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W sposób tradycyjny ale też 
różnorodny obchodzone było te-
goroczne Święto Chleba w Gminie 
Radziejowice. Uroczystość odbyła 
się w niedzielę 21 sierpnia, rozpo-
częła się Mszą Świętą w intencji 
rolników i ludzi pracy. Ksiądz pra-
łat Waldemar Okurowski poświęcił 
chleby i wieńce przyniesione do 
Kościoła, podczas kazania mówił 
o symbolice chleba. Następnie 
goście i gospodarze święta prze-
szli na teren Gminnego Centrum 
Kultury Powozownia, gdzie już na 
wszystkich czekały atrakcje na 
scenie. Niestety tego dnia pogoda 
należała do kapryśnych, opady 
deszczu utrudniały zabawę jednak 
humory dopisywały. W  związku 
z aurą występ zespołu Szafa Gra 
w naszej Gminie został odłożony na 
inny termin. Na scenie dożynkowej 
wystąpił chór Gaudeamus, który 

powitał wszystkich hymnem Gminy 
Radziejowice. Wójt Gminy Urszula 
Ciężka podziękowała wszystkim za 
całoroczną pracę. Podziękowała za 
bochen chleba przekazany przez 
Starostów Dożynek: Grażynę Ja-
błońską Sołtys wsi Zboiska oraz 
Marcina Mrówczyńskiego Sołtysa 
wsi Tartak Brzózki. - Z ogromną 
przyjemnością wspieram Sołec-
twa, stowarzyszenia które kultywu-
ją tradycję ale też dbają o obyczaj, 
urodę i nowoczesność w naszych 
wsiach. Dzisiejsza rzeczywistość 
to często świat rywalizacji, kon-
fliktów i konfrontacji ale ja obser-
wuję w naszej Gminie mądrość, 
umiejętność solidarnej współpracy 
Urzędu, Rady Gminy, Sołectw, jed-
nostek organizacyjnych, stowarzy-
szeń. Kierujemy się słowami Świę-
tego Jana Pawła II który mówił że 
solidarność to jeden z drugim a nie 
jeden przeciw drugiemu- podkreśli-
ła Wójt Radziejowic Urszula Cięż-
ka. Pani Wójt mówiła o bieżących 
sprawach Gminy jak rewitalizacji 
czy o projekcie przystąpienia Gmi-
ny do programu mającego na celu 
instalację na budynkach prywat-

nych odnawialnych źródeł energii. 
Pani Wójt życzyła wszystkim aby 
mogli osiągać jak najwyższe plony 
oraz realizować swoje plany, praca 
społeczna niech procentuje sukce-
sami. Obiecuję że ten przyniesiony 
dziś chleb będziemy dzielić w spra-
wiedliwie- dodała na koniec Pani 
Wójt. Życzenia złożył także Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego Wojciech 
Szustakiewicz. Wioletta Micewicz 
Sekretarz UG wręczyła przedstawi-
cielom Sołectw drobne upominki. 
W uroczystości jak zawsze wzięli 
udział mieszkańcy, strażacy, pocz-
ty sztandarowe OSP i PSL, Radni 
z Przewodniczącą RG Krystyną 
Skoneczną na czele, Sołtysi. Swo-
je stoiska miał ODR, Urząd Gminy, 
Klub Seniora Dyliżans, Sołectwa, 
wytwórcy, Lokalna Grupa Działania 
Ziemia Chełmońskiego, animatorki 
z firmy Dominarte4U. Na scenie 
pojawili się artyści wśród nich Luigi 
Pagano, grupa The Postman, Kamil 
i Emil Grygiel, chór Gaudeamus. Na 
koniec odbyła się dyskoteka której 
przewodził DJ Salis. 

Fot. dzięki uprzejmości UG 
Radziejowice

Odpust połączony z  Dniem 
Rodziny odbył się w niedzielę 28 
sierpnia. To bardzo ważna dla spo-
łeczności lokalnej uroczystość, 
która gromadzi społeczność para-
fialną. Tym razem było tak samo. 
Tradycyjnie już o godzinie 12.00 
wszyscy zebrani wzięli udział we 

Mszy Świętej. -Jest takie miejsce, 
gdzie odczuwamy miłość matki- 
to Jasna Góra i Częstochowa. Tu 
w Kuklówce jesteśmy blisko matki- 
patronki. To matka do której może-
my się zwracać z ufnością, Maryja 
zwana jest stolicą mądrości bożej. 
Polega to na rozpoznawaniu przez 
nas i wypełnianiu w swoim życiu 
mądrości Boga, tego co jest dla 
nas najlepsze- usłyszeliśmy pod-
czas kazania i Mszy Odpustowej. 
Później już odbyła się procesja 
w której wzięli udział też strażacy, 
bielanki, harcerze, mieszkańcy, 
duchowieństwo, samorządowcy. 
Ksiądz Robert Stanicki oraz Pro-

boszcz Parafii Ksiądz Andrzej Sa-
dowski zaprosili na piknik rodzinny. 
Na terenie plebanii na wszystkich 
uczestników czekały pyszne da-
nia z grilla, bigos, napoje. Dzieci 
mogły wziąć udział w zabawach, 
korzystały z zabawek ustawio-
nych w centrum placu. Na scenie 
odbywały się występy. Niedziela 
upłynęła rodzinnie i przyjemnie dla 
wszystkich. W organizacji impre-
zy, której głównymi dowodzącymi 
była Parafia w Kuklówce oraz So-
łectwo Makówka, OSP Kuklówka, 
jednostki działające przy Parafii 
pomogli sponsorzy: Starostwo 
Powiatu Żyrardowskiego, Gmina 

Radziejowice, Starostwo Powiatu 
Grodziskiego, piekarnia NOWA 
D.J. Feręczkowscy Puszcza Ma-
riańska, Gmina Żabia Wola, Sto-
warzyszenie Nasza Kuklówka, 
Sołectwo Makówka. 

Oprac. JN 
ciąg dalszy na stronie numer 11
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Święto Chleba w naszej Gminie

Odpust w Parafii w Kuklówce

Gminy ubiegają się o dotacje 
dla mieszkańców na OZE

Lokalne Gminy w tym Ra-
dziejowice, Mszczonów, Ży-
rardów, Puszcza Mariańska, 
Wiskitki ubiegają się o uzy-
skanie dotacji na instalację od-
nawialnych źródeł energii na 
budynkach mieszkalnych za-
interesowanych osób. Odbyły 
się spotkania w tej sprawie. 
Więcej na stronie numer 2.

Podwójna uroczystość w OSP 
Korytów

Strażacy z Korytowa mają 
nowy sprzęt do działań ratow-
niczych. Na terenie OSP po-
wstała świetlica pod chmurką. 
Te dwie ważne okazje stały się 
tematem przewodnim orga-
nizowanego w tym roku Dnia 
Sąsiada. Więcej na stronie nu-
mer 8.
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu mie-
sięcznika ,,Nasza gmina Radziejowice”. 

Za nami wakacje, mam nadzieję ,że upły-
nęły Państwu pod znakiem pozytywnych wra-
żeń i odpoczynku. Dzieci już ruszyły do szkół 
z nową siłą, życzę byście osiągali jak najlepsze 
wyniki w nauce. Czekały na Was wysprzątane 
szkoły, w których przeprowadzaliśmy różnego 
rodzaju prace, mam też kolejną dobrą infor-

mację- uzyskaliśmy wsparcie na realizację 
dodatkowych zajęć z Wychowania Fizycznego 
w pierwszych klasach szkół podstawowych. 
Chcemy uczyć dzieci zdrowego stylu życia 
i pragniemy by więcej czasu poświęcały ak-
tywności fizycznej, dlatego zdecydowaliśmy 
się na ten projekt. Szanowni Państwo za nami 
już także Święto Chleba, które w tym roku od-
było się w strugach deszczu, pogoda nas nie 
rozpieszczała, jednak uroczystość była bardzo 
udana, dziękuję wszystkim za włączenie się 
w jej organizację. Na społeczność naszej Gmi-
ny zawsze mogę liczyć z czego jestem dumna. 
Za nami także tradycyjny Odpust i Dzień Rodzi-
ny w Kuklówce. Uroczystość piękna i rodzin-
na. Cały dzień upłynął w bardzo przyjemnej 
atmosferze, dzieci miały wiele atrakcji. Sza-
nowni Państwo staramy się o środki dla kilku 
gmin na realizację projektu instalacji odnawial-
nych źródeł energii dla naszych mieszkańców, 

właśnie przygotowujemy wniosek, jesteśmy 
gminą -liderem projektu. W kilku słowach 
dziękuję także za bardzo udaną uroczystość 
w Korytowie, gdzie strażacy otrzymali nowy 
sprzęt oraz odbyło się oficjalne otwarcie świe-
tlicy pod chmurką. Tego dnia dziękowałam 
także dwóm mieszkankom a właściwie dwóm 
rodzinom: Elżbiecie Sałachewicz z mężem 
oraz Hannie Marosek z mężem. Ci Państwo od 
lat pielęgnują teren przystanku autobusowego 
w Korytowie, tam są przepiękne kwiaty, rodzi-
ny dbają, wkładają w to swoje serca i pracę, 
bardzo jestem wdzięczna ,że mamy takich 
mieszkańców. Zapraszam do lektury gazety, 
tutaj znajdziecie wiele ciekawych tematów 
i aktualności.

Serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice
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Gminy ubiegają się o dotacje dla mieszkańców na OZE

Lokalne Gminy w tym Radzie-
jowice, Mszczonów, Żyrardów, 
Puszcza Mariańska, Wiskitki 
ubiegają się o uzyskanie dota-
cji na instalację odnawialnych 
źródeł energii na budynkach 
mieszkalnych zainteresowa-
nych osób. Odbyły się spo-
tkania w tej sprawie. Już wia-
domo, że w sierpniu należało 
złożyć wniosek w przypadku 
Radziejowic w Urzędzie Gminy. 
Dotacja jeśli uda się pozyskać 
środki na ten cel ma sięgać 80 
procent kosztów inwestycji. 
Zainteresowanie tym zadaniem 
jest ogromne. Podczas spo-
tkań mieszkańcy otrzymali do 
wypełnienia druki wniosków, 
każdy punkt został omówio-
ny. Odnawialne Źródła Energii 

to przyszłość, już teraz  wiele 
osób inwestuje w alternatyw-
ną energię, by oszczędzać ale 
przede wszystkim ochronić 
środowisko naturalne i tym sa-
mym własne zdrowie. Zaintere-
sowanie tematem wykazują sa-
morządy. W GCK Powozownia 
w Radziejowicach odbyły się 
spotkania dotyczące projektu, 
którego liderem jest Gmina Ra-
dziejowice. Wacław Klepacki 
omawiał instalację kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, 
ogniw fotowoltaicznych. Jak 
mówił ważne jest dostosowa-
nie inwestycji do potrzeb ro-
dziny, jej stylu życia. Projekt 
dotyczy wyłącznie budynków 
mieszkalnych. Zalety posiada-
nia instalacji które wykorzystu-
ją odnawialne źródła energii to 
między innymi komfor t posia-
dania ciepłej wody użytkowej, 
zautomatyzowanej i czystej 
kotłowni, zmniejsza się też 
zużycie energii elektrycznej 
do ciepłej wody użytkowej, 
jest to też ograniczenie zanie-
czyszczeń i w konsekwencji 
oszczędności finansowe i dba-
łość o środowisko. Ponad 230 
tysięcy polskich gospodarstw 
domowych już zainwestowało 
w mikroinstalacje odnawial-
nych źródeł energii, w Niem-
czech takich gospodarstw jest 
już ponad 3 miliony. Odna-
wialne źródła energii to przede 
wszystkim redukcja gazów 
cieplarnianych, ale także: py-
łów, dwutlenku siarki, tlenku 
azotu. 

Oprac. jn
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Zaproszenie

Rewitalizacja - konsultacje

Wójt Gminy Radziejowice za-
prasza wszystkich mieszkańców 
Gminy Radziejowice do udziału 
w konsultacjach dotyczących pro-
jektu Uchwały w sprawie wyzna-
czenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji. Konsultacje 
społeczne przeprowadzone będą 
w okresie od 25.08.2016 r. do 
26.09.2016 r.

Dodatkowo w dniu 13.09.2016 
r. odbędzie się spotkanie z za-
interesowanymi pn. „Konsulta-
cje dotyczące projektu Uchwały 
w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewita-
lizacji na terenie Gminy Radziejo-
wice”, w formach:

godz. 17:00– Otwarte spotkanie 
konsultacyjne;

godz.18:00– Warsztaty.
miejsce: Gminne Centrum Kul-

tury Powozownia, ul. Sienkiewicza 
6, 96-325 Radziejowice

Uwagi, opinie i propozycje doty-

czące projektu Uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegrado-
wanego i obszaru rewitalizacji 
na terenie Gminy Radziejowice 
zbierane są w formie papierowej, 
elektronicznej, z wykorzystaniem 
formularza zgłaszania uwag do26
.09.2016 r.

Formularze i projekty Uchwał 
dostępne są:

formularze w postaci papiero-
wej udostępnione w Urzędzie Gmi-
ny Radziejowice, 

ul. Kubickiego 8, 96-325 Ra-
dziejowice;

formularze w formie elektronicz-
nej zamieszczone na stronie pod-
miotowej gminy w BIP, 

na stronie http://radziejowice.pl/ 
oraz http://rewitalizacja.radziejowi-
ce.pl/ .

Wypełnione formularze konsul-
tacji można przekazać:

osobiście do Urzędu Gminy Ra-
dziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-

325 Radziejowice
drogą elektroniczną na adres 

urzad@radziejowice.pl,
drogą korespondencyjną na ad-

res: 
Urząd Gminy Radziejowice, ul. 

Kubickiego 10, 96-325 Radziejo-
wice

Rewitalizacja jest procesem 
obejmującym działania prze-
strzenne, gospodarcze, ale przede 

wszystkim społeczne. Istotnym 
elementem rewitalizacji jest włą-
czenie do działań mieszkańców 
oraz przedstawicieli lokalnych 
instytucji społecznych czy gospo-
darczych. Udział w konsultacjach 
umożliwi Państwu realne włą-
czenie się w proces rewitalizacji 
gminy, kreowania jej rozwoju oraz 
wspólnej przyszłości! 

Trwają pracę nad opracowaniem 
Gminnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Radziejowice. Rewitali-
zacja to szeroki proces przemian 
społecznych, przestrzennych 
i ekonomicznych na obszarze, 
który znajduje się w kryzysie. Jej 
celem jest ponowne przywrócenie 
do życia zdegradowanych części 
gminy i uzupełnienie ich o nowe 
funkcje. Na obecnym etapie prac 
określono kluczowe problemy na 
obszarze gminy Radziejowice, 
a także wskazano miejsca, które 
potrzebują szczególnej uwagi. 
Kolejnym etapem jest określenie 
kompletnego katalogu działań, 
które będą przeciwdziałały sy-
tuacji kryzysowej. Ważne, aby 
w programie ująć działania re-
alizowane zarówno ze środków 
unijnych (EFRR, EFS, FS), jak 
i publicznych oraz prywatnych. 
Opracowywany program rewi-
talizacji zawierać będzie wykaz 
dopełniających się wzajemnie – 
głównych oraz uzupełniających 
– projektów rewitalizacyjnych. 
Ujęcie projektu w programie rewi-
talizacji może być pomocne przy 
uzyskaniu wsparcia z funduszy 
zewnętrznych.

W toku dotychczasowych prac 
opracowano Diagnozę obszarów 
zdegradowanych i obszarów re-
witalizacji dla których ogłoszono 

konsultacje społeczne. Ten etap 
prac pozwolił na wyznaczenie ob-
szarów rewitalizacji. Są to:
-Podobszar 1 - Radziejowice – 

Część Centralna obejmujący 
miejscowości: Radziejowice, 
Radziejowice Parcel oraz Tar-
tak Brzózki;

-Podobszar 2 - Radziejowice 
Kuklówka, obejmujący miej-
scowości: Budy Józefowskie, 
Kuklówka Radziejowicka i Ku-
klówka Zarzeczna.
Szczególnie zachęcamy miesz-

kańców Gminy Radziejowice, 
przedsiębiorstwa i organizacje 
pozarządowe zainteresowane 
uwzględnieniem swoich zadań 
w opracowywanym programie re-
witalizacji do wypełniania  formu-
larza. Zgłaszane przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne, co do zasady po-
winny być realizowane na obsza-
rach, na których zidentyfikowano 
sytuację kryzysową i odpowiadać 
na zdiagnozowane problemy. 
Szczególnie prosimy o wskaza-
nie projektów, które będą służyły 
rozwiązywaniu zdiagnozowanych 
problemów społecznych, w tym 
przede wszystkim dotyczących:
-przebudowy, rozbudowy, mo-

dernizacji i adaptacji obiek-
tów infrastrukturalnych 
z przeznaczeniem na cele spo-
łeczne, obejmujące:

-placówki oferujące wsparcie 
dzienne dla dzieci i młodzieży 
(np. żłobki, przedszkola i inne 
formy wychowania przedszkol-
nego, szkoły, świetlice, w tym 
środowiskowe),

-obiekty rekreacyjne (np. ścieżki 
zdrowia, place zabaw, boiska),

-obiekty, w których świadczone 
są usługi służące aktywizacji 
społecznej i zawodowej miesz-
kańców,

-obiekty wielofunkcyjne, w któ-
rych łączone są różne funkcje 
społeczne;

-budowę, przebudowę, rozbudo-
wę, modernizację i adaptację 
obiektów infrastruktury kultury;

-działań prowadzących do oży-
wienia gospodarczego rewi-
talizowanych obszarów (np. 
zagospodarowanie przestrzeni 
na cele gospodarcze);

-zagospodarowania (przebudowy, 
rozbudowy, modernizacji i ada-
ptacji) przestrzeni publicznej 
na cele społeczne (np. place, 
skwery, parki);

-modernizacji, renowacji budyn-
ków użyteczności publicznej 
poprawiających ich estetykę 
zewnętrzną;

-modernizacji, renowacji części 
wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, tj. 
odnowienie elementów struk-

turalnych budynku (dachy, fa-
sady, okna i drzwi w fasadzie, 
klatki schodowe i korytarze).

-projektów „miękkich” skierowa-
nych do społeczności lokalnej 
np.:

-wsparcie doradcze i szkole-
niowe w zakresie tworzenia 
i prowadzenia przedsiębiorstw 
społecznych m. in. spółdzielni 
socjalnych;

-organizacja przedsięwzięć in-
tegrujących i aktywizujących 
lokalną społeczność;

-organizacja warsztatów, kursów, 
szkoleń indywidualnych i gru-
powych, które służą przeciw-
działaniu wykluczeniu społecz-
nemu;

-organizacja zajęć dla dzieci i mło-
dzieży, które zamieszkują na 
terenach kryzysowych, mające 
na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów oraz 
rozwijanie ich zainteresowań
Na wypełnione formularze cze-

kamy do 26.09.2016 roku
Zachęcamy do współtworzenia 

programu rewitalizacji i wspólne 
działania na rzecz poprawy jako-
ści życia w gminie Radziejowice. 
Formularze dostępne są w UG 
Radziejowice i na stronie interne-
towej Gminy Radziejowice

Aktualizujcie Kartę Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Radziejowicach przypo-
mina o aktualizowaniu Karty Dużej 
Rodziny. Karta wydawana jest na 
rok, zawsze we wrześniu należy 
przyjść i wypełnić nowy wniosek, 
by nadać ciągłość ulgom przysłu-
gującym w ramach KDR. W ostat-
nim roku GOPS wydał blisko 500 
Kart Dużej Rodziny. Ulgi obowią-

zują na między innymi opłaty zwią-
zane z odpadami, zniżki uprawnia-
ją do korzystania z hali sportowej 
w Radziejowicach i Korytowie 
i basenów w Grodzisku Mazowiec-
kim oraz Żyrardowie. Ponadto ulgi 
obowiązują w opłatach za zajęcia 
w GCK Powozownia, na zajęcia 
oferowane przez Bibliotekę i Świe-
tlicę Socjoterapeutyczną. jn
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Remonty dróg w naszej Gminie
Gmina Radziejowice inwestu-

je w drogi, dla ludzi to ważne, by 
drogi były dobrej jakości, prze-
jezdne. Gmina Radziejowice to 

miejsce chętnie wybierane pod 
budowę nowych domów, dlate-
go samorząd stara się w miarę 
możliwości realizować potrzeby 

swoich mieszkańców. Wiosna 
i lato to najlepszy czas na remonty. 
W tym roku kilka szlaków zyskało 
nową nawierzchnię. Jak informuje 
Anna Urbaniak z UG Radziejowice 
w miejscowości Zazdrość wy-
konane zostało 480 metrów bie-
żących drogi, inwestycja została 
zakończona w czerwcu, to nowa 
droga asfaltowa wraz z poboczami 
na istniejącej podbudowie. W miej-
scowości Benenard udało się zre-

alizować 586 metrów bieżących 
drogi, w miejscowości Stare Budy 
Radziejowskie odcinek 800 me-
trowy zyskał nową nawierzchnię, 
w miejscowości Adamów Parcel 
położono asfalt na 400 metrowym 
odcinku drogi, w planach remont 
ulicy Głównej w miejscowości Ka-
mionka oraz remont ulicy Żwirowej 
w Budach Mszczonowskich. jn

Szkolenia i zajęcia dla rodzin
Gmina Radziejowice jest jed-

ną z Gmin realizujących projekt ,, 
W rodzinie siła”. W jego ramach 
dzieci uczestniczyły w zajęciach 
artystycznych a rodzice w warsz-
tatach, które prowadził Tomasz 
Szustakiewicz. -Chcę pomóc 
rodzinom pokonywać trudności, 

nawiązywać zdrowe relacje, chcę 
uczyć rodziny jak zachować kom-
promis, wypracować stanowisko 
w sytuacjach kryzysowych jak 
z szacunkiem słuchać siebie i in-
nych- mówi Tomasz Szustakie-
wicz. W sumie w ramach projektu 
odbyło się 16 godzin warsztatów 

dla rodziców oraz 28 godzin za-
jęć dla dzieci, 12 godzin spotkań 
samopomocowych, 30 godzin 
poradnictwa specjalistycznego dla 
rodziców, 12 godzin animacji za-
bawy.  Program został dofinanso-
wany ze środków Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Oprócz 

Radziejowic realizowany jest mię-
dzy innymi w Puszczy Mariańskiej 
i w Wiskitkach. Jego liderem jest 
Jakub Kamiński ze Stowarzysze-
nia Kuźnia Inicjatyw wiskitki.iorg.  

jn
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Leokadia Duda- najstarsza mieszkanka naszej Gminy

Sołectwa już planują wykorzystanie Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Zmiana przebiegu linii 400kV - 
protesty

Uwaga harmonogram

Uśmiechnięta, pełna energii, 
znana mieszkańcom Korytowa- 
Leokadia Duda- ma skończone 97 
lat i jest najstarszą mieszkanką na-
szej Gminy. Pani Leokadia niemal 
całe życie mieszkała w centrum 
Korytowa. Jest lubianą i życzliwą 
osobą, mąż Pani Leokadii zmarł 
w 2000 roku. Dziś dzięki stara-
niom Sołtysa Zdzisława Madej-
czyka Pani Duda mieszka w Domu 
Pomocy Społecznej w Żyrardo-
wie. To miejsce spokojnie, Pani 

Leokadia ma opiekę- mówi Soł-
tys Korytowa. Pani Leokadia jest 
bardzo uprzejmą, otwartą osobą, 
ma dużo energii i już myśli by ją 
jakoś spożytkować. Jak sama 
mówi nie miała łatwego życia, 
ciągle zapracowana, dbała o dom. 
Od młodych lat w Gminie Radzie-
jowice, tutaj rodzina mieszkała od 
pokoleń. Pani Leokadia pracowa-
ła w Mszczonowie, Żyrardowie, 
sprzedawała drewno, pracowała 
w polu. Za mąż za Kazimierza 

Dudę wyszła w1956 roku. Mia-
ła rodzeństwo, wielu członków 
rodziny spoczywa na cmentarzu 
w Radziejowicach. - Moje dzieciń-
stwo było trudne, biedne, praco-
wite- mówi nasza bohaterka. Dziś 
Pani Leokadia chwali sobie spokój 
i opiekę jaką ma w nowym domu, 
ma dużo energii, jak mówi w naj-
bliższym czasie chce się wybrać 
na cmentarz do swoich bliskich, 
by posprzątać na ich grobach 
i się pomodlić. Marzy też jeszcze 

o aktywności takiej jak na przykład 
praca w ogródku.  jn

We wrześniu Gmina rozpocznie 
przygotowanie planu finansowego 
na przyszły rok, Sołectwa także 
planują wydatki. Sołectwa: Ku-
klówka Radziejowicka, Krzyżówka, 
Zboiska złożyły zapotrzebowanie. 
Sołectwo Krzyżówka planuje mię-
dzy innymi budowę dróg gmin-
nych we wsi Krzyżówka, Sołectwo 
Kuklówka Radziejowicka planuje 
utwardzenie ulicy, zainstalowanie 
tablicy informacyjnej ale chce też 
dofinansować OSP i Szkołę Pod-
stawową. W planach Sołectwa 
Zboiska między innymi: poprawa 
stanu nawierzchni ulicy Bocianiej, 

w planach poprawa oświetlenia, 
Sołectwo zwraca też uwagę na 
konieczność działań mających na 
celu odstraszanie lub odławianie 
czy odstrzał dzików, które bardzo 
niszczą gospodarstwa na tym 
terenie. Sołectwa naszej Gminy 
są bardzo dobrze zorganizowane 
i przedsiębiorcze. Sołectwo Tar-
tak Brzózki właśnie na otrzymanej 
gminnej działce montuje altanę. 

jn

Odbyły się kolejne protesty mię-
dzy innymi mieszkańców Kuklówki 
przeciwko ogłoszonej trasie prze-
biegu linii 400kV. Wszystko po tym 
jak PSE poinformowało o zmianie 
przebiegu linii 400 kV. Wedle ko-
munikatu z trasy niedawno wy-
branej po tak zwanej analizie wie-
lokryterialnej przez między innymi 
Mszczonów, Gminy: Radziejowi-
ce, Wiskitki zmieniono na trasę 
przebiegu przez między innymi: 
Żabią Wolę, Kuklówkę Zarzeczną, 
Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki- 
wylicza Jacek Krawczyński szef 
grupy roboczej zajmującej się 
400 kV na terenie naszej Gminy. 
Ostatnie protesty miały miejsce 
28 sierpnia. Mieszkańcy Mazow-
sza zapowiadają kolejne blokady 
i znacznie drastyczniejsze akcje 

protestacyjne. Będą wysypywać 
jabłka na drogach oraz blokować 
trasy ciągnikami -mówi Marcin 
Tobera przedstawiciel protestu-
jących. Samorządowcy Gminy 
Radziejowice nie akceptują żad-
nego przebiegu przez teren Gminy 
Radziejowice, zarówno krajową 
50 -tką jak i w wersji zmienionej. 
Inwestycja ingeruje w naturalne 
piękno turystyczno- mieszkanio-
wej Gminy. Fot. Dzięki uprzejmości 
protestujących. jn

Harmonogram odczytu wodo-
mierzy zużytej wody i odprowa-
dzania ścieków

Korytów, Korytów A, Tartak 
Brzózki, Radziejowice- data spisu-
1-15 IX, 15-30-XI,28 XII-05I.

Monitoring poprawia 
bezpieczeństwo

Na terenie naszej Gminy instalo-
wane są kamery monitoringu. Czuj-
ne oko kamer pomaga zachować 
bezpieczeństwo w pobliżu Urzędu 
Gminy, Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i Gimnazjum ale też 
na terenie Gminnego Centrum Kul-
tury Powozownia. Obraz z kamer 
jest rejestrowany i pozostaje w ar-
chiwum, całość obsługuje Justyna 
Klimaszewska z UG Radziejowice. 
Kolejne kamery będą się pojawiały 
w naszej Gminie- mówiła Wójt Ur-
szula Ciężka podczas uroczystości 

strażackiej w Korytowie. Dzięki 
kamerom zniszczone przez grupkę 
ludzi znaki drogowe zostały przez 
tych co zawinili naprawione- doda-
ła Pani Wójt. jn
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Zbliża się wrześniowe Święto Szarlotki - 18 września

Strażacy interweniowali

Plan zajęć GCK Powozownia w Radziejowicach, rok szkolny 2016/2017

Święto Szarlotki to tradycyjna 
impreza Lokalnej Grupy Działania 
Ziemia Chełmońskiego. W ramach 
LGD współpracuje 10 gmin (w tym 
Gmina Radziejowice), święto od-
będzie się na terenie Domu Kultury 
w Żabiej Woli. Zaplanowane są 
konkursy kulinarne ale też zbiera-
ne będą pieniądze, które posłużą 
żabiowolskim bezdomnym zwie-
rzętom- mówi Prezes LGD Magda 

Podsiadły.18 września odbędzie 
się dziewiąta edycja imprezy. 
W programie dwa konkursy na naj-
smaczniejszą szarlotkę i małe co 
nieco z jabłuszka. Oficjalne otwar-
cie spotkania godzina 14.00. Poza 
konkursami na scenie występy dla 
dzieci, dla dorosłych, jazz dance, 
jazz zabawa. W tym roku rowerami 
na święto szarlotki przybędą miło-
śnicy jednośladów z mszczonow-

skich Term oraz z Podkowy Leśnej. 
Impreza potrwa do godziny 19.00. 
Oczywiście nie zabraknie stoisk 
wytwórców i prezentacji projek-
tów, na które udało się pozyskać 
pieniądze w ramach FIO Mazow-
sze Lokalnie.  Będzie też kawiaren-
ka pod jabłonką, loteria fantowa. 
Uwaga dla uczestników konkursu 
kulinarnego, szarlotki można przy-
nosić od godziny 11.30.  jn

W piątek 26 sierpnia 2016 r. ok. 
17:40 do stanowiska kierowania 
wpłynęło zgłoszenie o wypadku 
drogowym na trasie DK 50 w miej-
scowości Słabomierz. W zdarze-
niu brały udział dwa samochody 
osobowe. Ranną trzynastolatkę 
śmigłowiec LPR przetransporto-
wał do szpitala. Strażacy zabezpie-
czyli miejsce wypadku i miejsce 
lądowania śmigłowca, zakręcili 
zawór instalacji LPG oraz odłączyli 

akumulator. W ponad trzygodzin-
nej akcji brało udział 17 strażaków 
z JRG Żyrardów, OSP Mszczo-
nów i OSP Korytów. W niedzielę 
28 sierpnia 2016 r. ok. g. 10:15 
doszło do wypadku drogowego 
na obwodnicy Żyrardowa przed 
rondem w Wiskitkach. Samochód 
osobowy Chrysler Voyager którym 
podróżowały cztery osoby dorosłe 
i troje dzieci uderzył w tył Mitsubi-
shi. Ranna została jedna pasażer-

ka voyagera i kierowca Mitsubishi, 
którego strażacy wydobyli z pojaz-
du przy użyciu narzędzi hydraulicz-
nych. Po zakończeniu działań pro-
wadzonych przez policję usunięto 
rozlany olej i płyny eksploatacyjne 
z jezdni. Działania 11 strażaków 
z JRG Żyrardów i OSP Wiskitki 
trwały 4,5 godziny. Tego samego 
dnia o godz. 19:25 do stanowiska 
kierowania w Żyrardowie wpłynęło 
zgłoszenie o zatonięciu mężczyzny 

na stawie św. Anny w Zbiroży. Do 
działań wyjechał zastęp z JRG Ży-
rardów oraz OSP Mszczonów z ka-
tamaranem. Po niespełna godzinie 
od zgłoszenia strażacy wyłowili 
mężczyznę. Będący na miejscu le-
karz stwierdził zgon. W działaniach 
brało udział 20 strażaków z JRG 
Żyrardów, JRG Grodzisk Maz, OSP 
Mszczonów, OSP Skuły.

Piotr Grzelecki, PSP Żyrardów



www.radziejowice.pl 7

Szkoły w nowej szacie powitały 
uczniów

Wygaszanie gimnazjów - nowości 
w edukacji

Więcej W-F-u w pierwszych 
klasach podstawówki

Okres wakacji to czas odświe-
żania, remontów w placówkach 
oświatowych. Szkoły naszej Gmi-
ny także zostały przygotowane do 
przyjęcia uczniów, są wysprząta-
ne i świeże. Dla przedszkolaków 
zostały przygotowane dodatkowe 
klasy w budynku Gimnazjum, 
w Korytowie kilka sal lekcyjnych 
przeszło metamorfozę, podobnie 
korytarz, podłoga, która zosta-
ła wycyklinowana. Remont miał 
miejsce w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Radziejowicach, tutaj 
prowadzona była termomoderni-

zacja. Na dzieci uczęszczające do 
Szkoły Podstawowej w Kuklówce 
czekał wyremontowany korytarz 
wraz z salą gimnastyczną, gdzie 
podłoga została nieco poprawio-
na. jn

Wiele nowości czeka na dzieci 
w nowym roku szkolnym. Jedną 
z nich jest brak egzaminów po 
szóstej klasie, zniesiony został 
obowiązek szkolny dla sześciolat-
ków, jedną z głównych zmian jest 
tak zwane wygaszanie gimnazjów. 
Co oznacza, że uczniowie będą się 
uczyli w 8- klasowej podstawówce 
i czteroletnim liceum lub 5- letnim 
technikum. Szefowa Ministerstwa 
Edukacji Narodowej  informuje, że 
od 2017 roku będzie obowiązy-
wała 8-letnia szkoła powszechna, 
4-letnie liceum oraz szkoła bran-

żowa, zamiast zawodówki. Nowy 
system stworzą: - 8-letnia szko-
ła powszechna, w tym 4-letnia 
edukacja wczesnoszkolna oraz 
4-letnia klasa na poziomie gim-
nazjalnym. Powrót do 4-letniego 
liceum to odstąpienie od formy LO, 
które, zdaniem MEN, były kursami 
przygotowawczymi do egzami-
nu maturalnego. Nowa struktura 
szkolnictwa w pełni będzie funk-
cjonować dopiero od roku szkol-
nego 2022/2023. 

oprac. jn

,,Mały mistrz” to program Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki- reali-
zowany w naszej Gminie. Szkoły 
podstawowe naszej Gminy zakwa-
lifikowały się do tego projektu re-
alizowanego w ramach programu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
pod nazwą ,,Sport wszystkich 
dzieci”. Program skierowany jest 
do uczniów klas pierwszych szkół 
podstawowych. W jego ramach 
dzieci będą miały dodatkowe za-
jęcia Wychowania Fizycznego. 

Każda szkoła otrzyma też sprzęt 
do zajęć o wartości blisko 1500 
złotych. Sprzęt trafił do placówek 
5 września. Nauczyciele będą 
mogli dodatkowo brać udział 
w konferencjach metodycznych. 
W ramach projektu Gmina Ra-
dziejowice zadeklarowała zapłacić 
za jedną godzinę  W-F-u dodat-
kowo w tygodniu w każdej klasie 
pierwszej- informuje Beata Kalina 
Dyrektor radziejowickiej oświaty.  

 jn

Przystanek w ogródku
Mieszkańcy Korytowa mają wy-

jątkowo estetyczny przystanek au-
tobusowy. Jest tam zawsze czysto, 
latem i wiosną kwitną kwiaty, ro-

sną krzewy. Wszystko to wygląda 
bardzo zachęcająco, jest uporząd-
kowane- to zasługa dwóch rodzin, 
Państwa Marosek i Państwa Sała-
chewiczów. Obydwie rodziny dbają 
od lat o to miejsce jestem im za to 
bardzo wdzięczna. To godna zwró-
cenia uwagi postawa wyjątkowych 
osób- mówi Wójt Urszula Ciężka, 
która dla obydwu rodzin przygoto-
wana dyplomy gratulacyjne. Pani 
Elżbieta Sałachewicz przyznaje, że 

zarówno ona jak i jej mąż niemal 
codziennie sprzątają nawet chod-
nik. Mąż rano od porządkowania 
rozpoczyna swój dzień- mówi Pani 
Elżbieta. Pani Hanna Marosek po-
dobnie, jak mówi kwiaty, odnóżki 
przesadza ze swojego ogródka. 
Sama lubi porządek, taki ma na te-
renie swojej posesji, tak samo dba 
o teren przystanku autobusowego. 
Przyznaje, że ludzie też doceniają 
tę dbałość i nie ma wielkiego pro-

blemu z wandalami. W pracach 
pani Hani pomaga także jej mąż. 

 jn

Dożywianie w szkołach
Rodziny, których dochód nie 

przekracza miesięcznie kwoty net-
to 771 złotych na osobę w rodzinie 
mogą składać wnioski o darmo-
we obiady dla dzieci w szkołach. 
Obiady to forma pomocy ciesząca 
się zainteresowaniem, bo ciepły 
posiłek w ciągu dnia dla dorastają-
cego dziecka jest niezwykle istot-
ny. W zeszłym roku z darmowych 

obiadów korzystało blisko 70 dzie-
ci zarówno z przedszkola jak i szkół 
do których uczęszczają na terenie 
naszej i innych gmin. Obiad jest 
porządny, dwudaniowy, jeden to 
szacunkowy koszt 4 złotych- przy-
pomina Monika Karpiniuk Kierow-
nik GOPS w Radziejowicach. 

jn
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Świetlica pod chmurką otwarta w Dniu Sąsiada
Korytowianie mają nowe miej-

sce spotkań. Za remizą strażacką 
powstała świetlica pod chmurką. 

Jej otwarcie nastąpiło podczas 
dorocznego Święta Sąsiada. To 
festyn podwójny bo tego dnia jed-
nostka OSP Korytów wzbogaciła 
się o nowy sprzęt. Świetlica zaś 
to elegancka wiata, która ma słu-
żyć ludziom do organizacji imprez. 
Pierwsza inauguracyjna była bar-
dzo udana, połączona z grillowa-
niem, poczęstunkiem ale też inny-
mi atrakcjami. Wszystko to dzięki 
zaangażowaniu wielu ludzi z do-
brymi pomysłami oraz kompetent-
nych urzędników, którzy pomogli 
pozyskać pieniądze na wyposaże-
nie straży i świetlicy pod chmurką.  
By taka świetlica mogła powstać 
mieszkańcy utworzyli grupę „Bo 
jak nie my to kto? Wspólnie dla 
Korytowa”. W skład grupy weszli:  
Paulina Partyka, Paulina Grygiel 
oraz Marcin Kurowski,w napisaniu 
wniosku pomogły Wioletta Mice-
wicz i Justyna Klimaszewska z UG. 
Jak się okazuje jest co świętować, 
grupa na realizację pomysłu otrzy-
mała pięć tysięcy złotych ze środ-
ków Programu „Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich – Mazowsze Lokal-
nie” realizowanego przez Fundację 
„Fundusz Współpracy”, Stowarzy-
szenie BORIS oraz Stowarzysze-
nie Europa i My”. Realizację tego 
zadania dzielnie wspierali też: Da-
mian Wasik, Ryszard Minich, Ra-
dosław Minich, pomogły Sołectwa 
Korytów A i Korytów. -Dziękuję 
wszystkim za włożoną pracę- mó-
wił Prezes OSP Korytów Tomasz 
Rokwisz. Wspólnie z Wójt Gminy 
Urszulą Ciężka oraz Radnym Ma-
zowsza  Adamem Orlińskim prze-
cięli wstęgę pod powstałą świe-

tlicą pod chmurką i tym samym 
oficjalnie inwestycja została odda-
na do użytku mieszkańcom. To nie 
wszystko, Święto Sąsiada to też 
prezentacja i przekazanie nowego 
sprzętu dla OSP Korytów. Jednost-
ka wzbogaciła się o zestaw narzę-
dzi do ratownictwa technicznego, 
szczególnym zaangażowaniem 
w dostarczeniu sprzętu wykazał 
się Damian Wasik, który otrzymał 
specjalne podziękowanie. Zakup 
narzędzi to wspólny wysiłek. Pie-
niądze na zakup pochodziły z bu-
dżetu Gminy, z budżetów Sołectwa 
Korytów i Korytów A, z budżetu 
OSP to też dofinansowanie z WFO-
ŚiGW w Warszawie-  25000,00 
złotych oraz dofinansowanie ze 
środków  ze środków Wojewódz-
twa Mazowieckiego 19900,00 zło-
tych. Dzięki wspólnym wysiłkom 
Gmina zakupiła sprzęt o wartości 
81100,00 złotych. -Jest mi nie-
zmiernie miło brać udział w tego 
typu przedsięwzięciach, które po-
kazują jak ważna jest współpraca 
między mieszkańcami lokalnej 
społeczności- mówiła Wójt Gmi-
ny Radziejowice Urszula Ciężka. 
Po części oficjalnej wszyscy bie-
siadowali przy dźwiękach muzyki 
w wykonaniu Andrzeja Dwornika 
i pysznym poczęstunku. Udział 
w spotkaniu wzięli między innymi 
Wójt Radziejowic Urszula Ciężka, 
Krystyna Skoneczna Przewodni-
cząca Rady Gminy Radziejowice, 
Radny Mazowsza Adam Orliński, 
Radny Powiatu Żyrardowskiego 
Grzegorz Kłosowski, Sekretarz 
Wioletta Micewicz, Justyna Kli-
maszewska z UG, Sołtys Krystyna 

Sęk oraz z Rady Sołeckiej Anna 
Skolkowska, Tomasz Makowski 
z firmy Delta Service. jn
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Dowóz dzieci

Wyposażenie gabinetów gminnych 
szkół

Pomoc prawna w naszej Gminie

Złóż wniosek o wyprawkę 
Już wiadomo, że do końca 

grudnia tego roku dowozem dzieci 
do szkół Gminy Radziejowice zaj-
mie się firma z Tomaszowa Mazo-
wieckiego, która wygrała przetarg. 
W tym roku dowozy zostały roz-
szerzone o miejscowość Zazdrość 
(w stosunku do uczniów Gimna-
zjum). Przetarg mimo większej 
liczby kilometrów wypadł taniej- 
informuje Beata Kalina szefowa 
radziejowickiej oświaty. Najwcze-
śniej bo o godzinie 6.50 bus wy-

jeżdża z miejscowości Zazdrość, 
o 7.05 ze Zboisk, o godzinie 7.05 
rusza autobus z Korytowa. Najpóź-
niejszy powrót to godzina 15.20, 
kurs spod Gimnazjum.  jn

20 tysięcy złotych- to kwota 
jaką pozyskała Gmina Radziejo-
wice na wyposażenie gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej, pomocy 
przedlekarskiej w lokalnych szko-
łach. Dzięki tym środkom uda się 

zakupić między innymi ciśnienio-
mierze, termometry, wagi, meble. 
W każdej szkole uczeń może liczyć 
na pomoc w razie sytuacji awa-
ryjnej, nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia. jn

Przypominamy, że zgodnie 
z przepisami prawa w naszej Gmi-
nie dostępna jest pomoc prawna 
dla mieszkańców. We wtorki w go-
dzinach 8.00-12.00 i w czwartki 
w godzinach 11.45- 15.45 w UG 
dyżuruje prawnik. Z pomocy mogą 
skorzystać osoby uprawnione do 
niej. Jak mówi Jakub Dzikowski 
ludzie przychodzą w różnych spra-
wach zwykle rodzinnych, dotyczą-
cych alimentacji i ostatnio nawet 
programu „Rodzina 500 plus”. Na 
spotkanie warto zabrać ze sobą 
dokumenty dotyczące interesują-
cego nas zagadnienia. Prawnik dy-

żurujący w Urzędzie Gminy w ra-
mach bezpłatnej pomocy prawnej 
nie może reprezentować osób 
korzystających z tego wsparcia 
w sądzie, może jednak napisać 
wniosek o pełnomocnictwo.  jn

Można jeszcze składać wnioski 
i wyprawkę szkolną, przyjmowane 
są w Zespole ds. Oświaty, Kultu-
ry i Sportu w Radziejowicach. Do 
wniosku należy dołączyć aktualne 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

Pomoc w zakupie podręczników 
i materiałów dydaktycznych przy-
sługuje uczniom niepełnospraw-
nym:
1. słabowidzącym,
2. niesłyszącym,
3. słabosłyszącym,
4. z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym,

6. z niepełnosprawnością rucho-
wą, w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wyżej wy-
mieniona, posiadającym orze-
czenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, uczęszczającym 

w roku szkolnym
2016/2017 do szkół dla dzie-

ci i młodzieży do: klasy VI szkoły 
podstawowej, klasy III gimnazjum, 
lub szkoły ponadgimnazjalnej: 
zasadniczej szkoły zawodowej, 
liceum ogólnokształcącego, 
technikum lub szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy dla 
uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi. 
W przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawno-
ściami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedna z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, uczęszczających 
w roku szkolnym 2016/2017 do 
szkół dla dzieci i młodzieży do: 
klas I-III i VI szkoły podstawowej, 
klasy III gimnazjum lub szkoły po-
nadgimnazjalnej dofinansowanie 
obejmuje również zakup materia-
łów edukacyjnych. 

Przedszkolaki ruszyły po wiedzę
Dla nowych przedszkolaków 

dni: 24,25,26 sierpnia były nie-
zwykle ważne. To bowiem spotka-
nia adaptacyjne, podczas których 
dzieci rozpoczynające naukę mo-
gły poznać rówieśników oraz swo-
je nauczycielki. To stres nie tylko 
dla najmłodszych ale też dla rodzi-
ców, którzy dzielne przypatrywali 
się swoim pociechom. Dzieci jak 
się wydaje były mile zaskoczone 
wizytą w Przedszkolu. Bawiły się, 
rozmawiały. W tym roku szkolnym 
przybyło 30 nowych przedszkola-
ków- mówi Dyrektor Małgorzata 
Wojnarowicz. Zajęcia odbywają 
się w budynku Przedszkola ale też 
w wygospodarowanych klasach 

w budynku Gimnazjum. Przed-
szkole przyjmuje dzieci od trzecie-
go roku życia. Przypominamy, że 
rodzice nie płacą za przebywanie 
w Przedszkolu malucha w godzi-
nach od 9.00 do 14.00, później 
już każda godzina kosztuje jedną 
złotówkę. Koszt dziennego wyży-
wienia to 6 złotych.  jn
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Biblioteka ma nowe logo

Barwne wakacje z Biblioteką

Piosenka o naszej bibliotece

W związku z osobą Patrona, 
Biblioteka Gminna ma nowe logo. 
Do jego stworzenia wykorzystano 
zdjęcie Jana Pawła II wykonane 
przez Grzegorza Gałązkę. Zdjęcie 
przedstawia Papieża odpoczywa-
jącego na ławce, obok leżą książki. 
-To idealne rozwiązanie dla naszej 
Biblioteki. Papież jest uśmiechnię-

ty, a czytanie i wiedza wynikająca 
z czytania książek zawsze były 
ważne w jego życiu – mówią bi-
bliotekarki. Autor zdjęcia udzielił 
Bibliotece zgody na wykorzysta-
nie jego zdjęcia na potrzeby loga. 
Nowe logo z wykorzystaniem 
zdjęcia Grzegorza Gałązki wyko-
nała miejscowa artystka plastyk, 

Hanna Gancarczyk. Kolor loga, 
biała postać Papieża na czerwo-
nym tle ma nawiązywać do barw 
narodowych. Biblioteka ma też 
nowy szyld przed wejściem,dzięki 
uprzejmości Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury ”Powozownia”. 
Zapraszamy do odwiedzenia bi-
blioteki.  BD

Biblioteka w Radziejowicach to 
miejsce pełne ciekawych propo-
zycji. Przekonać się o tym mogli 
najmłodsi, biorący udział w wa-
kacjach z Biblioteką. Placówka 
zaproponowała warsztaty literac-
kie z Edytą i Robertem Zarębski-
mi. Edyta Zarębska jest pisarską 
i ilustratorką, Robert Zarębski jest 
kompozytorem. Dzięki współpra-
cy  z artystami dzieci stworzyły 
piosenkę o Bibliotece, której słowa 
znajdziecie poniżej. Najmłodsi sko-

rzystali też z propozycji wycieczki, 
wybrali się do Janowca, by zwie-
dzić Magiczne Ogrody, w sumie 
na wycieczkę pojechało 46 osób. 
To prawdziwa bajkowa kraina, 
pełna atrakcji. Dzieci jeździły ko-
lejką, cały dzień spędziły bawiąc 
się i podziwiając to miejsce- mówi 
Kierownik Biblioteki Barbara Dra-
niak. Podczas zajęć wakacyjnych 
w Bibliotece najmłodsi uczyli się 
między innymi wykonywać szma-
ciane maskotki, ramki z kartonu 
na wakacyjne zdjęcia, biżuterię. 
Biblioteka okazała się także dosko-
nałym miejscem do nauki tańca, 
oprócz nauki tańca dzieci mogły 
odpowiadać na zagadki muzycz-
ne. Placówka to też miejsce inspi-
racji, właśnie został rozstrzygnięty 
konkurs fotograficzny ,,Nasza 
Gmina super miejsce na waka-
cje”. W tym konkursie bezkonku-

rencyjne okazało się rodzeństwo 
Wiktoria i Bartłomiej Rypkowscy. 
Zwycięskie prace można oglądać 
w placówce, przedstawiają arty-
styczne spojrzenie na Gminę, na 
miejsca z których Radziejowice 
słyną, jak teren Pałacu. Zdjęcia 
są przemyślane i technicznie bez 
zarzutu. Warto je zobaczyć. Te 

wszystkie atrakcje Biblioteki, ich 
różnorodność powoduje, że Biblio-
tece przybywa czytelników, ludzi, 
którzy chcą korzystać z nowych, 
ciekawych propozycji. 

jn fot. dzięki uprzejmości GBP 
w Radziejowicach

(słowa: Edyta i Robert Zarębscy oraz Laura, Marcel, Mikołaj, Kornelia, 
muzyka: Robert Zarębski)

Gdzieś pod chmurami ktoś sobie lata
Wzrokiem ogarnia dużą część świata
A tam na dole lśni coś z daleka
To Radziejowice są i biblioteka.
W zielonym parku daszek się czerwieni
Patrzą ludzie w niebo wielce zadziwieni
Jedni też by chcieli tak sobie polatać
Drudzy jednak wolą o lataniu czytać.
Ref.
Od tak wielu lat wciąż nic się nie zmienia
Czytanie pomaga nam spełniać marzenia.
Od tak wielu lat gdy chcesz ruszyć w drogę
Zapytaj się książki czy Ci w tym pomoże…
To tej biblioteki pod daszkiem czerwonym
Pełnej takich książek, Papież jest patronem
Bardzo kochał książki gdy był chłopcem małym
Wyrósł z niego Wielki Człowiek
Obleciał świat cały… 
Ref.
Od tak wielu lat wciąż nic się nie zmienia…
Bo dzięki czytaniu wiedział wiele rzeczy
Umiał być Papieżem i dobrym człowiekiem
Czytać książki dobra rzecz ,czytaj zawsze kiedy chcesz
Ref.
Od tak wielu lat wciąż nic się nie zmienia…
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Odpust i Dzień Rodziny w Kuklówce
ciąg dalszy ze str. nr 1

Przepiękny dzień, doskonała 
pogoda, coś dla ducha i ciała, to 
wszystko czekało na uczestników 
Odpustu i Dnia Rodziny w Kuklów-
ce. Tradycyjnie spotkanie rozpo-
częła Msza Święta w samo połu-
dnie, po której odbyła się procesja 
a następnie piknik rodzinny. Nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci. Przy-
były całe rodziny, sponsorzy i sa-
morządowcy wśród nich Starosta 
Żyrardowski Wojciech Szustakie-
wicz, Wójt Radziejowic Urszula 
Ciężka, Sekretarz Urzędu Miejskie-
go w Grodzisku Mazowieckim Ma-
ria Grabowska, Dyrektor SP w Ku-
klówce Irena Skowrońska, Joanna 
Zawadzka- Mróz Prezes Stowarzy-
szenia Nasza Kuklówka. Zabawa 
okraszona była zaproszeniem na 
poczęstunek, ze sceny rozbrzmie-
wały dźwięki muzyki. Parafia pod 
wezwaniem Matki Boskiej Często-
chowskiej w Kuklówce to ważne 
miejsce w życiu mieszkańców. 
Przypomnijmy jej historię. Wiosną 
1950, na spotkaniu mieszkańców 
Kuklówki i Makówki, zrodził się 
pomysł, aby Msza Święta nie-
dzielna była odprawiana w remizie 
strażackiej ze względu na zna-
czącą odległość od najbliższych 
kościołów i trudności w komu-
nikacji. Jednocześnie dojrzewała 
koncepcja budowy świątyni. Plac 
pod jej budowę ofiarowali małżon-
kowie - Bronisław i Anna Pindor. 
Pierwszy budynek kościelny, to 
drewniany barak .Uzyskanie zgody 
na jego budowę było owocem sta-
rań wikariusza z Parafii Św. Anny 
w Grodzisku Maz., Ks. Józefa Ja-
mińskiego, który za gorliwą pracę 
duszpasterską przy organizowaniu 
Parafii, był prześladowany i trzy 
lata więziony przez ówczesne wła-
dze komunistyczne, co przypłacił 
utratą zdrowia.
Ważne daty w życiu Parafii:
- 04.10.1952 - Erygowanie Parafii 

przez J.E. Ks. Stefana Wyszyń-

skiego Prymasa Polski.
- 19.10.1952 - uroczyste odczy-

tanie Dekretu Erygującego Pa-
rafię p.w. Matki Boskiej Często-
chowskiej w Kuklówce.

Poszczególni Proboszczowie 
troszczyli się zarówno o rozwój 
duchowy jak i materialny Ko-
ścioła lokalnego.
- 1952-1960.01 - Ks. Stanisław 

Urbańczyk
- 18.08.1957 - poświęce-

nie cmentarza grzebalnego 
usytuowanego na polu po-
darowanym przez rodziny 
Nowaków, Maciejewskich
i Perzynów.

- 1960.03-1960.08 - Ks. Marian 
Kalinowski

- 1960.08-1965 - Ks. Zdzisław 
Krzymowski

- 1963 - oddanie do użytku ple-
banii z częścią wydzieloną na 
kancelarię parafialną

- 1965-1972 - Ks. Antonii Misztal
Upiększanie świątyni
- 1972-1976 - Ks. Józef Pieńkow-

ski
Kontynuowanie prac przy wy-
stroju kościoła.
- 1976-1997 - Ks. Czesław 

Zdziarski
- 1977 - powstanie parafialnej 

Wspólnoty Ruchu Światło -Ży-
cie

- 01.04.1978 - rozpoczęcie bu-
dowy nowego kościoła para-
fialnego

- 01.07.1984 - poświęcenie świą-
tyni i dzwonu przez J.Em. Ks. 
Kardynała Józefa Glempa

- 27.06.1989 - pożar dachu nad 
zakrystią, remont trwał dwa 
lata

- Lata dziewięćdziesiąte - mo-
dernizacja terenu przy kościele 
i wokół plebanii.

- czerwiec 1997 – Ks. Czesław 
Zdziarski przeszedł na emery-
turę pozostając w Parafii jako 
rezydent.

Za ofiarną posługę kapłańską 

otrzymał przywilej noszenia ro-
kiety i mantoletu (godność ka-
nonika).
- 1997-2001 - Ks. Eugeniusz 

Przybyłowski
- Generalny remont plebanii, 

utworzenie parkingu, ufundo-
wanie stacji Drogi Krzyżowej, 
budowa kaplicy cmentarnej.

- 2001-2004 - Ks. Andrzej Wie-
czorek

- Przygotowanie Parafii do kon-
sekracji kościoła na 50-lecie 
Parafii

- Upiększenie świątyni przez nowy 
wystrój prezbiterium, marmu-
rowe stałe ołtarze, ambonkę, 
chrzcielnicę i posadzkę oraz 
schody wejściowe.

- I Festiwal Młodych
- 03.11.2002 - konsekracja ko-

ścioła parafialnego przez J. Em. 
Ks. Kardynała Józefa Glempa

- 2003-2004 – zawiązanie para-
fialnego koła Caritas i muzycz-
nego zespołu Koinonia

- 2004-2009 – Ks. Zygmunt Nie-
węgłowski

- Upiększanie wnętrza kościo-
ła, projekt witraży i częścio-
we ich wykonanie, zamon-
towanie mechanicznych 
organów piszczałkowych
i nowe inicjatywy duszpaster-
skie.

- 2007-2009 – pomoc duszpa-
sterska wikariusza Ks. Zdzisła-
wa Jasińskiego

- Od czerwca 2009 Ks. Andrzej 
Sadowski

- lipiec 2009 - sprowadzenie reli-
kwii Św. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego Wyznawcy Arcybi-
skupa Warszawskiego

- czerwiec 2010 - sprowadzenie 
relikwii Bł. Jerzego Popiełuszki 
Kapłana i Męczennika

- 2011.08-2012.08 – do pracy 
duszpasterskiej jako wikariusz 
zostaje skierowany Ks. Józef 
Stachera

- 2012.05.20 - uroczystość 50 

lecia święceń kapłańskich Ks. 
kanonika Czesława Zdziarskie-
go

- 2012.06.24 - dekretem Ks. Ka-
zimierza Kardynała Nycza ery-
gującym parafię p. w. Błogosła-
wionej Matki Teresy z Kalkuty 
w Adamowiźnie wydziela na na 
jej rzecz część wioski Mości-
ska i Osowiec

- 2012.08 -do pracy duszpaster-
skiej jako wikariusz zostaje 
skierowany Ks. Robert Stanicki
2012.11.04 - Uroczystości 60 

lecia Parafii pod przewodnictwem 
Ks. Kazimierza Kardynała Nycza, 
oraz przekazanie w darze przez 
o. Ekspedyta Roberta Osiadacza 
z mamą relikwii Bł. Jana Paw-
ła II. Obecnie parafia liczy około 
2500 osób. W jej skład wchodzą 
następujące wioski: Adamów, 
Bieniewiec (część), Budy Grzy-
bek (część), Budy Józefowskie, 
Chawłów, Czarny Las, Janinów 
(część), Kuklówka Radziejowic-
ka, Kuklówka Zarzeczna, Maków-
ka, Mościska (część), Ojcówek, 
Osowiec (część), Wężyk, Wycinki 
Osowskie.

Materiał powstał na podstawie 
informacji z oficjalnej strony 

Parafii w Kuklówce.



www.radziejowice.pl12

Urząd Gminy w Radziejowicach
ul. Kubickiego 10
tel. 46 857-71-71
OSP Radziejowice
tel. 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.Chełmońskiego 6
tel. 22 243-29-82
Muzeum Lwowa i Kresów 
w Kuklówce Radziejowickiej 
ul. Biniszewicze 4
Muzeum można zwiedzać po 
wcześniejszym ustaleniu telefo-
nicznym  numer tel. do Dyrektor 
Muzeum Joanny Aleksandry 
Biniszewskiej: 602 603 588
GOPS w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3, tel. 46 857-71-22
Gminna Biblioteka 
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 6, tel.46 857-71-50
Gminne Centrum Kultury 

Powozownia oraz Świetlica 
Socjo-Terapeutyczna
ul. Sienkiewicza 6, 
tel. 46 856-35-35, 
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. Kubickiego 12, tel. 46 857-71-76
Gimnazjum Publiczne 
w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3a
tel. 46 857-74-03 
Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu
ul. Słoneczna 2, tel. 46 857-71-23
Komisariat Policji w Mszczonowie
ul. Kościuszki 3, 

tel. 46 858-22-63, tel. 46 858-22-66
Dzielnicowy - Sławomir Klucznik
tel. 506 905 720
Poczta Polska Mszczonów 
filia w Radziejowicach
ul. Kubickiego 1, tel. 46- 857-71-69
Gabinet Stomatologiczny 
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2, tel.505 59 80 30
Szpital w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 30, 
tel. 46 855-20-11
Komenda Powiatowa Policji 
w Żyrardowie
ul. Chopina 4, tel. 46 858-21-00
Powiatowy Urząd Pracy 
w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45, 
tel. 46 855-38-12
Weterynaria ,,Pod Lipą”
gabinet weterynaryjny
tel. 506-170-277
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
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

Święto Chleba 2016
zdjęcia dzięki uprzejmości UG w Radziejowicach


