nim 
zmian w trakcie roku budżetowego. 

W gminie Radziejowice pierwszy budżet przyjęto 
pod koniec roku 1990 i był to dokument obowiązujący  
w roku 1991 i wówczas była to kwota – przed denominacją 
3.796.440.000 złotych. W kolejnych wybranych latach te 
kwoty były następujące:
¡ roku 1992 – dochody i wydatki – 4.190.550.000zł;
¡ rok 1993 – dochody i wydatki –6.276.275.000 zł.;
¡ rok 1994 – dochody – 8.986.960  i  wydatki – 9.823.960.000 zł; 
¡ rok 1995 – dochody –1.466.781 i wydatki – 1.482.403 zł; 
– po denominacji
¡ rok 1997 – dochody – 3.076.334 i wydatki – 3.133.107 zł;

¡ rok 1998 – dochody – 4.033.334 zł i wydatki – 4.113.932 zł; 
¡ rok 2000 – dochody – 5.271.926 zł i wydatki – 6.210.465 zł; 
¡	rok 2001 – dochody – 5.860.232 zł i wydatki – 6.130.237 zł; 
¡ rok 2002 – dochody i wydatki – 6.496.128 zł;
¡ rok 2003 – dochody i wydatki – 7.154.277 zł;
¡ rok 2004 – dochody i wydatki – 7.148.354 zł;
¡ rok 2005 – dochody – 7.513.133 zł i wydatki – 8.773.133 zł; 
¡ rok 2006 – dochody – 9.495.636 zł i wydatki – 9.355.636 zł; 
¡ rok 2007 – dochody – 9.600.927 zł i wydatki –10.731.647 zł; 
¡	rok 2008 – dochody – 12.889.742 zł i wydatki  – 18.541.996 zł; 
¡ rok 2009– dochody – 14.729.860 i wydatki – 17.004.860 zł; 
¡ rok 2010 – dochody – 13,549.827 zł i wydatki  – 14.590.266 zł; 
¡	rok 2011 – dochody – 14.226.810 zł i wydatki  – 18.787.421 zł; 
¡   rok 2012 – dochody – 21.116.669 zł i wydatki  – 22.840.165 zł; 
¡   rok 2013 – dochody – 21.827.033 zł i wydatki  – 24.273.281 zł; 

Jedną z ważnych wykładni oceny wykonawczych 
władz samorządowych – wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta jest realizacja zadań budżetowych i pozyskiwa-
nie środków finansowych na lokalne przedsięwzięcia. 
Uchwała budżetowa gminy jest planem dochodów i wy-
datków, po jej przyjęciu przez Radę Gminy stanowi pod-
stawę gospodarki finansowej w samorządzie. Gmina 
prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie 
swojej uchwały budżetowej. Jest ona uchwalana przez 
Radę Gminy przed rozpoczęciem roku budżetowego,  
w szczególnych przypadkach – nie później niż do dnia 
31 stycznia danego roku budżetowego.

¡	rok 2014 – dochody – 20.551.292 zł i wydatki – 21.924.808 zł; 
¡	 rok 2015 – dochody – 20.443.191 zł i wydatki – 19.967.731 zł; 
¡	rok 2016 – dochody – 21.746.494 zł i wydatki – 21.691.642 zł. 
¡ rok 2017 – dochody – 27.695.769 zł i wydatki – 31.843.064 zł; 
¡  rok 2018 – dochody – 38.630.769 zł i wydatki – 48.019.760 zł; 
¡	rok 2019 – dochody – 32.920.290 zł i wydatki – 45.938.838 zł; 
¡  rok 2020 – dochody – 39.427.821 zł i wydatki – 40.885.150 zł; 

Przedstawione kwoty wynikają z uchwał budżetowych 
Gminy Radziejowice, przyjmowanych na dany rok budżetowy.  

W minionych 30 latach w gminie wydano około 350 
milionów złotych na funkcjonowanie tej jednostki samorzą-
dowej – w tym około 20 procent zostało przeznaczone na 
infrastrukturę techniczną.

Trzeba przyznać, że samorząd gminny w Radziejowi-
cach w zakresie Funduszu Sołeckiego wykazuje szczo-

drość i kwota, jaka jest do dyspozycji FS, w tym roku wzro-
sła prawie dziesięciokrotnie w stosunku do tej z roku 2010  
– z 59.200 zł, do 584.818. Te pieniądze są dzielone według 
określonego algorytmu i trafiają do 24 sołectw.

Minione lata pokazały, jak dobrym pomysłem było prze-
znaczenie dla poszczególnych sołectw środków finansowych 
z dochodów własnych gminy Radziejowice. Dzięki temu lo-
kalne społeczności mogły dysponować pieniędzmi według 
ustaleń podjętych podczas zebrań wiejskich. Najczęściej za 
te środki remontowano niedługie odcinki dróg, poprawiano 
stan chodników, wycinano zakrzaczenia z rowów i były mo-
dernizowane pomieszczenia należące do lokalnych społecz-

Samorząd Gminy Radziejowice od 11 lat przeznacza określoną kwotę na realizację zadań w poszczególnych sołec-
twach w ramach Funduszu Sołeckiego, jest to coś w rodzaju obywatelskiego budżetu. To mieszkańcy poszczególnych 
miejscowości decydują na co zostaną przeznaczone publiczne pieniądze, wynikające z kwoty przeznaczonej do dys-
pozycji ich sołectwu. Co roku, do końca września, w poszczególnych sołectwach są planowane zadania do realizacji  
w ramach Funduszu Sołeckiego

ludzie decydują o Samorządowych pieniądzach
F u n d u s z  S o ł e c k i  w  G m i n i e  R a d z i e j o w i c e  w z r ó s ł  1 0 - k r o t n i e

ności. Wspierano także placówki oświatowe przeznaczając 
fundusz na wyposażenie szkół czy budowę przy nich infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej. Nie zapominano również 
o wspieraniu jednostek OSP. Były także decyzje o przeznacze-
niu części środków na imprezy integracyjne. 

Wysokości funduszu so- 
łeckiego w Gminie Radzie-
jowice w poszczególnych 
latach.
¡ rok 2020 – 584.818;
¡ rok 2019 – 522.967;
¡ rok 2018 – 488.145;
¡ rok 2017 – 381.441;
¡ rok 2016 – 386.193;

¡ rok 2015 – 160.554;
¡ rok 2014 – 133.805;
¡ rok 2013 – 113.312;

¡ rok 2012 – 88.212;
¡ rok 2011 – 73.500;
¡  rok 2010 – 59.200; 
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SołtySi – ludzie z pierwSzej 
linii Samorządowego frontu  

Pojawienie się pod koniec XII wieku na ziemiach polskich funkcji sołtysa i jej przetrwanie do dzisiaj sprawia, że jest to 
jeden z najstarszych urzędów na polskiej wsi. Na przestrzeni wieków zmieniała się rola sołtysa i jego znaczenie. Niezmien-
nie jego najważniejszym zadaniem jest pośrednictwo pomiędzy przedstawicielami władzy, a lokalną społecznością. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zachowano 
urząd sołtysa. W okresie PRL pozycja sołtysa, jako przedstawi-
ciela wsi wybieranego spośród mieszkańców, zachowała się. 
Osoby na tym stanowisku wykonywały zadania administra-
cyjne i organizacyjno-społeczne. W świetle obowiązujących 
przepisów sołtys jest organem wykonawczym sołectwa jako 
jednostki pomocniczej gminy. Osoba piastująca ten urząd na-
dal pełni rolę reprezentanta mieszkańców i „łącznika” między 
społecznością wiejską, a władzą wyższego szczebla. 

Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: zwoły-
wanie zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, działanie 
stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy  
i wójta, wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej 
poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie, a także 
reprezentowanie mieszkańców. 

W gminie Radziejowice są 24 sołectwa i w większości 
przypadków ich sołtysi pełnią funkcję przez wiele kadencji. 
Dwaj z nich: Stanisław Pajurkowski – Kuklówka Radziejowic-
ka i Krzysztof Dąbrowski – Kuranów, są sołtysami od 30 lat 
nowej samorządowej demokracji.

W minionym 30-leciu sołtysami w poszczególnych sołec-
twach i kadencjach byli:

Adamów-Parcel. I-III – Bożena Kobus; IV-VI Ryszard 
Wasiak; VII – Bożena Lange – Ewa Stępień i VIII – Ewa Stę-
pień.

Adamow Wieś. I – Leokadia Adamska; II-VII – Henryk 
Zieliński; VIII – Grzegorz Wiciński.

Benenard. I – Andrzej Łapiński; III-V – Krystyna Sko-
neczna; VI – Grzegorz Frączkiewicz; VII-VIII – Jolanta Lecz-
kowska.

Chroboty. I – Andrzej Kępiński; II – Halina Kępińska; I 
II-IV – Andrzej Dudkiewicz; V – Andrzej Choiński; VI-VII 
 – Marek Sajak; VIII–Dorota Mizyn.

Budy Józefowskie. I-IV – Stefan Bielawski; V-VII – Ta-
deusz Wiciński; VIII – Elżbieta Umer.

Budy Mszczonowskie. I-III – Kazimierz Kuran; IV-VI 
– Bogumiła Finkelsztajn; VII – Zbigniew Nowakowski; VIII 
– Kamil Łopong.

Kamionka. I-II Piotr Dobrzyński, III– Jan Kołomyjski; 
IV-V – Radosław Winnicki; VI-VIII – Zuzanna Szulik.

Korytów. I-II – Henryk Piątek; III – Mirosław Kurowski; 
VI-V – Maria Kurowska; VI-VIII – Zdzisław Madejczyk.

Korytów A. I-III – Tadeusz Goźmierski; IV-VII – Krystyna 
Sęk; VIII – Krystyna Sęk-Tomasz Derewenda.

Kuklówka Radziejowicka. I-VIII – Stanisław Pajur-
kowski.

Kuklówka Zarzeczna. I-V – Janina Sadowska. VI-Ma-
rzena Bednarska; VII-VIII – Beata Trzaskowska.

Kuranów. I-VIII – Krzysztof Dąbrowski.
Krze Duże. I-IV – Grzegorz Rylski. V – Ewa Borowiec; 

VI– Ewa Borowiec; VI – Michał Kołaszewski; 
VII-VIII –Tomasz Bucior.

Krzyżówka. I-VI – Stanisław Bieniek; VII
-VIII – Mieczysław Bieniek, Bogumiła Bielecka. 
      Nowe Budy. I – Krystyna Sadowska. II-VI 
– Stanisław Deręgowski; VII-VIII – Barbara 
Kupińska;

Pieńki Towarzystwo. I – Stanisława Ka-
lińska; II-IV – Józef Kowalski; V-VI – Andrzej 
Burchart; VII-Andrzej Burchart – Magdalena 
Kalińska; VIII – Magdalena Kalińska.

Podlasie. I-II – Celina Janiak; III – Celina 
Janiak, Danuta Gil; IV – Danuta Gil; IV – Ha-
lina Zagadło-Bukat; VIII-VIII – Dorota Glizia.

Radziejowice. I – Kazimierz Szymczak; 
II-VIII – Zofia Leśniewska.

Radziejowice-Parcel. I – Adam Leniarski; II – Jak Ryp-
kowski; III – Janina Zygier – Radosław Leniarski; IV Barbara 
Michałowska; V – Grzegorz Krukowski; VI – Barbara Sosnow-
ska; VII-VIII – Małgorzata Brendel.

Słabomierz. I-IV – Zbigniew Jasiński; V-VIII – Agniesz-
ka Soból.

Stare Budy Radziejowskie. I-II – Dariusz Grygiel; II-III 
– Dariusz Drygiel – Włodzimierz Zagórski. IV-VIII – Włodzi-
mierz Zagórski.

Tartak Brzózki. I-II – Jerzy Knebel; II – Jerzy Knebel, 
Małgorzata Jędrzejewska; IV-VI – Małgorzata Jędrzejewska; 
VII-VIII – Marcin Mrówczyński.

Zazdrość. I– Ryszard Chojecki; II – Grzegorz Baczyński; 
III – Ireneusz Kociszewski; VI-V – Anna Kaczor; VI-VII – Kata-
rzyna Barszcz; VIII – Stanisław Szczygieł.

Zboiska. I – Halina Burchert; II-IV – Krystyna Pelc;  
V – Mirosław Górka; VI-VIII – Grażyna Jabłońska.

 
Stanisław Pajurkowski jest sotłysem od ponad 30 lat
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Przybyło blisko dwa tysiące mieszkańców

W gminie Radziejowice w roku 1990 było 3.741 miesz-
kańców. W kolejnych latach następował rozwój bu-

downictwa, osób na stałe zameldowanych przybywało. Już  
w roku 1995  było więcej o 700 mieszkańców. Małe „zachwia-
nie demograficzne” nastąpiło w roku 2005, kiedy w wyniku 
secesji wsi: Wręcza, Nowy Dworek i Olszówka do gminy Msz-
czonów, liczba mieszkańców zmniejszyła się o blisko 200 osób. 

Największy wzrost liczby ludności miał miejsce w roku 2007  
– o 131 osób i w roku 2009 – o 121 mieszkańców.

Na koniec grudnia 2019 roku najwięcej mieszkańców 
miały następujące miejscowości – pierwsza „10”: 1. Kory-
tów A – 778; 2. Radziejowice – 710; 3. Korytów – 465; 4. 
Tartak Brzózki – 419; 5. Radziejowice Parcel – 324; 6. Krze 
Duże - 314. 7. Kuklówka Zarzeczna – 257; 8. Adamów Par-

W minionych trzech dekadach samorządu gminnego w Radziejowicach - w dużym stopniu - zmieniały się również kwe-
stie demograficzne. W latach osiemdziesiątych w całym kraju następowało zmniejszanie się ludności na terenach wiejskich. 
Również w gminie Radziejowice - pod koniec lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych minionego wieku – 
ubywało mieszkańców. Dopiero po roku 1990 w coraz większym stopniu ludzie przekonywali się, że tutaj jest dobre miejsce 
na ziemi, aby żyć i pracować. W ciągu minionych 30 lat w gminie Radziejowice przybyło blisko dwa tysiące mieszkańców.

X X X  l a t  s a m o r z ą d u  i  s t a t y s t y k i  d e m o g r a f i c z n e

LICZBA MIESZAŃCÓW GMINY RADZIEJOWICE 
W POSZCZEGOLNYCH LATACH:

¡	1990 – 3.741;
¡  1995 – 4.460;
¡  1996 – 4.469;
¡  1997 – 4.465;
¡  1998 – 4.483;
¡  1999 – 4.418;
¡  2000 – 4.457;
¡  2001 – 4.482;
¡  2002 – 4.529;
¡  2003 – 4.553;
¡  2004 – 4.698;
¡  2005 – 4.434;
¡	2006 – 4.524;

¡  2007 – 4.655;
¡  2008 – 4.738;
¡  2009 – 4.859;
¡  2010 – 4.929;
¡  2011 – 4.994;
¡  2012 – 5.068;
¡  2013 – 5.159;
¡  2014 – 5.236;
¡  2015 – 5.312;
¡  2016 – 5.387;
¡  2017 – 5.476;
¡  2018 – 5.542;
¡  2019 – 5.579.

cel – 209; 9. Budy Józefowskie – 198; 10. Słabomierz – 195.  
W kolejnych miejscowościach zamieszkiwała następująca licz-
ba mieszkańcow: Adamów Wieś – 188; Chroboty – 174; Zbo-
iska – 167; Nowe Budy – 157; Kamionka –153; Zazdrość – 151; 
Benenard – 144; Kuklowka Radziejowicka – 142; Budy Msz-
czonowskie – 126; Krzyżówka – 93; Podlasie – 70; Kuranow – 
67; Stare Budy Radziejowskie – 65 i Pieńki Towarzystwo – 20.

mieszańcy byli Przeciwko secesji
Było to wiosną roku 2012, kiedy część mieszkańców z czte-

rech miejscowości z terenu gminy Radziejowice: Adamowa 
Wsi, Bud Józefowskich, Kuklówki Radziejowickiej i Kuklówki 
Zarzecznej zdecydowała, że chcą znaleźć się w gminie Gro-
dzisk Mazowiecki i w powiecie grodziskim. Dosyć szybko 
okazało się, że nie wszyscy są za tym, aby odchodzić z gmi-
ny Radziejowice. Ludzie w tej sprawie się podzielili, a w wielu 
przypadkach dochodziło do ostrych kontrowersji.

Akcja mająca na celu podział gminy Radziejowice mia-
ła swój początek w czerwcu 2012 roku. Rozpoczęło się 

od zebrań wiejskich, kiedy mieszkańcy wsi Kuklówka Radzie-
jowicka, przy bardzo niskiej frekwencji - podejmowali decyzję 
o tym, aby ich miejscowości znalazły się w gminie Grodzisk 
Mazowiecki. Na secesyjnych terenach mieszkały 723 osoby,  
a obszar, który miałby być przyłączony do gminy Grodzisk Ma-
zowiecki wynosił 1.177 hektarów. Dużą aktywność wykazy-
wał burmistrz Grodziska Maz., który wiele obiecywał swoim 
przyszłym mieszkańcom, ale na terenach tych miejscowości  
infrastruktura publiczna i techniczna była dobra i niewiele 
nowy gospodarz miałby do zrobienia. Grodziskim władzom 
bardziej chodziło o pozyskanie interesujących terenów in-
westycyjnych i poprawienie statystyk ekonomicznych. Wraz 
z upływem czasu ludzie byli coraz mniej byli przekonani do 

przejścia do gminy Grodzisk 
Mazowiecki 

Wyniki konsultacji spo- 
łecznych mówiły jedno-
znacznie, że lokalne spo-
łeczności nie chcą takiego 
podziału. W gminie Grodzisk 
Maz. i w powiecie grodziskim 
zainteresowanie tematem było też 
znikome.

Natomiast w gminie Radziejowice fre-
kwencja konsultacyjna była wysoka i wyniosła 28,12 proc. 
– wzięło w nich udział ok. 1200 osób i ponad 75 proc. z nich 
było przeciwnych zakusom podziału gminy. Trochę mniej-
sza frekwencja była podczas konsultacji przeprowadzonych 

przez powiat ży-
rardowski – 17,55 
proc. ,  ale  i lość 
 p r z e c i w n i k ó w 

secesji była jeszcze 
większa – 80,65 

proc. 
W połowie maja 

2013 roku w tej sprawie 
Wojewoda Mazowiecki Jacek 

Kozłowski wydał negatywną opi-
nię, odnoszącą się do wniosku wyłączenia 

Adamowa Wsi, Bud Józefowskich, Kuklówki Radziejowickiej 
i Kuklówki Zarzecznej z gminy Radziejowice i przyłączenia do 
gminy Grodzisk Mazowiecki. 
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Największa samorządowa iNwestycja w 30-leciu 
W minionych trzech dekadach gmina Radziejowice miała do wykonania wiele zadań zmieniających oblicze tej ziemi  

i życie swoich mieszkańców. Wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane na rzecz mieszkających na terenie gminy są ważne 
i dobrze służą ludziom. Największym i najbardziej kosztownym wyzwaniem była kanalizacja, którą realizowano w latach 
2011-2014. Jej długość wynosi 47 kilometrów i obecnie korzysta z niej ponad 3.300 osób. Inwestycja obejmuje takie 
miejscowości jak: Korytów, Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice. Koszt, jaki poniesiono na realizację tego zadania 
do roku 2014 to blisko 21 milionów złotych.

Do roku 2011 Gmina Radziejowice nie posiadała zorga-
nizowanego systemu odprowadzania ścieków.  W tym 

zakresie funkcjonowanie siedlisk i instytucji bazowało na indy-
widualnych szambach, których stan nie spełniał norm ochro-
ny środowiska i miał szkodliwy wpływ na  wody gruntowe  
i podziemne.

W radziejowickim samorządzie długo przygotowywano 
się do rozpoczęcia tej inwestycji i jeszcze w roku 2006 posta-
nowiono uporządkować sprawy gospodarki wodno-ścieko-
wej. W tym celu wdrożono projekt: „Racjonalna gospodarka 
wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin 
Mazowsza Zachodniego – Gmina Radziejowice”. Jednak tak 
kosztownej inwestycji nie można było realizować tylko przy 
pomocy środków samorządowych. Pięć lat trwało oczekiwa-
nie na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Dopiero w roku 
2010 wniosek gminy Radziejowice znalazł się  na liście pro-
jektów indywidualnych, opublikowanej przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.  Umowa o do-
finansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana 

10 lutego 2011 roku, a w imieniu Gminy Radziejowice zrobił 
to ówczesny wójt Kazimierz Drążkiewicz, przy kontrasygnacie 
skarbnika gminy Teresy Jaworskiej.

INWESTYCJĘ PODZIELONO 
NA DWA ZADANIA

Zadanie 1 – budowa kanalizacji podciśnieniowej  
w miejscowościach – Korytów i Korytów A o łącznej długości 
ok. 20,1 km.

Zadanie 2 – budowa kanalizacji podciśnieniowej  
w miejscowościach: Tartak Brzózki i Radziejowice o łącznej 
długości 25,6 km.

W ramach budowy kanalizacji na terenie gminy Radzie-
jowice zostało wybudowane 47 kilometrów sieci sanitarnej, 
487 studzienek zaworowych, dwie stacje podciśnieniowe 
– przy ulicy Szkolnej w Korytowie i ul. Wiejskiej w Tartaku 
Brzózki. Zostało wykonanych 767 przyłączy do budynków.

Koszt inwestycji to kwota – 20.840.709 złotych., a wy-
skość dofinasowania z Unii Europejskiej to 8.444.653 złotych.
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DROGI PROWADZĄ DO MIESZKAŃCÓW
Nieustannie zmienia się centrum Radziejowic, a w roku 2012 nastąpiła cał-

kowita przebudowa węzła komunikacyjnego w tej miejscowości. Jeszcze nigdy 
w historii Radziejowic – jak we wspomnianym roku 2012 – tak duża część miej-
scowości nie stała się wielkim placem budowy. Stara trasa katowicka, dla wielu 
,,gierkówka” - służyła ponad 30 lat i już dawno przestała odpowiadać normom 
współczesnego ruchu komunikacyjnego, a tym bardziej parametrom drogi eks-
presowej. Dobrym pretekstem do wykonania tego zadania były Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Wszystko się zaczęło 18 lutego 2010 roku, 
kiedy wojewoda Jacek Kozłowski podpisał zezwolenie na budowę tego przed-
sięwzięcia. Wcześniej wykupiono tereny pod budowę. Potem obserwowano 
niezwykle szybkie tempo realizacji inwestycji. Równocześnie przygotowywano 
tereny pod drogi lokalne, które prowadzą do wybudowanego węzła.

Oblicza się, że realizacja tych planów – tylko na 
terenie gminy Radziejowice kosztowała budżet 

państwa około 150 milionów złotych. W ramach inwestycji 
zaplanowano budowę węzła drogowego w pobliżu miejsca 
istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Głównym 
jego elementem jest ,,podniesiona” droga szybkiego ruchu, 
a pod nią znajduje się rondo dla bezpiecznego ruchu lokalne-
go. Bardzo ważnym etapem przedsięwzięcia było wykonanie 
ok. kilometrowego odcinka drogi prowadzącej przez Radzie-
jowice. Wybudowano nowe rondo na skrzyżowaniu z drogą 
powiatową prowadzącą do Żyrardowa. Zgodnie z przepisami 
dotyczącymi decyzji środowiskowej, zastosowano środki, 
mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu nowego 
szlaku komunikacyjnego na środowisko. Są to ekrany aku-
styczne, nasadzenia zieleni oraz zbiorniki retencyjne. 

Kolejna „rewolucja” komunikacyjna miała miejsce 
w ubiegłym roku, kiedy od Radziejowic, przez Kuklówkę 
w kierunku Grodziska Mazowieckiego wybudowano nową 
drogę wojewódzką. To Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich realizował plany modernizacji trasy wojewódzkiej 579. 
Było to największe - wojewódzkie przedsięwzięcie drogowe 
na terenie powiatu żyrardowskiego, które kosztowało po-
nad 18 milionów złotych. Przy okazji gmina Radziejowice 
skorzystała na tym, otrzymując od inwestora pięć tysięcy 
ton destruktu, który przydał się na gminne drogi. Ważnym 
elementem tego przedsięwzięcia była budowa nowego, bez-
piecznego mostu w Kuklówce.

Inną dużą inwestycją, realizowaną przez gminę Radzie-
jowice, jest wybudowanie ponad kilometrowego odcinka 
drogi prowadzącej do Wręczy do Parku Wodnego Suntago. 
Inwestycja kosztowała blisko 10 milionów złotych, najwięk-
szym kosztem był most na rzeczce Okrzesza – blisko 3 mln. 
zł. Gmina Radziejowice na ten cel otrzymała do� nansowanie 
w wysokości 8 milionów złotych.

W minionych latach gmina Radziejowice wybudowała 
i zmodernizowała blisko 100 kilometrów swoich dróg gmin-
nych. W ubiegłym roku, zrealizowano największe przedsię-
wzięcie w tym zakresie – modernizację Alei Lipowej. Wójt 
Urszula Ciężka i jej poprzednicy zawsze mówili, że drogi 
trzeba robić w pierwszej kolejności, gdyż one prowadzą do 
ludzi, do mieszkańców gminy Radziejowice.
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Oświata tO też OgrOmne inwestycje
W minionym 30-leciu gmina Radziejowice zainwestowała kilkadziesiąt mi- 

lionów złotych w infrastrukturę oświatową i w każdej z VIII kadencji placówki 
oświatowe i młodzież szkolna byli „oczkiem w Głowie” samorządowców. Naj- 
większym przedsięwzięciem oświatowym w minionych latach była budowa  
Gminnego Gimnazjum w Radziejowicach, modernizacja i rozbudowa placówki 
oświatowej w Korytowie i obecna budowa Przedszkola w Radziejowicach.

Jeszcze w III kadencji radziejowickiego samorządu przy 
szkołach nie było hal sportowych z prawdziwego zda-

rzenia, a zajęcie odbywały się w małych salach gimnastycz-
nych lub na prowizorycznych szkolnych boiskach. Pierwsze 
plany budowy obiektu oświatowego przy ulicy Kubickiego, 
na terenie pozyskanym od Kurii w Łowiczu, były już w roku 
2000. Jednak radni dopiero w roku 2003 podjęli uchwałę  
o budowie nowoczesnego budynku Gimnazjum. Wybudowa-
no obiekt w roku 2006, a jego koszt wyniósł blisko 3 miliony 
złotych. Trochę ponad dwa lata później została dobudowana 
do tego obiektu hala sportowa. W tym czasie ceny inwestycji 
wzrosły i budowa hali w Radziejowicach kosztowała blisko 
cztery miliony złotych, przy dofinansowaniu z Mazowiec-
kiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 450 tys. zł. 
Kilka lat wcześniej w roku 2005 – jako pierwszą w gminie 
– wybudowano halę sportową  dla społeczności szkolnej  
w Korytowie.

Uroczyste otwarcie nowego budynku Gimnazjum  
w Radziejowicach odbyło się 20 sierpnia 2006 roku. Wzięła 
w nich udział społeczność szkolna, mieszkańcy gminy i liczni 
goście. Była to także niedziela dożynkowa w Radziejowicach 
i te dwie uroczystości świetnie zostały połączone. Tablicę 
okolicznościową umieszczoną przez wejściem do placówki 
odsłoniła przewodnicząca Urszula Ciężka. W holu szkoły 
– Piotr Krasiński, Andrzej Charzewski, Maksymilian Biskupski 
i Lucyna Pokropek – przedstawicielka Domu Pracy Twórczej 
w Radziejowicach – odsłonili popiersie Edwarda hrabiego 
Krasińskiego, patrona szkoły. 

W kolejnych latach samorząd gminny w Radziejowicach 
ponosił duże nakłady na oświatę. O tym, jak to były duże 
wydatki, świadczy obecny wygląd placówek oświatowych.  

W związku z realizacją zadań związanych z wychowaniem 
przedszkolnym, gmina podjęła się budowy obiektów dla 
swoich najmłodszych mieszkańców. Jesienią 2018 roku 
oddano Przedszkole Publiczne dla 100 dzieci w kompleksie 
oświatowym w Korytowie, którego powstanie i wyposaże-
nie kosztowało blisko cztery miliony złotych. Natomiast na 
początku roku 2019 rozpoczęto budowę Przedszkola Pu-
blicznego w Radziejowicach. W październiku tego roku – do 
placówki na miarę XXI wieku, wprowadzą się przedszkolaki.  
Ta inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę blisko 10 mi-
lionów złotych.

Są dalsze plany modernizacji placówek oświatowych  
i już przygotowano projekt trzyetapowej rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej, która zakończy 
się powstaniem hali sportowej, podobnej jak mają szkoły  
w Korytowie i Radziejowicach. 
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W gminie Radziejowice „Święto Chleba” jest obchodzone od 
18 lat – od roku 2003, na początku kadencji wójta Tadeusza Kłu-
cińskiego. Zawsze było to wielkie świętowanie, podczas którego 
podkreślano tradycję polskiej wsi i oddawano szacunek ciężkiej 
pracy rolników. Takie uroczystości i dobrze przygotowane ich 
programy, były świetną promocją gminy Radziejowice.  Oferta 
radziejowickiego samorządu przyciągała bardzo dużo osób, nie 
tylko mieszkańców gminy i powiatu żyrardowskiego. Na estra-
dzie występowali lokalni i zawodowi wykonawcy.

Tradycyjnie „Radziejowickie Święto Plonów” rozpo-
czynano od mszy świętej w miejscowym kościele 

parafialnym p.w. św. Kazimierza. W radziejowickiej świątyni  
w obecności samorządowców i starostów dożynkowych 
święcono wieńce i chleb - symbole ciężkiej pracy rolników. 
Potem długi korowód dożynkowy z mieszkańcami gminy  
i gośćmi szedł na miejsce głównej uroczystości, która od-
bywała się przy Gminnym Centrum Kultury „Powozownia”. 
Przedstawiciele poszczególnych wsi nieśli wieńce dożynkowe,  
a samorządowcy bochny chleba. 

– ... Wszystkich dzisiaj witamy, w progi nasze zapraszamy. 
Razem będziemy dziś świętować, jeść, pić, tańczyć, biesiado-
wać. Żniwo z pola już zebrane, ziarno w młynie przemieszane. 
Z mąki chleby wypieczone, z pokłos wieńce wyplecione... – tak 
w roku 2012 Wioletta Micewicz – obecna sekretarz gminy 
rozpoczęła 10. gminne dożynki… 

Co roku na „Święto Chleba” do Radziejowic  przyjeżdżało 
wielu gości, byli obecni posłowie i przedstawiciele rządu. 
Gminę Radziejowice polubił Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik i dziesiątki innych samorządowców. 
Wśród gości było wiele osób odpoczywających na terenie 
gminy, tak w pobliskim Domu Pracy Twórczej, jak i w innych 
miejscach gminy, której przewodnim hasłem – od roku 2012 
jest: „Radziejowice Gmina nie tylko na weekend”. 

Gości przyciągał wspaniały program artystyczny, intere-
sujące konkursy dla wszystkich grup wiekowych i zabawa do-
żynkowa, ale też znana wszystkim gościnność, z jaką zawsze 
spotykamy się w gminie Radziejowice. 

Kolejni wójtowie gminy po otrzymaniu bochna chleba 
od starostów dożynkowych zawsze zapewniali, że będą go 
dzielili sprawiedliwie. Gminne dożynki zawsze były okazją 
do podsumowania aktywności gospodarczej i społecznej  
w gminie, a także do podziękowania za całoroczną inten-
sywną pracę na rzecz „Małej Ojczyzny” i za obecność na 
Ziemi Radziejowickiej. – Cieszę się, że znowu jesteśmy razem 
podczas naszego gminnego „Święta Chleba”... – mówiła wójt 
Urszula Ciężka w roku 2019. W tym roku gminne dożynki,  
w okresie pandemii miały charakter symboliczny, ale tradycji 
stało się zadość.

Gminne dożynki w Radziejowicach zawsze są najważ-
niejszą uroczystością, ale na terenie gminy – w minionych 
latach – odbywało się wiele innych, w zakresie kultury oraz 
sportu i rekreacji. Były to „Biegi Chełmońskiego”, „Święta 
Młodości” i spotkania artystyczne oraz patriotyczne organi-
zowane przez jednostki kultury z terenu gminy. Wszystkie 
one zawsze pozostawiają po sobie miłe wspomnienia, a ich 
uczestnicy wracają do nich – nie tylko myślami. 

Dożynki i zawsze gościnna gmina
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Kultura jest na wyciągnięcie ręKi
Gmina Radziejowice posiada również bardzo interesującą historię, która w minionych wiekach koncentrowała się 

w posiadłości rodu Radziejowskich i Krasińskich. Od roku 1965 Pałac w Radziejowicach, do obecnych czasów – pełni 
funkcję Domu Pracy Twórczej. Lokalnymi placówkami kultury w Gminie Radziejowice są – Gminne Centrum Kultury 
„Powozownia”, a także Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II. Bardzo aktywną jednostką kultury jest Muzeum 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kuklówce Radziejowickiej.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach. Jest to pla-
cówka podlegająca Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Od wielu lat są tam organizowane liczne koncerty, 
spektakle teatralne, wystawy, warsztaty i plenery z udziałem 
polskich i światowych sław artystycznych. Jest kuźnią talen-
tów z różnych dziedzin kultury i sztuki. Tutaj artyści ćwiczą  
i odpoczywają. Radziejowice zawsze miały szczęście do ludzi. 
Ta piękna ziemia zawsze przyciągała ludzi utalentowanych,  
z pasją i wrażliwych na piękno. Tak jest do dzisiaj i w Radzie-
jowicach pojawia się wielu artystów znanych ze światowych 
scen, ludzi którzy pokochali tę miejscowość i do niej często, 
ale i z wielkim sentymentem wracają. Jedną z takich wielkich 
postaci - przez blisko 30. lat - związaną z Radziejowicami był 
Jerzy Waldorff – pisarz, krytyk muzyczny i wielki społecznik, 
to on wspólnie z dyrektorem Bogumiłem Mrówczyńskim za-
początkował przed 23 laty cykl koncertów „Letnie Spotkania 
ze Sztuką w Radziejowicach”. Od roku 2009, na początku lata 
– odbywa się Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa. Sale kon-
certowe zawsze są otwarte dla publiczności, a z zaproszenia 
korzystają setki osób. Dla wszystkich jest to niepowtarzalna 
okazja obcować z wielką kulturą, która w Radziejowicach jest 
na wyciągnięcie ręki. 

Muzeum Lwowa i Kresów. Ta placówka kultury, hi-
storii i tradycji znajduje się w Kuklówce Radziejowickiej, 
w wiernej kopii dworku kresowego z początku XIX wieku. 

Właścicielami muzeum są Aleksandra i Bogdan Biniszewscy, 
a wewnątrz obiektu jest zachowane oryginalne rozmieszcze-
nie pomieszczeń. Zwraca uwagę panujący tam duch patrio-
tyzmu i polskości. Jest to jedyna taka placówka muzealna 
w Polsce. Są tam organizowane spotkania z okazji rocznic  
i świąt narodowych, a także  w ramach „Salonu Tradycji Pol-
skiej” – wieczory poetycko-muzyczne, koncerty, wystawy  
i spotkania z przedstawicielami świata kultury, sztuki i nauki. 
Na zewnątrz od wielu lat jest rozbudowywany skansen – „Za-
ścianek Kresowy”.

Gminne Centrum Kultury „Powozownia”. Siedzi-
ba placówki, która pełni funkcję domu kultury mieści się  
w budynku dawnej pałacowej stajni. Pod tą nazwą działal-
ność została rozpoczęta w roku 2011, ale wcześniej w tym 
historycznym obiekcie również prowadzono działalność 
w zakresie samorządowych zadań w sferze kultury. W GCK 
„Powozownia” są prowadzone zajęcia dla dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych, to tutaj mieszkańcy gminy mogą rozwijać 
swoje talenty, brać udział w zajęciach artystycznych, warsz-
tatach i spotkaniach plenerowych. Jest tam także miejsce 
dla aktywnych członków Klubu Seniora „Dyliżans” i dla Grupy 
Malarskiej.

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II. 
W tym roku swoje 70-lecie obchodzi Gminna Biblioteka 

Publiczna w Radziejowicach. Radziejowicki dom kultury jest 
jej siedzibą od roku 1972. Placówka od wielu dekad zapew-
nia swoim czytelnikom dostęp do nowości wydawniczych  
i swojego bogatego księgozbioru z zakresu literatury, lektur 
szkolnych, informatorów i poradników. Biblioteka prowadzi 
szereg akcji mających na celu upowszechnianie czytelnictwa 
na terenie gminy Radziejowice. Są to działania skierowane do 
najmłodszych czytelników, dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.

Wielka postać – Józef Chełmoński. Gmina Radziejo-
wice słynie z krzewienia kultury i kultywowania pamięci i do-
robku artystów związanych z tym terenem. Niezwykłą dumą  
i wizytówką dla społeczności Ziemi Radziejowickiej – jest 
najwybitniejszy malarz polskiego realizmu – Józef Cheł-
moński, który pokochał tę ziemię i tutaj żył i tworzył przez 
ostatnie 30 lat swojego życia. 

W roku 2014 w gminie Radziejowice odbywały się ob-
chody 165. rocznicy urodzin Józefa Chełmońskiego oraz set-
nej rocznicy śmierci artysty. Gmina Radziejowice, gdzie żył  
i tworzył światowej sławy malarz, ogłosiła rok 2014 „Rokiem 
Józefa Chełmońskiego”. W związku z tym odbyła się uro-
czysta sesja Rady Gminny Radziejowice. Przyjechało wielu 
gości i przygotowano także wspaniały program artystyczny,  
a władze gminy wydały specjalne kulturalne „obligacje” i po-
dziękowały wszystkim, którzy włączyli się do uczczenia „Roku 
Józefa Chełmońskiego”.



16 NASZA GMINA RADZIEJOWICE

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADZIEJOWICE

WYDANIE SPECJALNE

OSTATNIA DROGA WÓJTA TADEUSZA KŁUCIŃSKIEGO

RAZEM WALCZONO Z 2X400 KV 

Środa 2 grudnia 2009 roku w Gminie Radziejowice była żałobnym dniem. W tym dniu w kościele para� alnym w Ku-
klówce pożegnano Wójta Gminy Radziejowice Tadeusza Kłucińskiego. Trudno było się rozstawać z człowiekiem, którego 
życie i działalność tak wiele wniosły w codzienność lokalnej społeczności.

Tadeusz Kłuciński z radziejowickim samorządem zwią-
zał się w roku 1998, kiedy został sekretarzem gminy. 

Jesienią 2002 roku zdecydował się na start w pierwszych 
wyborach bezpośrednich na wójta swojej gminy i wygrał 
je. Również cztery lata później – w roku 2006, mieszkańcy 
powierzyli mu sprawowanie funkcji włodarza gminy. Pełnił ją 
solidnie, uczciwie i z pełnym oddaniem. Pozostawił po sobie 
już nie tę samą gminę, jaką zastał – drogi, wodociągi, nowa 
szkoła i hala sportowa w Radziejowicach, hala sportowa 
w Korytowie,inna nowa infrastruktura techniczna. Pozostało 
po nim też przekonanie, że spokojną, mozolną pracą – bez 
kłótni i awantur można wiele osiągnąć. Zmarł w wieku 63 lat. 

Szanowni Państwo
30. lat Samorządu Gminnego w Radziejowicach to jest długi czas, szereg wydarzeń, ważnych in-
westycji i przeobrażeń. To czas radości, ale – jak to w życiu bywa – również smutnych chwil. Był 
to czas, kiedy władze lokalne podejmowaly szereg starań, aby podnosić poziom i jakość życia 
mieszkańców. Odrodzony samorząd przyczynił się też ogromnie do powstania społeczeństwa oby-
watelskiego. Mieszkańcy przekonali się, że zaangażowanie jednostki może mieć wpływ na ota-
czającą rzeczywistość. Taka aktywność na przełomie minionych dekad miała miejsce w gminie 
Radziejowice i do społecznego działania włączyły się setki osób.
W tym wydaniu specjalnym, z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Radziejowice 
nie byliśmy w stanie pokazać wszystkich inicjatyw, jak i szeregu osób, które tworzyły tę dzisiej-
szą – naszą rzeczywistość. Te dokonania i ich bohaterowie – mieszkańcy gminy Radziejowice, 
są uwiecznieni, nie tylko w efektach swojej pracy, ale też w pamięci mieszkańców i na fotogra� ach. 
Do tego, co wydarzyło się w minionym 30-leciu, będziemy wracali na łamach gminnego czasopi-
sma „Nasza Gmina Radziejowice”.

Stało się to nagle – 27 listopada, kiedy wieczorem wrócił do 
domu – po ciężkim dniu pracy i kilku ważnych spotkaniach… 

Środa 2 grudnia, godzina 12.00. Dźwięk syren samocho-
dów strażackich przed domem pogrzebowym w Żyrardowie 
rozpoczął ostatnią drogę Wójta Gminy Radziejowice Tadeusza 
Kłucińskiego. Kondukt pogrzebowy podjechał pod Urząd 
Gminy w Radziejowicach, a potem pod jego rodzinny dom 
w Adamowie. Do  Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Kuklówce przybyło blisko tysiąc osób. Wśród mieszkańców 
gminy i licznych znajomych pana Tadeusza byli jego koledzy 
samorządowcy z wielu miast i gmin. Mszę koncelebrował 
dziekan Tadeusz Przybylski, a wśród duchownych byli człon-

kowie rodziny  zmarłego – dr. Jacek Jaśkowski z KUL w War-
szawie i Marek Jaśkowski, a także proboszcz z Radziejowic 
Waldemar Okurowski. Zmarłego samorządowca pożegnali 
– wojewoda Jacek Kozłowski i przewodnicząca radziejowic-
kiego samorządu Urszula Ciężka. W wypowiedziach podkre-
ślano, że najbardziej ceniono w zmarłym oddanie dla służby 
ludziom... 

To był smutny dzień i ogromna strata, a wójt Tadeusz Kłu-
ciński pozostał w sercach mieszkańców gminy Radziejowice. 

Co rok, w rocznicę śmierci wójta Tadeusza Kłucińskiego, sa-
morząd gminny jest organizatorem memoriału jego imienia.

Te wydarzenia miały miejsce wiosną 2015 roku. Słupy ener-
getyczne bardzo wysokiego napięcia, o wysokości ponad 70 
metrów – w wersji pierwotnej miały być ustawione w powie-
cie piaseczyńskim. Jednak potem ten plan zmieniono, a trasa 
została wydłużona i miała przebiegać przez 10 gmin, m.in.: 
Żabią Wolę, Radziejowice, Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki. 

Kiedy władze gminy i mieszkańcy Kuklówki dowiedzieli się, 
że przez ich teren ma przebiegać linia energetyczna 2x400 
kV, wraz z sąsiadami m.in. z gmin: Żabia Wola i Jaktorów 
podjęli zdecydowany protest. Z wielką determinacją de-
monstrowano swoje niezadowolenie, że nie ma zgody, aby 
taka instalacja została przeprowadzona przez tereny Ziemi 

Chełmońskiego. Ludzie mówili jednym głosem: ,,Nie dla 400 
kV”. Zaskoczeni taką decyzją centralnych planów byli samo-
rządowcy, którym przy tej okazji też trochę niesłusznie „się 
dostało”. Te masowe protesty mieszkańców sprawiły, że po 
kilku miesiącach władze uznały, że 400 kV - tą trasą się nie 
przebije. Wtedy pojawiły się plany przebiegu przez gminy 
powiatu żyrardowskiego, wzdłuż drogi krajowej nr 50, ob-

wodnicami Mszczonowa i Żyrardowa oraz Autostradą A2. Taki 
plan był już właściwie przypieczętowany. Tutaj również na-
stąpiła konsolidacja społeczna, do której włączyli się również 
i mieszkańcy gminy Radziejowice. Społeczxna determinacja 
i zaangażowanych w tę sprawę oddaliło niebezpieczeństwo 
przeprowadzenia sieci energetycznej przez teren powiatu 
żyrardowskiego i gminy Radziejowice.

Wydawca: 
Urząd Gminy Radziejowice

 ul. Kubickiego 10      I  96-325 Radziejowice
TEL.: +48 46 857 71 71  I   FAX: +48 46 857-71-20

E-MAIL: urzad@radziejowice.pl  

Realizacja zamówienia: 
Tadeusz Sułek Usługi Wydawnicze

Wydawca „Życia Żyrardowa”
 ul. Okrzei 51 A   I  96-300 Żyrardów

TEL. 46 855 36 62      I  E-MAIL: zycie@hot.pl


