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Prace nad projektem rewitalizacji
W Gminie Radziejowice trwają
prace nad projektem rewitalizacji,
jest to początek dłuższego procesu. Opracowanie dokumentu ma
dać w przyszłości większe szanse
na zdobycie pieniędzy z zewnątrz
na inwestycje. Rewitalizacja obok
strategii to jeden z najważniejszych
dokumentów dotyczących kierunku
rozwoju Gminy. Pierwsze spotkania dotyczące wdrażania projektu
odbyły się w maju tego roku a podczas Święta Chleba ustawione zostało specjalne stoisko informacyjne dla mieszkańców. W listopadzie
zaś pojawiły się informacje, które
spowodowały ,że Przewodnicząca Rady Gminy zwołała wspólne
obrady Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego, Budżetu, Mienia Komunalnego, Rozwoju Gospodarczego na temat rewitalizacji.
Zaprosiła na nie oprócz Radnych,
Sołtysów także mieszkańców. Pojawiło się bowiem wiele informacji,
które należało wyjaśnić. Spotkanie
było bardzo emocjonujące. Nie
zmienia to faktu, że Gmina w sposób konsekwentny tłumaczy to na

czym polega ten projekt. Dotyczy
on ożywienia zdegradowanych obszarów, które utraciły swoją pierwotną funkcję na skutek kryzysu,
wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Projekt
rewitalizacyjny obejmuje działania
w sferze społecznej, przestrzenno –funkcjonalnej, gospodarczej
i środowiskowej, przyczyniając się
do poprawy jakości życia mieszkańców. Wyznaczenie obszarów
zdegradowanych odbywa się po
przeprowadzeniu
szczegółowej
diagnozy, w której analizie poddawana jest sytuacja społeczna,

Niech te święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu wiele radości,
wspólnie spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery, garść optymizmu, by
nie skończył się przez cały zbliżający się rok. Życzymy abyście Państwo to
Boże Narodzenie spędzili w atmosferze miłości i wzajemnego zrozumienia.
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzą:
Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka,
Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna
Skoneczna wraz z Radnymi, Sołtysi,
pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek administracyjnych.

przestrzenno–funkcjonalna, gospodarcza oraz środowiskowa.
Podczas spotkań z mieszkańcami
urzędnicy podkreślają, że objęcie
obszarem zdegradowanym i rewitalizacji gruntów rolnych mieszkańców nie wpłynie na utratę dopłat.
Ponadto objęcie obszarem rewitalizacji może wpłynąć na wzrost
atrakcyjności inwestycyjnej a tym
samym na wzrost wartości nieruchomości. Rewitalizacja to proces
który ma pomóc, nie zaszkodzićpodkreśla Wójt Radziejowic Urszula Ciężka. – Nikt nikomu nie będzie
podnosił podatków. To nieprawda ,
że Gmina będzie wysiedlała ludzi,
nieprawdą jest też to, że mieszkańcy nie będą mogli na swojej
własności budować budynków.
Decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu wydawana jest w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast
Państwa grunty objęte są miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i nie wymagają
takiej decyzji - dodaje Pani Wójt.
Teraz trwają kolejne konsultacje
z mieszkańcami. Osoby zaintere-

Łukasz Majksner Mistrzem
Polski w Gomoku z naszej
Gminy
Łukasz Majksner z naszej
Gminy został mistrzem Polski w Gomoku indywidualnie
i drużynowo Mistrzem Świata.
Gra którą pasjonuje się Łukasz
Majksner przypomina nieco
szachy. To gra planszowa,
strategiczna. Zwykle na turniejach jeden pojedynek trwa 120
minut. Więcej na ten temat na
stronie numer 9.

Kiermasz Świąteczny
W naszej Gminie już świątecznie, w miniony weekend
odbył się doroczny kiermasz.
Swoje produkty, pyszności
wystawiały szkoły, Sołectwa,
Stowarzyszenia, mieszkańcy.
Można było podziwiać rękodzieło i występy sceniczne.
Więcej na ten temat na stronie
numer 4.
sowane tematyką objętą zakresem
konsultacji mogą składać uwagi
w terminie od 30.11.2016 roku do
29.12.2016 roku w formie papierowej w Sekretariacie UG w Radziejowicach lub elektronicznej na
adres urzad@radziejowice.pl.
Oprac. Justyna Napierała

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada- Narodowe Święto
Niepodległości. Obchodzone dla

upamiętnienia odzyskania przez
Polskę Niepodległości w 1918, po
123 latach zaborów. To wyjątkowy
dzień, w naszej Gminie odbyła się
patriotyczna uroczystość, którą
rozpoczęła Msza Święta w intencji
Ojczyzny. - Polecajmy w modlitwie
bohaterów- mówił Ksiądz Waldemar Okurowski. Młodzież z radziejowickiej podstawówki swoim

występem przypomniała polską
historię.- Wolność nie jest nam
dana raz na zawsze, musimy ja
pielęgnować, musimy pielęgnować
wzajemne relacje. Patriotyzm lokalny jest pierwszym etapem do tego
abyśmy zadbali o Polskę- mówiła
Wójt Radziejowic Urszula Ciężka.
Pani Wójt podziękowała wszystkim
za obecność, uczniom, nauczy-

cielom, mieszkańcom, strażakom,
PSL-owi, Staroście Żyrardowskiemu Wojciechowi Szustakiewiczowi,
Księdzu Proboszczowi. Na koniec
Starosta Żyrardowski zaapelował
o to byśmy się szanowali, dbali
o siebie i pielęgnowali relacje. jn
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu gazety ,,Nasza gmina Radziejowice”. Ostatni miesiąc Drodzy Państwo upłynął nam pod znakiem
rewitalizacji, dyskusji na ten temat. Od razu
chcę Państwa zapewnić ,że ten dokument jest
uchwalany po to byśmy mieli większe szanse
na rozwój, na pozyskiwanie pieniędzy z ze-

wnątrz na nasze inwestycje. Nikt nikomu nie
chce podnosić podatków, wszyscy jesteśmy
społecznością tej Gminy i sobie pomagamy
a nie szkodzimy, broń Boże nikt, nikogo nie
będzie wysiedlał- to jakieś wierutne nieporozumienie. Dlatego apeluję nie wierzcie informacjom, które wprowadzają w błąd. Jeśli ktoś ma
jakieś pytania, zawsze zapraszamy do Urzędu
Gminy, chętnie z Państwem porozmawiamy.
Teraz odbywają się konsultacje społeczne,
możecie Państwo składać swoje wnioski. To
co mówicie jest dla nas ważne. Możecie czuć
się bezpiecznie w naszej Gminie, inne samorządy podobnie jak my także opracowują programy rewitalizacji, bo to ważne dokumenty.
Chcemy być Gminą nowoczesną, rozwijającą
się dlatego konsekwentnie idziemy tą drogą.
W Urzędzie Gminy mamy profesjonalnych pra-

cowników, którzy są kreatywni, wykształceni
i mądrzy, swoją wiedzę w najlepszy sposób
wykorzystują. W tym numerze gazety powrócimy też do święta 11 listopada, bardzo dziękuję
dzieciom, uczniom Szkoły Podstawowej w Radziejowicach za piękny występ. W tym wydaniu
o kiermaszu świątecznym ale też o koncercie
dla Matki Ziemi, możliwościach dla przedsiębiorców, jakie daje wsparcie LGD Ziemia Chełmońskiego, jesteśmy dumni z Jakuba Papugi
i Łukasza Majksnera, dziękuję też za piękny
Memoriał dla Świętej Pamięci Tadeusz Kłucińskiego. Na koniec życzę Państwu radosnych,
zdrowych, pięknych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku.
Serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Memoriał dla Świętej Pamięci Tadeusza Kłucińskiego
To już siedem lat jak nie ma
wśród nas Tadeusza Kłucińskiego
byłego Wójta Gminy Radziejowice. Wójt zmarł nagle w listopadzie
2009 roku, w wieku zaledwie 63
lat. Dla wszystkich był to szok. Po
śmierci Wójta samorząd, mieszkańcy, rodzina zdecydowali, że co
roku będzie się odbywał Memoriał
poświęcony właśnie Tadeuszowi
Kłucińskiemu. Taka chwila wspomnień, refleksji ale też sportowa
rywalizacja. W tym roku rywalizowało 11 drużyn. Grali systemem
każdy z każdym w dwóch grupach.
Zawodnikom kibicowali między

innymi: córka Iwona Kłucińska,
siostra Wanda Zielińska z mężem
Henrykiem, Wójt Urszula Ciężka,
Krystyna Skoneczna Przewodnicząca RG, Radna Grażyna Jabłońska, zastępca Przewodniczącego
RG Jacek Krawczyński, Jacenty
Suzdorf, Beata Kalina z radziejowickiej oświaty i inni. Na początku
wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć nieżyjącego Wójta. A obecna
Wójt Urszula Ciężka przypomniała
,że Tadeusz Kłuciński to był człowiek który wiele dobrego po sobie
pozostawił, chociażby halę sportową, gdzie odbył się Memoriał.
Drużyny grały dzielnie. W konsekwencji: I miejsce zajęła drużyna
DMP Serwis, II miejsce drużyna
Mago, III miejsce drużyna Literpool,
a IV miejsce drużyna firmy Mostva.
Najlepszym bramkarzem został zawodnik z drużyny Mago, najlepszy
zawodnik to gracz z drużyny DMP

Serwis. Na koniec 4 zwycięskie
teamy otrzymały puchary i medale.
Każdy zespół biorący udział w Tur-

nieju otrzymał komplet pamiątkowych medali oraz piłkę.
Oprac. Jn
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Uwaga

Adam Sekściński Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o tym, że każde dziecko poniżej 16 roku życia
w rodzinie osób ubezpieczonych
w KRUS -ie w pełnym zakresie
ma zapewnione ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych
wypadków. To pierwszy w Polsce tak duży program grupowego
ubezpieczenia NNW, świadczenia
te są niezależne od innych polis
grupowego ubezpieczenia.
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Edyta Marczewska zastępcą Komendanta Powiatowego Policji
w Żyrardowie

Od 1 grudnia żyrardowska komenda ma nowego I Zastępcę Komendanta Powiatowego. W czasie
odprawy z funkcjonariuszami Komendant Powiatowy Policji w Ży-

rardowie- mł. insp Arkadiusz Zgieb
oficjalnie wręczył rozkaz o powierzeniu obowiązków podinspektor
Edycie Marczewskiej. Podinspektor
Edyta Marczewska służbę w policji
pełni od 1992roku, pracę rozpoczęła w Komendzie Rejonowej Warszawa VII (Praga Południe) w kompanii
patrolowej, następnie w wydziale
dochodzeniowo- śledczym. W latach 1997-2002 pełniła służbę
w Oddziałach Prewencji Policji
w Piasecznie. Od 2002 roku służy

w Komendzie Powiatowej Policji
w Żyrardowie najpierw zajmując
stanowisko oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji, następnie specjalisty sztabu. W 2012
roku podinspektor Edyta Marczewska objęła stanowisko Zastępcy
Naczelnika Wydziału Prewencji
KPP w Żyrardowie sprawując nadzór nad Zespołem Dzielnicowych,
Zespołem Wykroczeń i Zespołem
ds. Patologii i Nieletnich. W czasie
wolnym podinspektor Edyta Mar-

czewska dzieli się swoją wiedzą
m.in. współpracując ze Stowarzyszeniem Świetlik przeciwdziałającym przemocy w rodzinie czy
wykładając w klasach mundurowych Liceum Ogólnokształcącego
w Puszczy Mariańskiej. Edyta Marczewska prywatnie jest mamą córki
Aleksandry i syna Michała, którym
poświęca każdą wolną chwilę.
Oprac. asp. Agnieszka Ciereszko i JN

Szanowni mieszkańcy Gminy Radziejowice, obecni i przyszli użytkownicy
sieci kanalizacji sanitarnej
Ten apel kierujemy do Państwa
w trosce o nasze dobro gminne
jakim jest infrastruktura odbierająca ścieki komunalne. Sieć kanalizacyjna jest urządzeniem, które
w ogólnym skrócie działa na zasadzie podciśnienia wysysając nasze
nieczystości i poprzez przepompownie zlokalizowane na terenie
wsi Tartak Brzózki i Korytów pcha
ścieki do oczyszczalni znajdującej
się w Żyrardowie. Urządzenia kanalizacji sanitarnej są stosunkowo
nowe ale nie bezawaryjne. Dlatego
chcemy zwrócić Państwu uwagę
na konieczność właściwego z nich
korzystania. Pamiętać należy, że
kanalizacja to nie pojemnik na od-

pady stałe takie jak obierki z jarzyn
i owoców, kości czy też środki higieny osobistej (w tym: patyczki do
czyszczenia uszu, wkładki, podpaski, chusteczki nawilżające, waciki
do mycia twarzy). Konserwator
sieci kanalizacyjnej wielokrotnie
informował tut. Urząd o niewłaściwym korzystaniu z sieci przez
niektórych z naszych mieszkańców, co skutkowało zawieszeniem zaworów w studzienkach
kanalizacyjnych.
Nieprawidłowe
korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych było przyczyną zapchania
sieci odprowadzającej ścieki ze
wsi Tartak Brzózki i Radziejowice do Korytowa. Od dnia 27 maja

2016 r. od godzin popołudniowych
do dnia 30 maja 2016 r. byliśmy
zmuszeni
przetransportowywać
ścieki z przepompowni we wsi
Tartak Brzózki do przepompowni
we wsi Korytów A u zbiegu ulic
Ogrodników i Łąkowej pojazdami asenizacyjnymi. W tym czasie
sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Korytów była intensywnie
czyszczona systemem VUKO oraz
odpowietrzana. Niestety działania
te nie przynosiły pożądanych rezultatów, dlatego w niedzielę dnia
29 maja 2016 r. podjęto decyzje
o konieczności dokonania odkrycia
sieci kanalizacyjnej w dwóch miejscach w celu wykonania dodatko-

wych miejsc czyszczenia sieci. Po
ponownym czyszczeniu w dniu 30
maja 2016 r. transport ścieków odbywa się w sposób niezakłócony.
Podczas prac czyszczących sieć
wydobyto zbite resztki chusteczek
do pielęgnacji niemowląt będące
najprawdopodobniej przyczyną zablokowania się sieci kanalizacyjnej.
Dlatego apelujemy i informujemy, że sieć kanalizacyjna nie
jest przeznaczona do wyrzucania
odpadów stałych a tylko jej prawidłowa eksploatacja może zapewnić
bezawaryjne działanie. (wyciąg
instrukcji eksploatacji kanalizacji
podciśnieniowej).

Gramy dla Matki Ziemi
-Musimy zadbać o swoje środowisko, bo to dla dobra zdrowia
przyszłych pokoleń- mówi Mag-

dalena Kalenik współorganizatorka
koncertu Gramy dla Matki Ziemi
w Radziejowicach. Koncert miał
miejsce w Gminnym Centrum Kultury w ostatnią sobotę- 10 grudnia.
-Nie możemy być obojętni, musimy
brać sprawy w swoje ręce- podkreślała Wójt Radziejowic Urszula
Ciężka. Wydarzenie muzyczne to
zwrócenie uwagi na czystą wodę,
powietrze, łąki, lasy, w obronie nas
samych, ludzi, zwierząt- mówiła
Magdalena Kalenik. Na scenie po-

jawili się artyści: Orkiestra Matki
Ziemi, Mały Lekki Ojciec, ADB, Eddie E-Five, Joanna Folwarska, Sara
Brylewska, Projekt Miejski, Audiosinice, Pieniądze. Na scenie owacje
otrzymali najmłodsi, dzielni- Noel
i Rozalia. W trakcie koncertu można
było obejrzeć także filmik edukacyjny, którego przesłanie podkreślało
nasz wspólny genotyp, świat jako
wielką rodzinę i wspólną odpowiedzialność za losy przyszłych pokoleń. Wśród gości byli mieszkańcy

ale też Radni i samorządowcy naszej Gminy.
jn
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Świąteczny Kiermasz w Radziejowicach
W naszej Gminie jest już świątecznie, niewątpliwie tę atmosferę
zawdzięczamy kiermaszowi jaki
odbył się 4 grudnia na terenie przy
Gminnym Centrum Kultury Powozownia. Jak zawsze nie zabrakło
pysznej, regionalnej kuchni, rękodzieła. Na scenie królowali artyści
ze Szkoły Podstawowej w Kuklówce, wszyscy zostali zaproszeni tak-

że na spektakl teatralny pod tytułem
,,Śpiąca Królewna”. W międzyczasie można było oglądać wystawę
prac Katarzyny i Marcina Koziel.
Nie zawiodły szkoły, sołectwa, stowarzyszenia. Każdy mógł nabyć
także pyszne wędliny.
Oprac. Jn, fot. GCK Powozownia

Spotkanie w sprawie rewitalizacji
22 listopada o godz. 1800
w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach odbyły się wspólne obrady Komisji
Rady Gminy. Tematem posiedzenia
było omówienie projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice. W spotkaniu udział wzięli:
Radni Gminy Radziejowice, Wójt
Gminy Radziejowice – Urszula
Ciężka, Sekretarz Gminy Radziejowice – Wioletta Micewicz, Zespół
ds. opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, Radca Prawny, pracownik firmy opracowującej
GPR, Przedstawiciele Szkół, Sołtysi, Mieszkańcy Gminy, Przedsiębiorcy oraz Przedstawiciele Prasy.
Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice
- Krystyna Skoneczna, przekazała
głos Wójtowi Gminy Radziejowice
– Urszuli Ciężkiej, która podczas
swojego wystąpienia uzasadniła
decyzję o przystąpieniu do opraco-

wania Gminnego Programu Rewitalizacji. Poinformowała, że w celu
poprawy warunków życia mieszkańców niezbędne jest uzyskanie
współfinansowania ze środków
zewnętrznych dla realizowanych
inwestycji, tak aby można było
zaspokoić więcej potrzeb społecznych. Następnie Sekretarz Gminy
Radziejowice – Wioletta Micewicz
przedstawiła procedurę opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, wyjaśniając podstawowe
pojęcia, takie jak: rewitalizacja,
obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji. Następnie poinformowała
o zrealizowanych oraz zaplanowanych działaniach. W dalszej części
spotkania poruszono kwestie, które
budziły niepokój u mieszkańców
Gminy Radziejowice. Wątpliwości
dotyczyły przede wszystkim zapisów ustawy z dnia 9 października
2015r. o rewitalizacji w tym m. in.
zapisów związanych z podatkiem
od gruntów niezbudowanych objętych obszarem rewitalizacji,

możliwością ustanowienia zakazu
wydawania decyzji o warunkach
zabudowy oraz wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wyjaśniono, że rozpowszechniane
wśród mieszkańców informacje są
wysoce nieprecyzyjne. Zapisy wyjęte z Ustawy bez kontekstu, którego
dotyczą mogą wprowadzić niepokój społeczny i poczucie zagrożenia
podstawowej potrzeby człowieka,
jaką jest bezpieczeństwo. Działania
takie są nieetyczne. Celem ustawodawcy było stworzenie regulacji
prawnych służących do rozwoju
obszarów, na których zidentyfikowano potrzeby społeczne. Natomiast dla samorządów ustawa ta
stanowi narzędzie umożliwiające
pozyskanie środków finansowych
na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i społecznym. Mając na względzie dobro
mieszkańców oraz szanując zdanie
społeczeństwa, podjęto decyzję
o radykalnym ograniczeniu obszaru rewitalizacji i usunięciu z niego

wszystkich prywatnych działek
niezabudowanych oraz ponownym
poddaniu wyznaczonego w ten
sposób obszaru pod konsultacje
społeczne. W związku z powyższym Wójt Gminy Radziejowice,
zaprasza do udziału w spotkaniach
konsultacyjnych i warsztatach. Projekt Uchwały wraz z załącznikiem,
dostępny jest w wersji elektronicznej: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.
bip.radziejowice.pl , na stronie
internetowej projektu www.rewitalizacja.radziejowice.pl oraz w wersji
papierowej w Urzędzie Gminy Radziejowice. Osoby zainteresowane
tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi
w terminie od 30.11.2016 r. do
29.12.2016 r. w formie papierowej
w Sekretariacie UG w Radziejowicach lub elektronicznej na adres
urzad@radziejowice.pl.
Autor: UG Radziejowice
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LGD Ziemia Chełmońskiego przyjmuje wnioski o dotacje
29 listopada rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dotacji w ramach programu rozwoju
firm oraz podejmowania nowych
działalności. Wnioski przyjmowane
są przez dwadzieścia dni. Kto ma
jeszcze jakieś pytania może konsultować się z biurem w Żabiej Woli,
pierwsze wnioski już wpłynęły. Na
podejmowanie działalności można
pozyskać -80 tysięcy złotych (na
starcie ponad 50 tysięcy złotych,
reszta po rozliczeniu), na rozwój fir-

my- do 300 tysięcy złotych- w tym
przypadku są to koszty refundowane. Jak mówi Prezes LGD Magdalena Podsiadły beneficjenci powinni
być dobrze przygotowani do wypełniania dokumentów, bowiem od
maja tego roku prowadzony był dla
nich cykl szkoleń. Przygotowując
biznesplan należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich załączników,
mają być zgodne: wersja papierowa z cyfrową. Należy pamiętać
też o przygotowaniu oświadczeń

Biblioteka w Radziejowicach
zaprasza na szkolenia
Biblioteka w Radziejowicach
zaprasza na bezpłatne e-learningowe kursy. Każdy chętny otrzyma
od nas darmowy kod aktywujący,
z którego będzie mógł korzystać,
także w domu.

Dostępne kusy :
Angielski 123
Niemiecki123
Czytaj 123.
Warto skorzystać- mówi Kierownik Barbara Draniak.

Jakub Papuga wyróżniający się
strażak
-Jesteśmy dumni ze strażaka
z naszej Gminy- Jakuba Papugimówiła podczas sesji Wójt Urszula
Ciężka. Jakub Papuga zakwalifikował się na szkolenie podstawowe
w zawodzie strażaka w Szkole
Podoficerskiej Państwowej Straży

Pożarnej w Bydgoszczy, po przebyciu pomyślnie rekrutacji strażaka
ratownika na Lotnisku F. Chopina
w Warszawie. Jakub Papuga przeszedł bardzo trudne testy sprawnościowe i zdrowotne. Gratulujemy.
Oprac. jn

Dzielnicowy
Dzielnicowy dla terenu Gminy Radziejowice - mł. asp. Sławomir Klucznik
przyjmuje interesantów:
Dzień tygodnia

Godziny przyjęć w UG

Kontakt telefoniczny

Wtorek

12.00 - 14.00

8.00.- 16.00

Czwartek

9.30 - 11.30

8.00 - 16.00

Piątek

12.00 - 14.00

8.00 - 16.00

Tel. służbowy Dzielnicowego
506-905-720
Telefony alarmowe:
Patrol Interwencyjny Komisariatu
Policji w Mszczonowie
607-556-577
Komisariat Policji w Mszczonowie

ul. Kościuszki 3
tel. 46.858 22 - 63
tel. 46.858 22 - 66
Komenda Powiatowa Policji
w Żyrardowie ul. Chopina 4
tel. 46.858-21-00 lub telefon
alarmowy policji - 997

między innymi dotyczących miejsca płacenia podatków. Za wniosek
odpowiada beneficjent, któremu
przysługuje jedno uzupełnienie.
Złożone w biurze LGD Ziemia Chełmońskiego dokumenty następnie

dostarczone zostaną do Urzędu
Marszałkowskiego. Najprawdopodobniej na przełomie czerwca/lipca
przyszłego roku zostaną podpisane
pierwsze umowy.
jn

Zaproszenie na spektakl
4 stycznia
Serdecznie zapraszamy na spektakl teatralny pt. „Zima u Kubusia
Puszatka”, który odbędzie się 4
stycznia 2017 roku, o godzinie
11.30 w Sali Widowiskowej GCK
POWOZOWNIA w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 6. Czwarta
część cyklu „ Cztery pory roku”
.Spektakl na podstawie przygód
Kubusia Puchatka według A. A.
Milne. Kubuś budzi się pewnego

ranka i wyczuwa zmiany w przyrodzie. Postanawia wyruszyć na
poszukiwanie zimy. Tymczasem,
przyjaciele ze Stumilowego Lasu
poczynili już przygotowania do powitania Pani Zimy. Spektakl porusza tematykę zmian zachodzących
w przyrodzie, bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i przygotowań
do Świąt Bożego Narodzenia. Czas
trwania: 40 min.

Zmiana godzin pracy urzędu
w dniu 23.12.2016 r.
Informujemy, iż w dniu 23.12.2016r.Urząd Gminy Radziejowice będzie
przyjmował interesantów do godziny 12.00.
Kontakt telefoniczny w sprawach rejestracji zgonu pod nr telefonu:
530-416-651
w innych ważnych sprawach pod nr telefonu: 696-700-432

Radni na wyjazdowej komisji
na wysypisku śmieci
8 listopada Radni pracujący
w Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Handlu i Usług wzięli
udział w wyjazdowym posiedzeniu.
Postanowili obejrzeć to co się dzieje na wysypisku śmieci w Słabomierzu- informowała podczas sesji
Wójt Urszula Ciężka. Wnioski Radnych nie napawają optymizmem.
Radni zapoznali się z rekultywacją i stwierdzili, że na wysypisku
znajdują się odpady, których tam

nie powinno być. Ta obserwacja
spowodowała wystosowanie przez
Wójt Gminy pism między innymi do
Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska, Starosty Powiatu
Żyrardowskiego, Urzędu Marszałkowskiego. Pisma wskazują na
konieczność zwrócenia uwagi na
frakcje jakie znajdują się na wysypisku w Słabomierzu. -Czekamy
na efekty- dodała na koniec swojej
wypowiedzi Wójt Radziejowic. jn
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Krystyna Skoneczna bez zmian Przewodniczącą Rady Gminy Radziejowice
Próba odwołania Krystyny Skonecznej z funkcji Przewodniczącej
Rady Gminy Radziejowice nie powiodła się. 7 grudnia odbyła się
nadzwyczajna sesja Rada Gminy,
podczas której w tajnym glosowaniu Radni wyrazili swoją opinię
w tej kwestii. W konsekwencji za
nieodwoływaniem dotychczasowej
Przewodniczącej było 10 radnych,
za odwołaniem – 3 radnych, 2
wstrzymało się od głosów. -Jestem
Przewodniczącą wszystkich, staram się dobrze pracować, sprawnie organizować sesje RG- mówiła
Krystyna Skoneczna. Przewodnicząca odczytała także uzasadnienie wniosku, który wpłynął do RG.
-W trakcie sesji i komisji Pani Prze-

wodnicząca pozwala na publiczne
wypowiedzi Jacka Krawczyńskiego, który mówił między innymi, że
Radni nie przygotowują się do sesji
a to jest naruszenie naszych dóbr
osobistych- czytamy w piśmie. To
zdaniem kilkorga Radnych poniżanie w oczach opinii publicznej.
-Odnosząc się do zarzutów pragnę
podkreślić, iż nie odpowiadam za
wypowiadane słowa poszczególnych Radnych podczas obrad. Nie
mam przecież świadomości, co
chce powiedzieć Radny- dodała
Krystyna Skoneczna. Wiceprzewodniczący RG Jacek Krawczyński
odnosząc się do argumentacji powiedział, że stwierdzenie o tym, że
nie zawsze Radni są dobrze przygotowani do sesji może przypisać
także sobie. Nie zawsze człowiek
ma dostatecznie dużo czasu i jest
w stanie przeczytać wszystkie dokumenty. Nie naruszyłem niczyich
dóbr osobistych - mówił Jacek
Krawczyński. Przypomniał też, że
po listopadowym spotkaniu został

niemile słownie zaatakowany. Po
wymianie opinii i poglądów podczas sesji nadzwyczajnej nastąpiło
głosowanie. -Szanujmy siebie, bo
jak nie będziemy siebie wzajemnie
szanować inni nas nie uszanująmówiła po przeczytaniu wyników
głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Grażyna Jabłońska. – Bardzo źle się stało, że
wpłynął taki wniosek, te argumenty

są niegodne nas wszystkich. Mamy
język, rozum, po to, żebyśmy ze
sobą rozmawiali. Szanuję każdy
pogląd, nigdy nie chciałam, żeby
nasze lokalne interesy łączyły się
z polityką. Ślubowaliśmy działać dla
dobra całej Gminy. Wymieniajmy
poglądy, doświadczenia, idźmy do
jednego celu. Proszę o wzajemne
zrozumienie i zgodę- mówiła Wójt
Radziejowic Urszula Ciężka.
jn

15 stycznia Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Już blisko dwudziestu wolontariuszy zgłosiło się do radziejowickiego sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym roku

szefem sztabu jest Marcin Mrówczyński a siedzibą budynek po
dawnej poczcie przy ulicy Kubickiego. Każdego roku nasi młodzi

mieszkańcy spędzają cały dzień
by uzbierać pieniądze między innymi na godną opiekę medyczną
seniorów oraz dla ratowania życia

i zdrowia na oddziałach ogólnopediatrycznych. W tym roku WOŚP
zagra po raz 25.
Oprac. jn

Dzień Pracownika Socjalnego
Starosta Żyrardowski Wojciech
Szustakiewicz zaprosił pracowników socjalnych z terenu lokalnych
gmin na spotkanie, podczas którego podziękował im za bardzo odpowiedzialną pracę. Jak mówił to
zajęcie -to misja. Złożył też życzenia
wszystkim pracownikom socjalnym z osobna. Oprawę artystyczną
uroczystości dali artyści z Domu
Pomocy Społecznej z naszej Gminy.- Pracownik socjalny to osoba
zajmująca się wszystkimi czynnościami związanymi z codziennym
życiem człowieka, począwszy
od najprostszych po te związane
z zajęciami terapeutycznymi czy

wyjazdem do lekarza bądź załatwieniem dokumentów- mówi Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w m. Tartak Brzózki Daniel Borowski. W DPS-ie jest zatrudnionych
dwóch pracowników socjalnych,
w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Radziejowicach
także dwie osoby pracują na tym
stanowisku. Udział w uroczystości
wzięła też Monika Karpiniuk Kierownik GOPS w Radziejowicach.
To dla wszystkich ważne spotkanie
w ważnym dniu 21 listopada- Dniu
Pracownika Socjalnego.
Jn fot. DPS Hamernia

Dzień Pracownika Socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada
Dzień 21 listopada upamiętnia
spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku w którym
uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna
Staręga-Piasek oraz pracownicy
pomocy społecznej szczebla woje-

wódzkiego. Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich
pracowników służb społecznych,
a w szczególności pracowników
socjalnych. Sposób świętowania
Dnia ma w Polsce wieloletnią tra-

dycję. Składają się na nią spotkania
z przedstawicielami władz lokalnych,
w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy
społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listopada każdego roku

Minister odpowiedzialny za resort
pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie
działania w obszarze pracy socjalnej
oraz pomocy społecznej.
Źródło: wikipedia
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Wycieczka uczniów SP w Kuklówce
Kto z nas w dzieciństwie nie marzył o aktorstwie, o sławie i uwielbieniu fanów. Jeśli zapytamy małe
dziewczynki, kim chciałyby zostać
w przyszłości, zdecydowanie większość odpowie, że aktorką. Zawód
aktora, granie na deskach wielkich
teatrów jest marzeniem wszystkich. Nasza placówka spełnia
takie marzenia. Do naszej szkoły
przyjeżdżają aktorzy, reżyserzy,

aby prowadzić warsztaty aktorsko-teatralne. W role wcielają się
nie tylko uczniowie i aktorzy, ale
też rodzice i nauczyciele. Efektem
warsztatów są wspólnie grane
inscenizacje. Tym razem, to my,
wybraliśmy się w gości do teatru
w Starej Oranżerii w Łazienkach
Królewskich i spełniliśmy swoje
marzenia. Postanowiliśmy zagrać
na deskach w prawdziwym teatrze,
i to jakim teatrze?. W teatrze Królewskim – jedynym z kilku w Europie oryginalnych XVIII – wiecznych
teatrów dworskich, który od 2015
roku znajduje się na Trasie Bałtyckiej Europejskiego Szlaku Teatrów
Historycznych.
Spróbowaliśmy
swoich sił jako aktorzy interpretując
na różne sposoby bajkę Ignacego

Krasickiego ,,Kruk i lis”. Podczas
pobytu w Teatrze Królewskim poznaliśmy świat skrywany za teatralną kurtyną oraz utrwaliliśmy
sobie pojęcia: teatr, teatr królewski,
spektakl, kulisy, kurtyna, widownia,
sufler, kostium, rekwizyt, architektura teatru, przestrzeń teatralna,
gest teatralny, emisja głosu, gra na
pierwszym i drugim planie. Świat
teatru odkrył przed nami swoje
tajemnice. Obcowanie z kulturą już
od najmłodszych lat jest niezwykle
istotne dla kształtowania osobowo-

ści człowieka, a spotkanie z żywym
aktorem nie zastąpi żaden film,
telewizja, Internet. Nie wiem, czy
w wieku osiemnastu lat uczniowie
będą pamiętać konkretne spotkanie z aktorem bądź reżyserem. Nie
wiem, czy będą pamiętali konkretne
wyjście do teatru, ale jeśli to wyjście wiąże się z pozytywnymi emocjami, a takie przeżyliśmy, to ich
wspomnienie i świadomość tego,
że teatr jest czymś zaczarowanym
pozostanie.
Irena Skowrońska

Drużyna Mostvy zwyciężyła w Turnieju LGD

Po raz siódmy już Lokalna Grupa
Działania Ziemia Chełmońskiego
zorganizowała Turniej piłki siatkowej
drużyn amatorskich. Tym razem do
rywalizacji stanęło osiem drużyn:
Józefina, TG Sokół, TUR Jaktorów,
Niespodzianka, Mostva, OSP Skuły,
Swojaki, KS Zboiska. Zawody odbyły się 10 grudnia, trwały niemal
cały dzień, zawodnicy i kibice mieli

wiele radości z tego spotkania. Tym
razem najskuteczniejszą i najlepszą okazała się drużyna Mostvy,
drugie miejsce zajęła załoga OSP
Skuły, 3- sportowy zespół- Niespodzianka. Zawody odbyły się na
hali radziejowickiego Gimnazjum,
wszystkich powitała Wójt Urszula
Ciężka, kibicowali także Radna Grażyna Jabłońska, Przewodnicząca

RG Krystyna Skoneczna, Radna
Wanda Zielińska i Sołtys Henryk
Zieliński, później przyjechała Prezes
LGD Magdalena Podsiadły i Sekretarz Wioletta Micewicz, które po
godzinie 12-tej gratulowały pierwszym zwycięzcom.
Oprac. jn
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Zadbane dziecięce uśmiechy
W ramach programu „Chroń
dziecięce uśmiechy” uczniowie ze

Szkoły Podstawowej w Radziejowicach wzięli udział w bezpłatnym
przeglądzie stomatologicznym, organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż, Wrigley Poland, Polskie
Towarzystwo
Stomatologiczne,
Polskie Towarzystwo Stomatologii
Dziecięcej oraz Grupę LUX MED.
Wszyscy uczestnicy programu
zostali uświadomieni jak ważna

jest pielęgnacja zębów oraz jak
skutecznie dbać o higienę jamy
ustnej. Dzieci uczyły się profilaktyki
poprzez zabawę.
Fot. SP w Radziejowicach

Kacper Lachowicz motywował uczniów naszych szkół
Kacper Lachowicz znany jako
KACPA, współpracownik Marcina
Gortata odwiedził szkoły Gminy
Radziejowice. Spotkał się z mło-

dymi ludźmi by uświadomić im, że
marzenia się spełniają, trzeba tylko
w nie wierzyć i nad tym pracować.
Opowiedział swoją historię oraz
przypomniał, że dziś realizuje się we
współpracy z Marcinem Gortatem.
KACPA przeprowadził coaching,
młodzi ludzie podczas tych warsztatów pokonywali swoje słabości,
uczyli się wiary w możliwości.
Spotkania były bardzo żywiołowe,
bowiem uczniowie angażowani byli

też w aktywności fizyczne. Kacper KACPA Lachowicz od 2010
roku współprowadzi Marcin Gortat
Camp czyli najpopularniejszy cykl
treningów dla dzieci i młodzieży
stworzony przez jedynego Polaka
grającego w najlepszej lidze świata
NBA. Od pięciu lat KACPA odwiedza szkoły i inne placówki, by poprzez koszykówkę zachęcić dzieci
i młodzież do aktywnego trybu
życia, poszukiwania pasji i dbania

o własny rozwój.
Oprac. Jn, źródło materiały
ze strony internetowej Kacpra
Lachowicza

Zjazd strażaków z powiatu żyrardowskiego
19 listopada odbył się IV Powiatowy Zjazd OSP. To czas wyborów
podsumowań i planów. Wybory
były emocjonujące w konsekwencji Waldemar Suski z OSP Mszczonów został Prezesem Ochotniczych
Straży Pożarnych, zaledwie jednym
głosem pokonał Andrzeja Iwańskiego z Wiskitek. Nowe władze
powiatowe OSP: Prezes Waldemar
Suski Wiceprezesi – Daniel Sawicki
i Mirosław Zielonka, Sekretarz Mieczysława Korzonkowska, Skarbnik
Krzysztof Sobczyk, Członkowie
Prezydium Zarządu - Andrzej Iwański Marek Choiński, Członkowie
Zarządu Powiatowego - st. bryg.

Andrzej Oklesiński, Stanisław
Kajrukszto, ks. kapelan OSP Sławomir Tulin, Kazimierz Sadowski,
Marek Leja, Grzegorz Zawadzki,
Członkowie Powiatowej Komisji
Rewizyjnej - Danuta Banaszkiewicz
(Przewodnicząca), Janusz Legięcki
(Wiceprzewodniczący), Leoncjusz
Tondera (Sekretarz), Stanisław
Zduńczyk (Członek). W trakcie
Zjazdu na członka Zarządu Mazowieckiego Oddziału OSP wybrano
Krzysztofa Sobczyka, a delegatem
na Zjazd Wojewódzki Marka Choińskiego. Kadencja nowego Zarządu
potrwa pięć lat.
Fot. Beata Sznajder
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Łukasz Majksner Mistrzem Polski w Gomoku z naszej Gminy
Łukasz Majksner z naszej Gminy
został mistrzem Polski w Gomoku
indywidualnie i drużynowo Mistrzem Świata. Gra którą pasjonuje
się Łukasz Majksner przypomina
nieco szachy. To gra planszowa,
strategiczna, rywalizuje dwóch zawodników. Zwykle na turniejach jeden pojedynek trwa 120 minut. Ce-

lem każdego z graczy jest ułożenie
5 kamieni w rzędzie, gra się kończy
wówczas kiedy uda się ułożyć rząd
ewentualnie plansza zostanie zapełniona. Pan Łukasz swoją pasję
odkrył kilka lat temu, grał wówczas
w Internecie, wcześniej z kolegami
w popularne kółko i krzyżyk. Aż
pojawiło się Gomoku. Pierwsze

zawody Łukasza Majksnera w których brał udział odbyły się w Krakowie, to była swoista próba. Później
już kolejne i sukcesy indywidualne
i drużynowe. Dziś Łukasz Majksner
jest Mistrzem Polski w Gomoku.
Fot. Źródło: Facebook, Polskie
Stowarzyszenie Gomoku, Renju
i Pente

Wieczór poezji w SP w Korytowie
24 listopada o godzinie 16.00
w Szkole Podstawowej w Korytowie A odbył się Wieczór poezji pod
kierunkiem Mirosławy Osiadacz,
Alicji Grzesiak, Moniki Tomaszewskiej. Na uroczystości zgromadzili
się Dyrektor SP Małgorzata Kłopotowska, nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie. Wszystkich powitała
uczennica klasy VI cytując:
„Czym jest poezja?
Pociągiem pędzącym po szynach
wyobraźni,
Zatrzymującym się na stacjach
zdziwienia.
Czarodziejskim kluczem otwierającym wiarę,
Wskazującym drogę obdartym

z resztek szczęścia.”
Wieczór został podzielony na trzy
części. Pierwsza to poezja mówiona, w niej prezentowali się uczniowie klas 1-3, uczennica klasy IV,
która recytowała wiersz napisany
przez siebie. Jedna z uczennic klasy VI przedstawiła wiersz napisany
przez swoją babcię. Podczas występu pojawiły się m. in. wiersze:
Jana Brzechwy „Na wyspach Bergamutach”, „Staś Pytalski”, „Kaczka- dziwaczka”, „Tydzień”, Hanny
Niewiadomskiej „ Mole książkowe”,
„Ośla ławka”, Artura Zyskowskiego
„Sport to zdrowie”, Wandy Chotomskiej „ Kurcze blade”.
Druga część wieczoru to po-

ezja śpiewana, w której wystąpili
uczniowie klas IV, V, VI
Pojawiły się m.in. takie utwory
jak: „ Niepewność” Adama Mickiewicza z repertuaru Marka Grechuty,
„ Ocalić od zapomnienia” Konstanty Ildefons Gałczyński z repertuaru
Marka Grechuty, „ Pamiętajcie
o ogrodach” Jonasza Kofty, „Precz
z moich oczu” Adama Mickiewicza inaczej „Do M”, „Życzenie”
Fryderyka Chopina, „Dni, których
nie znamy” Marka Grechuty, „Mały
Książę” Jonasza Kofty z repertuaru
Kasi Sobczyk, „Nie dokazuj” Marka
Grechuty, „Niech żyje bal” Agnieszki
Osieckiej z repertuaru Maryli Rodowicz, „Od nocy do nocy” Agnieszki
Osieckiej. Trzecią częścią wieczoru
była muzyka filmowa- zagadka dla
rodziców. Zadanie polegało na odgadnięciu tytułów filmów („ Pan Tadeusz”, „Ogniem i mieczem, „Noce

i dnie”, „ Trędowata”, „Pan Wołodyjowski”) oraz wskazanie na podstawie jakich powieści powstały.
Wieczór zakończyły słowa:
„ Nie wiem, co to poezja
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
a potem czasami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić”.
Autor: SP w Korytowie

Składamy życzenia
za pośrednictwem GCK
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Radziejowice, Sołectwa, Urzędników i Pracowników lokalnych instytucji do składania sobie życzeń
świątecznych za pomocą nagrań
video (wystarczy telefon komórkowy, prosta kamera). Życzenia prosimy przesyłać na adres mailowy:
filmowezyczenia@gmail.com lub

dostarczyć bezpośrednio do GCK
Powozownia (Sienkiewicza 6).
Z otrzymanych materiałów chcemy
zmontować „spot życzeń”, którego oficjalna premiera będzie miała
miejsce podczas wspólnej Wigilii
w Powozowni. Liczymy na Państwa kreatywność i aktywność.

Bohaterowie książek Henryka Sienkiewicza - konkurs Biblioteki
Z okazji roku Henryka Sienkiewicza biblioteka publiczna zorganizowała konkurs plastyczny pt.
”Bohaterowie książek Henryka
Sienkiewicza”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół na terenie
naszej gminy. W konkursie wzięli
udział uczniowie i uczennice szkół
podstawowych w Korytowie, Kuklówce i Radziejowicach. Wśród
zgłoszonych prac jury w składzie:
Hanna Gancarczyk, miejscowa artystka plastyk oraz Ewa Michalska
i Barbara Draniak, pracownice biblioteki przyznało miejsca i nagrody.

I miejsce za scenę z książki „W pustyni i w puszczy” zajął Mikołaj Glizia ze szkoły podstawowej w Korytowie, II miejsce ex aequo -Marcel
Glizia także za scenę z „W pustyni
i w puszczy” i Natalia Melon także
za scenę z ”W pustyni i w puszczy”.
Oboje laureaci są uczniami szkoły
podstawowej w Korytowie. III miejsce przyznano Natalii Wójcickiej ze
szkoły podstawowej w Kuklówce
za scenę z „Krzyżaków”. Nagrodę
Publiczności przyznaną w wyniku
głosowania na Facebooku biblioteki zdobył Kamil Troszczyński za

wyobrażenie Jana Skrzetuskiego
z „Ogniem i mieczem”. Kamil jest
uczniem szkoły w Radziejowicach.
Opiekunami laureatów były panie
nauczycielki Alicja Grzesiak, Barbara Bortkowicz i Sylwia Król. Dziękujemy wszystkim dzieciom, które
wzięły udział w naszym konkursie
oraz nauczycielom naszych szkół za
pomoc w przeprowadzeniu konkursu. Nazwisko pisarza zobowiązuje,
bowiem biblioteka publiczna mieści
się przy ulicy Henryka Sienkiewicza
oraz był on gościem radziejowickiego pałacu. Po odbiór przyzna-

nych nagród zapraszamy laureatów
w poniedziałek, 19 grudnia o godz.
17 w lokalu biblioteki publicznej.
Zapraszamy także wszystkie dzieci
po nagrody, które ufundował sponsor naszej biblioteki. Czekamy na
Was.
BD
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Konkurs Henryk Sienkiewicz i jego związki z Radziejowicami

Każdego roku Gimnazjum im. E.
hr. Krasińskiego w Radziejowicach
proponuje konkurs dla uczniów
lokalnych szkół, zaprasza placówki do wspólnej rywalizacji edukacyjnej. Każdego roku konkurs ma
innego bohatera. Tym razem niezwykłego, laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury z 1905 roku,
także związanego z Radziejowicami. Autora słynnych dzieł: ,,Ogniem
i mieczem”,,, Potop”,,, Pan Wołodyjowski”, ,,Rodzina Połanieckich”,,, Quo vadis”,,, Krzyżacy”,
,,W pustyni i w puszczy”- Henryka
Sienkiewicza. 2016 rok poświęcony jest pamięci słynnego Noblisty.
Gimnazjum także uczciło wybitnego

Polaka i pisarza-7 grudnia organizując konkurs ,,Henryk Sienkiewicz
i Jego związki z Radziejowicami”.
Głównym koordynatorem była Jolanta Brycka. Po trudach konkursu
i rywalizacji na uczniów czekała
wycieczka po Pałacu w Radziejowicach oraz recital Moniki Rosca,
odtwórczyni roli Nel w filmie „W pustyni i w puszczy „ z 1974 roku.
Wszyscy uczniowie i ich opiekunowie dostali nagrody, sponsorowane
przez Gminę Radziejowice i Radę
Rodziców Gimnazjum w Radziejowicach. Uczestnikom gratulowały Wójt Urszula Ciężka, Dyrektor
Krystyna Szymańska oraz Monika
Rosca.

Konkurs odbywał się w dwóch
kategoriach: szkół podstawowych
i gimnazjów.
Wyniki:
Szkoły Podstawowe:
• I miejsce - Julia Górska, Maria
Koźbiał, opiekun: Joanna KrukMajewska, Szkoła Podstawowa
w Międzyborowie
• II miejsce - Natalia Jabłońska,
Agata Drozdowska, opiekun:
Elżbieta Grzybowska, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
• III miejsce - Gabriela Łuczak,
Franciszek Dziewulski, opiekun: Marzanna Rojek, Grażyna
Mackiewicz, Szkoła Podstawo-

wa w Adamowiznie
Gimnazja:
• I miejsce - Monika Rudnik, Wiktoria Lesiak, opiekun: Genowefa Śledź, Gimnazjum w Radziejowicach
• II miejsce - Łukasz Brodalka,
Miłosz Danusewicz, opiekun:
Jolanta Czapiga, Gimnazjum nr
7 w Żyrardowie
• III miejsce - Konrad Karczewski, Karolina Witek, opiekun:
Jolanta Czapiga, Gimnazjum nr
7 w Żyrardowie
fot. Gimnazjum w Radziejowicach i JN

Żyrardowski szpital i samorządowa pomoc
Samorządy lokalne od lat wspierają finansowo żyrardowski szpital,
po raz kolejny placówka zwróciła
się do nich o pomoc a właściwie
o wykup udziałów w żyrardowskim
Centrum Zdrowia Mazowsze Zachodnie. Pismo w tej sprawie tra-

fiło do samorządów w listopadzie,
kiedy to budżety na przyszły rok
są właściwie zamknięte. Temat ten
będzie dyskutowany na forum rad.
W przypadku Gminy Radziejowice
wyliczenia zastosowane wskazują
na kwotę ponad ośmiuset trzydzie-

stu dwóch tysięcy złotych- informuje Wójt Urszula Ciężka. – Szpital jest bardzo ważny i potrzebny,
mieszkańcy zwracają uwagę na
konieczność dobrze wyposażonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Tak by pierwsza pomoc była

jak najskuteczniejsza- podkreśla
Pani Wójt. Dodaje jednocześnie, że
samorządy i tak mają bardzo dużo
zadań finansowych związanych
z oświatą, pomocą policji i inne,
niebawem gminy czeka wprowadzanie reformy oświatowej.
jn

Gmina Radziejowice ubiega się o pieniądze na realizację projektu
edukacyjnego
Gmina Radziejowice złożyła
wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
o wsparcie projektu edukacyjnego
pod tytułem ,,Zaradni z Gminy Ra-

dziejowice, kompleksowe wsparcie
nowoczesnej edukacji w szkołach
naszej Gminy”. W ramach tego
projektu mogłyby się odbywać dodatkowe zajęcia dla uczniów gmin-

nych szkół, placówki zyskałyby też
dodatkowe wyposażenie. Jeśli finalnie projekt otrzymałby wsparcie
jego realizacja planowana jest od
drugiej połowy przyszłego roku do

czerwca 2019. Wartość tego zadania to 993.047,00 złotych.
Oprac. jn
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Mija 2016 rok w naszej Gminie
Mijający rok był ciekawy, różnorodny, pełen wydarzeń, jednym słowem- interesujący i inspirujący. Na
początku roku ruszyliśmy z przygotowaniami do Światowych Dni
Młodzieży, między innymi rodzina
Państwa Maszkowskich zdecydowała się podjąć młodych przyjaciół.
W Urzędzie Gminy rozpoczyna swój
dyżur prawnik w ramach bezpłatnej
pomocy, rozpoczynają się też zebrania sprawozdawcze strażaków
a Gmina ubiega się o kolejne dotacje, tym razem na realizację przedsięwzięć drogowych, w przedszkolu pojawia się nowy piec, dzieci
mają pyszne i zdrowe posiłki. Marta
Muranowicz otrzymuje stypendium
Premiera. Sołectwo Zboiska świętuje, ma piękny budynek świetlicy.
Niestety nie omijają nas przykre
wydarzenia, rodzina Państwa
Błaszczyków w wyniku pożaru traci dom. Powstaje Stowarzyszenie
Wspólnota Tartak Brzózki, samorząd i mieszkańcy walczą z proponowanym przebiegiem linii 400kV
na terenie Gminy. 1 marca Gmina
Radziejowice oddaje hołd Żołnierzom Wyklętym, 11 marca obchodzimy Święto Sołtysów a 8 marca
świętują panie, oficjalnie siedlisko
bobra w Kuklówce zarejestrowane.
19 marca święto w SP w Kuklówce. Z tej też okazji dzieci brały udział
w warsztatach z Barbarą KasperSiemion i Jerzym Janeczkiem, 3
maja spotkaliśmy się na Patriotycznej Majówce, rusza program ,,Rodzina 500 plus”. Państwo Bogumiła
i Wojciech Gniadzikowie obchodzą
50-tą rocznicę ślubu, Gimnazjum
świętuje 10- lecie w nowym budynku, dyrektorzy szkół wybrani,

rusza projekt rewitalizacji, ale też
Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa, Teodor Sztekker upamiętniony.
Wójt Gminy otrzymuje absolutorium, Gmina Radziejowice biega
podczas III Biegów Chełmońskiego.
Sołectwa organizują pikniki i zapraszają mieszkańców. Zbliża się koniec roku szkolnego, obchodzimy
Dzień Dziecka, wesoło i wspólnie,
SP z Korytowa zaprasza na piknik,
obchodzimy 72 rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego, GCK
Powozownia organizuje wakacyjne
zajęcia dla dzieci. Święto Chleba
w naszej Gminie -21 sierpnia, pogoda kapryśna, humory dopisują. Rusza świetlica pod chmurką
w Korytowie, Gminy ubiegają się
o dotacje dla mieszkańców na OZE,
Parafia w Kuklówce zaprasza na
Odpust i Festyn Rodzinny. Witamy
kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, to bardzo podniosła dla
nas wszystkich chwila modlitwy
i skupienia. Rusza świetlica pod
chmurką w miejscowości Tartak
Brzózki, trwają konsultacje w ramach projektu rewitalizacji. W wieku 88 lat 23 października zmarł
Aleksander Suzdorf z Kuklówki,
patriota, żołnierz AK, rozpoczyna
działalność UKS Radziejowice, obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona w SP w Radziejowicach i Święto Seniorów
w naszej Gminie. Arkadiusz Zgieb
zostaje nowym Komendantem
Policji Powiatowej w Żyrardowie,
funkcję zastępcy obejmuje Edyta
Marczewska. Gmina Radziejowice ma nową Sekretarz, funkcję tę
obejmuje Wioletta Micewicz, Janina
Olborska przechodzi na emeryturę.
Samorząd Radziejowic przygotowuje przyszłoroczny budżet.
Oprac. jn
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Narodowe Święto Niepodległości

Informator adresowo-telefoniczny
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 telefonicznym numer tel. do Dyrektor
Muzeum Joanny Aleksandry
Biniszewskiej: 602 603 588
GOPS w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3, tel. 46 857-71-22
Gminna Biblioteka
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 6, tel.46 857-71-50
Gminne Centrum Kultury

Powozownia oraz Świetlica
Socjo-Terapeutyczna
ul. Sienkiewicza 6,
tel. 46 856-35-35,
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

