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Gmina Radziejowice pobuduje nowe przedszkole
Wszystko wskazuje na to, że
dzieci z Gminy Radziejowice doczekają się nowego przedszkola. Inwestycja nabiera realnych kształtów.
Przedszkole powstanie na działce
w miejscu gdzie dawniej znajdowała się poczta przy ulicy Kubickiego.
Wyłoniono firmę która do końca
maja tego roku ma przygotować
projekt wraz z pozwoleniami na
budowę. W tym roku samorząd zamierza rozpisać przetarg i wyłonić
wykonawcę oraz być może ruszyć
z budową. W nowym przedszkolu
pojawi się 8 sal lekcyjnych na 200
dzieci z zapleczem plus zaplecze

z kuchnią. Teraz dzieci w starym
budynku mają trudne warunki, pla-

cówka funkcjonuje od 1986 roku.Rodzice z dziećmi którzy chcą się
przeprowadzić do naszej Gminy
pytają o przedszkole, o miejsca
edukacji dla swoich pociech, to
często decyduje o tym, czy się
u nas osiedlą- mówiła podczas
sesji budżetowej Wójt Urszula Ciężka. Dodała ,że placówka powstaje
dla pokoleń, inwestycja w dzieci
jest niezwykle ważna. Sąsiednie
samorządy także inwestują w opiekę przedszkolną, kilka at temu
modernizację przeszła placówka
w Mszczonowie, nowa pojawiła się
w Grodzisku Mazowieckim, swoje
samorządowe przedszkole buduje
też Gmina Żabia Wola.
jn

agroturystyka
Zabezpieczajmy urządzenia
wodociągowe i kanalizacyjne
Z uwagi na okres zimy
radziejowicki
samorząd
przypomina o konieczności
zabezpieczenia
urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych. W szczególności
urządzeń wodomierzowych
wraz z miejscem ich zainstalowania. Ta czynność pozwoli
uniknąć awarii. Więcej na
stronie numer 2.
Chór Gaudeamus wystąpi 22
stycznia w Kuklówce
Niezwykły koncert odbędzie
się 22 stycznia w kościele
w Kuklówce, wystąpi między
innymi Chór Gaudeamus działający przy Gminnym Centrum
Kultury w Radziejowicach.
Chór prowadzi dr Jolanta Grygielska- Bilińska. Więcej na
stronie numer 10. Fot. JG-B

Szlachetni ze SP w Kuklówce

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego
w Kuklówce Radziejowickiej pierwszy raz wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Grono
Pedagogiczne, Uczniowie, Rodzice,
Pracownicy Szkoły przygotowali
paczkę dla Pani Anny, blisko osiem-

dziesięcioletniej seniorki, która
samotnie prowadzi gospodarstwo
domowe. W przygotowanej paczce
znalazły się środki czystości (płyny
do naczyń, płyn do podłóg, płyn do
okien, szampony, mydło, pasty do
zębów, szczoteczki itp.), żywność
(konserwy, przetwory, kasze, makarony, ryż, warzywa w puszkach
i słojach, przyprawy, mleko, płatki,
kawa, herbata, słodycze itp.), ubrania (spodnie, dresy, buty, skarpety,
kamizelka), pościel, pościelowe.
Darczyńcy spełnili też życzenie Pani
Anny i zakupili nowe radio i modlitewnik. Ponieważ seniorka kolekcjonuje pluszaki, podarowali również maskotkę.- Wszystkim, którzy
wyciągnęli pomocną dłoń i włączyli
się w pomoc, serdecznie dziękujemy! – mówi Irena Skowrońska,
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kuklówce Radziejowickiej i do-

daje – nasza szkoła od lat promuje
wolontariat. Pani Anna która otrzymała podarunki nie kryła radości.
Kobieta została sama po śmierci
męża, niestety ma niską emery-

turę. Mieszka w małym domku na
wsi bez bieżącej wody i kanalizacji.
Swoje życie poświęciła pracy na
roli i wychowywaniu dzieci.
SP w Kuklówce, oprac. jn
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu gazety ,,Nasza gmina Radziejowice”. Mam nadzieję,
że jesteście Państwo zrelaksowani i dobrze rodzinnie spędziliście święta i szampańsko Nowy
Rok. 2016 przeszedł do historii. W końcówce
zeszłego roku Rada Gminy przyjęła przygotowany budżet, także w nowy 2017 wkroczyliśmy

już z planem finansów gminnych. W pracach
nad nim myśleliśmy o całej Gminie. Staramy
się inwestować po kolei w każdej naszej miejscowości, bo wiemy, że dla wszystkich ważne
są dobre drogi, oświetlenie, dobre szkoły czy
doposażona straż. W tym roku cieszę się bo
rozpoczynamy procedurę związaną z budową
przedszkola. Na przedszkole mieszkańcy czekają od lat, wiemy, że to istniejące wygląda
źle, chcemy by dzieci miały dobre warunki.
W tym budżecie zaplanowaliśmy też inwestycję
w Szkole Podstawowej w Korytowie A, tradycyjnie będziemy remontować drogi i budować
oświetlenie w miarę naszych możliwości. Myślimy też o sporcie i kulturze w naszej Gminie.
Dużą część środków budżetowych pochłania
oświata, pomoc społeczna. Projekt budżetu jest solidnie wypracowany, w trakcie roku

oczywiście możliwe są przesunięcia. Budżet
jest bezpieczny, nie chcemy się bardzo zadłużać, działamy rozsądnie. Dziękuję Radnym za
przyjęcie budżetu, Radnym i urzędnikom za
współpracę, dziękuję Sołtysom za ich czujne
oko i Wam wszystkim drodzy mieszkańcy. Każda Wasza opinia, Wasza sugestia jest dla mnie
ważna. Na koniec pozdrowienia też dla naszych
placówek oświatowych za przepiękne spotkania świąteczne, Jasełka, przedstawienia ale też
podziękowanie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej który w tym roku zorganizował
Wigilię i spotkanie dla osób potrzebujących. To
ważny gest i wielka radość wspólnego przeżywania tych pełnych radości świąt.
Serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

31 stycznia ODR zaprasza na szkolenie
31 stycznia Ośrodek Doradztwa
Rolniczego zaprasza na szkolenie,
które odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Radziejowice, początek godzina 10.00. Szkolenie jest
bezpłatne. Dotyczy jak informuje
Grażyna Adamczyk ,,Stosowania

nowoczesnych metod agrotechnicznych i hodowlanych poprzez
wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów w celu poprawy żyzności gleby w produkcji roślinnej”.
Innymi słowy mowa będzie o wykorzystaniu mikroorganizmów do

poprawy jakości gleby. To kolejne
szkolenie organizowane przez ODR
w Bielicach. W zeszłym roku rolnicy na terenie funkcjonowania tego
oddziału placówki skorzystali z 57
warsztatów w tym dotyczących
płatności obszarowych. Na tere-

nie Gminy Radziejowice jest 1150
gospodarstw rolnych. Najbliższe
szkolenie poprowadzi Wioletta Misiewicz.
jn

Kolędowanie z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym
Wojska Polskiego
Choć przed świętami większość z nas nie ma wolnej chwili
w gorączce bożonarodzeniowych
przygotowań to zawsze przedświą-

teczny koncert w radziejowickim
pałacu gromadzi pełną widownię
gości zapewne za sprawą artystów,
którzy zapraszają na wieczór kolęd.
Na scenie w historycznych strojach
pojawił się w tym roku tradycyjnie
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. Spotkanie
muzyczne poprowadził Tomasz
Szuran zaś orkiestra zagrała pod

batutą Grzegorza Mielimąki. Świąteczne spotkanie rozpoczęła jedna
z ulubionych kolęd ,,Cicha noc”,
później już rozbrzmiewały ,, Wśród
nocnej ciszy” czy ,,Dzisiaj w Betlejem” ale też utwory takie jak chociażby ,,Kto wie, czy za rogiem”. Na
koniec wszyscy razem zaśpiewali
,,Bóg się rodzi” by w radosnym nastroju opuścić pałac, wrócić do do-

mów i oczekiwać tych niezwykłych
chwil i istoty Bożego Narodzenia.
Jn, fot. Robert Lewandowski
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UWAGA!

Szanowni Państwo, osoby które korzystają z wodociągów
gminnych na terenie Gminy Radziejowice. Z uwagi na okres zimy
zwracam Państwa uwagę na konieczność zabezpieczenia urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
W szczególności proszę o zabezpieczenie przed mrozem
urządzeń wodomierzowych wraz z miejscem ich zainstalowania.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego co może się wydarzyć w sytuacji uszkodzenia instalacji wodociągowej i zalania nieruchomości.
Dlatego bądźmy przewidujący i zróbmy wszystko aby do tego nie
dopuścić.
Anna Majchrzak
Kierownik Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
w Radziejowicach

Romanie Kakiet
i Jej rodzinie
wyrazy głębokiego
współczucia
i żalu z powodu śmierci

męża
składają Wójt Gminy
Radziejowice, pracownicy
Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych Gminy

www.radziejowice.pl

3

Internet światłowodem w naszej Gminie
Leszek Piotrowski i Marek Dubielecki z firmy Speednet wyszli
z inicjatywą stworzenia na terenie
naszej Gminy sieci światłowodo-

wej, tak by mieszkańcy mieli swobodny dostęp do Internetu. Panowie z tym pomysłem pojawili się na
sesji Rady Gminy w zeszłym roku.
Pomysł okazał się trafiony i już na
przykład Urząd Gminy Radziejowice pobiera Internet tą drogą. - Wójt
Radziejowic Urszula Ciężka przyjęła
nasz projekt z zainteresowaniem,
widziała w nim szansę dla mieszkańców, dziękujemy jej za to, że
dała nam możliwość i pomaga

chociażby z sprawach formalnychmówi Prezes Leszek Piotrowski.
Światłowód pozwoli na doprowadzenie Internetu do miejsc, których
nie chcą obsługiwać dostawcy
bowiem są fizycznie nieopłacalne.
Światłowód jest już w Radziejowicach, firma rozpoczyna podłączanie w centrum tej miejscowości. To
pierwsza, wstępna sieć. Na stronie
speednet.24.com znajdziecie informacje oraz formularz zgłoszeniowy

dla osób, które chcą skorzystać
z tej możliwości, można powiedzieć
nieawaryjnego Internetu za niewielkie pieniądze. Cena to wysokość
od 61,50 złotych brutto. Łącze jest
stabilne, światłowód ma ogromną
przewagę nad jakąkolwiek inną
technologią. Urząd Gminy Radziejowice z usługi korzysta od 2 stycznia.
jn

Chełmoński ciągle odkrywany

Naszym gościem jest dr Zenon
Butkiewicz zastępca Dyrektora
Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.
Panie Dyrektorze obcuje Pan na
co dzień z Chełmońskim, jego
obrazami jak Pan na niego patrzy, z jakiej perspektywy?
Na postać Józefa Chełmońskiego można patrzeć w różnoraki
sposób, jaki jest obecny w świadomości Polaków, odbiorców sztuki,
mieszkańców regionu każdy wątek
można rozwijać. Chełmoński należy do tego grona malarzy którego
chociaż część dorobku jest znana.
Kulturalny człowiek z pewnością
zna najbardziej znane obrazy, motywy: ,,Bociany”, ,,Babie lato”. To
są te tematy, obrazy polskiej wsi,
przeszłości, które pełnią rolę archetypiczną. W szerokim znaczeniu jesteśmy w Radziejowicach, w miejscu silnie związanym z malarzem,
znajduje się tutaj największa kolekcja jego dzieł. Józef Chełmoński
bywał w Pałacu wraz z Henrykiem
Sienkiewiczem należeli do bardzo
znanych gości. To był prawdziwy
salon podwarszawski, ówczesna
elita naukowa, lekarska, pisarska.
Sienkiewicz przyjeżdżał z wielkiego świata, Chełmoński z Kuklówki. Chełmoński w stroju ludowym,
wygodnym, buty z cholewami,
kamizelka, Sienkiewicz w eleganckim, dobrze skrojonym garniturze.
Józef Chełmoński był uważany za
następcę Matejki

Życie malarza było barwne.
Chełmoński miał fascynujący
życiorys. To historia chłopaka spod
Łowicza, bardzo utalentowanego
który zdobył wykształcenie ale też
,,klepał biedę”, nie był to natychmiastowy sukces. Przypominamy
sobie najpierw to poddasze Hotelu
Europejskiego, w którym działała
grupa utalentowanych, młodych
twórców, przyjaciół, wspierających
się wzajemnie. Większość z tych
malarzy wyjeżdża później przez
Monachium do Paryża.
Mamy okres paryski.
Tak, mało kto z polskich artystów
miał taki moment powodzenia, był
to niebywały sukces artystyczny
oraz finansowy- handlowy. W tym
czasie powstało wiele obrazów,
malowane były dość szybko i także
dość często na sprzedaż. Stanisław
Witkiewicz bardzo skrytykował
Chełmońskiego mówiąc, że malarz
zaczyna się powtarzać. Chełmoński
to szalenie ciekawa biografia. Później okres powodzenia się kończył
a to za sprawą między innymi kwestii ceł na dzieła sztuki do Stanów
Zjednoczonych. Chełmoński tęskni
za Polską by do niej wrócić. Potrzebował inspiracji, kontaktu.
Wierny sobie.
Myślę, że jest parę dróg które
możemy śledzić, interesować się
nimi, niedawno w Pałacu gościliśmy Pana Andrzeja Seweryna, który także osiągnął niebywały sukces
we Francji a wrócił do Polski zachowując sobie status we Francji. Te
biografie leczą nas z kompleksów,
pokazują, że sukces można odnieść
zarówno w Polsce jak i na przykład
we Francji, inspiracja płynąca z Polski może fascynować. Wówczas za
czasów Chełmońskiego Paryż był
miastem kultury i sztuki na najwyższym poziomie tak jest i dzisiaj.

Chełmoński przenosi się do Kuklówki, powstają obrazy które
podziwiamy.
Niestety tutaj nie za bardzo dobrze
ułożyło się życie prywatne, fakt, że
Rodzina Chełmońskiego nadal tutaj
mieszka świadczy to o przywiązaniu do ziemi ale Chełmoński nie
zamykał się w Kuklówce. Jeździł
między innymi na Białoruś, Podole.
To malarz, który wędrował w poszukiwaniu inspiracji, klimatu.
Wtedy trochę niedoceniony?
Nie wiem to są różne fale odbioru, są momenty kiedy dzieła są
bardziej doceniane i mniej.
Gdzie powiesić obraz kobiety
z brudnymi stopami,mówili niektórzy.
Chełmoński był jednym z tych
malarzy w moim domu, którego od
młodych lat identyfikowałem. Jeżeli
spojrzymy na twórczość malarza
to nie zamyka się ona w jednym
kanonie artystycznym, są obrazy
koncentrujące się na szczególe
obyczajowym ale też takie sięgające technik impresjonistycznych
do pokazania czegoś co byśmy
nazwali duchem a nie obrazem.
W Pałacu są takie dzieła.
Pod koniec życia Chełmoński
jawi się jako osoba uduchowiona, wierząca.
Co ciekawe to jest pokazana
droga człowieka wywodzącego
się spod łowickiej wsi, po nauki
w Warszawie, dalej kolejne etapy
wtajemniczeń malarskich, po Paryż,
po powrót, poszukiwanie inspiracji.
We wspomnieniach, w książce jawi
się jako osoba bardzo wierząca,
rozmodlona.
Panie Dyrektorze a Pana ukochany obraz, wiemy, że Święty Jan
Paweł II ukochał sobie ,,Krzyż
w zadymce” a Pan?
Co mam powiedzieć-,,Krzyż

w zadymce”, symbol krzyża, zadymki, sił przyrody które na to działają, natura, tajemnica, krzyż który
gdzieś idzie. Jestem zafascynowany obrazem. W dzieciństwie z wieloma obrazami Chełmońskiego się
spotykałem, te klasyczne i ,,Babie
lato”, ,,Bociany”, jestem wychowany w mieście przy głównej ulicy
wychodziłem z kamienicy na bruk,
nie miałem na co dzień do czynienia
z wsią, przyrodą, ten świat Chełmońskiego był dla mnie ciekawy.
Teraz spędzam czas w Radziejowicach w pięknym otoczeniu obrazów Józefa Chełmońskiego. Często
kojarzymy malarza z łagodnością
ale też trzeba spojrzeć na jego dzieła w szerokim spektrum, czasem
przyroda na nich jest dzika.
Panie Dyrektorze tak w jednym
zdaniu inspirująca postać?
Tak, niezwykle złożona pod
każdym względem, począwszy
od drogi życiowej, malarskiej, artystycznej. Inspiracje będą znajdowały także nowe pokolenia. To
jest twórca którego ciągle można
odkrywać.
Dziękuję za rozmowę,
Dziękuję.
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Wigilia z GOPS-em
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosił w tym roku na spotkanie świąteczne. Wigilia odbyła
się w budynku Gminnego Centrum
Kultury Powozownia. Gimnazjaliści
z Radziejowic wystawili piękne,
świąteczne przedstawienie. Mowa

w nim była o naszym zabieganym
życiu, konieczności zwolnienia tempa, cieszenia się z małych rzeczy
i spotkań z bliskimi. Na stole pojawiły się tradycyjne wigilijne potrawy, ryba pod różnymi postaciami,
słodkości, atmosfera była wzrusza-

jąca i rodzinna. Wszystkim życzenia
złożyli: Ksiądz Robert Stanicki, Wójt
Urszula Ciężka, Przewodnicząca
RG Krystyna Skoneczna, Kierownik
GOPS Monika Karpiniuk. Uczestnicy Wigilii podzielili się opłatkiem
w nadziei, że wszyscy spotkamy się

w tym samym gronie w kolejnym
roku. Wigilia została przygotowana
w ramach środków z funduszu tak
zwanego ,,alkoholowego”.
Oprac. Jn

Zima - uwaga na mróz i czad!
Jest bezbarwny i bezwonny, nazywany cichym zabójcą- czad teraz
szczególnie niebezpieczny. Zima
w pełni dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności
przy dogrzewaniu mieszkań, apelujemy też o wrażliwość na osoby
bezdomne, samotne, chore. Kiedy
zauważymy, że ktoś potrzebuje

pomocy należy od razu alarmować
służby. Najlepiej w naszej Gminie
zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzwoniąc
pod numer telefonu 46 857-71-22,
możecie też poinformować Urząd
Gminy tel.857-71-71 lub Policję112, 999 – Pogotowie Ratunkowe,
998 – Straż Pożarną, 997 – Policję.

Jest też numer telefonu przeznaczony dla osób bezdomnych- 987przypomina Justyna Klimaszewska
z UG w Radziejowicach. Najbliższy
dom dla osób potrzebujących dachu nad głową znajduje się w Oryszewie tel. 46 855-32-45. Nasza
Gmina stara się też zapraszać na
spotkania informacyjne poświęcone właśnie bezpieczeństwu, takie
odbyło się 16 grudnia. Dotyczyło
niebezpieczeństwa zatrucia czadem. Dyskusja odbyła się z udziałem przedstawicieli Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie: Ingi Dziewanowskiej i Sebastiana Maleńczuka
oraz przedstawicieli Policji, Justyny Klimaszewskiej z UG Radziejowice. Bardzo ważne są solidne
przeglądy kominiarskie w naszych
domach, przed sezonem warto
zaprosić kominiarza do domu, by
sprawdził nasze instalacje, komin.
W domach gdzie dochodzi do tragedii statystycznie okazuje się, że

kominiarza nie było od długiego
czasu. Strażacy podali też kilka informacji praktycznych wśród nich
zauważyli, że w momencie pożaru
nie można otwierać okien bowiem
to spowoduje rozprzestrzenianie
się ognia. Przedstawiciele służb
apelowali o numerowanie swoich
posesji, w sytuacjach zagrożenia,
taka informacja pozwala szybko
udzielić pomocy, znaleźć miejsce,
gdzie doszło do zdarzenia. Spotkanie stało się też dobrą okazją do poinformowania wszystkich o zbiórce
pluszaków, w ramach akcji ,,Twój
miś może zostać ratownikiem”.
Do końca stycznia zbierane są
maskotki, które strażacy wręczają
najmłodszym uczestnikom zdarzeń drogowych, aby zminimalizować ich stres związany chociażby
z wypadkiem. Maskotki zatem trafią
do wozów strażackich a potem do
dzieci.
Oprac. jn
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Wszyscy jesteśmy pasterzami- pastorałka w Kuklówce
Pastorałką ,,Wszyscy jesteśmy
pasterzami” w reżyserii Barbary
Katarzyny Radeckiej z udziałem
aktorów teatrów warszawskich
i uczniów szkoły oraz wszystkich
zgromadzonych w sali rozpoczęliśmy obchody Roku Adama Chmielowskiego – Roku św. Brata Alberta.
Adam Chmielowski artysta malarz,
powstaniec styczniowy i opiekun
najuboższych był przyjacielem

patrona naszej szkoły Józefa Chełmońskiego. Dlatego też do naszej
szopki bożonarodzeniowej oprócz
aniołów, pasterzy, heroda, królów,
diabłów, śmierci i innych przybył
Brat Albert w towarzystwie Józefa
Chełmońskiego. Dwaj przyjaciele ze
studiów malarskich w Monachium
uważali, że ważniejsze jest ,,więcej być, niż mieć”. W rolę Adama
Chmielowskiego wcielił się uczeń

klasy szóstej Krzysztof Przybysz
a w rolę Józefa Chełmońskiego
nauczyciel Łukasz Borowy. Wspaniale jako prologus w pastorałce
prezentował się aktor Stanisław Biczysko. Bliźniacy Mikołaj i Mateusz
Śniażewscy znani z wielu telewizyjnych spotów reklamowych swoją
obecnością również uświetnili to
wyjątkowe spotkanie. 25 grudnia
2016 roku w 100. rocznicę śmierci
Adama Chmielowskiego rozpoczął
się Rok św. Brata Alberta i potrwa
do 25 grudnia 2017 roku. Najsłyn-

niejszym dziełem Adama Chmielowskiego jest obraz ,,Ecce Homo”
- ,,Oto Człowiek” przedstawiający
Chrystusa Cierpiącego. Niech więc
myśl Brata Alberta ,,Powinno się
być jak chleb, który dla wszystkich
leży na stole z którego każdy może
kęs dla siebie ukroić i nakarmić się
jeśli jest głodny” towarzyszy nam
we wszystkich działaniach, tym
bardziej, że rok szkolny jest Rokiem
Wolontariatu.
Irena Skowrońska

Zawsze jest Boże Narodzenie- Jasełka w Gimnazjum
Zawsze ilekroć uśmiechasz się
do brata i wyciągasz do niego rękę
– jest Boże Narodzenie. Zawsze
ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał
innych poprzez ciebie,

Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. 14 grudnia w Gimnazjum
w Radziejowicach odbyła się uroczysta Wigilia a młodzi ludzie wystawili świąteczne przedstawienie,
uczniów przygotowała tradycyjnie
Elżbieta Olborska. Przedstawienie
pod tytułem ,,Świąteczna ulica”
zachwyciło odbiorców, każdy widz
mógł wyciągnąć refleksje dla siebie
samego. W liryczny nastrój Świąt
Bożego Narodzenia wprowadziły
kolędy wyśpiewane przez talenty

szkolne uczennic z klasy IIb Martę
Fałkowską, Natalię Galińską oraz
Julię Wacławek uczennicę kl. Ia.
Nastrój został podtrzymany dzięki
przepięknej grze na gitarze Laury
Hys. Jasełka bardzo podobały się
odbiorcom. Uczniowie 15 grudnia
widowisko przedstawili dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Hamernii oraz na uroczystej Wigilii w Powozowni dla podopiecznych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach, a także

dla rodziców w budynku szkoły.
W uroczystym spotkaniu wzięli
udział także zaproszeni goście: Urszula Ciężka – Wójt Gminy Radziejowice, Wioletta Micewicz - Sekretarz
Gminy Radziejowice, Beata Kalina
– Dyrektor GCO w Radziejowicach,
Monika Karpiniuk – Kierownik GOPS
w Radziejowicach, Ksiądz Robert
Stanicki oraz Rodzice. Fot. Gimnazjum w Radziejowicach,
oprac. jn na podstawie materiałów szkoły

6

www.radziejowice.pl

Jasełka w Szkole Podstawowej w Radziejowicach
W piątek16 grudnia w świątecznej atmosferze odbyły się Jasełka
połączone ze świątecznym występem w wykonaniu uczniów klas II
Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego. Uroczystość
rozpoczęła się od krótkiego wstępu
i powitania wszystkich obecnych
przez Dyrektora SP - Irenę Sosnow-

ską. Oprócz licznie przybyłych
uczniów, ich rodziców i przyjaciół
szkoły na zaproszenie odpowiedzieli i swoją obecnością zaszczycili także: Wójt Gminy Radziejowice
- Urszula Ciężka, Przewodnicząca
Rady Gminy - Krystyna Skoneczna,
Dyrektor GCO w Radziejowicach
- Beata Kalina, Anna i Sławomir
Rdzanowscy, Ksiądz Proboszcz
Waldemar Okurowski, Danuta Niedzińska oraz Grzegorz Kłosowski.
Główni bohaterowie wieczoru –
uczniowie klas II - przygotowani
przez swoich nauczycieli Elżbietę
Paluch i Ewelinę Słojewską, w oryginalny sposób wprowadzili wszyst-

kich przybyłych w atmosferę świąt
Bożego Narodzenia, przedstawiając
historię Narodzenia Pana zarówno
sprzed 2000 lat jak i w czasach
nam współczesnych. Tego wieczoru radziejowickiej szkoły nie ominął
nawet Święty Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci słodkimi
podarunkami. Atrakcjom nie było
końca. Wszyscy obecni mogli tego
dnia wziąć udział w świątecznym
karaoke, kiermaszu świątecznym
czy porozmawiać z przyjaciółmi
w kawiarence przy gorących pierogach, barszczyku lub słodkich
wypiekach, przygotowanych przez
Radę Rodziców z przewodniczącą

Moniką Pokropek na czele. Świąteczny nastrój, który udzielił się
wszystkim obecnym, trwał jeszcze
podczas spotkania opłatkowego
całej społeczności szkolnej połączonego z radością wspólnego
śpiewania najpiękniejszych kolęd.
SP w Radziejowicach

Jasełka w Szkole Podstawowej w Korytowie
Jasełka jakie odbywają się każdego roku w Szkole Podstawowej
w Korytowie A stają się niejako świętem całej miejscowości.
W przygotowaniach uczestniczą
nie tylko uczniowie, kadra szkoły
ale też rodzice a podziwiać dzieci na
scenie w dniu występu przychodzi
już duża część mieszkańców nie
tylko Korytowa. To przedstawienie z bogatą scenografią, aktorzy
występują w specjalnie dobranych

strojach na podwyższonej scenie.
Jasełka w tym roku odbyły się 17
grudnia. Biblijne treści i sceny połączono z wątkami współczesności. -Na uroczystość przybyli zaproszeni goście a wśród nich Pan
Starosta, Pani Wójt, Radni, Ksiądz,
Przyjaciele szkoły oraz niezawodni absolwenci- mówi Dyrektor
Małgorzata Kłopotowska. Jasełka
przygotowały Bożena Siwek i Alicja
Grzesiak, przy pomocy wszystkich

nauczycieli i pracowników szkoły. Grupy taneczne przygotowały
Katarzyna Kółkiewicz i Małgorzata
Dróżka. Uczestnicy świątecznego
spotkania składali sobie życzenia
i dzielili się opłatkiem. Rodzice
przygotowali poczęstunek, pyszne
ciasta, czerwony barszczyk oraz
pierogi własnej roboty.
Fot. Iza Maleńczuk

www.radziejowice.pl

7

Budżet Gminy Radziejowice na 2017 rok przyjęty
Radni Gminy Radziejowice
przyjęli plan finansowy Gminy na
2017 rok. Budżet został skrojony
na miarę, zakłada też inwestycje
oraz wydatki stałe do jakich należą między innymi opieka społeczna, czy oświata, sport, kultura.
W tym roku mieszkańcy stali nie
zapłacą więcej za odbiór odpadów- mówiła podczas sesji Wójt
Urszula Ciężka. Pani Wójt poinformowała także o planach budowy
nowego przedszkola gminnego
na które mieszkańcy czekają od
lat.- Bardzo często to infrastruktura, właśnie dostępność dobrego
przedszkola decyduje, czy młodzi
ludzie zechcą się u nas osiedlićmówiła Wójt Radziejowic. Budżet
tradycyjnie zawiera fundusz sołecki, to właśnie Sołectwa składają wnioski, ich przedstawiciele
wiedzą najlepiej czego potrzeba
i co należy w pierwszej kolejności
realizować. Wśród zaplanowanych inwestycji między innymi:
rozbudowa ujęcia wody w Korytowie, budowa tłoczni ścieków
sanitarnych wraz z przebudową

fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych- Korytów A,
budowa odcinków sieci kanalizacyjnej- Korytów A, przebudowa rurociągów wody zasilającej
stację uzdatniania wody w m.
Radziejowice, przejęcie sieci
wodociągowych od inwestorów
zastępczych- Słabomierz, przejęcie sieci wodociągowych od
inwestorów zastępczych- Stare
Budy Radziejowskie, Benenardmodernizacja drogi, zakup wiaty
przystankowej- Budy Mszczonowskie, budowa studni osadnikowej- Chroboty, modernizacja ul.
Ogrodników- Korytów A, modernizacja ul. Łąkowej w miejscowości Korytów A, położenie progów
zwalniających w Korytowie A,
modernizacja drogi- Krze Duże,
modernizacja drogi- Nowe Budy,
modernizacja Al. Lipowej- Radziejowice Parcel, modernizacja
drogi- Słabomierz, modernizacja
drogi- Zboiska, zakup sprzętu
pożarniczego- Kuklówka, zakup
sprzętu pożarniczego- Korytów,
Radziejowicezainstalowanie

O parku rozrywki
Najprawdopodobniej już w tym
roku rozpocznie się budowa parku
rozrywki we Wręczy pod Mszczonowem. Trwają procedury formalne w Starostwie Powiatowym
w Żyrardowie. Po ich zakończeniu
fizycznie ma ruszyć budowa pierwszego etapu dużej inwestycji, która
ma przyciągać turystów nie tylko
z Polski. W 2018 roku planowane
jest zakończenie realizacji tego etapu i przygotowanie do użytkowania
i przyjęcia gości. -Pierwszym etapem inwestycji ma być zadaszony
park wodny na 20 hektarach, zostanie podzielony na kilka obszarów
a tam wśród atrakcji między innymi strefa zjeżdżalni, dla dorosłych
część spa i saun. Nasza firma, na
początku grudnia 2016 roku złożyła

wniosek o pozwolenie na budowę
pod tymczasową nazwą parku
wodnego „Waterworld of Poland”
w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. Firma pracuje obecnie
nad dalszymi etapami związanymi
z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęciem prac budowlanych- mówi Dyrektor Generalny
Peter Dudolenski.
Oprac. Jn

i więcej, Gminny Zespół Oświaty
zajmie się też księgowością Gminnego Centrum Kultury Powozownia
ma zatem większą odpowiedzialność. GZO odpowiada także za
sprawozdania finansowe jednostek
obsługiwanych wśród których są
placówki oświatowe.
jn

westycji jest budowa gminnego
przedszkola, powstanie w centrum Radziejowic, przy ulicy Kubickiego, w miejscu starej poczty
nieopodal Gimnazjum. W tym
roku samorząd planuje rozbudowywać też obiekt Szkoły Podstawowej w Korytowie A, w planach
Gminy również budowa boiska.
W projekcie budżetu dotacje
podmiotowe dla Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w m. Tartak
Brzózki w wysokości- 200000,00
złotych,
dla
Niepublicznego
Przedszkola w m. Tartak Brzózki
w wysokości 546000,00 złotych,
dla Niepublicznego Przedszkola w m. Tartak Brzózki (dzieci
niepełnosprawne) w wysokości- 190000,00 złotych, dla GCK
w Radziejowicach w wysokości350000,00 złotych, dla Biblioteki
w wysokości- 140000,00 złotych.
Dochody budżetu Gminy mają
wynieść 27 695498,00 złotych,
wydatki według planu wynoszą31 843046,00 złotych.
Justyna Napierała

Inwestycja w Szkole Podstawowej
w Korytowie A
Społeczność Szkoły Podstawowej w Korytowie A może mieć powody do zadowolenia. Do budynku
szkoły dobudowany zostanie nowy

Gminne Centrum Oświaty
w Radziejowicach
W miejsce Gminnego Zespołu
do Spraw Oświaty Kultury i Sportu
w Radziejowicach zgodnie z nowymi przepisami powstało Gminne
Centrum Oświaty. Zespół przestał
istnieć zgodnie z podjętą uchwałą
Rady Gminy. GCO przejęło zakres
obowiązków taki jaki był do tej pory

paneli fotowoltaicznych i pompy
ciepła, oświetlenie uliczne- Adamów Parcel, oświetlenie uliczne- Adamów Wieś, Benenardoświetlenie uliczne, oświetlenie
uliczne- Chroboty, oświetlenie
uliczne- Kamionka, oświetlenie
uliczne- Korytów A, dokończenie
oświetlenia ulicznego ulica Zarzeczna- Krzyżówka, oświetlenie
uliczne- Kuklówka Radziejowicka,
wykonanie projektu linii światłowodowej- Nowe Budy, dokończenie oświetlenia- Nowe Budy,
rozbudowa oświetlenia- Podlasie,
projekt oświetlenia- Radziejowice,
oświetlenie uliczne- Radziejowice
Parcel, oświetlenie uliczne- Stare
Budy Radziejowskie, oświetlenie uliczne- Tartak Brzózki, projekt oświetlenia – Zboiska. Budy
Mszczonowskie- zakup wiaty
na działkę gminną, Słabomierzogrodzenie terenu gminnego,
Zboiska- dalszy ciąg budowy
świetlicy, zakup urządzeń sportowych- Radziejowice, zakup urządzeń sportowych- Tartak Brzózki.
W tym roku jedną z ważnych in-

obiekt w którym znajdą się cztery
sale lekcyjne, gabinet logopedy
i integracji sensorycznej, szatnia,
zaplecze sanitarne i socjalne do
cateringu, będzie też pokój nauczycielski- informuje Beata Kalina z radziejowickiej oświaty. Do 31 maja
tego roku ma zostać wykonany
projekt inwestycji i firma ma uzyskać pozwolenie na budowę. Nowy
obiekt powstanie przy hali z którą
połączy się łącznikiem.
Fot. archiwum jn

Nadal można płacić kartą
w Urzędzie Gminy
Coraz więcej osób nie nosi przy
sobie gotówki, regulując rachunki kartą płatniczą czy wykonując
przelewy za pomocą Internetu.
Gmina Radziejowice w zeszłym
roku zdecydowała o zainstalowaniu terminala, dzięki czemu w UG
można płacić kartą. Od 7 listopada do pierwszych dni stycznia
nowego roku kartą płatniczą zrealizowano 200 transakcji na 1970
transakcji wykonanych- mówi Ewa
Wyganowska z UG Radziejowice.
W grudniu doszło do 108, w listo-

padzie- do74, w pierwszych dniach
stycznia- do18 transakcji kartą. jn
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Harmonogram odbioru odpadów od 2 stycznia 2017 r.
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Ferie z Powozownią
Ostatnie dwa tygodnie lutego
upłyną najmłodszym pod znakiem
wypoczynku i dobrej zabawy. Już
14 lutego rozpoczynają się ferie
zimowe na Mazowszu. Gminne
Centrum Kultury w Radziejowicach
przygotowało ofertę na ten czas.
Pierwszy tydzień odbędzie się pod
hasłem atrakcji surwiwalowych,
zajęcia poprowadzi Katarzyna Konca wraz z instruktorami. Z pewnością wrażeń nie zabraknie, koszt
tygodniowych zajęć to 25 złotych
od jednej osoby. GCK zapewnia
dzieciom napoje i zdrowe przekąski. To propozycja dla dzieci nieco
starszych w wieku od 10 do 14 lat.
Drugi tydzień zajęć feryjnych skie-

rowany jest do młodszych dzieci od
6 lat. Tym razem wypoczywający
zgłębią tematykę bajek, warsztaty
upłyną pod hasłem ,,Dzieci filozofują”. Zajęcia będą się rozpoczynały tak jak w tygodniu surwiwalowym o godzinie 10.00 a kończyły
o 14.00. Drugi tydzień warsztatów
feryjnych jest bezpłatny.
jn

Pałac w Radziejowicach zaprasza
Piątek, 10 lutego 2017 r., g. 19.00, Nowy Dom Sztuki
Koncert uczestników kursu mistrzowskiego prof. Ryszarda Karczykowskiego
Piątek, 17 lutego 2017 r., g. 19.00, Nowy Dom Sztuki
Bach i Mozart kameralnie – Duo Granat, kwartet Prima Vista
Piątek, 17 marca 2017 r., g. 19.00, Nowy Dom Sztuki
Pokaz odnalezionego obrazu Józefa Chełmońskiego
Chopin, Brahms … i pieśni hiszpańskie
Tomasz Strahl – wiolonczela, Agnieszka Przemyk-Bryła – fortepian

Projekt edukacyjny przeszedł
pomyślnie ocenę formalną
Gmina Radziejowice stara się
pozyskiwać jak najwięcej pieniędzy z zewnątrz na realizację
ciekawych zadań wśród nich
edukacyjne z myślą o dzieciach,
uczniach szkół. Mamy dobrą informację -projekt edukacyjny pt
,,Zaradni z Gminy Radziejowice,
kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach naszej
Gminy” złożony do Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych przeszedł pozytywną oce-

nę formalną, teraz czeka na ocenę
merytorycznąpoinformowała
podczas sesji Wójt Urszula Ciężka.
W ramach tego projektu mogłyby
się odbywać dodatkowe zajęcia dla
uczniów gminnych szkół, placówki
zyskałyby też dodatkowe wyposażenie. Jeśli finalnie projekt otrzyma
wsparcie jego realizacja planowana
jest od drugiej połowy 2017 roku
do czerwca 2019. Wartość tego
zadania to 993.047,00 złotych. jn
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Gospodarowanie odpadami
10 złotych za śmieci segregowane od mieszkańca, 22 złotych za
śmieci niesegregowane od mieszkańca w skali jednego miesiąca
a dla letników 165 złotych (za odpady segregowane, stawka ryczałtowa od domku letniskowego) i 300
złotych za niesegregowane (za
odpady niesegregowane, stawka
ryczałtowa od domku letniskowe-

go) w sezonie od maja do października- to stawka jaka obowiązuje
w tym 2017 roku. Worki dostępne
są w Urzędzie Gminy Radziejowice.
Firma zostawia zgodnie z zasadą
ile wystawisz worków tyle dostaniesz. Różne są kolory worków
w zależności od odpadów. Usługę
na zlecenie Gminy Radziejowice
wykonuje firma z Nadarzyna.
jn

Ponad 500 wniosków
na program ,,Rodzina 500 plus”
w naszej Gminie
Ponad 500 wniosków wpłynęło
do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radziejowicach na
wypłatę świadczenia z tytułu projektu ,,Rodzina 500 plus” od momentu
jego wprowadzenia. Pierwsze pieniądze zasiliły konta mieszkańców
już w kwietniu zeszłego roku. Pierwsi rodzice uroczyście otrzymali dokument zaświadczający przyznanie

świadczenia z rąk Wójt Radziejowic
i Kierownik GOPS. W sumie w zeszłym roku na realizację projektu
w naszej Gminie została oszacowana kwota trzech milionów dwustu
czterdziestu pięciu tysięcy złotych.
Wnioski mogą składać także osoby
mieszkające na terenie naszej Gminy a tutaj niezameldowane.
Jn Fot. archiwum jn

46 małżeństw w 2016 roku
w naszej Gminie
Zeszły rok w naszej Gminie przyniósł 46 zawartych małżeństw- informuje Małgorzata Strzemieczna
z Urzędu Stanu Cywilnego. Rok
wcześniej 61 par powiedziało sobie
sakramentalne TAK, zaś w 2014
roku na ten ważny krok zdecydowały się 32 pary. W zeszłym roku
były cztery odmowy zamówionego
ślubu. Coraz później decydujemy
się na małżeństwo, często są to
osoby już po trzydziestym roku ży-

cia. W 2016 roku 10 par skorzystało z dostępnej możliwości i wzięło
ślub poza budynkiem Urzędu Gminy- dodaje Małgorzata Strzemieczna.
jn

Biblioteka proponuje
Zapraszamy na bezpłatne e -learningowe kursy do Gminnej Biblioteki
w Radziejowicach. Każdy chętny
otrzyma od nas darmowy kod aktywujący z którego będzie mógł korzystać, także w domu- mówi Kierownik

Barbara Draniak. Przypomina jednocześnie, że dostępne są kursy z języka angielskiego i niemieckiego. Pani
Kierownik zaprasza do Biblioteki też
po książki, placówka zrobiła właśnie
zakupy i są perełki do przeczytania.jn

ZUS 20 stycznia w Radziejowicach
W piątek 20 stycznia w godzinach 9.00-13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejowice
będzie funkcjonował mobilny punkt
informacyjny zorganizowany przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Inspektorat w Żyrardowie. Oferta
ZUS skierowane jest do przedsiębiorców, emerytów i rencistów,
osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych.
Na trzech stanowiskach kon-

sultacyjnych porad udzielali będą
eksperci w tematyce:
1/ emerytalno - rentowej
Przyszli emeryci będą mogli
dowiedzieć się m. in.;
- jak skompletować wniosek
o emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne;
- jakie warunki trzeba spełnić,
żeby uzyskać świadczenie
emerytalno -rentowe,
- komu przysługuje emerytura po-

mostowa.
- jakie są możliwości przeliczenia
świadczenia,
- jakie obowiązują limity zarobkowania dla emerytów,
- jakie i kiedy dodatki przysługują
emerytom.
2/ ulg i umorzeń składek dla
przedsiębiorców
3/ działalności gospodarczej
Osoby podejmujące działalność
na własny rachunek będą mogły

dowiedzieć się m. in.;
- w jakiej wysokości odprowadzać składki,
- jakie obowiązują dokumenty
- jakie są warunki preferencyjne.
Przy okazji zasięgania informacji
osoby odwiedzające punkt będą
miały możliwość zarejestrowania
się na Platformie Usług Elektronicznych. Gorąco zachęcamy mieszkańców Gminy do zapoznania się
z ofertą ZUS.
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Gaudeamus 22 stycznia wystąpi podczas koncertu w Kuklówce
Chór Gaudeamus ma już na
swoim koncie osiągnięcia. To grupa osób z pasją i dużymi zdolnościami, chór prowadzi dr Jolanta
Grygielska- Bilińska. W chórze
śpiewają teraz: Justyna Stolarska,
Agnieszka Gocan, Beata Trzaskowska, Aneta Brysiak, Mariola Kleczewska, Katarzyna Nowowiejska.

Chór działa przy Gminnym Centrum Kultury Powozownia. Muzycy występują podczas oficjalnych
spotkań, uroczystości, takich jak
między innymi: Święto Chleba, czy
spotkania patriotyczne, świąteczne. Chór dysponuje różnorodnym
repertuarem.- Sięgamy po pieśni
renesansowe ale też po utwory
współczesne – mówi dr Jolanta
Grygielska- Bilińska. Chór działa
półtora roku, panie spotykają się co
najmniej dwa razy w tygodniu. Pani
Jolanta jest wykształconym muzykiem, od lat osiąga sukcesy w prowadzeniu chórów. Na początku
zawodowej drogi była skrzypaczką, skończyła studia w Poznaniu.
Z wielkim powodzeniem prowadziła
wiele chórów (najlepszych w Bydgoszczy i w województwie). Zdobywała ze swoimi muzykami nagrody,
jak między innymi Złoty i Srebrny
Kamerton. Teraz swoją pasję realizuje na terenie naszej Gminy. Chór

Gaudeamus wystąpi 22 stycznia
podczas II Spotkań Kolędowych
w Kuklówce Zarzecznej o godzinie
11.30. Poniżej program tego spotkania.
fot. JG-B
II SPOTKANIA KOLĘDOWE odbędą się w Kościele p. w. Matki
Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce Zarzecznej, 22.01.2017
roku o godzinie 11.30.
Uczestnicy:
• Chór mieszany CANTATA z Grodziska Mazowieckiego, dyrygent Barbara Paszkiewicz
• Kameralny Chór Żeński GAUDEAMUS z Radziejowic, dyrygent
Jolanta Grygielska -Bilińska
• Chór mieszany EPIFANIA z Adamowizny, dyrygent Jolanta Grygielska -Bilińska

Orkiestra Gedeon Richter z Grodziska Mazowieckiego
Solistka: Hanna Chmielewska - sopran
Dyrygent: Jerzy Wysocki
Organizator: GCK POWOZOWNIA

Gość specjalny:

„Czad - ogień - obudź czujność”
W związku z kampanią „Czad
i ogień. Obudź czujność” 22 grudnia w Szkole Podstawowej w Korytowie A odbyło się spotkanie
z strażakiem Państwowej Straży
Pożarnej w Żyrardowie, w którym

wzięły udział klasy I-VI. Tematem
przewodnim rozmowy było uświadomienie dzieciom, czym jest czad
i dlaczego zagraża naszemu życiu.
Prowadzący podkreślał, iż czad jest
bardzo niebezpieczny i nie można

go bagatelizować. Jest bezwonny
i bezbarwny, co utrudnia znacznie nam jego wykrycie. Podczas
warsztatów kilkakrotnie zostało powiedziane, iż czadu: nie widać, nie
słychać, nie czuć. Zima to jest czas,
w którym szczególnie jesteśmy
narażeni na podtrucie się tlenkiem
węgla. Szczegółowo omówiono
dlaczego tak się dzieje oraz to co
można zrobić, aby ryzyko zatrucia
nie miało miejsca w naszym domu.
Pokazano uczniom czujnik czadu,
który alarmuje o zagrożeniu. W ramach kampanii Szkoła Podstawowa w Korytowie A otrzymała taki
czujnik, dzięki czemu nasza szkoła
stała się jeszcze bardziej bezpieczna. Ponadto uczniowie rozpoczęli
współpracę ze strażą, przynosząc
swoje pluszaki, którymi się już nie
bawią. Maskotki zostaną przekazane do Państwowej Straży Pożarnej.
Każde dziecko biorące udział w po-

żarze otrzyma od strażaków misia.
Dzieciaki bardzo zaangażowały się
w akcję i są dumne, że choć w taki
sposób mogą pomóc kolegom
i koleżankom, których może dotknąć tak trudna sytuacja.
SP w Korytowie A

www.radziejowice.pl
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Nadzwyczajna sesja o rewitalizacji
5 stycznia 2017 roku Radni
podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy podjęli uchwałę w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na
terenie Gminy Radziejowice. Na
obszarze zdegradowanym wyznaczony został obszar do rewitalizacji na którym będą podejmowane
działania. Obszar rewitalizacji Gminy Radziejowice to powierzchnia

1,589 km2 co ogółem stanowi
2,18% powierzchni Gminy- informuje Monika Soból z UG Radziejowice. Teraz będzie tworzony projekt
Gminnego Programu Rewitalizacji
w którym znajdą się działania do
realizacji dla Gminy. Program przygotowuje firma zewnętrzna we
współpracy z Urzędem Gminy. Po
opracowaniu programu odbędą się
konsultacje społeczne planowane

jeszcze w tym miesiącu. Najprawdopodobniej jeszcze w styczniu
Radni podejmą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego
Programu Rewitalizacji. Następnie
po konsultacjach najprawdopodobniej podjęta zostanie uchwała
w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rewitalizacji. Później już
Gmina zamierza wdrażać planowane działania. Projekt rewitalizacji

opracowywany w gminach w tym
w Gminie Radziejowice ma pomóc
w uzyskaniu dotacji na różnego rodzaju przedsięwzięcia.
jn

Wspieranie przedsiębiorczości w ramach LGD
Zakończyło się składanie wniosków w ramach dofinansowania
z Lokalnej Grupy Działania Ziemia
Chełmońskiego. W sumie do biura stowarzyszenia trafiło 12 wniosków od zainteresowanych osób
na podejmowanie działalności i 15
wniosków na rozwój już istniejących firm. Rada LGD zamierza

zebrać się pod koniec stycznia by
je ocenić. Pomysły zainteresowanych pozyskaniem dotacji dotyczą
między innymi rozwoju turystyki,
rozwoju handlu i usług. Na podejmowanie działalności można pozyskać -80 tysięcy złotych (na starcie
ponad 50 tysięcy złotych, reszta po
rozliczeniu), na rozwój firmy- do

300 tysięcy złotych- w tym przypadku są to koszty refundowane.
Złożone w biurze LGD Ziemia Chełmońskiego dokumenty następnie
dostarczone zostaną do Urzędu
Marszałkowskiego.
Najprawdopodobniej na przełomie czerwca/
lipca 2017 roku zostaną podpisane
pierwsze umowy.
jn

Jasełka w Przedszkolu
Dzieci z Przedszkola wystawiły
Jesełka. Maluchy w sposób artystyczny zaprezentowały rodzicom
oraz gościom Przedszkola magię

zbliżających się świąt. Na scenie
pojawiły się dzieci w przebraniach.
Jasełka to widowiska tradycyjne
wzorowane na średniowiecznych

misteriach franciszkańskich a ich
nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło oznaczającego
żłób. Jasełka rzadziej mogą być nazywane także szopką. Do największych ulicznych Jasełek na świecie
zaliczany jest Orszak Trzech Króli.
Zwyczaj wystawiania Jasełek przywędrował do Polski z Włoch w XVI
wieku.
Oprac. jn, wikipedia, fot. Przedszkole w Radziejowicach

XVII Gimnazjada Wojewódzka
Drugiego grudnia odbyły się
zawody sportowe w piłkę ręczną
dziewcząt i chłopców. -Po ciężkiej
walce nasze dziewczyny zajęły
I miejsce w XVII Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Borkach Kościelnychinformuje z dumą trener Paweł

Zieliński z Gimnazjum w Radziejowicach. Skład drużyny: Weronika
Piotrowska, Gabriela Kociszewska,
Agata Wójtowicz, Urszula Zaprzałek, Karolina Soból, Wiktoria Łuczak, Monika Rudnik, Maria Bzdęga, Ewa Adamska, Wiktoria Lesiak,
Karolina Sroka, Patrycja Karolak,
Julia Wacławek.
Klasyfikacja dziewcząt:
I Radziejowice
II Małkinia
III Regimin
IV Przesmyki

V Zawidz
VI Głowaczów
Chłopcy po ciężkiej walce zajęli III
miejsce w XVII Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Zawidzu. Zagrali: Rafał
Jakubczak, Adam Tomaszewski,
Jakub Rusek, Arkadiusz Brysiak,
Michał Bielawski, Bartłomiej Paradowski, Krzysztof Tokarski, Sebastian Tazbir, Mikołaj Tokarski, Sebastian Gowin, Bartłomiej Borowiec.
Klasyfikacja chłopców:
I Regimin
II Siedlce

III Radziejowice
IV Paliczna
V Czerwin
VI Zawidz
Gimnazjum w Radziejowicach
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Jeszcze świątecznie w naszej Gminie
fot. wielu autorów

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
Gminne Centrum Oświaty
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

