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11 marca to obchodzony 
w Polsce Dzień Sołtysa. Święto 

y

tych, z którymi mieszkańcy są 
najbardziej zżyci. To pierwszy
rok nowej pięcioletniej kadencji. 
Podczas wyborów w Gminie Ra-
dziejowice na 24 sołectwa, w pię-
ciu zmieniły się sołeckie władze. 
Wśród nich w Adamowie Wsi, 
tam pałeczkę przejął Grzegorz 
Wiciński, który zastąpił pełniące-
go obowiązki od 24 lat Sołtysa 
Henryka Zielińskiego. Do Sołtysa 
idzie się w każdej sprawie, wielu 
z nich łączy swoje funkcje z rolą 
Radnego, gratuluję Wam wyboru 

i życzę dobrej z nami współpra-
cy, mówiła podczas uroczystości 
obchodów Dnia Sołtysa w Gmi-
nie Radziejowice, Wójt Urszula
Ciężka. Najdłużej sprawującym 
swoją funkcję od dziewięciu już 
kadencji jest Stanisław Pajur-
kowski, Sołtys Kuklówki Radzie-
jowickiej. Sołtysi wzięli udział 
w krótkiej prezentacji, zapoznali 
się z pracownikami urzędu odpo-
wiedzialnymi za konkretne działy. 
Gmina Radziejowice od lat znana 
jest też z wyodrębniania Fundu-
szu Sołeckiego. Dzięki czemu to 
właśnie społeczność lokalna ma 

szansę decydowania o tym, na co
wydatkowane są środki gminne. 
Pieniądze idą głównie na pomoc 
ochotniczym strażom pożarnym, 
remonty dróg, oświetlenie czy na 
integrację. 
Sołtysi w Gminie Radziejowice:
• Adamów Wieś- Grzegorz Wi-

ciński
• Adamów Parcel- Ewa Stępień
• Benenard- Jolanta Leczkowska
• Budy Józefowskie- Elżbieta 

Uler
• Budy Mszczonowskie- Kamil 

Łopona
• Chroboty- Dorota Mizyn
• Kamionka- Zuzanna Szulik
• Korytów- Zdzisław Madejczyk
• Korytów A- Krystyna Sęk
• Kuklówka Radziejowicka- Sta-

nisław Pajurkowski
• Kuklówka Zarzeczna- Beata 

Trzaskowska
• Kuranów- Krzysztof Dębowski
• Krze Duże- Tomasz Bucior
• Krzyżówka- Bogumiła Bielecka
• Nowe Budy barbara Kupińska
• Pieńki Towarzystwo- Magdale-

na Kalińska
• Podlasie- Dorota Glizia
• Radziejowice- Zofia Leśniew-

ska

Mają za sobą pół wieku w związku
małżeńskim, dochowali się dzieci,
wnucząt, wspominają wspólne lata

z rozrzewnieniem. Jak mówią nie wia-
domo, kiedy minęły. Urząd Gminy Ra-
dziejowice zaprosił na wyjątkowe spo-

tkanie, podczas którego Wójt Urszula
Ciężka dostojnym jubilatom złożyła
życzenia i wręczyła prezydenckie me-
dale. Nie sztuką jest pokochać, sztuką
jest wytrwać. Pół wieku szliście przez
życie trzymając się za ręce, świeciliście
przykładem dostojnego małżeństwa.
Dzisiejszy dzień to dla nas dowód na
to, że miłość, wzajemne wsparcie,
dobroć, zaufanie, prawdziwa przyjaźń
to cnoty nieśmiertelne, mówiła Wójt
Radziejowic. Pary przybyły do urzędu
z członkami rodzin. Medale otrzymali:
Anna i Kazimierz Dziekańscy, Elżbieta

i Romuald Sałachewiczowie, Marianna 
i Wacław Szymańscy, Jadwiga i Jerzy 
Żółtowscy. Na koniec uroczystości 

y y g y

otrzymali upominki, kwiaty, był tort 
i wspólne, rodzinne zdjęcie.
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Jubileusz Par Małżeńskich

Dzień Sołtysa w naszej Gminie MasterChef Junior w Koryto-
wie

Miłośnicy dobrej kuchni spo-
tkali się w szkole w Korytowie,
by wziąć udział w lokalnym
MasterChefie. Więcej na stronie
numer 10.

Strażacy podsumowali rok
Strażacy ochotnicy z trzech

ochotniczych straży pożarnych
w Korytowie, Kuklówce i Radzie-
jowicach podsumowali ubiegły
rok. Plany na ten są ambitne,
więcej na stronach numer: 3,4,8.

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.

Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania 
Pańskiegooraz smacznego święconego w gronie najbliższych 

życzą: Wójt Urszula Ciężka, Przewodniczący Rady Gminy 
Jacek Krawczyński wraz z Radnymi, Sołtysi, pracownicy 

Urzędu Gminy i jednostek administracyjnych.

• Radziejowice Parcel- Małgorza-
ta Brendel

• Słabomierz- Agnieszka Soból
• Stare Budy Radziejowskie-

Włodzimierz Zagórski
• Tartak Brzózki- Marcin Mrów-

czyński
• Zazdrość- Stanisław Szczygieł
• Zboiska- Grażyna Jabłońska
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Witam serdecznie Państwa w kolejnym wy-

daniu naszego biuletynu. Mamy bardzo wiele 
informacji do przekazania. Ostatni czas upły-
nął nam pod znakiem pracy nad programem 
gospodarki śmieciowej, apeluję do Państwa 
o segregację odpadów, dbanie o nasze śro-
dowisko. W samym Urzędzie Gminy mamy 
rotację pracowników, funkcję zastępcy Wójta 
pełni Artur Jankowski, Skarbnikiem jest Mar-
lena Górniewska. Rozpoczęły się prace zwią-
zane z budową przedszkola, za nami też zebra-
nia sołeckie i zebrania strażackie. Tradycyjnie 
w naszej Gminie obchodziliśmy Narodowy 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W gazecie 
wiele ciekawych informacji. Już teraz infor-
muję też, że kolejne wydanie biuletynu ukaże
się w nieco innej formie graficznej. Myślę, że
się Państwu spodoba, bo wiemy jak ważne
jest informowanie mieszkańców. Tymczasem
życzę spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła
świąt, niech Wielkanoc przyniesie radość i po-
godę w Państwa sercach. 

Pozdrawiam serdecznie
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice

Sportowcy z Radziejowic mistrzamiMarlena 
Górniewska 

rozpoczęła pracę 
w Radziejowicach

Artur Jankowski zastępcą Wójta Radziejowic

Prawnuk Mieczysława Fogga w Radziejowicach

Klasa sportowa w miejscowej 
szkole przynosi efekty. Podczas 
Mistrzostw Powiatu Żyrardow-
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skiego w piłce ręcznej w kategorii 
dzieci rocznik 2006, radziejowiccy 
sportowcy rozbili bank z nagroda-
mi. W rozgrywkach wzięli udział 
reprezentanci sześciu szkół Po-

wiatu Żyrardowskiego. Oprócz go-
spodarzy z Radziejowic, stawili się 
sportowcy ze Szkoły Podstawowej 
w Korytowie, z Wiskitek, Puszczy 
Mariańskiej, Mszczonowa i z Ży-

y y

rardowa, ze szkoły numer 3. 
Uczniowie radziejowickiej podsta-
wówki wygrali wszystkie mecze.

Po niemal dwudziestu latach
pracy w Urzędzie Gminy Żabia
Wola i szesnastu na stanowisku
Skarbnika, Marlena Górniewska,
objęła tę funkcję w Radziejowi-
cach. Radni podjęli decyzję w tej
sprawie na sesji. Marlena Gór-
niewska ukończyła Uniwersytet
Warszawski, Wydział Nauk Ekono-
micznych.

Artur Jankowski objął funk-
cję zastępcy Wójta Radziejowic.
Wcześniej pracował w Urzędzie
Miejskim w Mszczonowie. Od
2002 roku jest aktywny zawodo-
wo. Ukończył studia, Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu
(gospodarka przestrzenna), pody-
plomowe studnia z zamówień pu-
blicznych, administracji i finansów
publicznych.

Zabawę w stylu retro zapro-
ponował zakochanym z Gminy 
Radziejowice z okazji Walentynek 
prawnuk Mieczysława Fogga, 
Michał Fogg. Młody mężczyzna 
pasjonujący się muzyką z daw-

nych lat, wystąpił w roli prezentera 
muzycznego w Gminnym Centrum 
Kultury Powozownia w sobotę 
9.02. Moja działalność nie kończy 
się na osobie pradziadka. Promu-
ję kulturę dwudziestolecia mię-
dzywojennego, a pradziadek jest 

pewnego rodzaju pomostem z tym
dawnym światem, ze względu na
rozpoznawalność i fakt, że wła-
ściwie jako jedyny artysta wypeł-
nił pozostawioną po wojnie lukę,
mówi Michał Fogg. Atmosfera
wieczoru była bardzo kameralna.

STOPKA REDAKCYJNA

Biuletyn „Nasza gmina Radzie-

jowice” redaguje Zespół.

Publikacja na zlecenie Urzędu 

Gminy Radziejowice,

Kontakt telefoniczny: 

518 740 182

Redakcja nie zwraca niezamó-

wionych tekstów, zastrzega 

sobie możliwość ich skracania 

i redagowania.
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Radni przyjęli opłatę za śmieci

Strażacy z OSP Radziejowice podsumowali rok

Radni Radziejowic spotkali się 
na nadzwyczajnej sesji Rady Gmi-
ny 7.03, po to by podjąć uchwałę 
w sprawie wysokości opłaty za 
śmieci. Firma świadcząca usługę 
z którą zawarta została umowa 
z wolnej ręki będzie ją realizowała 
do końca czerwca, później Gmina 
znowu ogłosi przetarg. Nie ma to 
jednak wpływu na wysokość ceny 
za śmieci dla mieszkańców. Sesję 
rozpoczął Przewodniczący Jacek 
Krawczyński, Wiceprzewodniczą-
ca Grażyna Górka zaproponowała 
by za odbiór odpadów segrego-
wanych mieszkaniec miesięcznie 

zapłacił17 złotych, 7 radnych po-
parło jej wniosek, 1 osoba wstrzy-
mała się od głosu i 7 było przeciw. 
Kolejna propozycja to 19 złotych 
za odpady segregowane i 38 zło-
tych za niesegregowane. Za było 
7 osób, 5 przeciw i 3 wstrzymały 
się od głosu. Zgodnie z decyzją 
Rady Gminy uchwała została przy-
jęta. Jeśli zaś chodzi o ryczałtową 
opłatę od domku letniskowego, 
właściciel za rok zapłaci 420 zło-
tych za segregowane i 690 złotych 
za niesegregowane. W tej kwestii 
radni byli jednomyślni.

Strażacy OSP Radziejowice 
podsumowali ubiegły rok. 2018 
był trudny, bo strażacy brali udział 
w dwóch poważnych wypadkach 
drogowych, w których zginęło tro-
je młodych ludzi. Jeden wydarzył 
się w Krzach a drugi w Kuklówce, 
przypomina Prezes OSP Radzie-
jowice, Marek Leja. W zeszłym 
roku jednostce przybyła między 

innymi motopompa pływająca, 
detektor wielogazowy, zestaw ra-
townictwa medycznego, kamera 
termowizyjna. Strażakom pomaga 
nie tylko Gmina, ale też sponsorzy 
i lokalne Sołectwa, wśród nich: 
Radziejowice, Krze Duże, Słabo-
mierz, Adamów Wieś. W zeszłym 
roku wyjeżdżali w sumie 71 razy 
w tym 15 razy do gaszenia poża-

rów, było też 14 alarmów fałszy-
wych. W jednostce jest dzisiaj 45
strażaków, plus jeden honorowy.
Plany na 2019? Chcą utworzyć
drużynę młodzieżową i kupić tor 
przeszkód by można było ćwi-
czyć. W planach też dokończenie
prac związanych z poprawą ele-
wacji budynku. W zebraniu wziął
udział 93-letni najstarszy strażak 

Stanisław Szymczak, tego dnia do 
straży wstąpił Rafał Szwed.
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Strażacy z OSP w Korytowie zaprosili na zebranie

Nowa gminna droga do parku

Ruszyły prace w Alei Lipowej

Rozpoczęła się inwestycja budowy 
przedszkola w Radziejowicach

Mural w szkole

Aleksander Grochowski, ponad
dziewięćdziesięcioletni strażak,
który budował remizę OSP Kory-
tów został odznaczony za wysługę
lat, druh Aleksander jest w straży
60 lat. Strażak budował remizę
i zawsze bierze udział w ważnych
dla strażaków wydarzeniach.
Podczas zebrania jakie odbyło się
16.03 uhonorowany został też
Paweł Madejczyk, który w straży
jest już od 20 lat. Strażacy pod-
sumowali 2018, rok był dla nich
wyjątkowy, bo przybyło nowe auto
do działań ratowniczo-gaśniczych.

Nie wierzyłem, że doczekam tego 
momentu a jednak, mówił Tomasz 
Rokwisz Prezes OSP Korytów. 
W zeszłym roku strażacy wzięli 
udział w 66 wyjazdach do zdarzeń, 
w tym do 18 pożarów. Najwięcej, 
bo 60 razy wyjeżdżał Karol Piątek. 
W zeszłym roku strażacy pomagali 
w zbiórce dla chorej Natalii, brali 
udział w świętach gminnych i pa-
rafialnych, wyjeżdżali na zawody 
sportowe. Tradycyjnie też zorga-
nizowali zbiórkę podczas Lanego 
Poniedziałku. Wkładacie w swoją 
pracę wiele inicjatywy, macie także 

zaufanie Sołectw, które przezna-
czają część środków z funduszy 
sołeckich na Wasze cele, mówiła 
Wójt Urszula Ciężka. W tym roku 
strażacy chcą kupić między inny-
mi zestaw do stabilizacji pojaz-

dów, drabinę dziesięciometrową,
zestaw kominiarski. Planują też
termomodernizację budynku łącz-
nie z garażami. 11 maja zapraszają
na uroczyste przekazanie nowego
auta.

Radni Rady Gminy w Radziejo-
wicach zdecydowali o zaliczeniu 
do kategorii dróg gminnych no-
wopowstałą drogę do parku roz-
rywki od ronda w Słabomierzu, 
biegnącej przez miejscowości: 
Słabomierz, Krzyżówka, Działki, 
Pieńki Towarzystwo. Droga liczy 

1195 metrów. Przed nami kolejna 
uchwała, porozumienie z Gminą 
Mszczonów, która miałaby zostać 
zarządcą drogi. Jest to zgodne 
z prawem, by jedna Gmina prze-
kazała drugiej zarządzanie, mówiła 
podczas sesji Wójt Urszula Ciężka.

Oczekiwane roboty w Alei Li-
powej w Radziejowicach już się
rozpoczęły. Mieszkańcy będą mu-
sieli uzbroić się w cierpliwość, bo
w związku z pracami występują
utrudnienia w ruchu. Nie chcie-
liśmy zamknąć tej drogi, dlatego
miejscami ruch jest wahadłowy,
mówi Wójt Gminy Urszula Ciężka.
Droga, która prowadzi do dużego
osiedla mieszkaniowego, jest bar-
dzo uczęszczana. Prace obejmują
drogę od ulicy Sienkiewicza w Ra-
dziejowicach. Zadanie będzie reali-
zowane w trzech etapach. W tym
roku pierwszy. Całość to dwa

kilometry. W pierwszym etapie 
położony zostanie asfalt, w dru-
gim chodniki i latarnie, w trzecim 
parkingi, chodniki i nawierzchnia 
w ulicy Sienkiewicza. Inwestycja 
jest wykonywana pod nadzorem 
konserwatora przyrody, bo znajdu-
ją się tam pomniki przyrody.

Nowe przedszkole ma być
gotowe do końca roku. Po fe-
riach, w lutym przyszłego roku
w nowym, właśnie budowanym
przedszkolu w Radziejowicach
mają się pojawić dzieci. Rozpo-
częła się inwestycja, która miała
kilkumiesięczny poślizg. Firma
ją realizująca znana jest między
innymi z rozbudowy przedszkola
w Jaktorowie. Teren został ogro-

dzony, przedszkole powstaje przy 
gimnazjum, zburzony zostanie sta-
ry budynek, w którym dawniej była 
poczta. Przy przedszkolu ma po-
wstać plac zabaw i parking dla 19 
aut. W nowym obiekcie docelowo 
będzie znajdowało się 8 oddziałów 
przedszkolnych, z których każdy 
przystosowany dla maksymalnie 
25 osobowej grupy dzieci. Łącznie 
przedszkole przyjmie 200 dzieci 

Dzieci z Korytowa wspólnie z ro-
dzicami i najbliższymi namalowały
mural, który wita przed wejściem
do klas lekcyjnych. Wszyscy mieli

wiele zabawy a dzieci są dumne, 
że ich praca uwieczniona została 
na ścianie.
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Kornel Makuszyński będzie Patronem SP w Korytowie

Radni chcą się spotykać

Objazdy i inwestycja drogowa

W Krzyżówce bobry niszczą na potęgę!

1 września Szkoła Podstawowa 
w Korytowie będzie miała swojego 
Patrona Kornela Makuszyńskiego. 
Na stulecie istnienia placówki po-
jawi się też sztandar z jego wize-
runkiem. Społeczność szkoły już 
przygotowuje się do tych wyda-
rzeń, poznając Patrona. Niebawem 

wyjadą do Zakopanego, by zapalić 
znicze na Jego grobie, w szkole 
odbędzie się konkurs plastyczny, 
recytatorski, dzieci zaprezentują 
też przedstawienie. Społeczność 
szkoły sama wybrała swojego 
Patrona spośród wielu wybitnych 
postaci, przyznaje Dyrektor Mał-

gorzata Kłopotowska. Do osta-
tecznej trójki, obok Kornela Ma-
kuszyńskiego, zakwalifikowali się 
też: Maria Skłodowska-Curie i Jan 
Brzechwa. Głosowanie odbyło się 
podczas festynu szkolnego.

Chcą spotkań z mieszkańcami. 
Radna Grażyna Górka na sesji 
złożyła wniosek do Komisji Skarg 
i Wniosków Rady Gminy o wyzna-
czenie harmonogramu spotkań 
pełnienia dyżurów Radnych raz 

w miesiącu. Dyżury miałyby się 
odbywać popołudniami, najlepiej 
w grupach po dwoje lub troje Rad-
nych. Postulat poparli Radni, teraz 
Przewodniczący i Wiceprzewod-
nicząca dyżurują w każdy piątek 

w Urzędzie Gminy. Radna zaapelo-
wana też o powołanie zespołu ds. 
infrastruktury drogowej. Zespół 
miałby składać się z wójta lub za-
stępcy, urzędnika, trzech radnych.

Zaczęło się, od 22 marca 
w związku z remontem na odcin-
ku Grodzisk Mazowiecki- Kuklów-
ka obowiązują objazdy. Niestety 
oznakowanie jakie pojawiło się 
w pierwszych dniach nowej or-
ganizacji ruchu nie pomagało kie-
rowcom. Mamy wiele interwencji, 
mówiła Wójt Urszula Ciężka. Sy-
tuacja była bardzo uciążliwa i nie-
bezpieczna. Od zamknięcia drogi, 
od zjazdu na Adamów ruch się 
wzmógł, zaczęły jeździć tiry, mówi 
Sołtys Adamowa Wsi Grzegorz 
Wiciński. Zakaz poruszania się ti-
rów obowiązuje już od Grodziska 
Mazowieckiego. Dodatkowo w Ku-

klówce przez stare, ledwo funkcjo-
nujące mosty także przejeżdżają 
tiry chyba do zawalenia się ich, 
dodaje Grzegorz Wiciński. Po jego 
interwencji oznakowanie poprawi-
ło się. Objazdy wprowadzone są 
przez miejscowości: Nowe Budy, 
Stare Budy Radziejowskie i Budy 
Józefowskie. Zakończenie inwe-
stycji planowane jest na koniec 
lipca 2020 roku. Zaprojektowano 
poszerzenie jezdni drogi głównej 
do 7 metrów (dwa pasy ruchu 
o szerokości 3,5 metra każdy, do 
tego pobocza o szerokości 1,5 m) 
oraz zastosowano cały szereg roz-
wiązań, mających na celu odsepa-

rowanie ruchu samochodowego 
od pieszo-rowerowego. W ramach 
prac wykonawca rozbuduje też ist-
niejące, i wybuduje nowe, chodniki 
i ciągi pieszo – rowerowe w miej-
scowościach: Kałęczyn, Janinów, 
Adamowizna, Mościska, Kuklów-
ka. Zostanie wymieniona znisz-
czona kostka brukowa i obrzeża 
chodnikowe. Chodniki i ścieżki 
rowerowe zlokalizowane bezpo-
średnio przy jezdni, oddzieli od niej 
pas zieleni lub rów przydrożny. 
Zaprojektowano także zatoki auto-
busowe. Przedmiotem inwestycji 
jest, m.in. przebudowa mostu, ko-
rekta nienormatywnych łuków po-

ziomych, podłużnych i pionowych,
wykonanie odwodnień oraz rozbu-
dowa skrzyżowań. Zaplanowano
wydzielenie dodatkowych pasów
ruchu dla pojazdów skręcających
w lewo, a na odcinku drogi w miej-
scowościach Mościska i Kuklów-
ka zaprojektowano dwa ronda.

Mieszkańcy Krzyżówki szcze-
gólnie ulicy Zarzecznej mają 
dosyć kłopotliwego sąsiedztwa 
bobrów. Problem rozpoczął się 
na dobre dwa lata temu, teraz to 
już prawdziwa tragedia. Z naszej 
działki wskutek działania bobrów 
zniknęło około czterystu drzew, 
mówi Janusz Barwiński. Podobnie 
jest u sąsiadów. U mnie z jednej 
strony mokro bo bobry, z drugiej 
przychodzą watahy dzików, mówi 
mieszkanka Gminy Radziejowice. 
Sytuacja jest naprawdę bardzo 

zła, bo populacja lawinowo nara-
sta. Nikną drzewa i kawały lasów, 
nie wiemy nawet gdzie jest koryto 
rzeki Okrzeszy, mówi Sołtys Krzy-
żówki Bogumiła Bielecka. Woda 
wchodzi do gospodarstw, zalewa 
je. W zeszłym roku tak zniszczyły 
mostek, że o mało się nie zawalił. 
Co na to Gmina? Wiemy o tym 
co się dzieje, trzeba zaradzić i to 
szybko, mówi Przewodniczący 
Rady Gminy Jacek Krawczyński. 
Na Komisji Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Radni polecili Hannie 
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Kaniewskiej z Urzędu Gminy by 
opracowała stan zniszczeń wsku-
tek działalności bobrów w całej 
Gminie. Na tej podstawie ma zo-
stać przygotowany dokument do 
Dyrekcji Regionalnej Ochrony Śro-
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dowiska z prośbą o zgodę na ak-
cję likwidacji nadmiernej populacji 
bobrów, mówi Jacek Krawczyński. 
Mieszańcy mają też napisać indy-
widualnie wnioski dotyczące ich 
strat. Miesiąc temu Gmina wy-
stąpiła do Dyrekcji Wód Polskich, 
reakcja była żadna. Napisali, że nie 

mają środków na ten cel, podkre-
śla Przewodniczący Rady Gminy
w Radziejowicach.

Zmarła najstarsza mieszkanka Gminy
Leokadia Duda, najstarsza za-

meldowana w Gminie Radziejowi-
ce, do niedawna mieszkanka Kory-
towa zmarła skończywszy 100 lat. 
Pani Leokadia ostatnie lata spę-

dziła w Domu Pomocy Społecz-
nej w Żyrardowie. Do setki była 
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energiczna i w dość dobrej kon-
dycji. Systematycznie odwiedzał ją 
Sołtys Zdzisław Madejczyk, on też 

chciał zorganizować jej setne uro-
dziny. Niestety Pani Leokadia już
zachorowała i nie była w formie.
Całe życie ciężko pracowała, była
zaradna, miała męża który też nie

żyje. Bliscy Pani Leokadii spoczy-
wają na cmentarzu w Radziejowi-
cach.
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Mają wymarzony samochód

Izabela Wicińska, jej inspiracją jest Józef Chełmoński

Jadwiga Madejczyk rękodzielniczka z Korytowa

Choć było to kilka miesięcy
temu, wracamy do wydarzenia,
bo jest historyczne. Strażacy z Ko-
rytowa przyjęli do swej jednostki
prawdziwe cacko. To porsche
wśród aut strażackich, mówi
Prezes OSP Korytów, Tomasz
Rokwisz. Powitanie nowego sa-
mochodu strażackiego odbyło się
z prawdziwą pompą. Druhowie
wypalili petardy, polał się szam-
pan, na ulicę wyszli mieszkańcy.
Taki dzień nie zdarza się często.

Ostatnie auto dla tej straży zaku-
pione zostało kilkanaście lat temu. 
Auto strażackie to niebagatelny 
koszt, inżynieria finansowa pomo-
gła. Gmina przeznaczyła z własne-
go budżetu 170 tys. złotych, KSRG 
310 tys. złotych, 455 tys. złotych 
pochodziło z WFOŚiGW zaś stra-
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żacy dorzucili 15 tys. złotych. 
Strażacy mogą także liczyć na So-
łectwa, które podczas przeznacza-
nia Funduszu Sołeckiego zawsze 
o nich pamiętają.

Chełmoński pomógł mi przejść
trudne chwile, tak o inspiracji dzie-
łami Józefa Chełmońskiego mówi
Izabela Wicińska, która w najgor-
szym, trudnym czasie zaczęła
malować i kopiować piękno z płó-
cien mistrza. Salon domu zdradza
zamiłowanie do sztuki, szczególnie
ludowej. Mnóstwo kolorowych,
łowickich serwet, sztalugi i obrazy
na ścianie. Znajome dzieła, mo-

tywy uwielbiane przez artystów. 
To dzieła Chełmońskiego któ-
rym drugie życie nadała artystka 
z Adamowa. Dla mnie Chełmoński 
to znaczy piękno, mówi Izabela 
Wicińska. Jak patrzę jego oczami, 
widzę półmrok naszej wsi i się za-
chwycam, dodaje. Jak namaluję 
już wszystkie jego obrazy, to będę 
poszukiwała tych zaginionych. 
Jest kilka, czytałam w książce, 

którą znalazłam w radziejowickim 
pałacu, dodaje. Wena przychodzi 
najczęściej w środku nocy. Ma-
larka jest samoukiem, nigdy nie 
chodziła do artystycznych szkół, 
ma zmysł, wyobraźnię. Uwielbia 
ten osławiony, który swego czasu 
nie dostąpił zaszczytu prezentacji 
w Zachęcie, bo kobieta na nim 
miała brudne nogi. To „Babie lato”. 
Ten obraz w jej salonie ma hono-

rowe miejsce, oryginalne „Babie
lato” znajduje się w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie.

Jadwiga Madejczyk jest bardzo
skromna, choć ma ogromny ta-
lent. W wolnych chwilach Jadwiga
Madejczyk wyszywa metodą krzy-
żykową. Pasja była od dawna, już
na zajęciach w podstawówce, ale
cztery lata temu artystka z Koryto-
wa wykonała swoje pierwsze małe
dzieło, był to obraz Matki Boskiej
karmiącej, dziś wisi w kotłowni,
zdaniem Pani Jadwigi praca nie
była do końca udana. W jakimś

innym życiu byłam malarzem, 
ja to widzę, nie umiem przełożyć 
na papier a radzę sobie z wyszy-
waniem krzyżykowym, bo korzy-
stam z gotowego wzoru, mówi 
mieszkanka Korytowa. To wcale 
nie takie proste. Artysta musi mieć 
talent w ręku, krzyżyk nie może 
być za mocno przeciągnięty, ma 
być delikatny, nie za luźny. Talent 
można by rzecz Pani Jadwiga wy-
ssała z mlekiem mamy, która także 

była rękodzielniczką, podobnie jak 
babcia. Ta pasja zdaniem artystki 
relaksuje, człowiek odrywa się od 
problemów, jest szczęśliwy. Bywa, 
że wykonanie jednego obrazu trwa 
kilka miesięcy. Jadwiga Madejczyk 
często wybiera motywy sakralne 
ale też te związane z przyrodą, 
inspiruje się twórczością Józefa 
Chełmońskiego. Bywa, że do jed-
nego obrazu należy użyć pięćdzie-
siąt kolorów nici, to bardzo skom-

plikowane i wymaga cierpliwości. 
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Biblioteka w Radziejowicach dowiezie książkę do domu

Święto szkoły Józefa Chełmońskiego w Kuklówce

Osoby starsze lub niepełno-
sprawne, które nie mogą przyjść 
do Biblioteki będą mogły skorzy-

stać z jej księgozbioru. Bibliotekarz 
w każdy czwartek dowiezie wybra-
ną książkę pod wskazany adres. To 

nowa usługa Biblioteki w Radziejo-
wicach, już praktykowana między 
innymi we Mszczonowie. Dowóz 

będzie bezpłatny. Biblioteka liczy
dziś ponad 700 czytelników.

W imieniny Józefa, Szkoła Pod-
stawowa z Kuklówki zaprosiła na 
święto popularyzujące Patrona, 
wybitnego malarza, wywodzą-
cego się z Kuklówki Józefa Cheł-
mońskiego. Spotkanie rozpoczęła 

prezentacja obrazu Chełmońskie-
go, później już dzieci zaprosiły na 
przedstawienie, odbył się konkurs 
wiedzy o patronie. Nie zabrakło 
kiermaszu a na korytarzu szkol-
nym prezentowane były obrazy 
inspirowane twórczością najwybit-
niejszego przedstawiciela realizmu 
w sztuce. Odbyła się też szkolna 
gala talentów. Uroczystość za-

szczycił swoją obecnością między 
innymi prawnuk artysty Stanisław 
Aust. W trakcie loterii fantowej 
udało się zebrać 980 złotych, pie-
niądze zostaną przeznaczone na 
zakup nowego sztandaru dla szko-
ły, ma się on pojawić we wrześniu, 
z okazji 50-lecia nadania imienia 
i sztandaru miejscowej podsta-
wówce.

Dzień Babci i Dziadka w Korytowie
Szkoła w Korytowie zaprosiła

na obchody Dnia Babci i Dziadka.
Dzieci przygotowały przedsta-
wienie. Złożyły życzenia, życzyły
uśmiechu, zdrowia, wysokich
emerytur i radości. Po przedsta-
wieniu każdy młody człowiek wrę-
czył swoim bliskim upominki. 
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Strażacy czekają na strażnicę, zebranie w OSP Kuklówka

Ponad tysiąc złotych z aukcji

3 mln zł na budowę strażnicy
i 15 tys. zł na remont strażackich
aut, tyle oczekują strażacy z OSP
Kuklówka z budżetu Gminy Radzie-
jowice. Przez lata oszczędzaliśmy,
teraz czekamy na strażnicę, mówił
podczas zebrania strażackiego,
druh Marcin Sadowski. W 2018
w OSP Kuklówka ubyło dwóch
strażaków i przybyło dwóch, bi-
lans: 34 osoby, w tym 4 kobiety.
Strażacy wyjeżdżali do 22 zdarzeń.
W 2018 udało im się zgromadzić
też nowy sprzęt między innymi:
detektor prądu, tarcze sygnali-
zacyjne, podporę teleskopową,
przenośny zestaw oświetleniowy.
Druhowie wykonali prace społecz-

nie użyteczne. Wzięli udział w Dniu 
Dziecka i pikniku rodzinnym. 
W nowym roku najważniejszym 
zadaniem dla nich jest rozpoczę-
cie inwestycji związanej z budową 
strażnicy. Gmina przeznaczyła 50 
tys. złotych na wykonanie projek-
tu. Wiem jak ważne jest to dla Was, 
dlatego inwestycję będę osobiście 
nadzorował, mówił zastępca Wójta 
Gminy Artur Jankowski. Przyznał, 
że na ostatnim posiedzeniu Komi-
sji ds. Bezpieczeństwa w Powiecie 
Żyrardowskim strażacy z Gminy 
j p

Radziejowice zostali bardzo do-
brze ocenieni pod względem czasu 
wyjazdu do zdarzenia. 

W Gminnym Centrum Kultury
Powozownia w Radziejowicach
odbyła się aukcja prac artystów,
którzy biorą udział w zajęciach
plastycznych. Dom kultury pę-
kał w szwach, publiczność nie

szczędziła braw i otwierała port-
fele. Podczas aukcji młodzi ludzie 
zbierali pieniądze na zakup przy-
rządów malarskich, potrzebnych 
im na co dzień. Udało się zebrać 
ponad tysiąc złotych. Zajęcia od-

bywają się w środy od godziny 
17 do 20, skierowane są do osób 
dorosłych, w czwartki od 15.45 do 
16.30 dla dzieci w wieku 7,8 lat, 
w piątki od 17 do 21 i w soboty 
od 13 do 17 dla młodzieży. Pod-

czas trwania imprezy odbył się też
koncert nauczyciela z miejscowej
szkoły, Jerzego Marchewy. Całość
uroczystości prowadziły: Marta
Urbańska, Karolina Sroka, Domini-
ka Doszla i Basia Kowalska.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Radziejowicach

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pomysł powołania Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Radzie-
jowicach był tym na co czekali 
seniorzy. Seniorzy uczęszczają na 
wykłady ale też na zajęcia warsz-
tatowe. Mają do dyspozycji lekcje 
z ceramiki, na te zajęcia syste-
matycznie przychodzi dziesięć 

osób, kolejnych dziesięć wybiera 
też zajęcia z języka angielskiego 
a najwięcej bo piętnaście cho-
dzi na warsztaty komputerowe 
i z umiejętności posługiwania się 
Internetem. Odbywają się także 
zajęcia sportowe, pilates, który 
relaksuje. Każdy student by brać 

w nich czynny udział płaci czesne,
za semestr w wysokości 40 zło-
tych. Staramy się żeby warsztaty
były ciekawe i dostosowane do
potrzeb naszych seniorów, mówi
Magdalena Masewicz- Kierzkow-
ska, Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury Powozownia w Radzie-

jowicach. W ich ramach odbyły 
się też wykłady o kulturze Indii, 
pokaz tańców argentyńskich i do 
tego wykład teoretyczny. Seniorzy 
wyjeżdżają na wycieczki, do nich 
muszą jednak dopłacić.

Mieszkańcy Gminy Radziejo-
wice, uczniowie szkół, samorzą-
dowcy spotkali się w Kuklówce by 
uczcić Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Uroczysto-
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ści odbyły się w szkole a później 
już w Muzeum Lwowa i Kresów, 
domu znanym z dbania o patrio-

tyzm. W szkole młodzi ludzie mieli 
możność spotkania się z komba-
tantami. Uczniowie przygotowali 
program artystyczny, w którym 
opowiedzieli o życiu Witolda Pi-
leckiego i Danuty Siedzikówny. 
Później już pod kapliczką z figurką 
Jezusa Chrystusa przy Muzeum 

Lwowa i Kresów spotkanie roz-
poczęła Aleksandra Biniszewska.
Przypomniała, że figurka Jezusa
Chrystusa w cierniowej koronie
wykonana została przez Kapitana
Wojska Polskiego przebywające-
go na Syberii. Pod kapliczką mo-
dlili się zesłani do łagrów, później

stała się symbolem Stowarzysze-
nia Żołnierzy Łagierników. W tym 
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miejscu delegacje złożyły kwiaty. 
Wójt Urszula Ciężka apelowała do 
młodych ludzi o podtrzymywanie 
tradycji niepodległościowych. Póź-
niej każdy, kto chciał mógł zwie-
dzić Muzeum Lwowa i Kresów.

Zuzia Piątek z Korytowa najlepsza

Za nami Powiatowe Eliminacje 
XII Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem „Młodzież zapobiega poża-
rom”. Do powiatowego szczebla 
zakwalifikowało się 21 młodych 
strażaków, a rywalizacja odbywała 
się na w trzech kategoriach wieko-
wych. Zwycięzcami powiatowego 
turnieju i zarazem reprezentantami 
Powiatu Żyrardowskiego w elimi-
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nacjach mazowieckich zostali:
I kategoria - szkoły podstawowe: 

Alan Bogusiewicz – OSP Puszcza 
Mariańska z/s w Bartnikach;

II kategoria – gimnazja: Zuzanna 
Piątek – OSP Korytów – Gmina. 
Radziejowice;

III kategoria - szkoły ponadgim-
nazjalne – Jakub Cyrkanowicz – 
OSP Zbiroża –Gmina Mszczonów.

Osoby te będą reprezentowały
Powiat Żyrardowski w Wojewódz-
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kich Eliminacjach Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Zuzia po konkursie wzięła udział
w zebraniu strażackim w Kory-
towie podczas którego wszyscy
gratulowali jej sukcesu.
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Fit znaczy zdrowo i pysznie!

Koncert bardów w Radziejowicach

Najpierw, dokładnie cztery lata
temu odbył się konkurs szkolny,
jego zainteresowanie przerosło
oczekiwania i podstawówka z Ko-
rytowa zaproponowała rozszerze-
nie MasterChefa o inne szkoły z te-
renu Gminy. Udało się i już czwarty
raz młodzi ludzie rywalizowali
w konkursie o palmę pierwszeń-
stwa. Wystartowali przedstawicie-
le szkół z Radziejowic i Korytowa,

w sumie osiem osób. Stres był 
niemały a dzieci przygotowywały 
dania kuchni wegańskiej i wegeta-
riańskiej, potrawy fit, bardzo zdro-
we. Było zdrowo i pysznie, młodzi 
kucharze zmierzyli się w trzech 
kategoriach: konkurencji wegeta-
riańskiej, warzywnej i owocowej. 
Na przygotowanie każdej potrawy 
mieli po dwadzieścia minut. Samki 
były zaskakujące: wytrawne, słod-

kie, gorzkie, kwaśne. To było pysz-
ne, mówiła Wójt Urszula Ciężka 
na zakończenie konkursu. Dzieci 
połknęły bakcyla. Mikołaj Mrów-
czyński już deklaruje, że zamierza 
iść do liceum gastronomicznego, 
w konkursie zajął trzecie miejsce, 
drugie trafiło do Dawida Stusiń-
skiego a pierwsze do Jakuba Ma-
tukina, który gotował z przepisu 
mamy. Poczęstował sałatką z su-

szonymi pomidorami, serem oraz
szpinakiem i sosem miodowym,
były sajgonki i kulki mocy z dak-
tylami. Wszystkie dzieci bawiły
się doskonale. To dla nas nie tylko
konkurs ale nauka zdrowego odży-
wiania, chcemy w ten sposób po-
kazać młodym ludziom, że kuch-
nia fit jest modna i pyszna, mówi
Katarzyna Kółkiewicz, pomysło-
dawczyni MasterChefa w Koryto-
wie i nauczycielka Wychowania
Fizycznego. Dzieci dostały atrak-
cyjne nagrody które z pewnością
przydadzą się w kuchni, wśród
nich: chlebaki, tarki, ubijaczki, si-
likonowe foremki i noże kuchenne.

W sobotni wieczór 23.02 
w GCK Powozownia odbył się dru-
gi już koncert bardów. Na scenie

wystąpili: Zbigniew Irzycki, Jerzy 
Marcewa i Andrzej Nahorniak. 
Znani są lokalnej społeczności nie 

tylko z pięknego śpiewu i gry na 
gitarze. Zbigniew Irzycki to mąż 
prezes Stowarzyszenia Amazonek 

Haliny Irzyckiej, to właśnie w trak-
cie choroby pani Haliny, jej mąż
odkrył w sobie talent muzyczny
i grał dla żony. Jerzy Marchewa to
nauczyciel Wychowania Fizyczne-
go w lokalnej szkole. Cała trójka
dała znakomity występ, ich kon-
certy znane są też po sąsiedzku
w Żyrardowie, gdzie też zdarza im
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się występować.
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Pomoc z PCK dla mieszkańców Gminy Radziejowice

W Zboiskach na Dniu Kobiet

Polski Czerwony Krzyż w Gro-
dzisku Mazowieckim rozpoczął 
wydawanie kolejnej partii żyw-
ności. Nowością jest chemia, 
podopieczny Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radziejo-
wicach może otrzymać szampon 
z odżywką, proszek i płyn do pra-
nia. Pomoc jest dzielona na ilość 
osób w rodzinie, przypomina 

Bożena Bajkowska z grodziskie-
go PCK. Skierowanie raz w roku 
wydaje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, w sumie z pomocy 
korzysta blisko osiemdziesiąt ro-
dzin z Gminy Radziejowice. Część 
z nich produkty odbiera w gro-
dziskim punkcie, część przywozi 
i rozwozi do podopiecznych GOPS. 
Produkty są przekazywane raz 

w miesiącu. O otrzymaniu pomocy 
decyduje kryterium dochodowe, 
które w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej nie może przekro-
czyć kwoty 1402 złotych brutto, 
w przypadku rodziny wieloosobo-
wej 1056 złotych brutto. Żywność 
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pochodzi z darowizn i z Programu 
Pomocy Żywnościowej Krajowego 
p g

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Inwencja pań ze Zboisk nie zna 
granic. Nie dość, że sołectwo po-
budowało budynek sołecki gdzie 
można się spotykać, to teraz go 
wykończyło i także wewnątrz wy-
gląda imponująco. To powoduje, 

że ludzie są jeszcze bardziej zgra-
ni, bo często się spotykają, a Dzień 
Kobiet był doskonałą do tego oka-
zją. Piątkowy 8.03 wieczór był wy-
jątkowy, bo świętowały panie i to 
one bawiły się we własnym gro-

nie. Prym wiodła Sołtys Grażyna 
Jabłońska, córka pani Sołtys Aneta 
Ciećwierska która jest profesjonal-
ną kosmetyczką wykonywała pa-
niom makijaże, były też konkursy 
i pyszne dania.

Zbudowali drogę, ale potrzebują przejęcia prywatnego fragmentu
Mieli inicjatywę i to już nie 

pierwszy raz. Cztery lata temu 
postanowili poprawić 400- metro-
wy odcinek drogi od trasy 719 do 
Benenardu. Teraz zrobili to samo, 
informuje Radna Jolanta Lecz-
kowska. Zrzucili się, każdy dał ile 
mógł, maksymalnie dwieście zło-
tych, w sumie wpłaciło 17 rodzin. 

Radna zwróciła się o pozwolenie 
na roboty do sąsiedniej Gminy 
Wiskitki, na której terenie znajduje 
się uczęszczany przez nich szlak. 
Z zebranych środków kupili 10 ton 
kruszywa, wyrównali drogę i dziś 
wygląda dobrze. Chcą jeszcze do-
kończenia fragmentu który był wy-
konywany dwa lata temu. Ponadto 

trzeba pilnie wytyczyć prawidłową
drogę przez wieś, bo okazuje się,
że mieszkańcy jeżdżą po prywat-
nym terenie. Ta pani może w każ-
dej chwili zamknąć nam dojazd, na
razie tego nie robi ale traci cierpli-
wość, trzeba tę sprawę uregulo-
wać, mówi Radna. Temat ten był
poruszany na sesji Rady Gminy.
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