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Rozpoczęły się doroczne zebra-
nia sprawozdawcze. W sobotę 18 
lutego spotkali się strażacy ochot-
nicy z OSP Radziejowice. Stan 
jednostki w dniu walnego zebrania 
wynosił 45 członków zwyczajnych 
i 2 członków honorowych, w roku 
sprawozdawczym przybyło 6 no-
wych członków (5 kobiet i 1 męż-
czyzna). W roku 2016 odbyło się 9 
posiedzeń zarządu i 3 posiedzenia 
komisji rewizyjnej. Zarząd Gminny 
nie zorganizował w roku sprawoz-
dawczym zawodów sportowo-po-
żarniczych. W okresie sprawoz-

dawczym nie nastąpiły zmiany 
w składzie zarządu.- W ubiegłym 
roku nie zorganizowaliśmy żadnych 
uroczystości strażackich, współ-
pracowaliśmy z Urzędem Gminy, 
Parafią, GCK Powozownia- mówił 
Prezes Marek Leja. Prezes podzię-
kował za współpracę Urzędowi 
Gminy, Radzie Gminy, Sołectwom, 
w tym Sołectwu Radziejowice 
które reprezentowała Sołtys Zo-
fia Leśniewska. Sołectwo bardzo 
wspiera działalność jednostki, 
przeznacza pieniądze z Funduszu 
Sołeckiego na potrzeby OSP. Wśród 

zaproszonych gości była też Prze-
wodnicząca Rady Gminy Krystyna 
Skoneczna, która przypomniała 
o dotrzymaniu danej w zeszłym 
roku obietnicy dotyczącej planów 
zakupu nowego samochodu (inwe-
stycja została ujęta w tegorocznym 
planie Gminy). Wójt Urszula Ciężka 
podziękowała strażakom za ich 
pracę, za to, że zawsze wspierają, 
że są dostępni na każde wezwanie. 
Wójt dziękując strażakom powie-
działa, że na nią także mogą liczyć. 
Więcej na stronie numer 5. 

Oprac. jn
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Święto Sołtysów i spotkanie rewitalizacyjne
Spotkanie rewitalizacyjne połą-

czone z obchodami Dnia Sołtysa 
odbyło się 13 lutego w Radziejo-
wicach. Sołtysi otrzymali podzięko-
wania za swoją pracę i dostępność 
dla ludzi, na co dzień są łącznikiem 
między Gminą a społeczeństwem. 
Spotkanie rozpoczęło się od ży-
czeń Wójt Urszuli Ciężkiej i wykładu 
o rewitalizacji, czyli projekcie jaki 
Gmina przygotowuje do realizacji. 
Samorząd jest już po kilku spotka-
niach konsultacyjnych, mieszkańcy 
określili potrzeby na swoim obsza-
rze – mówiła Wójt Radziejowic. 
Dyskusję nad projektem kontynu-
owała Sekretarz Wioletta Micewicz, 
która przyznała, że Gmina Radzie-
jowice zdecydowanie się rozwija, 
demografia mówi sama za siebie. 
Jest spory przyrost mieszkańców, 
na koniec 2016 roku w naszej 
Gminie zameldowanych było 5506 
osób, na pobyt czasowy zaś 119. 
Co roku ta liczba wzrasta. Każde-
go roku wyższy jest też Fundusz 
Sołecki, mieszkańcy mają wpływ 

na jego wydatkowanie. Pieniądze 
z FS przeznaczane są głównie na 
poprawę jakości dróg, oświetlenie, 
na wydatki związane ze strażami 
ale też na integrację poprzez budo-
wę miejsc spotkań czy organizację 
samych imprez- dodała Sekre-
tarz Gminy Radziejowice. Później 
już Wójt Urszula Ciężka zaprosiła 
wszystkie panie na Dzień Kobiet jaki 
odbędzie się w GCK Powozownia 7 
marca o godzinie 19.00. Na scenie 
pojawi się Anna Przybysz z repertu-
arem Hanki Ordonówny. Następnie 
kolejny blok dyskusji poświęcony 

został rewitalizacji. Gmina jest na 
końcowym etapie opracowywania 
programu, jest po konsultacjach. 
Mieszkańcy przychodzili na spo-
tkania, można także skorzystać 
z informacji zamieszczonych na 
stronie internetowej rewitalizacja.
radziejowice.pl Projekt teraz zosta-
nie przedłożony pod obrady Rady 
Gminy. Zadania zapisane w do-
kumencie mają służyć rozwojowi 
Gminy, tak by ludziom żyło się tutaj 
komfortowo. 

JN, Fot. EŚ
Więcej na stronie numer 9. 

Ferie w GCK Powozownia
„Survival, czyli jak prze-

trwać w każdych warunkach” 
i „Dzieci filozofują i dyskutują”- 
to myśli przewodnie pierwsze-
go i drugiego tygodnia ferii 
w naszej Gminie Radziejowice. 
Jak zawsze organizacją zabaw 
dla dzieci zajęło się Gminne 
Centrum Kultury Powozow-
nia. Najmłodsi mogą wspólnie 
spędzać aktywnie i kreatywnie 
czas wolny, dyskutują ale też 
poznają pracę w terenie, gru-
pie. Więcej na stronie numer 4. 
Fot. GCK Powozownia

Edyta Marczewska zastępcą 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Żyrardowie

Edyta Marczewska oficjalnie 
zastępcą Komendanta Powia-
towego Policji w Żyrardowie. 
Uroczystość przekazania obo-
wiązków nowej Pani Komen-
dant była też dniem odprawy 
rocznej, w której wzięli udział 
samorządowcy w tym Wójt 
Radziejowic Urszula Ciężka. 
Fot. KPP w Żyrardowie
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu ga-
zety ,,Nasza gmina Radziejowice”. Szanowni 
Państwo w tym miesiącu konsultowaliśmy 
z Wami program rewitalizacji, omawialiśmy, 

odpowiadaliśmy na pytania. Jeśli chcecie być 
na bieżąco możecie także skorzystać z naszej 
strony internetowej www.rewitalizacja.radziejo-
wice.pl. W tym wydaniu też o zebraniu strażac-
kim w OSP Radziejowice, strażacy otrzymali 
absolutorium i pochwałę swojej pracy. Są dziel-
ni, wytrwali, podnoszą kwalifikacje, jesteśmy 
z nich dumni. Kolejne zebrania w OSP Korytów 
i OSP Kuklówka. W tym wydaniu także o Dniu 
Babci i Dziadka, dzieciaczki z naszej Gminy 
wspólnie ze swoimi nauczycielami bardzo pięk-
nie występowały na scenie dla swoich bliskich. 
Niejednokrotnie na ich policzkach pojawiła się 
łza wzruszenia. W tym wydaniu też o ptasiej 
grypie która dotarła do powiatu żyrardowskiego, 

ale nie ma się czym martwić wszelkie procedu-
ry związane z taką sytuacją zostały dopełnione, 
w gazecie także o nowym, dużym inwestorze, 
który będzie szkolił kierowców i o święcie dro-
gich nam Sołtysów, którym serdecznie dziękuję 
za to co robią, są zawsze do dyspozycji swoich 
mieszkańców, wspierają i służą merytoryczną 
pomocą. W gazecie również o występie Chóru 
Gaudeamus w Kościele w Kuklówce, Turnieju 
Tenisowym w Zboiskach i feriach w Gminnym 
Centrum Kultury Powozownia. Życzę miłej lek-
tury,

Serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice
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Ofiaruj 1 procent Błękitnym Korytów

Zaproszenie WOŚP w naszej Gminie

Zawodnicy Błękitnych Korytów 
przebywają na obozie sportowym 
w Górach Świętokrzyskich. Trenują 
każdego dnia po kilka godzin na hali 

oraz na basenie. W sumie wyjecha-
ło 20 sportowców. To cieszy bo 
Klub się rozrasta- mówi Prezes Piotr 
Rowiński. Przychodzą już nawet 
maluszki, pięciolatki. – Końcówka 
ubiegłego roku dla zawodników 
okazała się bardzo dobra, piłkarze 
z roczników 2008,2009,2010 wy-
grali turniej halowy w Zaborowie, 
zaś drużyna zawodników z rocz-
ników 2004,2005,2006 wygrała 
turniej halowy jaki odbył się w Jak-
torowie o puchar Prezesa LKS Jak-

torów. Błękitni Korytów w związku 
z tym, że mają coraz więcej chęt-
nych piłkarzy zdecydowali o zało-
żeniu trzeciej drużyny, jej treningi 
odbędą się wiosną. Trzeba dodać 
także, że sportowcy są bardzo pra-
cowici i trenują nawet w zimę od 
poniedziałku do piątku albo na hali 
w Radziejowicach lub w Koryto-
wie. Kto chce wesprzeć Błękitnych 
Korytów może to zrobić wpłacając 
1 procent swojego podatku na tę 
organizację, KRS 0000270261, cel 

szczegółowy LKS BŁĘKITNI KORY-
TÓW 2977. 

Jn fot. Błękitni Korytów

Fundacja Lwów i Kresy Połu-
dniowo- Wschodnie zapraszają na 
Mszę Świętą oraz na koncert w wy-
konaniu Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego Wojska Polskie-
go, upamiętniającego Powstanie 
Styczniowe. Początek o godzinie 
18.00 dnia 26 lutego 2017 roku 
w Katedrze Polowej przy ulicy Dłu-
giej 13/15 w Warszawie. Patronat 
honorowy nad koncertem sprawuje 
JE bp polowy WP ks. Józef Guzdek

Gorących, pragnących pomagać 
serc w naszej Gminie nie brakuje. 
Tradycyjnie już w dniu finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy na ulice wyszli wolontariusze 
z puszkami, by zbierać pieniądze 

dla dzieci i seniorów. To ważna ak-
cja, w tym roku radziejowicki sztab 
był samodzielny. Udało się zebrać 
6999,24 złotych 3 Euro i 1 $. -Dzię-
kujemy wszystkim wolontariuszom 
i mieszkańcom którzy wsparli 

akcję- mówi szef sztabu Marcin 
Mrówczyński.

 Fot. GCK Powozownia.

Kolejne zebrania 
OSP

OSP Korytów
4.03.2017 roku o godzinie 17.00

OSP Kuklówka
11.03.2017 roku o godzinie 17.00.

Doradcy terenowemu 

Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego 

Grażynie Adamczyk

wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu śmierci

Ś. P.

Męża
składają:

Wójt Gminy Radziejowice – 

Urszula Ciężka,

Pracownicy Urzędu 

oraz Mieszkańcy.
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Reforma oświatowa w naszej Gminie

Gaudeamus wystąpił podczas 
koncertu w Kuklówce

Pejzaż zimowy- konkurs plastyczny

Rząd wprowadził reformę, zgod-
nie z jej wytycznymi znikają między 
innymi gimnazja a w ich miejsce 
pojawią się ośmioklasowe pod-
stawówki, wracają też czteroletnie 
licea. Samorządy lokalne już przy-
gotowały konieczne plany zmian 
o tych w naszej Gminie podczas 
sesji poinformowała Beata Kalina 
Dyrektor radziejowickiej oświaty. 

W przypadku Szkół Podstawowych 
w Korytowie i Kuklówce właściwie 
wiele się nie zmieni. Z mocy ustawy 
sześcioletnie podstawówki staną 
się ośmioletnimi szkołami podsta-
wowymi. W przypadku Radziejowic 
gdzie funkcjonuje zarówno Szkoła 
Podstawowa jak i Gimnazjum brane 
były pod uwagę dwa warianty. Jed-
nak ten o utworzeniu dwóch szkół 

podstawowych został odrzucony. 
Finalnie od września nie będzie już 
naboru do pierwszej klasy gim-
nazjum, młodzi ludzie rozpoczną 
naukę w klasie siódmej. Budynek 
Gimnazjum włączony zostanie do 
istniejącej Szkoły Podstawowej, 
Kuratorium wyraziło na to zgodę. 
Zatem będzie jedna Szkoła Podsta-
wowa w Radziejowicach z dwoma 

budynkami. Do końca marca Rada 
Gminy podejmie uchwałę o sieci 
szkół. Z mocy ustawy Dyrektorem 
SP w Radziejowicach będzie do-
tychczasowa Dyrektor Irena So-
snowska, zaś zastępcą Dyrektora 
SP będzie Krystyna Szymańska 
dotychczas Dyrektor Gimnazjum 
w Radziejowicach.  jn

Gminne Centrum Kultury Powo-
zownia 22 stycznia zorganizowało 
II spotkanie kolędowe. Wyjątkowy 
koncert odbył się w Kościele w Ku-
klówce, w jeszcze świąteczny na-
strój swoją muzyką i wykonaniem 
wprowadził Chór Gaudeamus, na 
scenie pojawili się też zaprzyjaź-
nieni muzycy- Chór Cantata z Gro-
dziska Mazowieckiego oraz Chór 
Epifania z Adamowizny ale także 
Orkiestra Gedeon Richter z Gro-
dziska Mazowieckiego z solistką 
Hanną Chmielewską. Występ na-
leży do bardzo udanych. Wspól-
ne spotkanie kolędowe to radość 
celebrowania wyjątkowych chwil. 
Dla parafian którzy uczestniczyli we 
Mszy Świętej a później w koncercie 

było to niezwykłe przeżycie. Chór 
Gaudeamus działa od osiemnastu 
miesięcy przy GCK Powozownia 
w Radziejowicach pod kierunkiem 
dr Jolanty Grygielskiej- Bilińskiej. 

Jn fot. GCK Powozownia 
w Radziejowicach

Młodzieżowy Dom Kultury w Ży-
rardowie zorganizował konkurs 
plastyczny pod tytułem ,,Pejzaż 
malowany”. 9 lutego odbył się jego 
finał. Co cieszy uczniowie z naszej 
Gminy którzy chodzą na zajęcia 
plastyczne do Hanny Gancarczyk 
otrzymali wysokie miejsca. I tak:

Pierwsze miejsce zajął Filip Ka-
lina (rysunek węglem), piąte miej-

sce zajęła Justyna Małachowska 
(droga), wyróżnienie trafiło do Bar-
tłomieja Rypkowskiego (sikorki na 
gałązkach) i Michaliny Kamińskiej 
(sikorki w karmniku). Serdecznie 
gratulujemy. 

Fot. HG
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Ferie w naszej Gminie

DriveLand Tomasza Kuchara w naszej Gminie

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa 
Mazowieckiego

Gminne Centrum Kultury Powo-
zownia, Biblioteka i hala sportowa 
te wszystkie miejsca czekały na 
wypoczywających w naszej Gmi-
nie podczas ferii. GCK Powozownia 
pierwszy tydzień ferii zatytułowało 
„Survival, czyli jak przetrwać w każ-
dych warunkach”. Dzieci uczestni-
czące w warsztatach miały okazję 
zapoznać się z podstawową wiedzą 

dotyczącą m.in. terenoznawstwa 
(jak radzić sobie w terenie z mapą 
i bez niej, czy zawsze jest nam 
potrzebny kompas itp.), uczyły się 
radzenia sobie w razie wypadków, 
opatrywania ran, rozpalania ogni-
ska i budowy schronienia. Główną 
metodą pracy była praca grupowa, 
nastawiona na rozwój kompeten-
cji społecznych i współpracy po-
między uczestnikami. Odbyło się 
szereg zabaw rozwijających ko-
ordynację wzrokową i ruchową 
poprawiających samoocenę dzieci 
i podnoszących umiejętności ra-
dzenia sobie z trudnymi wyzwa-
niami. Drugi tydzień odbył się pod 
znakiem dyskusji. Najmłodsi deba-

towali o bardzo istotnych kwestiach 
takich jak: znaczenie życia, etyka, 
emocje, tożsamość czy świado-
mość. Każdego dnia odbywały się 
zajęcia plastyczne. Dzieci obejrzały 
filmy animowane również odnoszą-
ce się do omawianych warsztatów. 
Biblioteka zaś zaprosiła na pokazy 
bajek, zajęcia plastyczne, feryjne 
rozgrywki gier planszowych ale też 
warsztaty mydlarskie. Najmłodsi 
wzięli udział w balu przebierańców. 
Tradycyjnie już dla dzieci przygo-
towane zostały również zajęcia 
rekreacyjno- sportowe na hali Gim-
nazjum. Odbywały się od 13 do 17 
lutego. 

Jn, fot. GCK i BP

Duży inwestor zdecydował się 
w naszej Gminie zostawić swój 
kapitał, mamy kolejnego przedsię-
biorcę na naszym terenie- mówi 
Wójt Radziejowic Urszula Ciężka. 
Na terenie Gminy powstaje Dri-
veLand- ośrodek doskonalenia 
techniki jazdy stopnia wyższego. 
Miejsce, na które oczekuje wielu 
kierowców i pasjonatów motory-
zacji. Podstawowe jego atuty to 
nowoczesne systemy i instalacje tj. 
płyty poślizgowe (prostokątna dla 

ciężarówek i autobusów, prostokąt-
na dla samochodów osobowych, 
płyta w kształcie pierścienia) z no-
woczesnymi systemami nawad-
niania i kurtynami wodnymi oraz 
najnowszej generacji szarpakiem 
do wprowadzania pojazdów w po-
ślizg. Na terenie obiektu powstaje 
sieć dróg i placów manewrowych 
przeznaczonych do zajęć w ramach 
szkoleń z doskonalenia techniki 
jazdy, kwalifikacji wstępnej i szko-
leń okresowych, a także kursów 
z zagrożeń w ruchu drogowym. 
Ośrodek będzie stał otworem dla 
miłośników sportu. DriveLand staje 
się również doskonałym poligonem 
do testów samochodów przezna-
czonych do ciężkiej pracy. W obrę-
bie toru terenowego znajdą się m. 
in. wykrzyże, wzniesienia, boczne 
przechylenia, baseny do brodzenia. 
Instalacje te posłużą do demon-

stracji możliwości samochodów 
z napędem na dwie i więcej osi. 
Obiekt powstaje w miejscowości 
Słabomierz w gm. Radziejowice, 
u zbiegu trasy S8 i drogi krajowej 
nr 50. Do Warszawy jest zaledwie 
30 km. Teren pod budowę został 
wybrany tak, by ułatwić dojazd 
kursantom z najdalszych zakątków 
Polski. I tak podróż z Trójmiasta 
nie powinna zająć więcej niż nie-
co ponad 3 godziny, z Wrocławia 
i Krakowa niecałe 3 godziny, z Po-
znania i Katowic ok. 2,5 godziny.
Inwestycja przewiduje powstanie 
nowoczesnego budynku, który peł-
nił będzie rolę centrum konferencyj-
nego. Znajdą się w nim sale szko-
leniowe z nowoczesnym sprzętem 
multimedialnym, restauracja, zaple-
cze socjalne i sanitarne. DriveLand 
będzie przygotowany na realizacje 
szkoleń i prezentacji nowych mo-

deli samochodów, zlotów miło-
śników motoryzacji, sympozjów 
naukowych. Ośrodek DriveLand 
to inicjatywa czołowego polskiego 
kierowcy rajdowego i Ralycrosso-
wego Mistrza Polski 2016 Tomasza 
Kuchara. Chętnych na korzystanie 
z infrastruktury obiektu obsłuży ze-
spół doświadczonych instruktorów 
Akademii Bezpiecznej Jazdy Toma-
sza Kuchara- czytamy na Facebo-
oku inwestycji DriveLand

Na kolejnym konwencie spo-
tkali się mazowieccy Wójtowie, 
Burmistrzowie i Prezydenci Miast. 
Samorządowcy negatywnie ocenili 
pomysł ograniczenia liczby kaden-
cji w samorządzie oraz krytykowali 
projekt aglomeracji warszawskiej 
oraz prace nad projektem Kodek-
su Urbanistyczno- Budowlanego. 
Opracowanie o kadencyjności 

w różnych krajach przygotował 
Piotr Rusiecki zastępca Burmi-
strza Łomianek. Po wprowadzeniu 
takich zapisów Polska bezpowrot-
nie pozbędzie się swojego atutu 
– lokalnej samorządności i może 
uzależnić samorządy od partii poli-
tycznych- czytamy w diagnozie. Na 
28 krajów Unii Europejskiej jedynie 
w dwóch (w Portugalii i Włoszech) 

występują ograniczenia w długości 
sprawowania władzy przez samo-
rządowców (odpowiednio 10 lat 
w Portugalii i 12 lat we Włoszech). 
W dalszej części swego opracowa-
nia autor powtarza argumenty prze-
ciwko wprowadzeniu ograniczenia 
liczby kadencji w samorządach 
wskazując, że jest to rozwiązanie 
niekonstytucyjne, ogranicza czynne 

i bierne prawo wyborcze a także 
obniżyłoby jakość zarządzania gmi-
nami, gdyż dobrzy menadżerowie 
nie będą chcieli podejmować pracy 
w samorządzie rezygnując ze swo-
jej kariery zawodowej. 

Oprac. Jn na podstawie 
portalsamorzadowy.pl



www.radziejowice.pl 5

Zebranie w OSP Radziejowice c.d.
Sprawozdanie z działalności 
OSP Radziejowice za rok 2016 

Marek Leja Prezes OSP w Ra-
dziejowicach podczas zebrania 18 
lutego przedstawił działalność jed-
nostki w ostatnim roku, stan osobo-
wy oraz plany na 2017. Z informa-
cji wynika, że w OSP Radziejowice 
jest 45 członków zwyczajnych i 2 
członków honorowych, w roku 
sprawozdawczym przybyło 6 no-
wych członków (5 kobiet i 1 męż-
czyzna). W roku 2016 odbyło się 9 
posiedzeń zarządu i 3 posiedzenia 
komisji rewizyjnej. Zarząd Gminny 
nie zorganizował w roku sprawoz-
dawczym zawodów sportowo-po-
żarniczych. W okresie sprawoz-
dawczym nie nastąpiły zmiany 
w składzie zarządu. W ubiegłym 
roku nie zorganizowaliśmy żadnych 
uroczystości strażackich. Strażacy 
w tym czasie przeprowadzili 3 po-
gadanki prewencyjne w tym 2 dla 
dzieci i młodzieży. W styczniu i listo-
padzie wzięli udział w ćwiczeniach 
z ratownictwa wodno-lodowego 
na zbiorniku wodnym „Hamernia”. 
W maju na terenie swojej jednostki 
przeprowadzili ćwiczenia z ratow-
nictwa technicznego, a w sierpniu 
przy współpracy z KP PSP w Żyrar-
dowie ćwiczenia na obiekcie maga-
zynowym firmy „EKONIP”. W roku 
sprawozdawczym wyjeżdżali do 
54 akcji ratowniczo-gaśniczych co 
daje OSP Radziejowice pierwszą 
pozycję jeżeli chodzi o największą 
„wyjazdowość” wśród jednostek 
w Gminie.
Wyjazdy ogółem - 54, 

w tym:
- pożary - 19 wyjazdów,
- miejscowe zagrożenia - 33 

wyjazdów,
- alarmy fałszywe - 2 wyjazdy.

W zdarzeniach, w których brali-
śmy udział nie było ofiar śmiertel-
nych. 

Dziesiątka Najaktywniejszych 
druhów w 2016 r.: 
1. Papuga Jakub - 50 wyjazdy
2. Dybiński Roman - 50 wyjazdy
3. Dybiński Damian - 24 wyjaz-

dów 
4. Dybiński Artur – 36 wyjazdów 
5. Jarkiewicz Mariusz - 15 

wyjazdy 
6. Laskowski Robert - 15 

wyjazdy 

7. Mroczek Włodzimierz - 24 
wyjazdz

8. Krystianiak Paulina - 29 
wyjazdów

9. Ściborowski Mateusz  - 21 
wyjazdów

10. Skiba Robert – 10 wyjazdów
W roku sprawozdawczym 2016 

OSP pozyskała następujący sprzęt 
i wyposażenie: 
1. Zakupy z dofinansowaniem 

KSRG:  deska pediatryczna 
dziecięca, doposażenie torby 
PSP R1, 2 pary butów gumo-
wych specjalnych, 

2. Ze środków MSWiA - hełmy 
Vulcan – 6 szt. 

3. Ze środków zebranych z pod-
czas akcji „Lany Poniedziałek 
2016”) – zakupili: hydronetka 
plecakowa, sito kominowe – 1 
szt., 2 drabiny nasadkowe, 2 
redukcje i młot.

4. Z Funduszu Sołeckiego Sołec-
twa Radziejowice wykonali re-
mont centralnego ogrzewania. 
Koszt remontu wyniósł około 
67000,00 zł z czego 35159,32 
zł z Funduszu  Sołeckiego, po-
została kwota została pokryta 
ze środków własnych OSP.

5. Z funduszu Sołeckiego Sołec-
twa Nowe Budy zakupili 2 od-
cinki i taśmy ostrzegawcze.

6. Dzięki życzliwości Dyrektora 
Domu Pracy Twórczej pozyska-
liśmy dla naszego OSP łódkę, 
która będzie wykorzystywana 
do działań w ratownictwie wod-
no-lodowym.

7. W styczniu dzięki środkom 
finansowym z Urzędu Gminy 
strażnica została wyposażona 
w kamery monitoringu.
Pieniądze na  działalność straża-

cy pozyskali z darowizny od Lasów 
Państwowych z Nadleśnictwa Gró-
jec. Strażacy wykonali także prace 
porządkowe na terenie OSP i straż-
nicy oraz pozyskali i dostarczyli 
opał do ogrzewania budynku. Pra-
cę społeczną szacują na 8400,00 zł 
(ok. 400 h x 21 zł= 8400,00 zł).

Największy wkład w remonty 
w naszej strażnicy włożyli:
1. Tomasz Kociszewski,
2. Daniel Kowalski
3. Marek Przybyłowski
4. Jakub Papuga
5. Roman Dybiński

6. Mateusz Ściborowski
7. Mariusz Jarkiewicz

Druh Ireneusz Jarkiewicz udo-
stępnił sprzęt do prac remonto-
wo-porządkowych. Działalność 
kulturalna, wychowawcza i spor-
towa. W kwietniu w porozumieniu 
z jednostkami OSP z całej Polski 
strażacy uczcili 1050 rocznicę 
Chrztu Polski. Przeprowadzili ćwi-
czenia ewakuacyjne wraz z po-
gadanką dla dzieci i młodzieży 
w Szkole Podstawowej im. Włady-
sława Rdzanowskiego w Radziejo-
wicach. Brali czynny udział w przy-
gotowaniach do Gminnego Święta 
Chleba oraz obchodów Dnia Dziec-
ka zorganizowanego w Radziejowi-
cach. W dzień Lanego Poniedziałku 
przeprowadzili akcję „Bezpieczny 
mieszkaniec Gminy Radziejowi-
ce”, strażacy rozdali mieszkańcom 
foldery z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy oraz zasadami 
powiadamiania jednostek ratunko-
wych. Po raz kolejny zabezpieczali 
trasę biegu „Bieg Chełmońskiego”. 
Zabezpieczali Festiwal im. Jerzego 
Waldorffa w Pałacu w Radziejowi-
cach. Zorganizowali kilka imprez: 
„Andrzejki”, „Sylwester” dla miesz-
kańców Gminy Radziejowice i ich 
przyjaciół. W roku sprawozdaw-
czym dzięki determinacji i zaanga-
żowaniu druha Artura Dybińskiego 
powstało nowe logo OSP, a dru-
howie zostali wyposażeni w nowe 
emblematy. Dodatkowo salę udo-
stępniają dla różnego rodzaju akcji 
społecznych, np. bezpłatne badanie 
dla mieszkańców, ferie dla dzieci 
z GCK itp.

Inne działania
Stale współpracują z Gminą Ra-

dziejowice, Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Ży-
rardowie, Komendą Powiatową 
Policji w Żyrardowie, KRUS GCK 
„POWOZOWNIA”, nie zapominają 

również o parafii w Radziejowi-
cach. Druhowie systematycznie 
szkolą się z zakresu KPP, ratownic-
twa technicznego, kierowcy kon-
serwatorzy sprzętu ratowniczego, 
szkolenia z zakresu zabezpieczenia 
lądowisk LPR, szkolenia dowód-
ców i naczelników OSP. 

Plan działalności i plan finanso-
wy na rok bieżący

Plany jednostki na 2017 rok
1. Głównym działaniem na 2017 

rok jest zakup nowego bojowe-
go samochodu średniego, któ-
ry zastąpi wyeksploatowane 2 
samochody z jednostki. W bu-
dżecie Gminy na zakup samo-
chodu zostało zabezpieczone 
200 000,00 zł. Pozostałą część 
będziemy pozyskiwać z dofi-
nansowań z różnych źródeł- 
informuje Prezes Marek Leja. 
W styczniu pracownicy Urzę-
du Gminy złożyli wniosek do 
Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego o dofinansowanie 
zakupu samochodu w kwocie 
200 000 zł (wniosek czeka na 
rozpatrzenie). W marcu zosta-
nie złożony wniosek do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, w dalszej 
kolejności będą składać wnio-
sek do Komendy Głównej PSP. 
Szacowana wartość nowego 
samochodu to 850 000,00 zł

2. Organizacja drużyny MDP, (pozy-
skanie nowych członków),

3. Systematycznie doposażanie 
w niezbędny sprzęt i wyposaże-
nie (już udało nam się zakupić 
nowy sprzęt ratowniczy, na któ-
ry środki finansowe przekazały  
sołectwa Krze Duże, Nowe Budy 
i Budy Mszczonowskie, wartość 
zakupionego sprzętu 2850,00 
zł) - dodał na koniec Prezes OSP 
Marek Leja.
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Koncert kolęd i Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Korytowie

Kobiety Głosu

Tegoroczny koncert kolęd i pa-
storałek w Szkole Podstawowej 
w Kuklówce połączony został z ob-
chodami Dnia Babci i Dziadka. Fre-
kwencja publiczności, gości zapro-
szonych przez dzieci była duża. Na 
scenie pojawiło się 21 solistów i 16 

zespołów. Rywalizacja była ogrom-
na. W kategorii solistów klas 0-III 
pierwsze miejsce zdobyła Weronika 
Wójt z Radziejowic za wykonanie 
kolędy ,,Zagraj Dzieciątku kołysan-
kę” a w kategorii zespoły I miejsce 
przypadło duetowi z Korytowa 
Katarzynie Szczepanik i Maciejo-
wi Jagiełło za wykonanie utworu 
,,W grudniowe noce”. W kategorii 
solistów klas IV-VI jury konkursu 
przyznało dwa pierwsze miejsca: 
Zuzannie Ambroziak z Korytowa 
za wykonanie kolędy ,,Uciekali, 
uciekali” oraz Oliwii Wójcickiej ze 

Szkoły Podstawowej w Kuklówce 
za przepiękne wykonanie pastorałki 
- kołysanki z filmu ,,Miś” ,,Lulej, że 
mi lulej”. W kategorii zespoły klas 
IV-VI pierwsze miejsce przypadło 
zespołowi Wiolinki za wykonanie 
utworu ,,Coraz bliżej święta”. Utwór 
,,Pozamykane okna i serca w nich 
zimne ognie” śpiewała Jessica 
Bakalarska z Radziejowic, występ 
ten wzbudził wiele pozytywnych 
emocji i wzruszeń. Dzieci ponadto 

złożyły swoim bliskim: dziadkom 
i babciom życzenia zdrowia i wielu, 
wielu lat w szczęściu. 

Oprac. jn

Szkoła Podstawowa w Koryto-
wie zawsze pamięta o wyjątkowych 
świętach do których należą Dzień 
Babci i Dziadka. W tym roku nie 
było inaczej. Na dziadków i babcie 
czekały przedstawienia, zabawne 
między innymi ,,Rzepka” Juliana 
Tuwima w oprawie artystycznej 
z dobranymi współczesnymi utwo-
rami i pięknymi kostiumami dzieci 
na scenie. Po przedstawieniu naj-
młodsi wręczyli swoim bliskim 
małe podarunki i złożyły życzenia. 

Przedszkolaki bardzo kochają swo-
je babcie i dziadków, dlatego 19 
stycznia dla nich specjalnie odby-
ło się przedstawienie pod tytułem: 
,,Babciu, Dziadku- to dla Was”. 
W programie wystąpiły grupy 
przedszkolne. Wnuczęta w wier-
szach i piosenkach wyraziły miłość 
do bardzo licznie zebranych gości. 
Dzieci również wykonały taniec 
„Mazurski szot”, a także prezento-
wały starodawne ludowe zabawy. 
Dziadkowie z wielkim aplauzem 

przyjęli występ swoich pociech. Po 
występie dzieci zaśpiewały uroczy-
ste 100 lat, złożyły życzenia swo-
im Babciom i Dziadkom i wręczyły 
własnoręcznie wykonane laurki. Mili 
goście oglądając występ częstowali 
się ciastami przygotowanymi przez 

rodziców. Siedząc przy stolikach 
Dziadkowie nie kryli wzruszeń, 
rozmawiali z nauczycielami i cie-
płymi słowami podziękowali Dy-
rektor Małgorzacie Kłopotowskiej 
i wychowawcom grup: Irenie Koź-
biał, Julicie Staniaszek, Agnieszce 
Owczarek,  Alicji Kaperze.

Lokalny tygodnik Głos Żyrar-
dowa i Okolicy ogłosił konkurs 
na Kobietę Głosu, o wynikach 
zdecydują czytelnicy wysyłając 
swoje smsy lub wypełniając ku-

pon zamieszczony w gazecie. 
Kobiety które ubiegają się o tytuł 
są wyjątkowe, przedsiębiorcze 
i znane ze swojej pracy. Wśród 
nich znalazła się Wójt Radziejowic 

Urszula Ciężka. Plebiscyt rozpo-
czął się w czwartek (16.02) tuż 
po północy. Głosować można do 
3 marca. Koszt wysłania jednej 
wiadomości sms to 1,23 zł z VAT. 
Każdy może wysłać dowolną licz-
bę sms -ów. Sms należy wysłać 
na numer 7148, w treści wpisu-
jąc: gs.kobieta.(numer kandydatki 
do tytułu).Jeśli chcecie zagłoso-
wać na Wójt Radziejowic Urszulę 
Ciężką wysyłajcie sms o treści: 
gs.kobieta.20 na numer 7148, 

głosować możecie też na Hannę 
Bieżuńską gs.kobieta.18, Kata-
rzynę Czechowicz-Gołaszewską 
gs.kobieta.19, Aleksandrę Ko-
strzewę gs.kobieta.21 , Bożenę 
Liszewską gs.kobieta.22, Gosię 
Rdest gs.kobieta.23, Danutę Rex 
gs.kobieta.24, Aleksandrę Rut-
kowską gs.kobieta.25, Dominikę 
Sztąberską gs.kobieta.26, Żanetę 
Wesołowską gs.kobieta.27. Wy-
niki głosowania 9 marca. 

PSL zaprasza 12 marca
Polskie Stronnictwo Ludowe za-

prasza na spotkanie z Marszałkiem 
Mazowsza Adamem Struzikiem. 
Spotkanie odbędzie się w niedzielę 
12 marca, rozpocznie się od Mszy 

Świętej w Kościele w Kuklówce 
o godz. 11.30, później druga jego 
część w tym dyskusja gospodarcza 
w Domu Weselnym MDM w miej-
scowości Budy Józefowskie 1A. 
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Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie

Odprawa roczna podsumowująca efekty pracy KPP w Żyrardowie 
w 2016roku

9 lutego na świetlicy Komendy 
Powiatowej Policji w Żyrardowie 
odbyła się uroczysta zbiórka z oka-
zji objęcia stanowiska I Zastępcy 
Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Żyrardowie przez podinsp. 
Edytę Marczewską, która pełniła 
obowiązki na tym stanowisku od 
1 grudnia 2016roku. Punktualnie 
o godzinie 13:00 rozkaz o powoła-
niu na nowe stanowisko podinsp. 
Edycie Marczewskiej wręczył mł. 
insp. Mirosław Jedynak- Zastęp-
ca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji z s. w Radomiu w towarzy-
stwie mł. insp. Arkadiusza Zgieba- 
Komendanta Powiatowego Policji 

w Żyrardowie. Pani Komendant po 
złożeniu meldunku o objęciu stano-
wiska i odebraniu rozkazu wygłosi-
ła krótką przemowę podczas której 
podziękowała za obdarzenie jej 
zaufaniem i powierzenie tak wielkiej 
odpowiedzialności, zobowiązała się 
również przy wszystkich zebranych, 
że będzie starała się jak najlepiej 
wypełniać swoje obowiązki. W uro-
czystości uczestniczyli: Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego- Wojciech 
Szustakiewicz, Zastępca Prezyden-
ta Miasta Żyrardowa- Dariusz Ka-
czanowski, Prokurator Rejonowy 
w Żyrardowie- Marek Marciniak 
oraz przedstawiciele samorządów 

lokalnych: Wójt Gminy Radziejo-
wice- Urszula Ciężka, Wójt Gminy 
Wiskitki- Franciszek Miastowski, 
Wójt Gminy Puszcza Mariańska- 
Michał Staniak, a także policjantki, 
policjanci i pracownicy cywilni Po-
licji. Podinsp. Edyta Marczewska 
służbę w Policji rozpoczęła 25 lat 
temu w Komendzie Rejonowej Po-
licji Warszawa VII (Praga Południe). 
Od 15 lat związana jest z Komendą 
Powiatową Policji w Żyrardowie, 
gdzie karierę rozpoczynała zajmu-
jąc stanowisko oficera prasowego 
Komendanta Powiatowego Policji, 
a następnie specjalisty w sztabie. 
W 2012roku objęła stanowisko 

Zastępcy Naczelnika Wydziału 
Prewencji, które zajmowała do 1 
grudnia 2016 roku kiedy Komen-
dant Wojewódzki z s. w Radomiu 
powierzył jej pełnienie obowiązków 
I Zastępcy Komendanta Powiato-
wego Policji w Żyrardowie.

Po zakończeniu uroczystej zbiór-
ki z okazji objęcia stanowiska I Za-
stępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Żyrardowie przez podinsp. 
Edytę Marczewską odbyła się od-
prawa roczna zorganizowana przez 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Żyrardowie- mł. insp. Arkadiusza 
Zgieba. W jej trakcie oprócz omó-
wienia wyników pracy funkcjona-
riuszy w roku 2016roku, Zastępca 
Prezydenta Miasta Żyrardowa wrę-
czył nagrodę dla asp. Mariusza Bul-
zackiego, który w VIII plebiscycie 
zdobył tytuł ,,Najpopularniejszego 
Dzielnicowego Roku”. W naradzie 
wziął udział Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji z siedzibą 
w Radomiu mł. insp. Mirosław 
Jedynak, Starosta Powiatu Żyrar-
dowskiego- Wojciech Szustakie-
wicz, Zastępca Prezydenta Miasta 
Żyrardowa- Dariusz Kaczanowski, 
Prokurator Rejonowy w Żyrardo-
wie- Marek Marciniak oraz przed-
stawiciele samorządów lokalnych: 
Wójt Gminy Radziejowice- Urszula 
Ciężka, Wójt Gminy Wiskitki- Fran-
ciszek Miastowski, Wójt Gminy 
Puszcza Mariańska- Michał Staniak 
oraz kadra kierownicza Komendy 
Powiatowej Policji w Żyrardowie. 
Na rozpoczęcie odprawy odczyta-
ne zostało pismo Sekretarza Stanu 
w MSWiA będące podsumowa-
niem działalności polskiej Policji 
w 2016roku oraz wskazaniem prio-
rytetów Ministra na rok 2017 odno-
szących się do zapewnienia bez-
pieczeństwa państwa i obywateli. 
Następnie Komendant Powiatowy 
Policji w Żyrardowie mł. insp. Ar-
kadiusz Zgieb zaprezentował wyniki 
pracy żyrardowskich policjantów 
za 2016rok, szczegółowo zostały 
omówione wyniki pracy pionów: 

kryminalnego, prewencji, ruchu 
drogowego oraz wspomagającego. 
W 2016 roku w KPP w Żyrardo-
wie oraz jednostkach podległych 
wszczęto 1796 postępowań dot. 
przestępstw czyli o 208 mniej niż 
w roku ubiegłym. Mimo tego spad-
ku znacznie wzrosła wykrywal-
ność- o 11,2%. Jedynym wzrostem 
w kategoriach przestępstw jest 
wzrost postępowań wszczętych 
dotyczących nietrzeźwych kierow-
ców, których liczba wzrosła z 109 
w 2015roku do 166 w 2016roku. 
Z przedstawionej przez mł. insp. 
Arkadiusz Zgieba prezentacji jasno 
wynikało, że efekty pracy policjan-
tów, są najlepszymi na przestrzeni 
ostatnich lat. Kolejną częścią pre-
zentacji było przestawienie efektów 
pracy pionu prewencji, gdzie już na 
jednym z pierwszych slajdów został 
przedstawiony wzrost zatrzymań 
na gorącym uczynku przez poli-
cjantów prewencji, z 197 w roku 
2015 do 262 w roku 2016. Mł. 
insp. Arkadiusz Zgieb zaznaczył, że 
mimo dużego obciążenia policjanci 
prewencji osiągnęli lepsze efekty 
pracy niż w roku ubiegłym, dzięki 
czemu na terenie powiatu jest bez-
pieczniej. Komendant nie zapomniał 
podziękować Komendantowi Woje-
wódzkiemu Policji z s. w Radomiu 
za wsparcie policjantów SPPP 
w Radomiu i przedstawił wyniki ich 
pracy. W części dotyczącej zagad-
nień ruchu drogowego na uwagę 
zasłużył przede wszystkim wzrost 
aktywności policjantów. Większa 
ilość badań na zawartość alko-
holu, ujawnionych wykroczeń czy 
zatrzymanych uprawnień do kiero-
wania to tylko początek sukcesów 
drogówki. W 2016roku zatrzymali 
26 sprawców przestępstw na go-

rącym uczynku (14 zatrzymanych 
w 2015roku) oraz 19 osób poszu-
kiwanych (5 zatrzymanych w roku 
2015). Alarmującym niestety jest 
wzrost ilości zdarzeń na drogach, 
zarówno kolizji jak i wypadków, 
w których zginęło 6 osób- mimo, 
że liczba ofiar śmiertelnych jest 
mniejsza niż w latach ubiegłych to 
nadal priorytetem dla Referatu Ru-
chu Drogowego jest poprawa bez-
pieczeństwa na drogach. Podczas 
swojego wystąpienia Komendant 
Powiatowy Policji w Żyrardowie 
przedstawił działalność profilak-
tyczną prowadzoną przez funkcjo-
nariuszy, efekty funkcjonowania 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa oraz przypomniał o no-
wej aplikacji „Moja Komenda” dzię-
ki, której w szybki i prosty sposób 
można uzyskać kontakt z dzielnico-
wym. Następnie mł. insp. Arkadiusz 
Zgieb podziękował samorządom za 
wsparcie finansowe policji m.in. za 
przekazanie środków na moder-
nizację pomieszczenia dla służby 
dyżurnej, zakupy radiowozów oraz 
finansowanie dodatkowych służb, 
co miało wpływ na komfort pracy 
żyrardowskich funkcjonariuszy. Po 
zakończeniu prezentacji przez mł. 
insp. Arkadiusza Zgieba głos zabrał 
Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji z s. w Radomiu- mł. 
insp. Mirosław Jedynak, który 
przedstawił efekty pracy policjan-
tów garnizonu mazowieckiego i od-
niósł się do wyników uzyskiwanych 
przez funkcjonariuszy KPP w Żyrar-
dowie. Na koniec pogratulował Ko-
mendantowi Powiatowemu Policji 
w Żyrardowie świetnych wyników 
osiągniętych przez podległych mu 
policjantów. Zabierający podczas 
odprawy głos: Starosta Powiatu 

Żyrardowskiego, Zastępca Prezy-
denta Miasta Żyrardowa oraz Pro-
kurator Rejonowy w Żyrardowie 
oraz samorządowcy także pozy-
tywnie ocenili pracę policjantów 
żyrardowskiej komendy i złożyli im 
podziękowania za tak wielkie zaan-
gażowanie w służbę. Uroczystym 
akcentem odprawy było wręczenie 
nagrody asp. Mariuszowi Bulzac-
kiemu przez Zastępcę Prezydenta 
Miasta Żyrardowa Dariusza Ka-
czanowskiego, ufundowaną przez 
Prezydenta Miasta Żyrardowa za 
zdobycie tytułu „Najpopularniej-
szego Dzielnicowego Roku 2016”. 
Zastępca Prezydenta pogratulował 
dzielnicowemu żyrardowskiej ko-
mendy zdobycia tytułu oraz podzię-
kował za wzorowe pełnienie swoich 
obowiązków. Asp. Mariusz Bulzacki 
w VIII plebiscycie „Najpopularniej-
szy Dzielnicowy Roku” zdobył 688 
głosów z 1284 oddanych zdo-
bywając I miejsce. Asp. Mariusz 
Bulzacki służbę w policji rozpoczął 
w 2004roku, od 2013roku zajmuje 
stanowisko dzielnicowego w KPP 
w Żyrardowie, ponadto wchodzi 
w skład Nieetatowego zespołu Mi-
nersko-Pirotechnicznego.

Asp. Agnieszka Ciereszko

ODR w Urzędzie
Informujemy, iż od dnia 

17.01.2017roku 
Punkt Doradczy Mazo-

wieckiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Warszawie, 
Oddział w Bielicach świadczy usługi
w Urzędzie Gminy Radziejowice

ulica Kubickiego 10, pok. nr 2
Dyżury:
Wtorek - 7:45 - 15:45
Czwartek - 7:45 - 15:45
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Ptasia grypa w naszym powiecie

Policjanci informowali dzieci o tym jak bezpiecznie korzystać z Internetu

Bal karnawałowy w SP w Radziejowicach

Ptasia grypa dotarła do powiatu 
żyrardowskiego. W ciągu dwuna-
stu godzin ognisko gdzie została 
wykryta choroba zostało zlikwido-
wane- mówił na sesji Rady Gminy 
Radziejowice Starosta Wojciech 
Szustakiewicz. Służby zareagowały 
zgodnie z procedurami natychmiast, 
teren został oznaczony. Wojewoda 
Mazowiecki wydał Rozporządze-
nie w sprawie zwalczania grypy 
ptaków w powiecie żyrardowskim. 
Rozporządzeniem określono ob-
szar zapowietrzony wystąpieniem 
grypy ptaków (HPAI), który obej-
muje miejscowości: Popielarnia, 
Kamionka, Miedniewice, Nowa 
Wieś, Hipolitów w gminie Wiskitki, 
w powiecie żyrardowskim. Okre-
ślono także obszar zagrożony, który 
obejmuje miejscowości w gminie 
Wiskitki, w gminie Puszcza Ma-
riańska, północno-zachodni obszar 
miasta Żyrardowa oraz kilka miej-
scowości w gminach Nowa Sucha, 
Sochaczew i Teresin w powiecie 
sochaczewskim. Teren zostanie 
oznakowany tablicami ostrzegaw-
czymi o treści: „WYSOCE ZJADLI-
WA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR 
ZAPOWIETRZONY” lub „WYSOCE 
ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OB-
SZAR ZAGROŻONY”.

W obszarze zapowietrzonym za-
kazuje się:

1) przemieszczania do i z go-
spodarstwa drobiu lub innych pta-
ków oraz ssaków utrzymywanych 
w gospodarstwach, bez zgody wła-
ściwego miejscowo powiatowego 
lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania 
ściółki lub nawozów naturalnych;

3) organizowania lotów treningo-
wych i lotów konkursowych gołębi;

4) organizowania polowań 
i odłowów ptactwa dzikiego, bez 
zgody właściwego miejscowo po-
wiatowego lekarza weterynarii;

5) przemieszczania i transportu 
drobiu lub innych ptaków, w tym 
piskląt jednodniowych, drobiu 
odchowanego do rozpoczęcia 
nieśności, a także ich zwłok i jaj 
z gospodarstw znajdujących się 
na obszarze zapowietrzonym, bez 
zgody właściwego miejscowo po-
wiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego 
z rzeźni, zakładów rozbioru oraz 
chłodni, bez zgody właściwego 
miejscowo powiatowego lekarza 
weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży 
mięsa drobiowego, mięsa ptaków 
łownych oraz jaj konsumpcyjnych 
i wylęgowych;

8) wypuszczania drobiu lub in-
nych ptaków w celu odtworzenia 
zasobów ptactwa łownego, bez 
zgody właściwego miejscowo po-
wiatowego lekarza weterynarii.

W obszarze zapowietrzonym na-
kazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i od-
każanie środków transportu wyko-
rzystywanego do transportu drobiu 
lub innych ptaków, ich mięsa, pa-
szy, ściółki lub nawozów natural-
nych, innych środków transportu 
wjeżdżających do gospodarstwa 
lub z niego wyjeżdżających oraz 

innych przedmiotów lub substan-
cji, które mogły zostać skażone 
wirusem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI);

2) oczyszczanie, odkażanie, 
deratyzację i dezynsekcję miejsc 
przebywania drobiu i innych pta-
ków utrzymywanych w obrębie go-
spodarstwa. Ponadto w obszarze 
zagrożonym zakazuje się:

1) przemieszczania do gospo-
darstwa drobiu lub innych ptaków;

2) wywożenia lub rozrzucania 
ściółki lub nawozów naturalnych;

3) organizowania lotów treningo-
wych i lotów konkursowych gołębi;

4) organizowania polowań 
i odłowów ptactwa dzikiego, bez 
zgody właściwego miejscowo po-
wiatowego lekarza weterynarii;

5) przemieszczania i transportu 
drobiu lub innych ptaków, w tym 
piskląt jednodniowych, drobiu 
odchowanego do rozpoczęcia 
nieśności, a także ich zwłok i jaj 
z gospodarstw znajdujących się na 
obszarze zagrożonym, bez zgody 
właściwego miejscowo powiato-
wego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego 
z rzeźni, zakładów rozbioru oraz 
chłodni, bez zgody właściwego 
miejscowo powiatowego lekarza 
weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży 
mięsa drobiowego, mięsa ptaków 
łownych oraz jaj konsumpcyjnych 
i wylęgowych;

8) wypuszczania drobiu lub in-
nych ptaków w celu odtworzenia 
zasobów ptactwa łownego, bez 

zgody właściwego miejscowo po-
wiatowego lekarza weterynarii;

9) przemieszczania drobiu, 
w tym drobiu odchowanego do 
rozpoczęcia nieśności i piskląt jed-
nodniowych oraz jaj na obszarze 
zagrożonym, bez zgody właściwe-
go miejscowo powiatowego leka-
rza weterynarii;

10) przemieszczania drobiu, 
w tym drobiu odchowanego do 
rozpoczęcia nieśności i piskląt 
jednodniowych oraz jaj do gospo-
darstw, rzeźni, zakładów pakowa-
nia jaj, zakładów wytwarzających 
lub przetwarzających produkty 
jajeczne znajdujących się poza 
obszarem zagrożonym, bez zgody 
właściwego miejscowo powiato-
wego lekarza weterynarii. 2. W ob-
szarze zagrożonym nakazuje się 
niezwłoczne czyszczenie i odkaża-
nie środków transportu i sprzętu 
wykorzystywanego do transportu 
drobiu lub innych ptaków, ich mię-
sa, paszy, ściółki lub nawozów na-
turalnych oraz innych przedmiotów 
lub substancji, które mogły zostać 
skażone wirusem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków.

Fot. AW, na zdjęciu Powiatowy 
Lekarz Weterynarii w Żyrardowie

Najmłodsi wiele czasu poświę-
cają w sieci, Internet służy im nie 
tylko do poszukiwania informacji 
potrzebnych do szkoły ale też jako 
źródło zabawy, poznawania nowych 
kolegów. Niestety oprócz tego, że 
w Internecie można znaleźć wiele 
ciekawych wiadomości, to także 
tutaj dochodzi do przestępstw. Dla-

tego tak ważna jest profilaktyka. 7 
lutego z uczniami ze Szkoły Podsta-
wowej imienia Władysława Rdza-
nowskiego w Radziejowicach spo-
tkali się policjanci, by uczulić ich na 
cyberprzemoc, szczególnie przed 
feriami, kiedy ta aktywność w sieci 
jest duża. Policjanci zalecają by za-
wsze zachowywać ograniczone za-

ufanie a w sytuacji niepokoju należy 
informować rodziców i nauczycieli. 
Policjanci podczas spotkania prze-
kazali też informacje dotyczące 
bezpieczeństwa podczas ferii także 
tego na drogach i w miejscach uży-
teczności publicznej. 

Fot. SP w Radziejowicach

Dla dzieci to prawdziwa radość, 
dzień zabawy ale też swego rodza-
ju gry aktorskiej- bal karnawałowy. 
W tym roku bal w SP w Radziejowi-
cach odbył się 10 lutego. Ucznio-

wie przyszli na zabawę taneczną 
w różnych przebraniach. Dziew-
czynki wybierały stroje księżniczek, 
królowej Elzy, w starszych klasach 
dominowały przebrania zwierząt, 

tygrysków czy też kotków ale rów-
nież bajkowych bohaterów. Panie 
nauczycielki także przyszły w prze-
braniach, do stroju dołączały nakry-
cie głowy w postaci na przykład ka-

pelusza. Wszyscy dobrze się bawili 
i znakomicie wspominają zabawę 
karnawałową co można zobaczyć 
na Facebooku szkoły. 

Fot. SP w Radziejowicach



www.radziejowice.pl 9

Święto Sołtysów i spotkanie rewitalizacyjne
ciąg dalszy ze str. nr 1

Podczas spotkania Wójt Radzie-
jowic Urszula Ciężka przypomniała, 
że Gmina pracuje nad przygoto-
waniem programu rewitalizacji. 
Samorząd jest po kilku spotkaniach 
konsultacyjnych, opracowana zo-
stała diagnoza. Z projektem można 
się też zapoznać za pośrednictwem 
strony internetowej pod adresem 
www.rewitalizacja.radziejowice.pl.

Pod koniec lutego program zo-
stanie przedłożony pod obrady 
Rady Gminy Radziejowice. Wszyst-
kie działania zostały zaplanowane 
dla rozwoju Gminy, by mieszkań-
com żyło się w niej lepiej. Działania 
jakie zostały wpisane do projektu 
to między innymi: w pierwszym 
podobszarze (Radziejowice część 
centralna, Korytów) w planach: roz-
budowa budynku Szkoły Podstawo-
wej w Korytowie A, modernizacja 
boiska sportowego, modernizacja 
placu zabaw, budowa przedszkola 
w Radziejowicach z placem zabaw, 
budowa boiska wielofunkcyjnego 
z bieżnią i skocznią, termomoder-
nizacja części połaci dachowej 
w budynku Szkoły Podstawowej 
w Radziejowicach, remont sali 
komputerowej w tej szkole oraz 
remont świetlicy i biblioteki, ga-
binetów psychologicznego, logo-
pedycznego, adaptacja poddasza 
w budynku Gimnazjum, instalacja 
podnośnika lub windy w budynku 
tej szkoły, remont zabytkowego 
budynku przy ulicy Kubickiego 3 
z przeznaczeniem na cele społecz-
nie użyteczne, wprowadzenie inno-
wacyjnej komunikacji w Urzędzie 
Gminy Radziejowice, rozbudowa 
budynku UG wraz z wyposaże-
niem i zagospodarowaniem terenu, 
utworzenie placu targowo- ręko-
dzielniczego, termomodernizacja 
budynku OSP Korytów, zakup auta 

dla OSP Korytów i OSP Radziejowi-
ce, utworzenie MDP Radziejowice. 
W planach też przebudowa drogi 
gminnej, lokalnej, wewnętrznej uli-
ca Sienkiewicza w Radziejowicach 
i Aleja Lipowa w miejscowości 
Radziejowice Parcel. W podob-
szarze drugim- Krzyżówka w pla-
nach zamknięcie i rekultywacja 
składowiska odpadów Słabo-
mierz- Krzyżówka. W podobszarze 
trzecim, Kuklówka zwiększenie 
funkcjonalności i dopasowanie do 
istniejących przepisów budynku 
Szkoły Podstawowej w Kuklówce, 
wymiana instalacji elektrycznej 
i CO w budynku SP w Kuklówce, 
budowa hali rekreacyjno- sporto-
wej w Kuklówce, budowa świetlicy 
wiejskiej i strażnicy w Kuklówce 
Zarzecznej. Pozostałe planowane 
przedsięwzięcia to między innymi: 
ograniczenie zanieczyszczenia po-
wietrza i zwiększenie mobilności 
poprzez wybudowanie ścieżek ro-
werowych, aktywizacja i integracja, 
niwelowanie barier architektonicz-
nych w budynkach użyteczności 
publicznej, oznakowanie obiektów 
pamięci, miejsc sakralnych i kultu-
rowych, zagospodarowanie tere-
nów zielonych. Działania planowa-
ne są do 2026 roku. 

-Szacowaliśmy taki wstępny 
koszt przedsięwzięć i wynika z tego, 
że potrzeba nam na realizację na-
szych pomysłów około 27 milio-
nów złotych- mówi Wójt Urszula 
Ciężka. Dodaje jednocześnie, że 
w ostatnim pięcioleciu Gmina po-
zyskała z różnych źródeł blisko 20 
milionów złotych dofinansowania, 
także plany są realne. Gmina posia-
da środki własne i duże możliwości 
kredytowe. – Jesteśmy w stanie re-
alizować te nasze marzenia- dodała 
Pani Wójt.  W tym roku samorząd 
przeznaczył pieniądze na inwesty-

cję związaną z budową przedszkola 
czy rozbudowę części budynku 
SP w Korytowie A ale też na inne 
zadania. Samorząd składa wnioski 
o dofinansowanie w ramach róż-
nych projektów. Po wystąpieniu 
Wójt Urszuli Ciężkiej i Sekretarz 
Wioletty Micewicz przyszedł czas 
na Kierownik GOPS Monikę Karpi-
niuk. Pani Kierownik mówiła o re-
alizacji programu ,,Rodzina 500 
plus” w naszej Gminie, z którego 
na tym terenie korzysta 750 dzieci 
(szacunek na koniec 2016 roku). 
Świadczenie to nie podlega egzeku-
cji komorniczej. Monika Karpiniuk 
poinformowała także, że decyzje 
wydane w zeszłym roku są ważne 
do 30 września 2017 roku, dlate-
go od 1 sierpnia GOPS rozpocznie 
przyjmowanie kolejnych wniosków 
w ramach programu. Pani Kierow-
nik poinformowała też o zrealizo-
wanym wspólnie z Kuźnią Inicjatyw 
Wiskitki.org projekcie podnoszą-
cym kwalifikacje wychowawcze, 
w zeszłym roku placówka zorga-
nizowała także pierwszą Wigilię dla 
swoich podopiecznych. Pani Kie-
rownik na koniec złożyła życzenia 
Sołtysom i podziękowała za dobrą 
współpracę, poinformowała rów-
nież o tym, że GOPS współpracuje 
z grodziskim PCK. Później już Pre-

zes OSP Radziejowice Marek Leja 
wspólnie z Justyną Klimaszewską 
z UG podziękowali trzem Sołec-
twom które przekazały środki na 
rzecz OSP (Budy Mszczonowskie, 
Budy Nowe i Krze Duże), strażacy 
współpracują też z innymi Sołec-
twami. Przed częścią artystyczną 
Wójt Radziejowic podziękowała 
raz jeszcze wszystkim za bardzo 
dobrą współpracę, czynnikiem de-
cydującym o sukcesie jest właśnie 
ta dobra współpraca- mówiła Pani 
Wójt. Dodała, że tegoroczne Do-
żynki upłyną pod znakiem pszczół 
i pszczelarzy, przypomniała też 
o nowej firmie która właśnie na 
terenie Gminy Radziejowice uloko-
wała kapitał. Powstaje tutaj duża fir-
ma szkoląca kierowców. W trakcie 
spotkania Kazimierz Drążkiewicz 
z PSL zaprosił wszystkich na spo-
tkanie z Marszałkiem Mazowsza 
Adamem Struzikiem, jakie dobędzie 
się 12 marca w Kuklówce.  jn
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Wycinka drzew- nowe przepisy

Unia Poetycka Wojciecha Siemiona

Obowiązują nowe przepisy, 
nowa ustawa o ochronie przyro-
dy pozwala na wycinkę drzew na 
własnej posesji bez zezwolenia. Są 
jednak pewne obostrzenia którym 
należy sprostać, kiedy nie można 
wyciąć drzewa. Zmienione przepisy, 
które weszły w życie z nowym ro-
kiem częściowo znoszą obowiązek 
uzyskania zezwolenia na wycinkę 
drzew lub krzewów. Wedle nich 
prywatni właściciele nieruchomo-
ści mogą bez zezwolenia usunąć 
drzewa lub krzewy na swoich po-
sesjach. Konieczny do spełnienia 
jest jednak warunek, że działanie to 
nie jest  związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Podob-
nie sytuacja wygląda jeśli chodzi 

o wycinanie krzewów w celu przy-
wrócenia gruntów nieużytkowych 
do użytkowania rolniczego, tutaj 
także wycinka drzew nie wymaga 
zezwolenia. Ale nie jest to komplet-
na samowolka. Nowa ustawa nie  
zwalnia z przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony gatunkowej. 
Nadal obowiązują dotychczasowe 
przepisy. Uzyskania zezwolenia na 
wycinkę nie wymaga usuwanie od 
16 października do końca lutego 
gniazd ptasich z obiektów budowla-
nych i terenów zieleni, kiedy wynika 
to ze względów bezpieczeństwa lub 
względów sanitarnych. Poza wymie-
nionymi przypadkami, przed usunię-
ciem drzewa stanowiącego siedlisko 
chronionych ptaków, nadal każdora-

zowo trzeba  uzyskać zezwolenie 
na wycinkę drzewa, gdzie są ptaki. 
O zezwolenie trzeba się zwrócić do 
regionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska. Prawo do wycinki której 
możemy dokonać sami nie dotyczy 
oczywiście pomników przyrody ro-
snących na prywatnych posesjach. 
Obowiązek uzyskania pozwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów doty-
czy nadal przedsiębiorców oraz in-
stytucji. Ustawa wprowadza zmiany 
dotyczące obwodów drzew, co do 
których nie trzeba będzie starać się 
o zezwolenie na wycinkę. Z  uzyska-
nia pozwolenia na wycinkę drzew są 
„zwolnione drzewa” wycinane na 
potrzeby prowadzonej działalności 
gospodarczej, których obwód pnia 

na wysokości 130 cm nie przekra-
cza 100 cm w przypadku: topoli, 
wierzby, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu sre-
brzystego, robinii akacjowej i pla-
tana klonolistnego. W przypadku 
pozostałych gatunków drzew, wte-
dy, gdy obwód na wysokości 130 
cm nie przekracza 50 cm. Drzewa, 
które zamierzamy wyciąć nie mogą 
być pomnikami przyrody. Urzędy 
mają 30 dni ( lub do 60 dni w przy-
padku trudnych spraw) na wydanie 
zezwolenia na wycinkę drzew lub 
odmowy. Zmieniły się zasady wy-
cinki drzew w pasie drogowym, od 
nowego roku nie ma już obowiązku 
ich uzgadniania z regionalnym dy-
rektorem.

Unia Poetycka to organizacja 
której patronuje wybitny niestety już 
nieżyjący aktor Wojciech Siemion. 
Skupia 9 szkół między innymi z Ku-
klówki, Mszczonowa, Tarczyna, 
Józefiny, Osuchowa. Miłośnicy 
poezji spotykają się każdego roku 
by wspominać wybitnego Woj-
ciecha Siemiona, by recytować, 

by prezentować się na scenie, by 
słuchać przepięknych opowieści 
Barbary Kasper- Siemion która tę 
uroczystość prowadzi. Unia liczy 
sobie już pięć lat. Tym razem spo-
tkanie odbyło się 1 lutego w Msz-
czonowskim Ośrodku Kultury, nie 
zabrakło też uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Kuklówce wraz 
z Dyrektor Ireną Skowrońską. ,,Szu-
kam słowa” to tegoroczna myśl 
przewodnia uroczystości. Prowa-
dząca spotkanie Barbara Siemion 
na wstępie wyjaśniła zebranym, 
że program poświęcony jest tym, 
którzy dostali się na tzw. poetycki 
parnas; poetom, których słowo 
najtrafniej opisywało ich wewnętrz-
ne przeżycia, stawiało uniwersalne 

pytania i pobudzało sumienia ludzi. 
Odczytała także list będący bardzo 
osobistym wspomnieniem Moniki 
Siemion o jej wuju, Wojciechu. Na 
scenę MOK-u jako pierwsze wy-
szły artystki z Kuklówki z zespołu 
Wiolinki, zespół prowadzi Krystyna 
Majksner- Krzywicka. Dziewczęta 
zaśpiewały „Balladę o Wojciechu 
Siemionie”, do której słowa napisał 
Jerzy Jurandot. Po ich występie od-
był się krótki pokaz audiowizualny 
„Siemionowa droga z Krzczonowa 
do Warszawy”, czyli opowieść 
o dorastaniu artysty. Później już 
wiersze Kazimierza Wierzyńskiego 
i Zbigniewa Jerzyny o Wojciechu 
Siemionie wyrecytował aktor Jerzy 
Janeczek. Dorota Jaworska, poetka 

opowiedziała publiczności o poszu-
kiwaniu słowa poetyckiego przez 
Wisławę Szymborską oraz wyre-
cytowała wiersz „Szukając słowa”. 
Wiersze deklamowali również Ewa 
Kulczycka, Katarzyna Radecka, Jo-
lanta Grabowska. Na scenie poja-
wili się jeszcze artyści z Jaktorowa, 
Warszawy. 

Fot. Dagmara Bednarek

Jest ZRID dla drugiego etapu rozbudowy trasy katowickiej

Jacek Łapiński na spotkaniach z uczniami

Zdzisław Sipiera, Wojewoda 
Mazowiecki wydał decyzję zezwa-
lającą na rozbudowę drogi krajowej 
nr 8 do parametrów drogi ekspre-
sowej. Zezwolenie dotyczy blisko 
10 km odcinka drogi od węzła 
w Radziejowicach do węzła Pasz-
ków. Decyzja ma rygor natychmia-
stowej wykonalności. Inwestorem 
jest Generalny Dyrektor Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Projekt inwe-

stycji zakłada budowę m.in. węzła 
drogowego „Żabia Wola”, mostów 
przez rzekę Pisię Tuczną i Wężyk. 
Wybudowane zostaną także trzy 
miejsca obsługi podróżnych (MOP 
Krze, MOP Żabia Wola, MOP Prze-
szkoda). Projekt obejmuje również 
budowę urządzeń ochrony śro-
dowiska (tj. ekrany akustyczne 
i przeciwolśnieniowe, przejścia dla 
zwierząt), systemów odwonienia 

oraz budowę oświetlenia. Wydany 
przez Wojewodę Mazowieckiego 
ZRID dotyczy pierwszego zadania 
na trasie Radziejowice – Pasz-
ków. Projektowany odcinek drogi 
ekspresowej będzie realizowany 
w województwie mazowieckim, 
na terenie powiatu żyrardowskiego 
(gmina Radziejowice) i powiatu 
grodziskiego (gmina Żabia Wola). 
Celem realizacji inwestycji jest 

stworzenie ponadregionalnej drogi 
tranzytowej łączącej województwa 
dolnośląskie, wielkopolskie, łódz-
kie, mazowieckie i podlaskie. Dro-
ga krajowa nr 8 znajduje się także 
w ciągu europejskiego korytarza 
transportowego łączącego Wro-
cław, Warszawę, Białystok, a dalej 
Rygę oraz Helsinki. 

Ewa Filipowicz, Rzecznik Pra-
sowy Wojewody Mazowieckiego”

Jacek Łapiński autor książki ,,Jak 
być lepszym w życiu prywatnym 
i zawodowym” spotkał się z mło-
dzieżą z naszej Gminy. Opowiadał 
o swojej pracy, książce, która jest 
niejako poradnikiem dla innych. 
Lektura skłania do refleksji i mo-
tywuje do działania – inspiruje do 
przemyślanej pracy i poszukiwania 

szczęścia. Rozwój osobisty zda-
niem autora jest sztuką. Rozwój 
powinien następować zarówno 
w życiu duchowym, umysłowym, 
emocjonalnym i fizycznym. Sens 
życia według Jacka Łapińskiego 
nadaje się poprzez wartości. 

Oprac. jn. Fot. SP Radziejowice
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Klub Seniora Dyliżans świętuje piąte urodziny!

Turniej tenisa stołowego w Sołectwie Zboiska

29 wniosków o dofinansowanie domowych kotłowni

28 lutego o godzinie 17.00 
w Gminnym Centrum Kultury 
Powozownia rozpocznie się uro-
czystość z okazji piątych urodzin 
Klubu Seniora Dyliżans. Klub to 
bardzo ciekawa inicjatywa, powstał 
z pomysłu seniorów i byłej Dy-
rektor GCK Powozownia Wioletty 
Micewicz. -Chcieliśmy zagospo-
darować czas seniorom, podobne 

kluby funkcjonują z powodzeniem 
w Żyrardowie, Mszczonowie czy 
Puszczy Mariańskiej- mówiła pod-
czas inauguracji Wioletta Micewicz. 
Już pierwsze spotkanie przyniosło 
spore zainteresowanie seniorów, 
którzy integrują się do dziś. Wspól-
nie świętują, organizują grille, bale, 
imprezy andrzejkowe, wycieczki. 
To grupa która cieszy się sympa-

tią lokalnej społeczności. Seniorzy 
spotykają się cyklicznie. Jubileusz 
to będzie czas podsumowania tych 
ostatnich pięciu lat. W kolejnym nu-
merze naszej gazety relacja z uro-
czystości. 

Jn fot. Klub Seniora Dyliżans

Sołectwo Zboiska po raz drugi 
zorganizowało turniej tenisa stoło-
wego. W turnieju wzięło udział 18 
zawodników w wieku od 19 do 63 
lat. Impreza sportowa odbyła się 

w sobotę 18 lutego, zawodnicy 
rozpoczęli rywalizację o godzinie 
10.00. Poziom rozgrywek był wy-
soki, sportowcy przygotowywali 
się wytrwale, trenowali w Gimna-
zjum i w świetlicy w Zboiskach. 
Rozgrywki to nie tylko bardzo do-
bra zabawa ale też integracja spo-
łeczności- mówi Sołtys Grażyna 
Jabłońska. Sołectwo jest bardzo 
aktywne, dzięki wsparciu Funduszu 
Sołeckiego, Grantu z Banku Spół-
dzielczego i Funduszu FIO udało 

się zbudować świetlicę wiejską, 
gdzie teraz odbywają się spotka-
nia. W budowę zaangażowali się 
mieszkańcy, którzy nie żałowali 
swojej pracy i czasu na ten cel. 
Po kilkugodzinnych rozgrywkach 
przed godziną 14 wręczone zosta-
ły puchary: 1 miejsce w turnieju 
zajął Marek Niewola, 2 miejsce 
zajął Przemysław Włudarkiewicz, 
3 miejsce zajął Robert Cyranowicz, 
4- Krzysztof Zagrajek, 5 -Paweł 
Kowalski, 6- Robert Bartosiak. Na 

zawodników czekał pyszny poczę-
stunek. -Dla nas to ważne byśmy 
się spotykali, by to miejsce mogło 
żyć, najbliższe spotkanie 22 lutego, 
wtedy będziemy piec pączki a 11 
marca planujemy imprezę z oka-
zji Dnia Kobiet- dodaje na koniec 
Grażyna Jabłońska Sołtys i Radna 
Rady Gminy Radziejowice. jn

29 wniosków od mieszkańców 
Gminy Radziejowice wpłynęło 
w ramach projektu na dofinanso-
wanie w ramach środków WFO-
ŚIGW w Warszawie z działania „Po-
prawa jakości powietrza na terenie 
województwa mazowieckiego - 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez modernizację kotłowni”. 

Gmina już złożyła wniosek. Radzie-
jowicki samorząd 1 lutego zorga-
nizował spotkanie z potencjalnymi 
beneficjentami w budynku OSP 
Radziejowice. Podczas dyskusji 
omówione zostały zasady udziału 
w konkursie i możliwości dotyczące 
dofinansowania. Poinformowano 
o tym, że dofinansowaniem mogą 
zostać objęte przedsięwzięcia po-
legające na modernizacji indywi-
dualnych źródeł ciepła tj. wymiana 
kotłów lub palenisk węglowych na 
gazowe, olejowe lub opalane bio-
masą a poziom dofinansowania 
może wynieść  do 75% kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie więcej 

niż 5 000,00 złotych. Do kosztów 
kwalifikowanych zaliczane są: za-
kup kotła (z elementami dodatko-
wymi tj. zasobnikiem c.w.u., podaj-
nikiem) oraz czujniki tlenku węgla 
(czadu). Druga część spotkania 
poświęcona była zaprezentowaniu 
mechanizmów działania poszcze-
gólnych rodzajów kotłów oraz 

omówieniu średnich cen rynko-
wych urządzeń. Na koniec spotka-
nia uczestnicy otrzymali deklaracje 
udziału w projekcie i zostali popro-
szeni o wypełnienie i dostarczenie 
do Urzędu Gminy Radziejowice do 
dnia 06 lutego do godziny 12.00.

I Twój miś może zostać ratownikiem
31 stycznia 2017 roku pracow-

nicy Urzędu Gminy Radziejowice 
zakończyli zbiórkę pluszaków, które 
zostaną przekazane funkcjonariu-
szom KP PSP w Żyrardowie, w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „I Twój 
miś może zostać ratownikiem”. 
W akcji udział wzięli uczniowie 
wszystkich szkół podstawowych, 
gimnazjum i przedszkola z terenu 

Gminy Radziejowice, którzy prze-
kazali swoje przytulanki dla dzieci 
bardziej potrzebujących. Do urzędu 
dostarczono około 380 maskotek. 
Celem kampanii jest udzielanie 
wsparcia psychologicznego, mini-
malizowanie stresu i zwiększania 
poczucia bezpieczeństwa dzieci 
poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych, pożarach i in-

nych niebezpiecznych zdarzeniach. 
Wykazano, że wręczenie poszkodo-
wanemu dziecku zabawki, podczas 
sytuacji stresogennej, odwraca 
jego uwagę od tego, co dzieje się 
dookoła, a jak wiadomo, często 
są to bardzo traumatyczne zdarze-
nia. Dziękujemy Dyrektorom szkół 
i przedszkola za umożliwienie prze-
prowadzenia akcji w placówkach, 

a dzieciom za okazanie wielkiego 
serca. 

Justyna Klimaszewska
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Urząd Gminy w Radziejowicach
ul. Kubickiego 10
tel. 46 857-71-71
OSP Radziejowice
tel. 46 857-71-92
OSP Kuklówka
tel. 46 857-77-77, 506-517-079
OSP Korytów
tel. 608-620-532
Parafia w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3, tel. 46 857-71-18
Parafia w Kuklówce
ul.Chełmońskiego 6
tel. 22 243-29-82
Muzeum Lwowa i Kresów 
w Kuklówce Radziejowickiej 
ul. Biniszewicze 4
Muzeum można zwiedzać po 
wcześniejszym ustaleniu telefo-
nicznym  numer tel. do Dyrektor 
Muzeum Joanny Aleksandry 
Biniszewskiej: 602 603 588
GOPS w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3, tel. 46 857-71-22
Gminna Biblioteka 
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 6, tel.46 857-71-50
Gminne Centrum Kultury 

Powozownia oraz Świetlica 
Socjo-Terapeutyczna
ul. Sienkiewicza 6, 
tel. 46 856-35-35, 
885-272-885, 501-211-335
Dom Pracy Twórczej 
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 4
tel. 46 857-71-75
Szkoła Podstawowa 
w Radziejowicach
ul. Główna 2
tel. 46 857-71-26
Szkoła Podstawowa w Kuklówce
tel. 46 857-77-29
Szkoła Podstawowa w Korytowie
ul. Szkolna 3
tel. 46 857-51-70
Przedszkole w Radziejowicach
ul. Kubickiego 12, tel. 46 857-71-76
Gimnazjum Publiczne 
w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3a
tel. 46 857-74-03 
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

Informator adresowo-telefoniczny

Ferie w naszej Gminie Radziejowice
fot. wielu autorów


