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W piątek 12.07 w Gminnym Centrum Kultury
Powozownia odbyło się oficjalne podpisanie umów
z Gminami Powiatu Żyrardowskiego z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na
wypłatę dotacji przyznanych z różnych programów
województwa. W sumie do lokalnych gmin z budżetu
Mazowsza a w tym rozdaniu popłynie kwota 425 tys.
złotych. Radziejowice dostaną w ramach programu
pomoc finansowa dla miast i gmin na zakup sprzę-
tu przeciwpożarowego 12 400,00 złotych z przezna-
czeniem na remont elewacji strażnicy w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Radziejowicach. Na Mazowszu jest
około dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie
działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd
Mazowsza wspiera strażaków ochotników przezna-
czając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich,
umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku
samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel w sumie
10 mln złotych. Gminy z Powiatu Żyrardowskiego
otrzymały ponad 127 tys. złotych. Środki te zostaną
przeznaczone na zakup średniego samochodu ratow-

niczo-gaśniczego, remonty garaży, elewacji w strażni-
cach OSP i zakup sprzętu specjalistycznego. Gmina
Radziejowice w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Aktywizacji Sołectw otrzyma także dotację
w wysokości 7000,00 złotych na budowę oświetlenia

solarnego w miejscowości Kamionka w celu oświetle-
nia dróg gminnych ulic: Różanej i Krzywej. W ramach
tego programu wsparcie dostały też samorządy Msz-
czonowa, Puszczy Mariańskiej i Wiskitek. 

„Wspólnota” opublikowała doroczny ranking za-
możności samorządów. Wynika z niego, że Gmina Ra-
dziejowice uzyskała najwyższy wynik w Powiecie Żyrar-
dowskim i 58 miejsce w kraju, z dochodem per capita
w 2018 roku wnoszącym 4524,08 złotych. Puszcza
Mariańska osiągnęła wynik 2903,07 złotych, Żabia
Wola 4416,68 złotych a sąsiedni Nadarzyn 7148,34
złotych. Radziejowice za 2018 rok osiągnęły 58 miej-
sce, rok wcześniej były na 69 miejscu, dwa lata temu
na 67. Jak czytamy w rankingu tylko w gminach tem-
po wzrostu dochodów było wyższe niż tempo wzrostu

gospodarczego (mierzonego zmianą PKB). Duża część 
wzrostu dochodów samorządowych nie jest wynikiem 
poprawiającej się kondycji finansowej, a efektem prze-
kazania do realizacji na poziom lokalny krajowych 
programów społecznych, wśród których największe 
znaczenie odgrywa 500+. Nie bez znaczenia jest wiel-
kość środków przekazanych Polsce w ramach unijnego 
budżetu na lata 2014–2020, z których znaczna część 
powinna być przeznaczona na inwestycje lokalne. Po-
zycje liderów utrzymały: Województwo Mazowieckie, 
Powiat Człuchowski, Warszawa, Sopot, Polkowice. 

Wśród gmin wiejskich w niezmienionym od kilku lat
kształcie trwa cała pierwsza trójka, na czele z Klesz-
czowem. Jedynie wśród małych miast miejscami za-
mieniły się Krynica Morska i Dziwnów. Dla Gminy Ra-
dziejowice wynik rankingu to dobry zwiastun. Od lat
samorząd stawia na rozwój mieszkalnictwa, turystyki.
Duże znaczenie ma działalność Domu Pracy Twórczej.
Hasłem przewodnim Gminy Radziejowice jest „Gmina
Radziejowice nie tylko na weekend”. Gminę Radziejo-
wice zamieszkuje 5522 zameldowanych osób. Gmina
przyciąga nowych mieszkańców.
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Wsparcie radziejowickich inwestycji 
z Urzędu Marszałkowskiego

Radziejowice wysoko w rankingu „Wspólnoty”

Święto Chleba 31 sierpnia
31 sierpnia w Gminie Radziejowice planowane 
jest Święta Chleba. Na scenie pojawią się lokalni 
artyści i gwiazdy znane szerszej publiczności. Bę-
dzie degustacja lokalnych potraw, a uroczystość 
rozpocznie msza święta, więcej na plakacie na 
stronie numer 7.
Piknik sołecki w  Budach Mszczo-
nowskich
Wzorem lat ubiegłych i tym razem w Sołectwie 
Budy Mszczonowskie odbył się piknik dla miesz-
kańców. Ta forma integracji ma wierną grupę 
odbiorców. Spotkanie miało miejsce 6 lipca. Przed 
zabawą odbyło się zebranie sołeckie na którym za-
prezentował się nowy Sołtys i Rada Sołecka. Więcej 
na stronie numer 8. 

Zabytkowa kapliczka rewitalizowana
Zabytkowa kapliczka w Kuklówce postawiona 
w XIX wieku jest właśnie remontowana. Kapliczka 
zmieniła też swoje miejsce w związku z moderniza-
cją trasy z Radziejowic do Grodziska Mazowieckie-
go. Wcześniej znajdowała się nieopodal cmenta-
rza, dziś przeniesiona jest w pobliże skrzyżowania 
drogi prowadzącej do Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Remont kapliczki pieczołowicie koordynuje Jacenty 
Suzdorf, wspiera go w tym Proboszcz Parafii Ksiądz 
Andrzej Sadowski. Kapliczka ma być gotowa we 
wrześniu, być może 28 września odbędzie się 
duża uroczystość szkoły i jednocześnie poświęce-
nia kapliczki w nowym miejscu. Więcej na stronie 
numer 4. 
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Słowo od Wójta 
Szanowni Państwo, 
Obowiązek opracowania Raportu o stanie Gminy 

został wprowadzony przepisami ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybie-
rania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130
z późn. zm.). Ustawodawca nie określił precyzyjnie,
jakie elementy powinien zawierać raport. Zobo-
wiązał organ wykonawczy do przedstawiania do-
kumentu Radzie Gminy, co roku do dnia 31 maja.
Opracowanie, które Państwo czytacie jest pierwszą
tego typu publikacją. Naszym zamierzeniem było,
aby przedstawić w sposób zwięzły informacje na
temat realizacji polityk, programów i strategii oraz 
uchwał Rady Gminy podjętych w minionym roku.
Raport stanowi podstawę do analizy stanu samo-
rządu w przyszłych latach oraz do zidentyfikowania
zmian, które wpłyną na lepsze zaspokajanie po-
trzeb mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności
Gminy. Liczę na to, że dane zawarte w niniejszym
dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy do pogłę-
bienia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu
gminnego, a także będą podstawą do prowadzenia
dialogu na temat przyszłości Gminy Radziejowice.
Zapraszam do lektury i debaty nad Raportem. Ra-
port o stanie Gminy Radziejowice znajdziecie Pań-
stwo pod adresem strony internetowej: https://
bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47046/wiado-
mosci/473552/files/20190531__radziejowi-
ce_raport__kopia.pdf

Jakie mamy fi nanse?
Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia
2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożo-
nym przez Wójta Gminy Radziejowice sprawozda-
niu z wykonania budżetu za 2018 rok. W wyniku
analizy przedłożonego przez Wójta Gminy Radzie-
jowice sprawozdania z wykonania budżetu za 2018
rok RIO wydało opinię pozytywną.

Dochody wykonano w kwocie 46.046.072,03
złotych co stanowi 100,64 % planu. Umorzenia
zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty
i odroczenia terminu płatności wynosiły 5.896,00
złotych co stanowi 0,04 % wykonanych podsta-
wowych dochodów podatkowych. Gmina posiada
zobowiązania w wysokości 2.643.452,00 złotych
które stanowią 5,74 %.

Wydatki zrealizowano w kwocie 48.000.842,78 
złotych co stanowi 95,04 % planu. Budżet Gminy 
Radziejowice za 2018 rok zamknął się deficytem 
w kwocie 1.954.770,75 złotych przy planowanym 
deficycie w wysokości 4.751.728,74 złotych. W spra-
wozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydat-
ków budżetowych.

W dniu 12 czerwca 2019 roku do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie wpłynął przekazany
przez Przewodniczącego Rady Gminy Radziejowice 
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radziejowice
z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Radziejowice za 2018
rok.

Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania 
budżetu Gminy, pozytywnie go zaopiniowała i wy-
stąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Radziejowice 
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok.

Rok 2018 dla Gminy Radziejowice wiązał się 
z kontynuacją realizacji przyjętych w latach wcze-
śniejszych założeń strategicznych z zakresu zrówno-
ważonego rozwoju.

Najwięcej inwestycji dotyczyło rozbudowy i moder-
nizacji infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz 
zagospodarowania przestrzennego, których celem 
była poprawa funkcjonalności wspólnej przestrzeni 
publicznej przez wzrost zadowolenia mieszkańców. 
Inwestycje realizowane były głównie w ramach środ-
ków własnych i dotacji celowych. Kontynuowana była 
realizacja Funduszu Sołeckiego, w ramach którego 
wydatkowano kwotę 398339,30 złotych. Zadania 
inwestycyjne realizowane przez Gminę finansowane 
były również ze środków europejskich, to ponad 13 
mln 600 tys. złotych, plus dotacje i subwencje.

Realizacja licznych inwestycji wpłynęła na wzrost 
wartości mienia komunalnego o kwotę 20.520 
202,87 złotych w porównaniu z poprzednim rokiem. 
W trakcie realizacji budżetu za 2018 rok Gmina osią-
gnęła:

Dochody budżetowe w wysokości 460 460 72,03
złotych, co stanowi 100,64 % planu rocznego, wydat-
ki budżetowe w wysokości 48 000 842,78 złotych, co 
stanowi 95,04 % planu rocznego. Deficyt budżetowy 
w kwocie 1 954 770,75 złotych, przy planowanym 
deficycie 4 751 728,74 złotych. W przeliczeniu na 1 
zameldowanego na pobyt stały mieszkańca, docho-
dy wyniosły 8 311,57 złotych, a wydatki 8 664,41
złotych. Uwzględniając fakt, iż Gmina Radziejowice 
to gmina wiejska osiągnięty wynik jest imponujący.

Inwestycje gminne to: budowa przedszko-
la w Radziejowicach, budowa ogólnodostęp-
nego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego
w Radziejowicach, budowa przyszkolnego
obiektu sportowego w Radziejowicach przy 
ulicy Kubickiego 3A, kotara dzieląca halę
sportową w Radziejowicach. Oświetlenie
uliczne w miejscowościach: Budy Mszczo-
nowskie, Kamionka, Korytów, Podlasie (pro-
jekt, mapy), Radziejowice, Radziejowice-
-Parcel, Stare Budy Radziejowskie, Tartak 
Brzózki, Chroboty, Zboiska, zakup mate-
riałów budowalnych do budowy budynku
(świetlica) w miejscowości Zboiska, zakup
urządzeń sportowych -siłownia zewnętrzna
w miejscowości Krze Duże. Wyposażenie
w małą architekturę- siłownia plenerowa
w Kuklówce Radziejowickiej, zakup urządzeń
sportowych- siłownia zewnętrzna w miej-
scowości Tartak Brzózki. Gmina inwestowa-
ła w przebudowę i rozbudowę ujęcia wody 
w Korytowie A, przebudowę rurociągów
wody zasilające stację uzdatniania wody 
w m. Radziejowice, odpłatne przejęcie wodo-
ciągów w m. Słabomierz i Korytów, budowę
tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebu-
dową fragmentów rurociągów dosyłowych
i tłocznych, zakup i montaż reduktora na
istniejącej sieci wodociągowej we wsi Ada-

mów Wieś w ul. Podgórnej skrzyżowanie 
z Brzozokalską, budowa odcinków sieci 
kanalizacyjnej w Korytowie i Korytowie A, 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
rozbudowy odcinków sieci wodociągowej 
w Gminie Radziejowice. Organizacja ruchu 
ul. Łąkowa w miejscowości Korytów A, mo-
dernizacja ul. Stegny w miejscowości Budy 
Mszczonowskie, modernizacja ul. Głównej 
w miejscowości Podlasie, modernizacja ul. 
Prostej w miejscowości Słabomierz, moder-
nizacja poboczy drogi w miejscowościach 
Radziejowice Parcel-Zboiska, projekt chodni-
ka ul. Przemysłowa w miejscowości Radzie-
jowice, modernizacja Al. Lipowej w miejsco-
wości Radziejowice-Parcel, odwodnienie ul. 
Traugutta w miejscowości Chroboty, projekt 
obiektu inżynierskiego na rzece Pisi Tucznej 
w miejscowości Adamów Wieś, budowa dro-
gi łączącej drogę krajową nr 50 z budowa-
nym parkiem wodnym na terenie Gminy Msz-
czonów w miejscowości Pieńki-Towarzystwo, 
modernizacja ul. Słonecznej w miejscowości 
Zazdrość, dokumentacja budowy świetlicy 
i strażnicy w Kuklówce Zarzecznej, rozbudo-
wa Szkoły Podstawowej w m. Korytów, wypo-
sażenie Szkoły Podstawowej w miejscowości 
Korytów, projekt i rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Kuklówce Radziejowickiej. 

Witam mieszkańców Gminy i gości wypoczywają-
cych na naszym terenie. Wakacje powoli dobiegają 
końca, mam nadzieję, że naładowaliście Państwo 
akumulatory i po wakacjach szykujecie się w pełni sił 
do swoich obowiązków. W samorządzie wiele zadań. 
Myślę, że należy cieszyć się tym, że zostaliśmy zauwa-
żeni w dorocznym rankingu „Wspólnoty”, dotyczącym 
zamożności gmin. Wiele się dzieje, przy Kubickiego 

powstaje teren rekreacyjny, buduje się przedszkole. 
Wiele ciekawych, wakacyjnych propozycji przygotowa-
ły nasze gminne placówki. Niebawem Święto Chleba, 
na które już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Po-
zdrawiam także nowych, młodych strażaków, bowiem 
tworzy się drużyna przy OSP Radziejowice. Cieszy 
fakt, że Aleja Lipowa na której remont czekali miesz-
kańcy także wygląda atrakcyjnie. W tym wydaniu 

wiele informacji, do zapoznania z którymi Państwa 
zachęcam.
Życzę przyjemnej lektury i jeszcze wypoczynku wa-

kacyjnego.
Serdecznie pozdrawiam 

Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Raport o stanie Gminy Radziejowice za rok 2018
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Gospodarka odpadami w naszej Gminie
Urząd Gminy Radziejowice uprzejmie informuje, iż w dniach 16-21.09.2019 

na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
położonego w Radziejowicach na składowisku „Słabomierz- Krzyżówka” odbędzie się 

odbiór papy odpadowej 
na poniższych warunkach:

• Odpad należy dostarczyć do w/w punktu własnym transportem w godzinach jego pracy, tj. od poniedział-
ku do piątku w godz. 700-1500 oraz w sobotę w godzinach 700–1300

• Odbiór odpadu odbywać się będzie na podstawie dokumentu potwierdzającego ostatnio wniesioną na 
rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, z której pochodzi papa

• Bezpłatne przyjmowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku papy odpadowej w ilości 200kg/nieruchomość

• Za ilość przekraczającą 200kg/nieruchomość zostanie naliczona opłata w wysokości 1.20 zł netto/kg

Gmina Radziejowice, w wyniku przeprowadzenia 
postępowania przetargowego, w lipcu bieżącego roku 
podpisała nową umowę na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gmi-
ny Radziejowice, na których zamieszkują mieszkańcy.

Opłaty za odbiór odpadów nie ulegają zmianie i wy-
noszą:
• 19 zł. za osobę za miesiąc w przypadku gdy prowadzo-

na jest segregacja odpadów
• 38 zł. za osobę za miesiąc w przypadku gdy odpady 

nie są segregowane.
Podpisana umowa zakłada kosztorysowe rozliczenie 

z Wykonawcą, co oznacza, że im mniej odpadów wypro-
dukują mieszkańcy tym niższe będą koszty ich odbioru 

i zagospodarowania.
W związku z tym apelujemy do mieszkańców o za-

angażowanie w skuteczną segregację odpadów i wy-
korzystywanie w jak największym stopniu opakowań
wielokrotnego użytku, co zdecydowanie przyczyni się do
zmniejszenia ilości odpadów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
zwiększono częstotliwość odbioru szkła oraz zmieniono
terminy odbioru odpadów zielonych.

Ponadto każdy właściciel nieruchomości wnoszący do 
Gminy opłatę za odbiór odpadów ma możliwość nieod-
płatnego dostarczenia niektórych rodzajów odpadów do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Słabomierzu-Krzyżówce.

REJON 1 obejmuje: 
Adamów Parcel; Adamów Wieś, ul.: Brzozowa 3,
Czerwonej Poziomki 3, Dębowa 3 i 7, Folwarczna 16,
Gwiaździsta 1 i 7, Krótka 3, Polna (działka), Przejaz-
dowa 5, Słowika 5 i 11, Sosnowa 9 i 12, Świerkowa
7 i 18, Żarnowca 3; Krze Duże, ul.: Krze Duże 12,

Ogarów Polskich; Kuklówka Zarzeczna, ul.: Słoneczna 
Polana; Kuranów; Nowe Budy, ul.: Nowe Budy 37, 
39, Radziejowice ul. Przy Rezerwacie 1, Stare Budy 
Radziejowskie; Zboiska, ul.: Bajkowa, Bociania, Ci-
cha, Dzika, Krótka, Majowa, Sezamkowa, Spokojna, 
Wspólna, Zboiska: 28, 31, 36, Żurawia

REJON 3 obejmuje: 
Chroboty, ul.: Brzozowa, Chabrowa, Leśna, Wrzoso-
wa; Korytów (prócz posesji przy ulicy Głównej), Kory-

tów A, Słabomierz (prócz posesji: Prosta 108 i 110,
Żyrardowska)

REJON 5 obejmuje:
Adamów Wieś (prócz posesji: Brzozowa 3, Czerwonej 
Poziomki 3, Dębowa 3 i 7, Folwarczna 16, Gwiaździ-
sta 1 i 7, Krótka 3, Polna (działka), Przejazdowa 5, 
Słowika 5 i 11, Sosnowa 9 i 12, Świerkowa 7, Żarnow-

ca); Budy Józefowskie: Budy Józefowskie 1E, Jutrzen-
ki 12, Leśna 1; Kuklówka Radziejowicka; Kuklówka 
Zarzeczna (prócz posesji: Słoneczna Polana); Nowe
Budy (prócz posesji: Nowe Budy 37 i 39)

REJON 6 obejmuje: 
Budy Józefowskie (PRÓCZ POSESJI: Budy Józefowskie 
1E, Jutrzenki 12, Leśna 1); Kamionka; Krze Duże 

(prócz posesji: Krze Duże 12, ul. Ogarów Polskich); 
Zboiska, ul.: Strumykowa, Zacisze, Zboiska (prócz nr 
28, 31, 36)

• Odpady zielone odbierane będą w podanych terminach w ilości max. 5 worków/odbiór
• Wywóz gabarytów należy zgłosić najpóźniej do: 27 sierpnia do godz. 15:30 do EKO-HETMAN, 

tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99, fax: 22 729-98-80, e-mail: biuro@eko-hetman.plp

REJON 2 obejmuje: 
Benenard; Budy Mszczonowskie; Chroboty, ul. Chro-
boty, Konwaliowa, Pięciu Stawów, Spokojna, Traugut-
ta, Zajączka; Krzyżówka; Pieńki Towarzystwo; Podla-

sie; Słabomierz, ul.: Prosta 108 i 110, Żyrardowska;
Tartak Brzózki, ul.: Letniskowa 19, 23, Śródleśna;
Zazdrość

REJON 4 obejmuje: 
Korytów, ul. Główna; Radziejowice (prócz posesji:

Przy Rezerwacie 1); Radziejowice Parcel; Tartak 
Brzózki (prócz posesji: Letniskowa 19, 23, Śródleśna)

Rejon 1

Rodzaj odpadu Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
komunalne
pojemnik lub
czarny woreky

1, 15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 16, 30

surowcowe
worek 

niebieski + żółtyy
8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 13, 25 9, 23

szkło
(worek zielony)y

10 7 18 16 20 11

zieleń 28 9
gabaryty 4

Rejon 1

Rodzaj odpadu Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
komunalne
pojemnik lub
czarny woreky

2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17,31

surowcowe
worek 

niebieski + żółty
9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 23

szkło
(worek zielony)y

11 8 19 17 21 12

zieleń 27 8
gabaryty 2

Rejon 1

Rodzaj odpadu Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
komunalne
pojemnik lub 
czarny woreky

4, 18 1, 16, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19

surowcowe
worek 

niebieski + żółtyy
11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 27

szkło
(worek zielony)y

18 22 26 24 28 19

zieleń 29 10
gabaryty 2

Rejon 1

Rodzaj odpadu Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
komunalne
pojemnik lub 
czarny woreky

5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20

surowcowe
worek 

niebieski + żółtyy
12, 26 9, 23 6, 20 4, 18, 31 15, 29 13 ,27

szkło
(worek zielony)

18 22 26 24 28 19

zieleń 30 11
gabaryty 2

, ją ; y ; y ;

Rejon 1

Rodzaj odpadu Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
komunalne
pojemnik lub
czarny woreky

2, 16, 30 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 17, 31

surowcowe
worek 

niebieski + żółtyy
9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 23

szkło
(worek zielony)y

10 7 18 16 20 11

zieleń 29 10
gabaryty 5

Rejon 1

Rodzaj odpadu Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
komunalne
pojemnik lub 
czarny woreky

3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18

surowcowe
worek 

niebieski + żółtyy
10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 21

szkło
(worek zielony)y

17 21 25 23 27 18

zieleń 28 9
gabaryty 2

informacja o przetargu

Harmonogram odbioru odpadów
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Zabytkowa kapliczka w Kuklówce postawiona w XIX 
wieku jest właśnie remontowana. Kapliczka zmieniła
też swoje miejsce w związku z modernizacją trasy
z Radziejowic do Grodziska Mazowieckiego. Wcześniej
znajdowała się nieopodal cmentarza, dziś przeniesio-
na jest w pobliże skrzyżowania drogi prowadzącej do
Ochotniczej Straży Pożarnej. Remont kapliczki pieczo-
łowicie koordynuje Jacenty Suzdorf, wspiera go w tym
Proboszcz Parafii Ksiądz Andrzej Sadowski. Kapliczka
ma być gotowa we wrześniu, być może 28 września
odbędzie się duża uroczystość szkoły i jednocześnie
poświęcenia kapliczki w nowym miejscu. Kapliczka
w Kuklówce powstała w intencji obdarzenia rodziny
dzieckiem w 1874 roku. Rodzice byli zdruzgotani bo

każde rodzące się potomstwo umierało. Po powstaniu 
kapliczki narodziła się zdrowa dziewczynka, nazwana 
Stefanią. Remontowana kapliczka zawiera cegły ze 
starej kapliczki, które opatrzone nawet sygnaturami. 
Jak przyznaje Jacenty Suzdorf klejona była wapnem 
i gliną, a stała na kamieniach. Przed nową kapliczką 
ustawiona zostanie ławka, pojawią się też elementy 
związane z lokalną historią oraz stuleciem odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. W renowacji kapliczki 
pomagał też Tomasz Siwiec, którego tata projektował 
między innymi cmentarz w Kuklówce. Na kapliczce 
pojawią się fragmenty przysięgi żołnierzy AK, w której 
jest odwołanie do Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zabytkowa kapliczka rewitalizowana

W Radziejowicach został utworzony punkt kon-
sultacyjny ogólnopolskiego programu „Czyste Po-
wietrze”. Punkt znajduje się w Referacie Gospodarki 
Gminnej i Ochrony Środowiska: Urząd Gminy w Ra-
dziejowicach, ul. Kubickiego 8, 96-325 Radziejowice, 
tel. 46 854-30-26.
 Do zadań gminy należy:
1. Przygotowanie wniosków wraz z Wnioskodawcami pod 

kątem spełnienia wymagań określonych w Programie 
oraz podejmowanie działań doradczych mających na 
celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele 
mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przed-
stawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału 
w Programie.

2. Weryfikacja wniosków o dofinasowanie złożonych 
przez Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej 
zgodnie z właściwością miejsca położenia danej nieru-
chomości to jest:

a) ocena wniosków o dofinansowanie wraz z załączni-
kami pod kątem spełnienia szczegółowych kryteriów 
wyboru przedsięwzięć określonych w Programie, na 
podstawie karty oceny wniosku o dofinansowanie 

przez gminę;
b) weryfikowanie zgodności papierowej wersji złożonego

wniosku o dofinasowanie z wersją elektroniczną;
c) kontaktowanie się i prowadzenie korespondencji

z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia brakujących
informacji lub dokumentów wymaganych na etapie
oceny;

d) przekazywanie do WFOŚiGW w Warszawie zweryfiko-
wanych wniosków o dofinansowanie z ewentualnymi
uwagami zgłoszonymi przez pracownika gminy w kra-
cie oceny wniosku o dofinansowanie przez gminę.

3. Zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców
przeszkolonego przez WFOŚiGW w Warszawie pra-
cownika gminy.

4. Zapewnienie stanowiska komputerowe z dostępem
do Internetu umożliwiającego złożenie wniosku o do-
finansowanie w ramach Programu oraz jego wydruk.

5. Przekazywanie do WFOŚIGW w Warszawie zweryfiko-
wanych wniosków o dofinansowanie, składanych przez
Wnioskodawców w gminie.

6. Pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku
o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

W dniu 5 czerwca 2019 roku w Warszawie została
podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Radziejo-
wice – Urszulą Ciężką a Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego – Adamem Struzikiem o udzielenie do-
tacji ze środków finansowych budżetu Województwa
Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i mo-
dernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na-

zwa zadania „Przebudowa drogi lokalnej w miejscowo-
ści Benenard od km 0+000 do km 0+340, dz. nr ewid 
142”. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni 
z betonu asfaltowego na powierzchni 1292,0m2 i dłu-
gości 340m. Dotacja ze środków finansowych budżetu 
Województwa Mazowieckiego wynosi 95 000,00zł.

Punkt konsultacyjny 
ogólnopolskiego programu 
„Czyste Powietrze”

Jest dotacja 
dla Gminy Radziejowice

Biblioteka Publiczna imienia Jana Pawła II w Radzie-
jowicach ma dla dzieci ciekawe wakacyjne propozycje.
Na miejscu nie tylko można wypożyczyć ulubione książ-
ki i skorzystać z pracowni komputerowej oraz wziąć
udział w zajęciach ale też proponowane są wycieczki.
Tym razem 25 lipca młodzież wyjechała do Czerska.
Uczestnicy wyjechali o godzinie 8.30, wrócili o 15.
W programie było między innymi: zwiedzanie, Quest
na Tropach Średniowiecznego Czerska, gra zamkowa:
kto tu bywał? i ognisko na zamku. Dzieci czekają już na
kolejną wyjazdową propozycję biblioteki.

 Fot. Biblioteka

Wycieczka z biblioteką

Polana nieopodal szkoły przy ulicy Kubickiego w Ra-
dziejowicach zmienia się nie do poznania. Przy budyn-
ku placówki powstaje przedszkole a naprzeciwko plac 
rekreacyjno-wypoczynkowy. Ekipa budowalna pracuje, 
efekty będą widoczne najprawdopodobniej we wrze-
śniu. Na placu pojawią się między innymi ławeczki, 
zieleńce, stoliki, stoliki do gry w szachy, chińczyka, 

w warcaby. Będzie też siłownia pod chmurką, piłkarzy-
ki. W siłowni będą między innymi takie urządzenia jak:
wioślarz, biegacz, steper i rower. Realizowany projekt
dostał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, jego koszt to około 745 tysięcy
złotych.

Teren rekreacyjny przy Kubickiego
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Nie pomogą doraźne prace, mostek w Krzy-
żówce zostanie zmodernizowany. Po raz kolej-
ny rozsypał się stary, drewniany jego element. 
To droga lokalna niestety często wybierana też 
przez kierowców ciężarówek. Ciężkie auta przy-
czyniły się do tego, że naprawiony kilka miesię-
cy temu mostek nie wytrzymał. Teraz musimy 
zrobić całkowitą modernizację, mówi Wioletta 
Mechocka z Urzędu Gminy w Radziejowicach. 
W tym miejscu został ograniczony ruch, a droga 
zostanie zamknięta, dodaje urzędniczka. Ruch zo-
stanie puszczony nową drogą która prowadzi do 
parku rozrywki we Wręczy.

W marcu bieżącego roku ruszyła budowa nowej 
siedziby Gminnego Przedszkola w Radziejowicach. 
Nowoczesny obiekt przystosowany będzie do przy-
jęcia 200 najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. 
Zgodnie z projektem na powierzchni blisko 1750 m2 
znajdzie się 8 dużych sal dla przedszkolaków z pełnym 
zapleczem sanitarnym każda. Oprócz tego w budynku 

zaplanowano pomieszczenia socjalne i biurowe dla 
kadry wychowawczej i pracowników oraz widny (dzię-
ki częściowo przeszklonemu sufitowi) – i przestronny 
hol. W placówce znajdzie się profesjonalne zaplecze 
kuchenne, które umożliwi przygotowywanie posiłków 
nie tylko dla dzieci uczęszczających do przedszkola, 
ale również zabezpieczy w tym względzie potrzeby 

szkół w Korytowie, Kuklówce Radziejowickiej i Ra-
dziejowicach. Obecnie wykonawca robót budowla-
nych kończy zasyp ścian fundamentowych na drugiej
z czterech płyt fundamentowych. Jednocześnie trwają
prace związane z usunięciem kolizji nowobudowane-
go obiektu ze znajdującymi się na terenie budowy
elementami sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej oraz sieci energetycznej. Po usunięciu ww. 
kolizji wykonawca przystąpi do wykonania pozostałych 
dwóch płyt fundamentowych. Planowane jest, że do 
końca br. zostaną zakończone prace murarskie. Mając 
na względzie zainteresowanie mieszkańców Gminy re-
alizowaną inwestycją będziemy starać się na bieżąco 
Państwa informować o postępach prac budowlanych.

 Został podpisany akt notarialny dotyczący prze-
jęcia działki należącej do Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kuklówce przez Gminę Radziejowice. To teren
liczący 4 tys. m2 powierzchni. Ta ważna formalność
to pierwszy krok do dużej, planowanej inwestycji.
Gmina chce budować strażnicę i świetlicę wiejską, by
tak się stało musi być właścicielem gruntu na którym
budynek powstanie, informuje Justyna Klimaszewska
z Urzędu Gminy w Radziejowicach. W tym roku bu-
dżet samorządu zakłada wydanie 50 tys. złotych na

projekt. Projekt zostanie wykonany w uzgodnieniu
ze strażakami. Samorząd będzie szukał środków ze-
wnętrznych na budowę by wesprzeć się finansowo.
Wiele funduszy dostępnych jest na wyposażenie a nie
na samą budowę, przyznaje Justyna Klimaszewska. To
jednak także jakiś potencjał. Nowy obiekt zastąpi sta-
ry budynek, właściwie bez wygód. W nowym budynku
swoje miejsce znajdą oprócz strażaków, koła gospodyń
wiejskich czy harcerze, będzie też można organizować
w nim zebrania strażackie. Strażacy to ceniona grupa

społeczna. W Gminie Radziejowice są trzy jednostki 
ochotnicze. Każda z jednostek napisała wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na doposażenie. W ramach ewen-
tualnego wsparcia chcą doposażyć jednostki w sprzęt, 
ubrania, aparaty powietrzne. Wartość dofinansowa-
nia o jakie się ubiegają to około 80 tys. złotych na 
wszystkie jednostki. WFOŚiGW może dofinansować 
inwestycję każdej jednostki do 30 tys. złotych, ma to 
być w sumie do 90 procent jej kosztów.

Mostek w Krzyżówce do naprawy

Budowa Przedszkola Gminnego idzie pełną parą

Gmina przejęła działkę strażaków z Kuklówki

Z inicjatywy Biblioteki w Radziejowicach przed świę-
tem 15 sierpnia, obchodzonym na pamiątkę zwycię-
skiej Bitwy Warszawskiej jej pracownicy zadbali o gro-
by bohaterów na miejscowym cmentarzu. W Święto 
Wojska Polskiego odbywające się w tym roku w Kato-
wicach z okazji 100. rocznicy I Powstania Śląskiego, 
warto pamiętać, że na naszym cmentarzu spoczywa 
Wiktor Stevesandt, podoficer Wojska Polskiego, także 
uczestnik III. Powstania Śląskiego, który zginął w cza-
sie działań wojennych w Radziejowicach i tutaj spo-
czywa, mówi Barbara Draniak, Kierownik Biblioteki. 
Dodatkowo przed miejscową Szkołą Podstawową znaj-
duje się pomnik „poległym obrońcom ojczyzny”, także 
tym, którzy zginęli w 1920 roku w Bitwie Warszaw-
skiej. Co ciekawe Biblioteka w zeszłym roku nawiązała 
kontakt z rodziną Wiktora Stevesandta. Żołnierz zginął 
w Radziejowicach 8.09.1939 roku. Placówka ma kon-

takt z wnukiem żołnierza: Krzysztofem i prawnukiem
Tomaszem. Rodzina podarowała bibliotece pamiątki,
dokumenty, podzieliła się wspomnieniami. Wiktor Ste-
vesandt to bohater II wojny światowej. Jedyny żołnierz,
który poległ na naszym terenie, jedyny, którego udało
się zidentyfikować i pochować na miejscowym cmen-
tarzu, mówi Danuta Niedzińska, emerytowana Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Radziejowicach. W tym sa-
mym dniu zginął także dziadek pani Danuty: Andrzej
i jego bratanek Zdzisław. Wiktor Stevesandt wraz z żoł-
nierzami chronił się w okopach w okolicach pałacu, wy-
szedł na jakiś czas do wsi i już nie wrócił. Nastąpił atak 
Niemców. Został ranny, sam opatrzył ranę ale wykrwa-
wił się i zmarł. Dom, w którym było jego ciało i ciała
innych osób został podpalony. Zmarłych zakopano na-
przeciwko szkoły, później po uzyskaniu zgody na eks-
humację ich zwłok zostali pochowani na miejscowym

cmentarzu. W grobie Wiktora Stevesandta spoczywa
jeszcze jeden mężczyzna, którego danych nie udało się
ustalić. Pani Danuta wraz z uczniami w 1981 roku pro-
wadziła wywiady ze starszymi mieszkańcami na temat
czasów wojennych, między innymi z Hipolitem Miko-
łajczykiem czy Tadeuszem Leśniewskim. Nawiązała

też kontakt z synem Wiktora Stevesandta, Alfredem,
dziś tę rolę pielęgnowania historii rodziny przejęli jego
syn Krzysztof i wnuk Tomasz. Wyraźnie wzruszeni przy-
znali, że przedstawią do zbiorów biblioteki dokumenty,
które są cenne dla ich rodziny. Projekt pilotuje Barbara
Draniak, Kierownik radziejowickiej placówki.

Biblioteka zadbała o pamięć żołnierzy

Za pomocą Internetu można składać wnioski
o świadczenie „Rodzina 500 plus”. Znowelizowane
przepisy spowodowały, że świadczenie będzie moż-
na uzyskać na każde dziecko w rodzinie w wieku do
ukończenia 18 roku życia. Ze świadczenia będą mogły
skorzystać także dzieci umieszczone w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. Złożenie wniosku do
końca września br. będzie gwarantowało przyznanie
świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br. Szczególny,
3-miesieczny termin, liczony od dnia urodzenia dziec-
ka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze
na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym
czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia 
z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. We wnio-

sku nie trzeba podawać dochodów rodziny i jest brak 
wymogu ustalenia alimentów. Wniosek o świadczenie 
można złożyć : od 1 lipca 2019 r. online - portal Emp@
tia, kanały bankowości elektronicznej lub portal PUE 
ZUS , od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papiero-
wą), czyli osobiście w GOPS lub pocztą.

Można składać wnioski o 500 plus
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Projekt „Teatr Zaangażowany w trosce o kli-
mat” powstał z myślą o lokalnych animato-
rach, instruktorach, nauczycielach, młodzieży 
i liderach pracujących twórczo z grupami na 
obszarze LGD Ziemia Chełmońskiego (Gmi-
ny: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, 
Mszczonów, Nowa Sucha, Radziejowice, So-
chaczew, Teresin, Żabia Wola, Rybno). Jest 
on skierowany do osób, które chciałyby wyko-
rzystywać techniki dramy i metody teatralne 
w przyszłości, ale również spędzić twórczo 
czas na warsztatach i stworzyć wspólnie spek-
takl. Uczestniczki i uczestnicy projektu wezmą 
udział w 5-cio dniowym (40-godzin) kursie Te-
atru Forum, którego rezultatem będzie stwo-
rzenie przedstawienia teatralnego, poznanie 
technik pracy dramą i teatru zaangażowane-
go społecznie, procesu tworzenia spektaklu na 
bazie wspólnie wypracowanego scenariusza. 
W trakcie szkolenia przejdziemy przez pełen 

proces „tworzenia teatru” wg metodologii
Augusto Boala; od momentu pierwszego
spotkania uczestników, aż do zaprezentowa-
nia spektaklu. Podczas pięciu dni uczestnicy
wezmą udział w grach i ćwiczeniach opra-
cowanych przez Augusto Boala, a skoncen-
trowanych wokół integracji grupy, tworzenia
klimatu zaufania, poszukiwania mocy oraz
grach i ćwiczeniach teatralnych wzmacniają-
cych umiejętności sceniczne i reżyserskie. Pra-
cując w mniejszych grupach m.in. technikami
Teatru Obrazu opracują historię dotyczącą
zmian klimatycznych, by na jej podstawie
przygotować spektakl Teatru Forum, który zo-
stanie zaprezentowany zaproszonym gościom
w sobotę 7 września. Szkolenie warsztatowe
będzie miało charakter stacjonarny i odbywać
się będzie w GCK Powozownia w Radziejowi-
cach w dniach 4-8 września 2019 r. w godz.
9.00-17.00. Za przeprowadzenie szkolenia

odpowiedzialna będzie Fundacja Drama 
Way (www.dramaway.pl), której twórcy od 
wielu lat profesjonalnie zajmują się pracą 
metodą Teatru Zaangażowanego Społecznie 
(TZS) oraz Teatru w Edukacji (TiE) w obszarze 
kultury, szeroko pojętej edukacji i rozwoju 
osobistego. Osoby uczestniczące w szkole-
niu będą jednocześnie współorganizatorami 
przedstawienia na swoim terenie. Spektakl 
będzie prezentowany na terenie 4 różnych 
Gmin. Pierwszy spektakl zostanie pokazany 
w sobotę 7 września o godzinie 18.00 w Po-
wozowni w Radziejowicach. Udział w projek-
cie jest nieodpłatny, ale uczestnik/czka ma 
obowiązek wzięcia udziału we wszystkich 
dniach szkolenia i przedstawieniach, które 
odbędą się do końca października 2019 r. 
(weekendy, terminy do ustalenia). Uczestnicy 
otrzymują certyfikat wystawiony przez Fun-
dację.

„Teatr Zaangażowany w trosce o klimat”, projekt
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Druh naczelnik Bartłomiej Skuza z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Radziejowicach przeprowadził pierw-
sze szkolenie dla ochotników z młodzieżowej drużyny 
strażackiej. Ciągle trwa nabór chętnych. Druh Skuza 
zapoznał młodych ochotników między innymi z wypo-
sażeniem samochodów ratowniczo-gaśniczych. Młodzi 
ludzie mogli zobaczyć, dotknąć oraz posłuchać infor-

macji o urządzeniach i sprzęcie znajdującym się na
wyposażeniu pojazdów. Nasze drzwi są zawsze otwar-
te dla chętnych, którzy chcą nieść pomoc, mówi Prezes
Marek Leja.

Fot. OSP Radziejowice

Wzorem lat ubiegłych i tym razem w Sołectwie Budy 
Mszczonowskie odbył się piknik dla mieszkańców. Ta 
forma integracji ma wierną grupę odbiorców. Spotka-
nie miało miejsce 6 lipca. Przed zabawą odbyło się 

zebranie sołeckie na którym zaprezentował się nowy
Sołtys i Rada Sołecka. Funkcję Sołtysa pełni pierwszą
kadencję Kamil Łoponga, Radę Sołecką reprezentowa-
li: Wiktor Gradowski, Tomasza Doszla i Emilia Żabo-

klicka. Spotkanie to także chęć uczczenia czerwcowego 
Dnia Dziecka. Do najmłodszych uczestników przybył 
animator, dzieci miały zapewnione ciekawe rozgrywki, 
zabawy. Na koniec był także tradycyjny poczęstunek 
i nagrody: ulubiona wata cukrowa i popcorn. Wszyst-
ko udało się jak należy, przyznaje Emilia Żaboklicka 
z Rady Sołeckiej.

Do połowy września Sołectwa zainteresowane re-
alizacją Funduszu Sołeckiego muszą złożyć wnioski do 
budżetu gminy. We wrzeniu bowiem powstaje prowi-
zorium planu finansowego na przyszły rok. Gmina Ra-
dziejowice liczy 24 sołectwa. Liczba środków zależy od 
ilości mieszkańców. Sołectwo Adamów Parcel – 211 
zameldowanych mieszkańców, Adamów Wieś - 185, 
Benenard - 140, Budy Józefowskie - 200, Budy Msz-
czonowskie - 116, Chroboty - 172, Kamionka - 152, 
Korytów - 466, Korytów A - 784, Krze Duże - 316, Krzy-
żówka - 90, Kuklówka Radziejowicka - 142, Kuklówka 
Zarzeczna - 258, Kuranów - 66, Nowe Budy - 158, 
Pieńki - Towarzystwo - 20, Podlasie - 69, Radziejowice 
- 708, Radziejowice Parcel - 320, Słabomierz - 196, 

Stare Budy Radziejowskie - 64, Tartak Brzózki - 402,
Zazdrość - 152, Zboiska - 168. Jak informuje Skarbnik 
Marlena Górniewska pieniądze mogą być wydatkowa-
ne na zadania własne gminy. Sołectwa dokładają się
do remontów dróg, budowy oświetlenia, czy kupują
sprzęt na place sołeckie.

Wysokość FS na 2020 rok
• Adamów Parcel- 23383,89 złotych
• Adamów Wieś- 21904,61 złotych
• Benenard- 19344,33 złotych
• Budy Józefowskie- 22758,04 złotych
• Budy Mszczonowskie- 17978,85 złotych
• Chroboty- 21164,98 złotych
• Kamionka- 20027,08 złotych

• Korytów- 37892,14 złotych
• Korytów A- 55984,78 złotych
• Krze Duże- 29357,87 złotych
• Krzyżówka- 16499,58 złotych
• Kuklówka Radziejowicka- 19458,12 złotych
• Kukówka Zarzeczna- 26057,96 złotych
• Kuranów- 15134,10 złotych
• Nowe Budy- 20368,45 złotych
• Pieńki-Towarzystwo- 12516,92 złotych
• Podlasie- 15304,78 złotych
• Radziejowice- 51660,75 złotych
• Radziejowice Parcel- 29585,45 złotych
• Słabomierz- 22530,46 złotych
• Stare Budy Radziejowskie- 15020,31 złotych

• Tartak Brzózki- 34250,85 złotych
• Zazdrość- 20027,08 złotych
• Zboiska- 20937,40 złotych

Pierwsze szkolenie drużyny młodzieżowej

Piknik sołecki w Budach Mszczonowskich

Ruszają wnioski o Fundusz Sołecki
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Na to od lat czekali mieszkańcy Gminy Radziejowi-
ce. Widać już efekty prac w Alei Lipowej, w centrum
Gminy. Nie kurzy się kiedy jest upał i sucho wreszcie,
mówi pani Anna z Radziejowic. Sama codziennie tą
droga idzie do pracy. Inwestycja ze względu na kosz-
ty została podzielona na etapy. Teraz w Alei Lipowej
wylano asfalt. Droga jest ważnym szlakiem, łączy Ra-
dziejowice, Radziejowice Parcel, Budy Mszczonowskie
i prowadzi do Mszczonowa. Na czas pracy nie za-
mknęliśmy ruchu, mówi Wójt Urszula Ciężka. W tym
roku na inwestycję Rada Gminy zdecydowała się
przeznaczyć 4 mln złotych, przetarg wyszedł taniej. To
pierwszy etap prac, w planach też oświetlenie i chod-
niki, które znacznie poprawią bezpieczeństwo. Gmina
chce też zmodernizować ulicę Sienkiewicza, to szlak 
przy pałacu. Przed nami jeszcze kilka lat pracy by ta
reprezentacyjna część Gminy wyglądała tak, jak pla-
nujemy, dodaje Wójt Radziejowic. Razem z moderniza-
cją udało się zrobić odwodnienie przy strażnicy. Koszt

całości inwestycji szacowany jest na kilkanaście milio-
nów złotych, Gmina będzie ubiegała się o pozyskanie 
na ten cel dotacji z dostępnych źródeł.

Jesteśmy szczęśliwi, mówi Wiesława Radziwon (któ-
ra od lat zajmuje się pomocą zarówno dzieciom jak 
i dorosłym), że w domu w Gąbie powstanie placówka 
interwencyjna. Tak było już na początku 2015 roku, 
przebywały tutaj dzieci powyżej 10 roku życia, które 
znalazły się w trudnej sytuacji. Miały zapewnioną po-
moc pedagogiczną, psychologiczną i terapeutyczną. 
To był ich bezpieczny azyl. Zmieniło się to pod koniec 
2015 roku, kiedy samorząd Powiatu Żyrardowskiego 
postawił na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziec-
ka, wypowiedział umowę z placówką. Wiesława Ra-
dziwon nie ustawała w swoim staraniu, by w Gąbie 
ponownie pomoc mogły uzyskiwać dzieci. Starania 
przyniosły efekt, niebawem Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Żyrardowie podpisze umowę na pro-

wadzenie placówki interwencyjnej w ramach Projektu
„Promyk dla dziecka - stworzenie Placówki Opiekuńczo
- Wychowawczej typu interwencyjnego”. Dofinanso-
wanie na funkcjonowanie tego miejsca pochodzi ze
środków unijnych, z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, wynosi ponad 1,1 mln złotych, w tym wkład
własny powiatu żyrardowskiego to ponad 85 tys. zło-
tych. Placówka interwencyjna w powiecie to niezwykle
ważny element w kształtowaniu prawidłowych działań
w zakresie pomocy społecznej. To stworzenie miejsca
w bliskiej odległości dla najbardziej pokrzywdzonych
dzieci, które z różnych powodów muszą zostać za-
brane ze swoich rodzinnych domów. To namiastka
bezpieczeństwa i być może choć odrobinę lepszego
poczucia psychicznego niż wtedy, gdy dzieci muszą

zostać przewiezione do placówek oddalonych czasami 
nawet o setki kilometrów. Placówka będzie świadczyła 
pomoc dzieciom nie tylko z Powiatu Żyrardowskiego. 
Dom w Gąbie jest własnością Gminy Mszczonów, dzię-
ki staraniom stowarzyszenia Filos udało się placówkę 
wyposażyć. Tam schronienie znajdowały też ofiary 
przemocy domowej, kobiety z dziećmi. Wiesława Ra-
dziwon oferowała także pomoc prawną i psychologicz-
ną. Kobiety były przywożone z patologicznych domów, 
gdzie groziło im i ich dzieciom niebezpieczeństwo. 
Przebywały w Gąbie do trzech miesięcy a nawet jak 
była taka konieczność i dłużej. W 2015 roku kiedy była 
tutaj placówka opiekuńcza mieszkały wyłącznie dzie-
ci, miały stworzoną domową atmosferę, miały opiekę 
psychologa, chodziły do szkoły. Te dzieci wymagają 

specjalnego traktowania, mają za sobą bardzo ciężkie 
przeżycia, by móc żyć w spokoju i pozbyć się traum 
potrzeba im specjalistycznej opieki, mówiła przed laty 
psycholog Alicja Molak. Telefon kontaktowy do domu 
w Gąbie: 668 210 263.

31 lipca br. Gmina Radziejowice złożyła w Mazo-
wieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 
wniosek o dofinansowanie projektu „E-usługi dla Gmi-
ny Radziejowice” - w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 (Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału 
Mazowsza, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazow-
sza). Choć tytuł projektu mówi o e-usługach dla Gmi-
ny Radziejowice, tak naprawdę większość rozwiązań 
w nim zawartych skierowana jest przede wszystkim 
do mieszkańców. Realizacja projektu pozwoli m. in. na 
uruchomienie dla każdej chętnej osoby zamieszkują-

cej na terenie Gminy - indywidualnego konta klienta
dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie dostępu do
informacji np. o stanie zobowiązań finansowych, zale-
głości lub nadpłat, podatków, opłaty za śmieci, opła-
ty za wodę i ścieki. W ramach systemu mieszkaniec
będzie miał możliwość uruchomienia własnych po-
wiadomień sms przypominających mu o zbliżających
się terminach płatności czy terminach odbioru śmieci.
Ponadto uruchomienie systemu pozwoli na realizację
dużej części spraw za pomocą nowoczesnych narzę-
dzi informatycznych (składanie deklaracji, wniosków,
dokonywanie opłat), bez konieczności osobistej wizyty

w urzędzie wyłącznie przy użyciu domowego kompu-
tera z dostępem do Internetu lub smartfona (projekt 
zakłada udostępnienie mieszkańcom specjalnie na-
pisanej aplikacji na system Android oraz systemem 
iOS). Duża część zaproponowanych przez Gminę roz-
wiązań ma na celu usprawnienie komunikacji pomię-
dzy gminnymi placówkami edukacyjnymi, a rodzicami. 
Planowane jest m.in. wdrożenie systemu monitoringu 
pobytu dziecka w placówkach przedszkolnych (ewiden-
cja pobytu, kontrola czasu pobytu), uruchomienie sys-
temu umożliwiającego płatności on–line za wyżywie-
nie dzieci w szkołach i przedszkolach, informowanie 

o nieobecności dziecka, oraz wszelkich innych opłat
związanych z publicznymi szkołami podstawowymi
i przedszkolami. Także procedury związane z nabora-
mi dzieci do przedszkoli oraz szkół zyskają wsparcie
w postaci systemu informatycznego E-nabory. Przed-
stawione powyżej rozwiązania to tylko niewielka część
usprawnień, które planujemy wdrożyć dzięki realizacji
projektu. Mamy nadzieję, na pozytywną weryfikację
złożonego wniosku i uzyskanie dofinansowania. O po-
stępach prac będziemy Państwa informować.

Do Gąby wraca pogotowie opiekuńcze dla dzieci z regionu

„E-usługi dla Gminy Radziejowice” 
czekają na dofi nansowanie

Już się nie kurzy w Alei Lipowej

Jak planowali tak zrobili. W Sołectwie Adamów 
Wieś pojawiły się pierwsze ławeczki dla spacerowi-
czów. Wszystkie ławki znalazły sponsorów i ustawione 
zostały w miejscach przez nich wskazanych. Jesteśmy 
w trakcie tworzenia kolejnych ławeczek licząc na to, że 
znajdą się kolejni chętni sponsorzy, mówi Sołtys Grze-
gorz Wiciński. W prace przy ławkach zaangażowanych 
było kilka osób i lokalna firma. W Sołectwie jest już też 
Koło Gospodyń Wiejskich. Założycielami Koła jest 12 

pań i 2 panów. Celem pozyskiwanie środków pienięż-
nych by wesprzeć sołectwo w utworzeniu wiejskiego
placu zabaw dla dzieci i świetlicy wiejskiej. 25 sierpnia
w parafii Kuklówka odbył się coroczny odpust, zgodnie
z ustaleniami z Księdzem Proboszczem poprowadzona
została odpustowa loteria fantowa. Całkowity dochód
z tej loterii przeznaczony jest na działalność Koła. 

Fot. KGW w Adamowie Wsi

Są ławeczki w Adamowie

Niebawem bo od 1 do 15 września w Gmin-
nym Centrum Oświaty w Radziejowicach przyj-
mowane będą wnioski o stypendia szkolne dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radzie-
jowice znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Sytuacja może być spowodowana między 
innymi bezrobociem czy niepełnosprawnością. 
Warunkiem przyznania świadczenia jest udoku-
mentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny 
ucznia, której miesięczny dochód netto na oso-
bę nie może przekraczać kwoty 528,00 złotych. 
Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobo-
wiązani do przedstawienia sumy miesięcznych 
dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku tj. sierpień 2019 r.) lub w przypadku 
utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek 
został złożony. Stypendium szkolne jest przyzna-
wane w formie refundacji poniesionych kosztów. 
Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie 
przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów 

na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, 
należy przedstawić imienne rachunki i faktu-
ry (wystawione na wnioskodawcę). Stypendium 
przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane 
za okresy: -od września do grudnia 2019 r. i od 
stycznia do czerwca 2020 r. Stypendium przy-
znane na okres wrzesień –grudzień rozliczane 
jest przy pomocy rachunków, faktur i innych 
dowodów poniesionych kosztów pochodzących 
z okresu wrzesień –grudzień danego roku kalen-
darzowego, za okres ten uwzględniane są rów-
nież faktury VAT, rachunki i inne dowody ponie-
sienia kosztów zakupu podręczników i przyborów 
szkolnych związanych z procesem edukacyjnym 
z miesiąca lipca i sierpnia roku, w którym składa-
ny jest wniosek. Stypendium przyznane na okres 
styczeń –czerwiec rozliczane jest przy pomocy 
rachunków i faktur pochodzących z okresu sty-
czeń –czerwiec danego roku kalendarzowego.

Uczniowie dostaną stypendium
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Dzień wspomnienia świętego Floriana jest dniem
świątecznym dla wszystkich strażaków. Powiatowe ob-
chody Dnia Strażaka odbyły się na placu Jana Pawła II,
a ich gospodarzami byli: brygadier Roman Murgrabia
– komendant KP PSP i Prezes Zarządu Powiatowego
Związku OSP Waldemar Suski. Uroczystości rozpoczę-
ła msza święta w kościele p.w. Matki Bożej Pociesze-
nia koncelebrowana przez kapelana strażaków – ks.
Dariusza Bujaka i o. Wiesława Koca. Po Mszy św.
druhowie z Powiatowej Komendy PSP w Żyrardowie
i ich koledzy z ochotniczych straży pożarnych z terenu
Powiatu Żyrardowskiego przeszli na plac Jana Pawła II.
Uroczystości na placu rozpoczęto od wciągnięcia flagi
państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwo-
wego. Następnie uczestników uroczystości powitał 
brygadier Roman Murgrabia. Wśród gości byli m.in:
przedstawiciele samorządów Powiatu Żyrardowskie-
go. Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożar-
nej w Warszawie reprezentował Naczelnik Wydziału
Kontrolno–Rozpoznawczego bryg. Mariusz Kowszun.
Obecni byli także komendant KP PSP w Sochaczewie
st. bryg. Piotr Piątkowski, st. bryg. w st. spocz. Andrzej
Oklesiński, członek Zarządu Mazowieckiego OSP –
Krzysztof Sobczyk, reprezentujący komendę Polskich
Drużyn Strzeleckich gen. Bogdan Puczyński. Podzię-
kowania za ofiarną służbę i słowa życzeń skierowali
do strażaków: Komendant KP PSP brygadier Roman
Murgrabia, Starosta Beata Sznajder oraz Prezydent
Lucjan Krzysztof Chrzanowski, a także Komendant
Powiatowy Policji w Żyrardowie insp. Arkadiusz Zgieb
i Naczelnik Straży Miejskiej w Żyrardowie Magdalena
Popowczak. Strażackie święto było doskonałą okazją
do przekazania strażakom z KPPSP w Żyrardowie lek-
kiego samochodu ratownictwa technicznego. Kluczyki
do samochodu wręczyła strażakom Starosta Beata
Sznajder, a ks. Dariusz Bujak dokonał poświęcenia
pojazdu. Kulminacyjnym punktem uroczystości było
wręczenie odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie
strażackie. Wyróżnionym odznaki i akty mianowania
wręczali: bryg. Mariusz Kowszun, brygadier Roman
Murgrabia, Starosta Beata Sznajder, gen. Bogdan Pu-

czyński i Prezes Waldemar Suski.

Lista osób uhonorowanych odznaczeniami i no-
minacjami na wyższe stopnie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r. odznaczył 
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę p. st. ogn. 
Ireneusza Papuga s. Adama i Medalem Brązowym 
za Długoletnią Służbę 
• p. kpt. Ingę Dziewanowską c. Zdzisława, 
• p. st. ogn. Norberta Bogusiewicza s. Sylwe-

stra
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji posta-

nowieniem Nr 2/OP/2019 z dnia 05 kwietnia 2019 r. 
nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej”:
• p. kpt. Sebastianowi Maleńczukowi s. Jana
• p. st. asp. Markowi Bednarkowi s. Józefa
• p. st. asp. Robertowi Starostce s. Józefa
• p. st. ogn. Tomaszowi Łazęckiemu s. Włodzi-

mierza 
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-

kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze-
czypospolitej Polskiej woj. mazowieckiego Nr 4/2018 
z dnia 19 marca 2018 r. odznaczony został złotym me-
dalem za zasługi dla pożarnictwa dh Lucjan Chrza-
nowski s. Zdzisława

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 
rozkazem personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 
2019 r. nadał z dniem 04 maja 2019 r. p. mł. asp. 
Arkadiuszowi Stopińskiemu s. Mieczysława sto-
pień aspiranta

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 228/2019 
z dnia 17 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 04 maja 
2019 r.
• p. ogn. Ireneuszowi Papuga s. Adama stopień

starszego ogniomistrza
• p. mł. ogn. Mariuszowi Tomczykowi s. Sławo-

mira stopień ogniomistrza
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożar-

nej w Żyrardowie rozkazem personalnym nr 9/2019 
z dnia 30 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 04 maja 
2019 r.:
• p. str. Tomaszowi Kobierskiemu s. Tadeusza

stopień starszego strażaka
• p. str. Arkadiuszowi Nobisowi s. Andrzeja sto-

pień starszego strażaka
Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej 

Odznaki Św. Floriana Mazovia działając na mocy 
uprawnień statutowych w dniu 04 maja 2019 r. nada-
ła Złotą Odznakę za zasługi w realizacji statutowych 
zadań stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania 
służby Polsce, związanej z imieniem jednego z jej pa-
tronów dh Stanisławowi Knopikowi.

Kapituła Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w dniu 17 stycznia 2019 r. uhonorowała Krzyżem Ko-
mandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
• Prezydenta miasta Żyrardów Lucjana Chrza-

nowskiego
• bryg. mgr inż. Romana Murgrabia
• st. bryg. mgr inż. w st. spocz. Andrzeja Okle-

sińskiego
• Radnego Województwa Mazowieckiego Ada-

ma Orlińskiego,
• Rotmistrza Kawalerii Mirosława Szczubełka

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Święto Strażaków w Żyrardowie
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Kolejny trudny sezon dla sadowników, właścicieli 
gospodarstw owocowych. Susza a wcześniej przymroz-
ki zrobiły swoje, mówi Krzysztof Czarnecki sadownik 
i Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Związku Sa-
downików Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd zapowiada 
pomoc, w postaci umorzeń podatków, zmniejszenia 
KRUS-u czy preferencyjnych kredytów, sadownicy jed-
nak boją się o swoją przyszłość. Wielu decyduje się na 
zmianę profilu działalności. Niestety jest mało jabłek, 
czereśni, dodaje Krzysztof Czarnecki. Jabłka po przy-
mrozkach są zdecydowanie gorszej jakości. Niektórzy 
sadownicy nawadniają gospodarstwa ale nie wszyscy 
mogą sobie na to pozwolić. Na szczęście mamy pra-

cowników, głównie pochodzą z Ukrainy, dodaje Czar-
necki. Statystycznie czereśni jest o blisko 80 procent
mniej, jabłek w granicach 50 procent, tak samo jak 
wiśni, jeszcze więcej porzeczek i śliw. Na szczęście
część sadowników ubezpieczyła swoje gospodarstwa.
Sadownicy także niebawem będą mogli skorzystać
możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje z progra-
mu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, związanego
z nawadnianiem. W ramach nawadniania mają być
dofinansowane inwestycje polegające na wykonywa-
niu ujęć wodnych oraz inne związane m.in. z rozpro-
wadzaniem wody. Mają polegać na tworzeniu nowych
lub ulepszaniu istniejących instalacji nawadniających.

Warunkiem przyznania pomocy ma być wykazanie,
że inwestycja przyniesie min. 5 proc. potencjalnej
oszczędności wody, zgodnie z parametrami technicz-
nymi istniejącej instalacji lub infrastruktury. W ra-
mach inwestycji ma być lub jest zainstalowany system
pomiaru wody, umożliwiający mierzenie jej zużycia
na poziomie wspieranej inwestycji, co jest związane
z opłatami za pobór wody. Pomoc na nawadnianie nie
będzie mogła przekroczyć w całym PROW kwoty 100
tys. złotych, będzie przyznawana na operacje o plano-
wanej wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 15
tys. złotych.

Jeszcze trzy lata temu nie przypuszczał, że jego 
życie będzie zagrożone. Marek Wlaź dziś opowiada 
swoją niesamowitą historię i apeluje do ludzi o to, by 
świadomie decydowali się w razie śmierci ofiarować 
swoje organy. One nie są potrzebne w niebie a na zie-
mi, mówi mężczyzna. Rok temu jego życie wisiało na 
włosku, mógł liczyć na ogromne wsparcie żony i syna. 
Choroba serca i wątroby wykryta została przypad-
kiem. Marek Wlaź był na planowanej operacji prze-
grody nosa w związku z nocnym chrapaniem. Kiedy 
rano miało dojść do zabiegu, pojechałam do szpitala, 
okazało się, że mąż czeka na wyjście z placówki, mówi 
pani Agnieszka, małżonka Marka Wlazia. Okazało się, 
że obraz pracy serca pana Marka na urządzeniu EKG 
wskazywał ciągły zawał, przy czym cieśnienie było bez 
odchyleń. Początkowo pielęgniarka myślała, że jest to 
wada urządzenia, okazało się jednak, że pacjent cierpi 
na bardzo poważną i rzadką chorobę. To genetycznie 
uwarunkowana amyloidoza. Polega na gromadzeniu 
się w tkankach i narządach nierozpuszczalnego, włók-
nikowego białka o nazwie amyloid. To białko, które 

powstaje w naszym organizmie w czasie infekcji, ma
wspomagać siły obronne organizmu. Gdy zdrowieje-
my, niepotrzebne już biało zostaje wydalone z organi-
zmu. U chorych na amyloidazę odkłada się w różnych
narządach, między innymi w sercu, nerkach, wątrobie
czy układzie nerwowym doprowadzając do ich uszko-
dzenia. Nie ma leku, który zapobiegłby odkładaniu się
amyloidu w narządach, można tylko łagodzić objawy
choroby. Schorzenie uszkodziło serce pana Marka.
Choroba postępowała, nie ma na nią żadnego leku.
Uszkadza układ nerwowy, prowadzi do paraliżu. Ser-
ce było tak chore, że Marek Wlaź w ogóle nie mógł 
spać, nie mógł też chodzić, bo strasznie się męczył.
Położenie się na plecach czy brzuchu od razu wywo-
ływało duszności. Mężczyzna był wycieńczony, marzył 
o przeszczepie, który był jedyną metodą skutecznego
wyleczenia. Nikt jednak nie chciał się podjąć jednocze-
snego przeszczepu serca i wątroby, problem był też
ze sfinansowaniem przez NFZ. Jednak upór wszyst-
kich spowodował, że przyszedł ten wymarzony 30 na
31 sierpnia 2018 roku. Cała Polska usłyszała wtedy

o pierwszym w kraju jednoczesnym przeszczepie serca
i wątroby. Do przeszczepu lekarze podchodzili dwu-
krotnie, pierwszy raz w czerwcu, ale wtedy wątroba
okazała się zbyt duża. W sierpniu pół godziny przed
decyzją pan Marek miał wykonywane dodatkowe
badania, narządy przyjechały od 39- letniego dawcy
z Wrocławia. Przed przeszczepem przyszedł lekarz,
uświadamiał jak poważna to operacja, powiedziałem,
że wszystko wiem. I, że ma zrobić swoje a ja zasnę,
a rano się spotkamy, mówi pan Marek. Było mi tylko
szkoda syna i żony, że będą czekać a ja będę w tym
czasie spał, żartuje mieszkaniec naszego regionu.
Operacja trwała osiem godzin. Przez kolejne doby
pan Marek dochodził do siebie. To pionierski zabieg,
uratował zdrowie i życie mężczyźnie ale też pokazał 
jak znakomitych lekarzy mamy w kraju i dał szansę
innym chorym na wyleczenie. Dziś Marek Wlaź jest
szczęśliwym człowiekiem. Myślę o dawcy każdego
dnia, a 30-tego każdego miesiąca z żoną chodzimy na
cmentarz i zapalamy znicz na bezimiennym grobie, to
nasz wyraz szacunku i podziękowanie dla dawcy, który

uratował moje życie, mówi Marek Wlaź. Chcę, by lu-
dzie w swoich rodzinach podejmowali temat dawstwa,
jest bardzo ważny. Bywa, że umieramy nagle, a wtedy
nasze narządy mogą uratować komuś życie, dodaje
nasz rozmówca.

Trudny sezon dla sadowników

Marek Wlaź apeluje: nie bierz organów do nieba!

„Przeliczyłem swoje straty, w zeszłym roku 31 tys. 
złotych, dwa lata temu 26 tys. złotych, w 2016 roku 18 
tys. złotych,” wylicza Jan Kołomyjski rolnik z Kamionki 
w Gminie Radziejowice. On sam zajmuje się wyłącznie 
uprawą roli, w przyszłości myśli też o hodowli. Jednak 
dziś problemy z dzikami, stratami jakie ponosi nie dają 
mu spokojnie spoglądać w przyszłość. „Będę żądał od 
Skarbu Państwa odszkodowania, nie może tak być,” 
mówi Jan Kołomyjski.

Problem jest od 2013 roku, większe szkody były już 

w 2016, i tak do chwili obecnej.
Pan Jan gospodarzy na ponad 22 hektarach, rola

jest jego jedynym źródłem utrzymania. Twierdzi, że nie
może dogadać się z Kołem Łowieckim Lis. W 2017
roku miał zainstalowanego pastucha, by zabezpieczyć
uprawy, teraz nie jest tym zainteresowany. Jego zda-
niem zwiększa się populacja dzików i jest coraz go-
rzej. Michał Penczonek z Koła Łowieckiego Lis mówi,
że przepisy wprowadzone w zeszłym roku ograniczają
polowania. Można urządzać polowania 150 metrów

od zabudowań, wcześniej było to 100 metrów. Jak do-
daje wiele osób jest przeciwnych polowaniom i rodzą 
się konflikty. Kamionka to trudny teren, jego zdaniem 
zagęszczony zabudowaniami. Do tego jak mówi dziki 
to inteligentne zwierzęta, wyczuwają teren gdzie im 
nic nie grozi a mieszkańcy często wyrzucają odpadki 
jedzenia, co staje się dla nich naturalnym paśnikiem. 
Koło się zamyka. Każdego roku jest więcej upolowa-
nych zwierząt, dodaje. Rolnicy jednak ciągle mają 
problem.

Rolnicy mają dość, dziki niszczą uprawy

GCK Powozownia i Biblioteka oraz szkoły zapra-
szają na zajęcia wakacyjne. 3 lipca zorganizowana 
została wycieczka do Centrum Nauki Kopernik. Od 
8 do 12 lipca oraz od 15 do 19 lipca w godzinach 
od 10-14 odbyły się warsztaty wakacyjne pod hasłem 
„W królestwie różnorodności”. Były także popołudnia 
filmowe, które trwały od 8 do 19 lipca oraz warsztaty 

pod hasłem „Ratujmy planetę”. Mazowiecki Klub Kara-
te Tradycyjnego Nikobushi zaprosił na półkolonie (od 5
do 9 sierpnia). Gminna Biblioteka Publiczna w Radzie-
jowicach zaproponowała wycieczki, m.in. 30 sierpnia
- Stacja grawitacja, koszt 70 złotych. Szkoła Podstawo-
wa w Radziejowicach zaprosiła na półkolonie skiero-
wane do dzieci w wieku od sześciu lat, były to zajęcia

językowo- teneczno-rekreacyjne, a odbyły się w dniach 
od 19 do 23 sierpnia. W dniach od 26 do 30 sierp-
nia odbywają się bezpłatne zajęcia na hali sportowej 
w Radziejowicach. Dla klas IV -VI szkół podstawowych 
w godzinach 13-14.30, natomiast dla klas VII szkoły 
podstawowej i II-III gimnazjów i szkół średnich w go-
dzinach 14.30-16.00. Zajęcia prowadzi Paweł Zieliński.

Nie ma nudy w wakacje
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Urząd Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10, tel. 46 857 71 71

OSP Radziejowice, 46 857 71 92

OSP Kuklówka, tel. 46 857 77 77, 506 517 079

OSP Korytów, tel. 608 620 532

Parafia w Radziejowicach, ul. Kubickiego 3, tel. 46 857 71 18

Parafia w Kuklówce, ul.Chełmońskiego6, tel. 22 243 29 82

Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej, ul. Biniszewicze 4
Muzeum można zwiedzać po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
Dyrektor Muzeum Joanna Aleksandra Biniszewska, tel. 602 603 588

GOPS w Radziejowicach, ul. Kubickiego 3, tel. 46 857 71 22

Gminna Biblioteka w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 6, tel.46 857 71 50

Gminne Centrum Kultury Powozownia oraz Świetlica Socjo-Terapeu-
tyczna, 
ul. Sienkiewicza 6, tel. 46 856 35 35, 885 272 885, 501 211 335

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4, tel. 
46 857 71 75

Szkoła Podstawowa w Radziejowicach, ul. Główna 2, tel. 46 857 71 26

Szkoła Podstawowa w Kuklówce, tel. 46 857 77 29

Szkoła Podstawowa w Korytowie, ul. Szkolna 3, tel. 46 857 51 70

Przedszkole w Radziejowicach, ul.Kubickiego12, tel. 46 857 71 76

Gimnazjum Publiczne w Radziejowicach, ul. Kubickiego 3a tel. 
46 857 74 03

Gminne Centrum Oświaty, ul. Słoneczna 2, tel. 46 857 71 23yy

Komisariat Policji we Mszczonowie, ul. Kościuszki 3, tel. 46 858 22 63,
46 858 22 66

Poczta Polska Mszczonów filia w Radziejowicach, ul. Kubickiego 1, 
tel. 887 331 662

Gabinet Stomatologiczny w Radziejowicach, ul. Słoneczna 2, 
tel. 505 598 030

Szpital w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 30, tel. 46 855 20 11

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie, ul. Chopina 4, tel. 
46 858 21 00

Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, tel.
46 855 38 12

Weterynaria ,,Pod Lipą”, gabinet weterynaryjny, tel. 506 170 277yy

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, tel.
46 855 22 19

Przychodnia Zdrowia w Radziejowicach, ul. Słoneczna 2,
tel. 46 857 71 17, 514 740 908

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Radziejowicach, ul. Kubickiego 8, tel. 
46 857 71 19

Dom Pomocy Społecznej, Hamernia Tartak, ul. Mszczonowska 1, tel.
46 857 71 02

Apteka ,, Remedium” w Radziejowicach, ul. Słoneczna 2a, tel. 
46 857 70 15

Schronisko dla zwierząt w Żyrardowie, ul. Czysta 5, tel. 46 855 25 82

Bank Spółdzielczy w Radziejowicach, ul. Słoneczna 1, tel. 46 857 71 88

Urząd Skarbowy w Żyrardowie, ul. 1 Maja 49 A, tel. 46 855 35 56

Konserwatorzy:
Paweł Madejczyk, tel. 530 416 654, Andrzej Finkelsztajn, tel. 530 741 979,
w sprawie odczytów liczników- tel. 692 606 190
Konserwator sieci kanalizacyjnej Krzysztof Kunecki, tel. 882 044 222

Informator 
adresowo-telefoniczny

Danuta Niedzińska, emerytowana Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Radziejowicach zwróciła się do Wójt 
Radziejowic Urszuli Ciężkiej z prośbą o zainstalowanie 
tablicy upamiętniającej tragedię Polaków, która miała 
miejsce 8 września 1939 roku nieopodal Szkoły Pod-
stawowej w Radziejowicach. Przy dawnym wejściu na 

szkolny teren znajdującym się niegdyś naprzeciwko 
obecnej posesji państwa Mikołajczyków rozstrzelano 
pięciu niewinnych mieszkańców Radziejowic. Wie-
le lat po wojnie na betonowych słupach, na których 
obsadzona była furtka, widniały wgłębienia, ślady 
kul wystrzelonych wtedy przez Niemców, stanowiące 
niemych świadków dramatycznych wydarzeń. Tablica 
upamiętniająca tragedię sprzed osiemdziesięciu lat 
byłaby dla obecnych i przyszłych pokoleń cennym do-
kumentem świadczącym o tragicznej historii. Już nie-
wielu mieszkańców Radziejowic wie o tym okrutnym 
zdarzeniu. Niektórzy znają je z opowieści znajomych. 
Jedynym człowiekiem który pamięta to zdarzenie jest 
Stanisław Szymczak, 95- letni mieszkaniec Radziejo-
wic, wtedy jako czternastoletni chłopiec wraz z kolegą 
znalazł się w pobliżu miejsca rozstrzelania. Danuta 

Niedzińska zna tę opowieść także z relacji taty, Ta-
deusza Leśniewskiego, którego bezpośrednio dotknę-
ła tragedia. Jednym z rozstrzelanych był jego ojciec 
Andrzej Leśniewski a drugim stryjeczny brat Zdzisław 
Leśniewski. Oprócz nich życie stracili bracia Deruccy 
i jeszcze jeden mężczyzna (którego nazwisko nie jest 
znane). Tablica upamiętniająca to zdarzenie byłaby 
nie tylko dokumentem świadczącym o tragedii ale 
też wyrazem pamięci. Była pani Dyrektor przypomi-
na, że budynek Szkoły Podstawowej w Radziejowicach 
jest także miejscem wielu wydarzeń wojennych, tutaj 
mieściła się na piętrze siedziba Gminy w Radziejowi-
cach 1939-1947. Tu znajdowało się też mieszkanie 
Sekretarza Gminy i była Poczta. Stąd wysyłano nakazy 
na oddanie dużych ilości mięsa i zboża, którym nie 
mogli sprostać chłopi. Z tego budynku wychodziły też 

wezwania dla młodych mieszkańców na przymusowe 
roboty do Niemiec. Tablica pamiątkowa zainstalowa-
na w miejscu tragicznych wydarzeń byłaby wyrazem 
naszej pamięci i jednym ze sposobów przekazywania 
wiedzy o naszej historii, dodaje Danuta Niedzińska.

Rodziny otrzymują 300-złotowe wsparcie bez wzglę-
du na dochód. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje 
raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci 
do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne 
uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 
roku życia. Pomoc finansowa przysługuje wyłącznie 
dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawo-
wą, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpod-

stawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, 
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, 
szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowią-
zek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek 
socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, 
specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalida-
cyjno-wychowawczy). Program nie obejmuje dzieci re-
alizujących przygotowanie przedszkolne ani w przed-
szkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie 

obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych 
i uczniów szkół dla dorosłych. Aby otrzymać wsparcie, 
należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Radziejowicach. Mogą to zrobić rodzice 
lub opiekunowie dziecka. Świadczenie „Dobry Start” to 
kolejna pomoc dla rodzin, oprócz programu „Rodzina 
500 plus”. W Gminie Radziejowice „Rodzina 500 plus” 
pochłania 4 miliony złotych rocznie. Pomoc to znacz-
na choć nie można powiedzieć, że rodzi się w Gmi-

nie z tego powodu więcej dzieci. W 2017 roku wy-
płaciliśmy 24 becikowych, rok wcześniej aż 47, mówi 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radziejowicach, Monika Karpiniuk. Być może wię-
cej osób przekracza kryterium dochodowe, choć ono 
jest wysokie, bo dochód na jedną osobę w rodzinie 
nie może być wyższy niż 1922 złotych. Ze świadczenia 
„Rodzina500 plus” korzysta ponad 500 rodzin, rekor-
dziści mają 11 dzieci. 

Chcą upamiętnić tych co zginęli w 1939 roku

Program Dobry Start, czas złożyć wniosek


