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Pierwszy paryski obraz Józefa 
Chełmońskiego ,,Noc księżycowa” 
z 1876 roku został odnaleziony. 
Przed świętami w Pałacu w Radzie-
jowicach odbył się jego pierwszy 
od ponad 140 lat publiczny pokaz. 
Płótno jest bardzo cenne, bo to od 
niego zaczęła się zawrotna kariera 
artysty w Paryżu. -Został nama-
lowany na zamówienie znanego 
paryskiego marszanda- mówi Ta-
deusz Matuszczak, historyk sztuki, 
znawca twórczości Józefa Cheł-
mońskiego. Chełmoński wykazał 
się tym co miał najlepsze w swym 
warsztacie, to bardzo ciekawy ob-
raz w sztuce - dodaje Tadeusz Ma-
tuszczak. Kompozycja dzieła od-
biega od ówczesnych standardów, 

scena jest widziana lekko z góry. 
Obraz odnalazł się w zeszłym roku, 
w domu aukcyjnym w Bostonie, 
później wrócił do Polski, dlatego 
można go było oglądać w Ra-

dziejowicach. W sumie znawcy 
twórczości artysty z Kuklówki po-
szukują jeszcze 109 dzieł nieodna-
lezionych. jn
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Paryski obraz Chełmońskiego w Radziejowicach

O bezpieczeństwie i zdrowiu w Gimnazjum 
w Radziejowicach

Występy muzyczne, prezentacja 
krótkich filmików autorstwa dzieci- 
to wszystko miało miejsce w ra-
dziejowickim Gimnazjum 24 kwiet-
nia. To dzień w którym w obecności 
zaproszonych gości oraz społecz-
ności lokalnych szkół odbył się 
,,Festiwal Piosenki o Zdrowiu” oraz 
finał konkursu ,,Bezpiecznie nakrę-
ceni”. Wszystkie te inicjatywy miały 

za zadanie nauczyć dzieci zdrowe-
go stylu życia, dobrego odżywiania 
oraz świadomości zagrożeń. Dzieci 
wykazały się kreatywnością, sło-
wa piosenek o zdrowiu były ich 
autorstwa, do filmików uczniowie 
napisali scenariusze, występowa-
li w scenach, nie dość ,że krótkie 
dzieła były edukacyjne to jeszcze 
dowcipne, spostrzegawcze i in-

teresujące. Filmiki znaleźć można 
na You Tube. Konkurs tematycznie 
został podzielony na dwie grupy 
wiekowe, dla podstawówek- ,,Je-
stem odpowiedzialny- bezpieczny 
w domu, dla gimnazjum -,,Internet 
mnie nie wkręci- zagrożenia w sie-
ci”.” Z pewnością dla wszystkich 
było to bardzo interesujące spo-
tkanie, które rozpoczęła Sekretarz 
Wioletta Micewicz. Jury miało nie 
lada zadanie bo wszystkie prace, 
dzieła młodych twórców były do-
pracowane przemyślane i ciekawie 
zaprezentowane. W jury zasieli 
Andrzej Liszewski z żyrardow-
skiego Sanepidu, muzyk Maciej 
Kierzkowski, nauczycielka Justy-
na Kwiatkowska. W uroczystości 
wzięli udział: Wójt Gminy Urszula 
Ciężka, Dyrektor GCO Beata Kali-
na, policjanci Robert Pyta, Rado-
sław Gorczyca, Sławomir Klucznik 
i Agnieszka Ciereszko. Uroczystość 
odbyła się we współpracy UG i Sa-
nepidu oraz Policji i szkół.  jn

(ciąg dalszy na stronie numer 4)

Rusza budowa Suntago, 
pierwszego etapu inwestycji 
Park od Poland

Suntago powstaje na dwu-
dziestu hektarach, Suntago 
Wodny Świat wyniesie 67 000
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mkw. Inwestycja jest imponu-
jąca tak samo jak inwestorzy 
Global City Holdings, WUND 
Industriebau GmbH, operator 
podobnego parku w niemiec-
kim Erding- mieście part-
nerskim Mszczonowa. We
Wręczy w pierwszym etapie 
zaplanowano trzydzieści zjeż-
dżalni o łącznej długości po-
nad trzech kilometrów, łaźnie
termalne, baseny mineralne 
oraz ponad dziesięć różnego 
rodzaju saun. Inwestycja bę-
dzie kosztowała 150 milionów 
euro, jej budowa potrwa dwa 
lata, wygeneruje bezpośred-
nio sześćset miejsc pracy. 19
kwietnia odbyła się konferen-
cja prasowa i prezentacja pro-
jektu oraz symboliczne wbicie 
pierwszej łopaty. Więcej na
stronie numer 10.

Gimnazjaliści napisali swój 
pierwszy poważny egzamin

,,Mała matura” tak w żar-
gonie określany jest egzamin 
gimnazjalny. To pierwszy tak 
poważny egzamin w życiu
młodych ludzi. W tym roku 
egzamin odbył się w dniach 
19-21 kwietnia. Rezultaty
ogłoszone zostaną 16 czerw-
ca. Więcej na stronie numer 4 
(fot. Gimnazjum w Radziejowi-
cach). 
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu ga-
zety ,,Nasza gmina Radziejowice”. Witam już 
wiosennie, jesteśmy po świętach i majowym
weekendzie. Mam nadzieję, że w przyjemny 
sposób spędzili Państwo ten czas. W naszej
Gminie jak zawsze miniony miesiąc przyniósł
wiele interesujących wydarzeń, informacji. 
Jesteśmy po świetnym konkursie o bezpie-
czeństwie jaki odbył się w Gimnazjum, w tym 

samym czasie miał miejsce konkurs o zdro-
wiu. To fantastyczna lekcja dla młodych.
Z przyjemnością oglądałam przygotowane
przez młodzież filmiki i słuchałam muzycz-
nych propozycji o zdrowiu. Serdecznie gratu-
luję wszystkim, włożyliście w swoje występy
dużo pracy i kreatywności. W minionym mie-
siącu na sesji gościliśmy policjantów, którzy
opowiadali o zagrożeniach i podsumowali rok.
Krzysztof Puszcz Komendant Komisariatu Po-
licji we Mszczonowie ciągle ostrzega przed
kradzieżami metodą na tak zwanego ,,wnucz-
ka” pomimo, że kampania informacyjna jest
prowadzona na szeroką skalę, dochodzi do
wielu takich zdarzeń. O podsumowaniu poli-
cyjnym na stronie numer 3. W tym numerze
gazety także o niezwykłym dziele Józefa Cheł-
mońskiego prezentowanym w Pałacu w Ra-
dziejowicach, to kolejny obraz odnaleziony. 
Znawcy twórczości Chełmońskiego mówią

o jeszcze 109 zaginionych obrazach tego 
artysty. W tym wydaniu jeszcze świąteczne 
podsumowanie oraz o X Maratonie Poezji im. 
Wojciecha Siemiona jaki odbył się w Szkole 
Podstawowej w Kuklówce. Gratuluję zwycięz-
com ale też wszystkim recytatorom, którzy 
prezentowali się na scenie. Ostatni czas to 
też ważna informacja dla całego regionu, we 
Wręczy rusza budowa pierwszego etapu du-
żej inwestycji Park of Poland. W tym wydaniu 
także o Lanym Poniedziałku strażaków, którzy 
tradycyjnie odwiedzali mieszkańców. Niestety 
mamy też smutną informację, zmarł Pan Hen-
ryk Koziarski żołnierz AK, strażak, społecznik 
i pszczelarz. Rodzinie, bliskim, przyjaciołom 
Świętej Pamięci Henryka Koziarskiego skła-
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dam kondolencje i wyrazy współczucia.
Serdecznie pozdrawiam,

Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice
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Zmarł Henryk Koziarki żołnierz AK

Konkurs wiedzy ,,Jeden z Dwunastu”

22 kwietnia w wieku 91 lat zmarł Henryk Koziarki
postać znana i szanowana w naszej Gminie. Żołnierz

y

Armii Krajowej, strażak, społecznik, pszczelarz. Henryk 
Koziarki w ostatnich tygodniach chorował, przebywał
w szpitalu- informuje syn Dariusz Koziarski. -Ojciec był
bardzo odważnym człowiekiem, pełen zasad, po 1989
roku działał w Komitecie Obywatelskim Solidarność,
należał do straży, do koła pszczelarzy, należał do ko-
mitetu remontu radziejowickiego Kościoła- podkreśla
Dariusz Koziarski. Ojciec Pana Henryka był przedwo-

jennym opie-
kunem spo-
łecznym, był
w komitecie
budowy po-
mnika który
powstał nie-
opodal Szkoły
Podstawowej.

-Tata zawsze dbał o historię, o przekazywanie jej młod-
szym pokoleniom, dlatego tak dużo mówił między in-
nymi o Cmentarzu Żołnierzy AK z Grupy Kampinos jaki 

y p g ę y

znajduje się na terenie wsi Budy Zosine-dodaje Dariusz 
Koziarski. Pan Henryk zmarł otoczony miłością najbliż-
szych. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na 
cmentarzu w Radziejowicach.    jn

26 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej w Radziejowicach odbył się 
Finał Gminnego Konkursu Wiedzy 
„Jeden z Dwunastu” pod patro-
natem Wójt Gminy Radziejowice 

Urszuli Ciężkiej, którą reprezento-
wała Sekretarz Wioletta Micewicz. 
Konkurs szkolny wzorowany na 
telewizyjnym, który jest emitowany 
od lat w Dwójce ,,Jeden z Dziesię-
ciu”. –,,Jeden z Dwunastu” wynika 
z potrzeby reprezentacji poszcze-
gólnych gminnych szkół- mówi 
Dyrektor SP Irena Sosnowska. 
Inicjatywa to pomysł Mileny Szew-

czyk. Dzieci odpowiadały na bardzo 
różne pytania z szerokiego zakresu 
między innymi: z języka polskiego, 
przyrody, geografii, języka angiel-
skiego. Poziom był wysoki. Naj-
lepsza w tej rywalizacji okazała się 
Iga Budziło ze Szkoły Podstawowej 
w Korytowie, II miejsce zajął Miko-

łaj Izworski z SP w Radziejowicach 
a III miejsce Oliwia Kowalska z SP 
w Korytowie. Nad całością konkur-
su czuwały: Milena Szewczyk, Syl-
wia Król i Sylwia Włodarczyk. 

Oprac. Jn 
Fot. SP w Radziejowicach
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W ubiegłym roku Komisariat
Policji w Mszczonowie realizował
zadania ustawowe policji dla terenu
dwóch gmin: Gminy Mszczonów
oraz Gminy Radziejowice. W tym
czasie doszło do między innymi
24 kradzieży, 1 wymuszenia roz-
bójniczego, 1 kradzieży pojazdu.
W 2016 roku odnotowano wzrost
przestępstw dotyczących kradzieży
oraz uszkodzenia mienia. Spadek 
nastąpił w kategorii przestępstw
kradzieży z włamaniem i uszko-
dzeniem ciała. Pozostałe kategorie
przestępstw są na niezmienionym
poziomie. Łączna ilość popełnio-
nych przestępstw w 7 kategoriach
wyniosła 57 postępowań. Wykry-
walność tych kategorii przestępstw
kształtuje się na poziomie 23%
(15% w 2015 roku).

Poniższe zestawienia obejmują
wydarzenia z terenu Gminy Radzie-
jowice:

Kradzieże w 2016 roku – 20 po-
stępowań, kradzież z włamaniem
w 2016 roku- 17 postępowań,
uszkodzenie mienia w 2016 roku- 9
postępowań, rozbój/ wymuszenie
rozbójnicze w 2016 roku- 1 postę-
powanie, uszkodzenie ciała w 2016
roku- 1 postępowanie, kradzieże
pojazdu-1 postępowanie. Łącznie
na terenie podległym Komisariato-
wi Policji w obrębie obydwu gmin
przeprowadzono 384 postępowa-
nia przygotowawcze (439 w 2015
roku) oraz 96 postępowań spraw-
dzających (148 w 2015 roku) z któ-
rych większość została zakończona

odmową wszczęcia dochodzenia. 
W rejonie Gminy Radziejowice 
służbę dzielnicowego pełnił nie-
zmiennie mł. asp. Sławomir Klucz-
nik. Dzielnicowy w ubiegłym roku 
zrealizował m. innymi łącznie 357 
spraw w ramach przydzielonej ko-
respondencji, realizował również 
działania w ramach tzw. „Niebie-
skiej Karty”- łączenie dzielnicowy 
realizował działania w 6 nowych 
sprawach dot. podejrzenia przemo-
cy w rodzinie. Mł. asp. Sławomir 
Klucznik - dzielnicowy Gminy Ra-
dziejowice zrealizował całościowo 
357 czynności zarówno zleconych 
jak i w ramach działania Komisa-
riatu w ramach przydzielonej ko-
respondencji. Ponadto w służbie 
obchodowej: przeprowadził łącznie 
72 interwencje (w tym 4 domowe); 
zrealizowanych doprowadzeń osób 
do różnych jednostek organizacyj-
nych- 5; wylegitymował osób - 
433; wywiady, ustalenia dla innych 
uprawnionych organów i służb 
- 460; liczba spotkań z przedstawi-
cielami społeczeństwa– 58, liczba 
spotkań z przedstawicielami samo-
rządu lokalnego– 9,liczba powiado-
mień skierowanych w sprawie uza-
leżnień – 6, nałożonych mandatów 
karnych ogółem za wykroczenia – 
48, pouczeń 20. W 2016 roku w ra-
mach punktu przyjęć interesantów 
w Urzędzie Gminy dzielnicowy 
przyjął 14 osób. Poza pracą z kore-
spondencją dzielnicowy prowadził 
spotkania w szkołach, przedszkolu 
w miejscowości Tartak Brzózki 
w ramach cyklicznych akcji związa-
nych z bezpieczną drogą do szkoły, 
okresem ferii zimowych, letniego 
wypoczynku. Sumując działania 
podejmowane przez wszystkich 
funkcjonariuszy z 3 poszczegól-
nych Zespołów Komisariatu łącznie 
nałożono 732 mandaty karne kre-

dytowane na łączną kwotę 107.700
złotych. W 2016 roku na terenie
Gminy Radziejowice przeprowa-
dzono łącznie 470 interwencji,
gdzie średni czas reakcji na zdarze-
nie wyniósł 12,45 minuty. W roku
2016 odnotowano ponadto na tere-
nie Gminy Radziejowice: 79 kolizji
drogowych, 10 wypadków drogo-
wych, w tym 1 wypadek śmiertel-
ny (1 ofiara). Podsumowując, rok 
2016 poziom bezpieczeństwa na
terenie Gminy Radziejowice można
określić jako utrzymujący się na
dobrym poziomie. Wskazuje na to
spadek ilości zdarzeń kryminalnych
w zakresie kradzieży z włamaniem
i nieznaczny wzrost przestępstw
kradzieży mienia. W tym miejscu
należy złożyć podziękowania za do-
brą współpracę na polu podejmo-
wanych działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa publicznego ze
strony Pani Wójt Gminy Radziejo-
wice, Dyrektorów szkół oraz Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
jak i Gminnego Ośrodka Kultury 
Powozownia. Można mieć nadzieję 
jedynie na to, iż w ramach tej wła-
śnie współpracy przedstawiciele 
samorządu Gminy Radziejowice 
podejmą decyzję o wsparciu finan-
sowym dla działalności Komisaria-
tu Policji w Mszczonowie m. innymi 
poprzez dofinansowanie zakupu 
nowego radiowozu oznakowanego 
dla dzielnicowego mł. asp. Sławo-
mira Klucznika- mówił Komendant 
Krzysztof Puszcz. Pan Komendant 
zwrócił uwagę na potrzebę ciągłe-
go informowania o kradzieżach 
metodą na tak zwanego ,,wnucz-
ka”. Pomimo szeroko zakrojonej 
akcji profilaktycznej ciągle dochodzi 
do takich przestępstw. 

Oprac. Jn na podstawie 
materiału Komisariatu Policji we 

Mszczonowie

Klub Seniora Dyliżans w Mateczniku

Policyjne podsumowanie na sesji Rady Gminy Radziejowice

Członkowie Klubu Seniora Dy-
liżans jaki działa na terenie naszej
Gminy organizują ciekawe wy-
cieczki. Tym razem 29 kwietnia wy-
brali się do Matecznika Mazowsze.
To Europejskie Centrum zachwyca,
seniorzy zwiedzili wielofunkcyj-

ny, nowoczesny obiekt, centrum 
artystycznych działań. Zapoznali 
się z historią zespołu Mazowsze, 
Matecznik Mazowsze znajduje się 
na terenie Pałacowo- Parkowego 
Zespołu Zabytkowego w Karolinie. 
Z seniorami na wyprawę wybrała 

się Kierownik Biblioteki Barbara 
Draniak. Seniorzy już teraz zapra-
szają na kolejną wycieczkę, tym 
razem pod koniec maja na wyjazd 
dwudniowy do Torunia. 

Oprac. Jn, fot. KS Dyliżans
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,,Mała matura” tak w żargonie 
określany jest egzamin gimnazjal-
ny. To pierwszy tak poważny egza-
min dla młodych ludzi. W tym roku 
egzamin odbył się w dniach 19-21 

kwietnia. Wyniki ogłoszone zostaną
16 czerwca. Do części humani-
stycznej młodzi ludzie przystąpili
w środę 19 kwietnia z zakresu wie-
dzy o historii i wiedzy o społeczeń-
stwie oraz z zakresu języka polskie-
go. 20 kwietnia odbyła się część
matematyczno-przyrodnicza, 21
kwietnia w piątek miał miejsce
egzamin z języka obcego nowożyt-
nego, od godziny 9.00 na poziomie
podstawowym, od godziny 11.00
na poziomie rozszerzonym. Młodzi
ludzie z naszego Gimnazjum byli
dobrze przygotowani do egzaminu,
wyniki będą dla nich istotne, bo to
pierwsza tak ważna próba wiedzy.
Do egzaminu z języka obcego no-

wożytnego na poziomie podsta-
wowym ma obowiązek przystąpić 
każdy gimnazjalista. Egzamin na 
poziomie rozszerzonym jest obo-
wiązkowy tylko dla uczniów, którzy 
na egzaminie wybrali język, którego 
uczyli się również w szkole podsta-
wowej. Mogą do niego przystąpić 
także pozostali gimnazjaliści, jeśli 
zechcą sprawdzić poziom swoich 
umiejętności językowych. Egzamin 
miał formę pisemną. Przystąpie-
nie do egzaminu jest warunkiem 
ukończenia gimnazjum, ale nie 
określa się minimalnego wyniku, 
jaki zdający powinien uzyskać, to-
też egzaminu nie można nie zdać. 
Uczeń, który z przyczyn losowych 

lub zdrowotnych nie przystąpi do
egzaminu w tym terminie, przystę-
puje do niego w czerwcu.

oprac. Jn fot. Gimnazjum 
w Radziejowicach

Gimnazjaliści napisali swój pierwszy poważny egzamin

O bezpieczeństwie i zdrowiu w Gimnazjum w Radziejowicach
(ciąg dalszy ze strony numer 1)

Pani Wójt dziękując wszystkim 
za występy podkreśliła, że jest 
dumna z młodych twórców, któ-
rzy z przyjemnością biorą udział 
w takich przedsięwzięciach. Wójt 
Urszula Ciężka wręczyła młodym 
artystom atrakcyjne nagrody. Wy-
niku konkursów są następujące.

W kategorii Szkół Podstawo-
wych: I miejsce: SP Kuklówka 
– autor filmu: Klaudia Rudek, 
wystąpiła Klaudia Rudek, II miej-
sce: SP Kuklówka – autor filmu: 
Konrad Wiciński, wystąpiły: Anna 
Kampa, Oliwia Bujnicka, III miej-
sce: SP Kuklówka – autor filmu: 
Oliwia Wójcicka, wystąpiły: Nata-
lia Wójcicka, Krzysztof Przybysz, 
Krzysztof Śliwiński, Opiekun-Ma-
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ciej Jankowski.
W kategorii Gimnazjum: I miej-

sce: film „Chroń w Internecie swój
wizerunek, bo ktoś może nadać
mu niewłaściwy kierunek!”, wy-
stąpili: Natalia Ciastek, Lilianna 
Uner, Inga Popławska, Paweł Sta-
niś, Mariusz Frączkiewicz, Kac-
per Kociszewski, II miejsce: film
„Bądź bezpieczny w Internecie,
bo zaskoczą cię w prawdziwym
świecie”, wystąpili: Wiktor Rysz-
czuk, Mateusz Wacławek, Seba-
stian Zalewski, Igor Zaprzałek,
Maciej Kuran, Jakub Parczyński, 
Błażej Cichosz, III miejsce: film
„Chroniąc swoje dane, chronisz
siebie –pamiętaj !!!”,wystąpi-
li: Katarzyna Nowak, Dominika 
Dziekańska, Oskar Obłąkowski, 
Karol Knyziak, Antonii Swoboda, 

Izabella Weydmann, Emilia Trza-
skowska, Paweł Staniś. Opiekun-
Przemysław Brzycki.

Wyniki gminnego etapu „Festi-
walu Piosenki o Zdrowiu”, w kate-
gorii Szkół Podstawowych: I miej-
sce: SP Kuklówka, zespół Wiolinki 
w składzie: Oliwia Wójcicka, Natalia 
Wójcicka, Anna Kampa, Wiktoria 
Wisińska, Oliwia Bujnicka, Karolina 
Truszkowska, Klaudia Rudek i pio-
senka „Hiphopowa rada”, opiekun: 
Krystyna Majksner-Krzywicka, II 
miejsce: SP Radziejowice, zespół 
w składzie: Urszula Ryguła, Natalia 
Glizia, Iga Kruszelnicka, Zuzanna 
Fabisiak, Nadia Podrążka, Maria 
Wałachowska, Lena Krzykwa, 
Oskar Krawczyński, Julian Szulc, 
Katarzyna Elak, piosenka „Czer-
wone jabłuszko”, opiekun gru-

py: Renata Matusiak. W kategorii 
Gimnazjum: I miejsce: Gimnazjum 
w Radziejowicach w składzie: Inga 
Popławska, Dominika Dziekańska, 
Laura Hys, Wiktor Ryszczuk, Jan 
Sadowski, z piosenką „Zmiana 
na lepsze”, opiekun grupy: Jolan-
ta Brycka, II miejsce: Gimnazjum 
w Radziejowicach w składzie: Emi-
lia Trzaskowska, Dominika Dzie-
kańska, Laura Hys, Wiktor Rysz-
czuk, Jan Sadowski z piosenką: 
„Nie siedź sama tu”, opiekun grupy: 
Jolanta Brycka. Wyróżnienia trafiły 
do: Emilii Trzaskowskiej– najlepszej 
wokalistki, Laury Hys- najlepszej 
instrumentalistki, Urszuli Ryguły– 
za najlepszy tekst piosenki. 

Oprac. JN 
(fotorelacja na stronie numer 12)

Od 25 kwietnia dzięki firmie Spe-
edNet24 ze Starych Bud Radzie-
jowskich, do Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Rdzanowskiego 
w Radziejowicach zawitała tech-
nologia światłowodowa. Od tego 
czasu szkoła cieszy się światło-
wodowym łączem internetowym, 
który daje wręcz nieograniczone 

możliwości co do przepustowości
i transferu usług. 

Doprowadzenie tak szybkiego
łącza Internetowego przekłada się
bezpośrednio na znacznie wyższy
komfort korzystania z multime-
diów przez uczniów i nauczycieli,
a szybkie i stabilne łącze gwarantu-
je niezawodność, odporność na za-

kłócenia i przyjemność korzystania 
z Internetu bez limitów i ograniczeń 
prędkości. Dyrektor Szkoły Irena 
Sosnowska, serdecznie dziękuje 
zespołowi firmy SpeedNet24 za 
bezinteresowną pomoc i życzli-
wość w zakresie doprowadzenia 
i dostarczania super szybkich usług 
Internetowych Szkole. Wszystkim 

mieszkańcom Gminy Radziejowice
polecamy skorzystanie z możliwo-
ści, jakie daje sieć światłowodowa
instalowana w naszej Gminie przez
solidną firmę SpeedNet24 Sp.
z o.o. ze Starych Bud Radziejow-
skich. 

Autor: BIS

Internet światłowodem
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W ostatnim miesiącu nasi szczy-
piorniści odnieśli wiele sukcesów. 
Uczestniczyli w I Międzynarodo-
wym Turnieju Piłki Ręcznej w Pia-
secznie. Dziewczęta z naszego Gim-
nazjum po trudnych zmaganiach 
i ciężkiej walce zajęły 10 miejsce na 
16 drużyn, natomiast chłopcy zajęli 
6 miejsce na 16 drużyn. Odbyły się 
również zawody międzypowiatowe 
w Iłowie, na których reprezentowa-
liśmy powiat żyrardowski. Rywali-
zowaliśmy z sąsiadującymi powia-

tami. Ostatecznie po wyrównanych 
pojedynkach chłopcy zajęli 3 miej-
sce a dziewczęta 1 miejsce. Dzięki 
wygranej naszego zespołu z Gim-
nazjum awansowaliśmy do najlep-
szej ósemki szkół gimnazjalnych na 
Mazowszu. Jest to ogromny suk-
ces ze względu na tak małą szkołę 
w porównaniu do innych. Wielkie 
gratulacje dla naszych młodych 
sportowców, którzy ciężką pracą 
i ogromnym zaangażowaniem po-
kazali na ile ich stać. - mówi trener 

Paweł Zieliński.
W zawodach brali udział:

Dziewczęta:
1. Piotrowska Weronika
2. Łuczak Wiktoria
3. Kociszewska Gabriela
4. Lesiak Wiktoria
5. Adamska Ewa
6. Rudnik Monika
7. Zaprzałek Urszula
8. Wójtowicz Agata
9. Soból Karolina
10. Sroka Karolina
11. Karolak Patrycja
12. Wacławek Julia
13. Kołaszewska Nikola
14. Bzdęga Maria
Chłopcy:
1. Jakubczak Rafał
2. Tomaszewski Adam
3. Brysiak Arkadiusz
4. Rusek Jakub
5. Tokarski Krzysztof

6. Tazbir Sebastian
7. Gowin Sebastian
8. Paradowski Bartłomiej
9. Ryszczuk Wiktor
10. Parczyński Jakub
11. Kalina Filip
12. Balik Szymon
13. Borowiec Bartłomiej
14. Tokarski Mikołaj

Dwie wyróżniające się zawod-
niczki wyjechały na testy do Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Płoc-
ku. Życzymy powodzenia i pozy-

p g

tywnego przejścia testów. Gratulu-
jemy zawodnikom i mamy nadzieję 
na dalsze sukcesy! 

We wtorek 11 kwietnia ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Wł. 
Rdzanowskiego w Radziejowicach 
zgodnie z tradycją zabrali wszyst-
kich uczestników Wielkanocnego 
Misterium na wspólnie świętowa-
nie. Tegoroczny występ młodych 
artystów różnił się nieco od tych 
z poprzednich lat. Poprzez panto-
mimę w wykonaniu uczniów klasy 
VI, spektakl odegrany przez akto-
rów z klasy VI i VB oraz taniec klasy 
VB widzowie przenieśli się do Je-
rozolimy, aby oglądać historie nie-
zwykłych drzew i zwykłych ludzi, 

którzy w różnych momentach swo-
jego życia spotykali Jezusa. To była 
prawdziwa podróż do dusz ludzkich 
i w tej podróży uczestniczyli wszy-
scy, gdyż tego dnia można było 
włączyć się w przemianę życia 
Marcina Lesiaka - 18-letniego chło-
paka z okolic Rawy Mazowieckiej, 
który walczy z nowotworem kości. 
11 kwietnia odbywała się zbiórka 
pieniędzy na jego leczenie. Nasi 
goście: Ksiądz Waldemar Okurow-
ski, Wójt Urszula Ciężka, Dyrektor 
Beata Kalina, Państwo Anna i Sła-
womir Rdzanowscy i Pani Danuta 

Niedzińska oraz obecni członkowie
rodzin uczniów szkoły przyłączyli
się do akcji społeczności szkolnej
i razem pomogli młodemu człowie-
kowi walczyć o życie. To była jedna
z najbardziej niezwykłych podróży

w jakich dane było uczestniczyć 
wszystkim obecnym - podróż do 
ludzkich serc, którą zaplanowała 
i wyreżyserowała Beata Jedynak 
we współpracy z Sylwią Król. 

SK fot. SP w Radziejowicach

Trwają roboty w naszym regio-
nie na krajowej ósemce, odcinek 
21 kilometrów zamieni się w drogę 
ekspresową. Niestety teraz miesz-
kańcy borykają się uciążliwościami 
komunikacyjnymi. Duży projekt 
został podzielony na dwa odcinki 
między węzłami Paszków, Prze-
szkoda i Przeszkoda, Radziejowi-
ce. Powstaną węzeł w Żabiej Woli 

j

i most na Pisi Tucznej. W planach 
też miejsca odpoczynku dla kierow-
ców (Krze, Żabia Wola, Przeszko-

j p y

da). Po wykonaniu prac będziemy 

bardzo dobrze skomunikowanych 
regionem w kraju z bliskością au-
tostrady, stolicy, krajowej 50-tki 
a ósemka będzie ekspresówką. jn

Aleja Lipowa, to droga która
prowadzi do dużego osiedla miesz-
kaniowego w naszej Gminie. Jest
bardzo uczęszczana, m.in. dlatego
właśnie tutaj zaplanowana została
inwestycja. Przygotowany projekt
obejmuje zarówno drogę ulicy
Sienkiewicza w Radziejowicach
jak i Aleję Lipową, zadanie ma być
realizowane w kilku etapach. W bie-
żącym roku w planach jest realiza-

cja pierwszego, polegającego na 
ułożeniu nawierzchni twardej w Alei 
Lipowej. jn

Wielkanocne spotkanie w Szkole Podstawowej w Radziejowicach

Trasa katowicka w remoncie Aleja Lipowa w Radziejowicach 
zmieni oblicze

„Najlepsza 8 na Mazowszu”
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VIII Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Pałacu w Radziejowicach
Patronem VIII Letniego Festiwalu

w Radziejowicach jest nieżyjący
już Pan prof. Jerzy Waldorff. Prze-
bywał on bardzo często w Domu
Pracy Twórczej w Radziejowicach,
mimo że miał gustowne mieszkanie
w Warszawie. Z biegiem czasu Pa-
łac w Radziejowicach stał się Jego
drugim domem. Tutaj powstały
wszystkie jego prace i książki. Tu-
taj też zapewne jest stale duchem
i zajmuje poczesne miejsce na
pomniku, przy alei głównej przed
Pałacem. 

Zeszłoroczny Festiwal odbywał
się w dniach: od 25 czerwca do 2
lipca 2016 roku.

„Stąd powinien emanować kult
sztuki, dźwięku, słowa, malarstwa
na całą okolicę. Prawdziwe kultural-
ne państwo, to takie państwo, gdzie
sztuka jest poniekąd wszędzie”... 

„To jest zatem nasz pierwszy cel,
ale jest i drugi. Mianowicie, promo-
cja młodych talentów, którym na
całym świecie jest trudno starto-
wać”. 

Cytat: prof. Jerzy Waldorff o ra-
dziejowickich koncertach /1997/

Taka jest prawda oczywista, że 
młodzi utalentowani ludzie same 
publiczności nie przyciągną, do 
tego muszą być „lokomotywy”, 
wielkie nazwiska, ludzie znani z du-
żym dorobkiem i doświadczeniem 
artystycznym, które będą przycią-
gały publiczność. Wniosek nasuwa 
się sam, że należałoby młodym ta-
lentom pomagać w promocji. Miej-
scem do tego wymarzonym stał 
się i jest nadal Dom Pracy Twórczej 
mieszczący się w Pałacu w Radzie-
jowicach. 

To właśnie staraniem prof. Jerze-
go Waldorffa, pomysłodawcy festi-
walu odbył się tutaj kolejny już VIII 
Festiwal /2016/.

Na pierwszym spotkaniu począt-
kującym cykl koncertów o nazwie 
„ Letnie spotkania ze sztuką w Ra-
dziejowicach” - było dokładnie 
czterdzieści osiem osób /1997r. /, 
po roku drugie tyle. Im dalej to co-
raz więcej i więcej, aż obecnie licz-
ba uczestników doszła do ponad 
tysiąca dwustu osób. Pałac i teren 
pęka w szwach co jest dowodem, 
że apel Jerzego Waldorffa cytowa-

ny powyżej, został podchwycony,
a słowo jak ziarno trafiło na podat-
ny grunt i zaowocowało. Od 2009
roku odbywa się systematycznie
w każdym pierwszym tygodniu
lipca Festiwal imienia Jerzego Wal-
dorffa. Obecnie na Festiwal ludzie
przyjeżdżają tłumnie, a frekwencja
wynosi od około 800 do 1200
osób, nie licząc samych wyko-
nawców. Wszystko zaczęło się od
słowa, później było słowo i dźwięk,
a jeszcze później słowo, dźwięk 
i obraz. Festiwale zaczęto organizo-
wać dopiero po Jego śmierci i dla
uczczenia pamięci, o tym wielkim
człowieku, kulturotwórcy, społecz-
niku, krytyku sztuki – nazwano je
imieniem Jerzego Waldorffa.

Każdego roku to wydarzenie od-
bywa się w innym miejscu na tere-
nie należącym do Pałacu w Radzie-
jowicach. W tym roku VIII Festiwal
odbył się w Nowym Domu Sztuki
i terenie przyległym w namiocie
festiwalowym. Trwał kilka dni od
godziny dwudziestej do dwudzie-
stej trzeciej. To była sztuka na
najwyższym poziomie wykonaw-

czym. Można by wymienić takie
sławy jak: Jerzy Maksymiuk, Jerzy
Ochman, Janusz Olejniczak. Wy-
konywane były utwory F. Chopina,
M. Ravela, Gary Guthmana, J.M.K.
Poniatowskiego, a recytacje wy-
konywała Joanna Szczepkowska.
Do tej niewielkiej podwarszawskiej
miejscowości zjechali goście z kra-
ju i zagranicy. Atmosfera do końca
była gorąca. Muzyka niosła się po
okolicy wprowadzając wszystkich
/i okolicznych mieszkańców rów-
nież/ w zasłuchanie, dobry nastrój.
Jakby na podsumowanie wrażeń
i podkreślenia piękna tego festiwa-
lu Gary Guthman zaśpiewał na bis
pieśń „Piękny jest ten świat”. Sce-
neria pałacowa, plenerowa z zam-
kiem w tle dodawała całości smaku
i niepowtarzalnego uroku.

Należy pogratulować mieszkań-
com Radziejowic, uczestnikom
i wykonawcom, a przede wszyst-
kim organizatorom, że ta słuszna
inicjatywa festiwalowa stała się już
tradycją i oby utrzymała jak najdłu-
żej. 

Doro-Grey Fot. JN

Nową ustawę ,,Za 
życiem” realizują 
ośrodki pomocy 

społecznej
Realizację nowej ustawy ,,Za

życiem” rozpoczęły ośrodki po-
mocy społecznej. To ustawa która
zakłada pomoc w postaci jednora-
zowej wypłaty zasiłku w wysoko-
ści 4000 złotych mamie dziecka
niepełnosprawnego. Rodzice mają
także wsparcie GOPS- u mówi
Monika Karpiniuk Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziejowicach. GOPS kieruje
do takiej rodziny w trudnej życio-
wej sytuacji asystenta. Placówka
oferuje między innymi pomoc psy-
chologiczną. Nowa ustawa weszła
w życie w styczniu 2017 roku. 

jn

Z inicjatywy Dyrektor Zuzanny
Suzdorf przy wsparciu Zdzisława
Słoniewicza i nauczycieli szkoły
w placówce przed laty powstała
Izba Tradycji. Pomysł zrodził się 28
września 1969 roku w 55 roczni-
cę śmierci Józefa Chełmońskiego.
Izba powstała by uchronić pamiątki
od zapomnienia. W 1970 roku poja-
wiła się kolekcja eksponatów, sztu-
ka ludowa zgromadzona w szkole.
To był początek działalności Szkol-
nej Izby Regionalnej w Kuklówce.

Później już tę tradycję pielęgnowa-
ła Irena Skowrońska Dyrektor SP 
w Kuklówce wraz z Teresą Hołdak, 
w 1999 roku 28 września odbyło 
się ponowne otwarcie Izby. Dziś 
to miejsce można zwiedzać, na 

pierwszym piętrze szkoły. Są bar-
dzo ciekawe eksponaty, przedmio-
ty codziennego użytku dawnych 
mieszkańców i sztuka ludowa. 

Oprac. jn

Izba Tradycji w Szkole Podstawowej w Kuklówce
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Monika Karpiniuk Kierownik 
GOPS w Radziejowicach przygo-
towała sprawozdanie roczne z pra-
cy kierowanej przez nią placówki.
Sprawozdanie weszło pod obrady
sesji RG. GOPS ma bardzo szeroki
wachlarz zadań, wśród nich pro-
gram 500 Plus czy projekt Karty
Dużej Rodziny. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Radziejo-
wicach realizując zadania ustawy
o pomocy społecznej w 2016 roku
udzielił pomocy: 132 rodzinom;
w tym 43 osobom prowadzącym
jednoosobowe gospodarstwo do-
mowe; w rodzinach tych żyje 351
osób. W ramach zadań własnych
Ośrodek: przyznał decyzją zasiłek 
okresowy 12 osobom (w ich rodzi-
nach żyło łącznie 20 osób), przy-
znał zasiłek celowy dla 87 rodzin.
Zasiłki przeznaczane były między
innymi na pokrycie kosztów zakupu
żywności, odzieży, opału, środków
czystości, pokrycie kosztów zaku-
pu leków, drobne remonty; przyznał
posiłek 89 osobom, w tym dla 89
dzieci; usługami opiekuńczymi
objęto 14 osób; pokrył częściowe
koszty pobytu dla 10 osób w do-
mach pomocy społecznej; pokrył
koszty pobytu osób bezdomnych
w placówkach dla 2 osób starszych,
przyznał zasiłek stały 24 osobom,
w tym dla 18 osób samotnych i 6

pozostających w rodzinie, łącznie 
w rodzinach tych żyło 35 osób; 
ubezpieczenie zdrowotne 22 osób. 
Wszystkie rodziny korzystające 
ze świadczeń pieniężnych (132 
rodzin) obejmowane są również 
pomocą w formie pracy socjalnej, 
ponadto 13 rodzin otrzymało po-
moc wyłącznie w postaci pracy so-
cjalnej. W roku 2016 roku Ośrodek 
wydał 9 decyzji potwierdzających 
prawo do nieodpłatnego korzysta-
nia ze świadczeń opieki zdrowotnej 
dla 9 osób. W Gminie Radziejowi-
ce w 2016 roku kontynuowano 
pomoc w formie posiłków. Z tej 
formy pomocy korzystały upraw-
nione dzieci zarówno we wszyst-
kich szkołach na terenie Gminy jak 
również w innych placówkach edu-
kacyjnych na terenie innych gmin. 
Z tej formy pomocy skorzystało 
89 dzieci. Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w 2016 roku, we 
współpracy z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Żyrardo-
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wie umożliwił skorzystanie z wypo-
czynku letniego dla 6 dzieci. GOPS 
wspiera także poprzez asystenta 
rodziny. Realizując zadania z usta-
wy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej asystent rodziny 
pracował z 11 rodzinami, z tego 
z 1 rodziną z nakazu sądu oraz 2 
rodziną z zalecenia sądu. Gmin-

ny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radziejowicach realizując za-
dania ustawy o świadczeniach
rodzinnych: wydał 346 decyzji, 15
odmownych. W ramach ustawy
o świadczeniach rodzinnych w tu-
tejszym Ośrodku przyznawane są
zasiłki rodzinne oraz dodatki do
zasiłku rodzinnego. W 2016 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Radziejowicach wypłacał
świadczenia rodzinne dla 350 ro-
dzin na kwotę 1 297 582 złotych.
Zasady pomocy państwa osobom
uprawnionym do alimentów na
podstawie tytułu wykonawczego,
których egzekucja jest bezsku-
teczna, reguluje ustawa z dnia 7
września 2007 roku. Świadczenie
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z funduszu alimentacyjnego jest to
kwota wypłacona osobie upraw-
nionej przez organ właściwy wie-
rzyciela (tj. przez wójta, burmistrza
lub prezydenta Gminy właściwego
ze względu na miejsce zamieszka-
nia osoby uprawnionej) na poczet
należnego świadczenia alimenta-
cyjnego, ustalonego na podsta-
wie tytułu wykonawczego, jeżeli
jego egzekucja jest bezskuteczna.
Osobą uprawnioną do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego jest
dziecko, które ma zasądzone od
rodzica alimenty (mogą być to rów-
nież alimenty na podstawie ugody

zawartej przed sądem), jeżeli egze-
kucja prowadzona przez komornika 
jest bezskuteczna. W 2016 roku 
Ośrodek wypłacił świadczenia fun-
duszu alimentacyjnego na kwotę 
69800,00 złotych. W ramach pro-
gramu „Rodzina 500 Plus” rodzice 
otrzymują co miesiąc świadczenie 
wychowawcze w wysokości 500 
złotych:

1) na drugie i kolejne dziecko - 
niezależnie od dochodu,

2) na pierwsze lub jedyne dziec-
ko - jeśli dochód rodziny nie prze-
kracza 800 złotych netto na osobę 
lub 1200 złotych netto (w rodzi-
nach wychowujących niepełno-
sprawne dziecko).

Wsparcie w ramach programu 
jest zwolnione z podatku docho-
dowego i nie podlega egzekucji, 
podobnie jak inne świadczenia dla 
rodzin. W ramach Karty Dużej Ro-
dziny Krajowej zostało złożonych 
13 wniosków i wydano 75 Kart 
Dużej Rodzinny Krajowych. 

W ramach Karty Dużej Rodzi-
ny Gminnej zostało złożonych 89 
wniosków i wydano 488 Kart Dużej 
Rodzinny Gminnych. 

Oprac. Jn na podstawie spra-
wozdania GOPS

w Radziejowicach

Koniec marca był pełen dobrych
informacji dla Gminy Radziejowice.
24 marca została podpisała Umo-
wa pożyczki z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska

p y j

i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, w ramach programu „Popra-
wa jakości wody pitnej poprzez
budowę, przebudowę i remont
stacji uzdatniani wody” opiewającą
na kwotę 330 000,00 PLN. Nato-

miast w ostatnich dniach marca
Zarząd WFOŚiGW w Warszawie
pozytywnie rozpatrzył cztery wnio-
ski o dotację i przyznał promesę
dofinansowania w łącznej kwocie
364 670.37 PLN. 21.03.2017
pozytywnie rozpatrzony został
wniosek pn. „Warsztaty przyrod-
nicze dla mieszkańców powiatu
żyrardowskiego pn. „Obserwuję
– Rozumiem – Szanuję” i przyzna-

no na jego realizację promesę na
kwotę 44 690,37 PLN. W ramach
działań zostanie m.in. zorganizo-
wana mobilna pracownia ekolo-
gicznej oraz odbędą się szkolenia
o tematyce ekologicznej dla 590
osób. Na posiedzenie Zarządu,
które odbyło się 28.03.2017 po-
zytywnie rozpatrzono wnioski
o dofinasowanie zakupu samocho-
du pożarniczego dla OSP Radzie-

jowice na kwotę 300 000,00 PLN
oraz sprzętu pożarniczego dla OSP
Korytów i OSP Kuklówka na kwotę
19 980,00 PLN. Wszystkie projekty
z pewnością przyczynią się do po-
prawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszej Gminy oraz pozytywnie
wpłyną na zachowanie walorów
przyrodniczych obszaru.

UG Radziejowice

Starosta Żyrardowski Wojciech
Szustakiewicz zaprosił lokalnych
samorządowców na spotkanie
świąteczne, odbyło się ono w Wiel-

ki Piątek 14 kwietnia. Starosta Woj-
ciech Szustakiewicz podkreślił, że 
dobre tradycje należy kultywować, 
a takie spotkania należą do dobrych 

zwyczajów. Są one okazją do skła-
dania sobie życzeń i do serdecznej
rozmowy w świątecznym klimacie
Zmartwychwstania Pańskiego.
Wśród gości były między innymi
Wójt Radziejowic Urszula Ciężka
i Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Skoneczna. Przybyli też
Wójt Puszczy Mariańskiej Michał
Staniak, Prezydent Żyrardowa Woj-

j y j

ciech Jasiński, Burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz Kurek, czy
Wójt Wiskitek Franciszek Miastow-

ski. Byli też Przewodniczący Rad: 
Łukasz Koperski, Marcin Rosiński, 
Henryk Cebula i inni. 

Fot. powiat-zyrardowski.pl

Roczne podsumowanie pracy GOPS na sesji Rady Gminy Radziejowice

Do Gminy Radziejowice wpłyną środki z WFOŚiGW w Warszawie

Starosta Żyrardowski zaprosił na spotkanie świąteczne
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Tradycyjnie już strażacy z naszej 
Gminy wybrali się na objazd w Lany 
Poniedziałek. To świetna zabawa, 
dotrzymanie tradycji i zbiórka na 
rzecz OSP. W tym roku jak infor-
muje Prezes Marek Leja udało się 
zgromadzić 4620,50 złotych, za co 
bardzo dziękujemy- podkreśla Pan 
Prezes. -Całość przeznaczymy na 
zakup sprzętu do nowego wozu, 
który zawita do nas prawdopodob-
nie pod koniec roku. Podziękowania 

również dla samych kwestujących,
którzy w czasie tego świąteczne-
go dnia przeszli naprawdę sporo
kilometrów- dodaje Prezes OSP
Radziejowice. Warto dodać, że naj-
młodszy z kwestujących strażaków
miał 3 latka a najstarszy 62 lata.
Kwestowały także panie- strażacz-
ki, które stworzyły własną ekipę.
Strażacy dziękują też Pani Ani za
karty z życzeniami. Akcja była bar-
dzo mokra i udana. 

Oprac. Jn fot. OSP Radziejowi-
ce/Artur Dybiński

Jeszcze kilkanaście miesięcy
temu działka przy zalewie w miej-
scowości Tartak Brzózki straszyła
chwastami dziś już cieszy miesz-
kańców i gości odwiedzających
Gminę Radziejowice. Dzięki Sołty-
sowi Marcinowi Mrówczyńskiemu
oraz jego współpracownikom udało
się uporządkować teren, wykosić
trawę, zainstalować urządzenia,
między innymi do małej siłowni. Są
tam kosze, ławeczki, mała altanka,
całość jest ogrodzona. Przed świę-
tami Bożego Narodzenia pojawiła
się nawet choinka. Niedawno na
Placu Sołeckim zostały zamon-
towane brakujące urządzenia.
Wbetonowane zostały: huśtawka,
tuleje mocujące, zestaw do gry

w siatkówkę i badmintona, stojaki 
na rowery, oraz witryna. Na części 
terenu z altaną, ławkami i huśtaw-
ką, została zasiana trawa-podkreśla 
Sołtys Marcin Mrówczyński. Plac 
Sołecki dostępny jest dla gości każ-
dego dnia, zamykany jest wyłącz-
nie na noc, znajduje się przy trasie 
z Żyrardowa do Radziejowic. 

j j ę p y

Oprac. jn

Wprowadzenie możliwości re-
alizacji płatności kartą w punkcie
Kasowym Urzędu jest bardzo wy-
godne dla mieszkańców Gminy
Radziejowice i cieszy się dużym
zainteresowaniem a samorząd 
zbiera laury. Gmina Radziejowi-
ce wzięła udział w pilotażowym
projekcie wdrażania płatności 
bezgotówkowych w jednostkach 
administracji publicznej. Konkurs
prowadzony był przez Krajową
Izbę Rozliczeniową i Ministerstwo

Rozwoju. Bezgotówkowa forma 
płatności skraca czas i podwyż-
sza komfort obsługi. W trakcie
trwania konkursu tj. grudzień 
2016 roku- luty 2017 roku udział 
procentowy transakcji bezgotów-
kowych wahał się w kolejnych 
miesiącach od 12% do 17% 
(wynosił średnio 13% transakcje 
bezgotówkowe do wszystkich 
transakcji w ciągu trzech miesię-
cy)- informuje Sekretarz Wioletta 
Micewicz. 

Lany Poniedziałek ze strażakami

Plac Sołecki w miejscowości Tartak 
Brzózki zachęca

 „Bez gotówki, co do złotówki”-
trzecie miejsce dla Gminy

Radziejowice

Spośród wielu świąt na uwa-
gę zasługuje też obchodzony 25 
kwietnia Międzynarodowy Dzień 
Sekretarki. Pierwszy raz świętowa-
no w USA w 1952 roku. Nie od dziś 
wiadomo, że dobra sekretarka to 
skarb, elokwentna, dyplomatyczna, 
merytoryczna, zorganizowana. 
Z pewnością taka jest Aneta Mu-
ranowicz Sekretarka w Gimnazjum 
w Radziejowicach, która 25 kwiet-
nia została zaskoczona przez pra-
cowników szkoły, którzy w uznaniu 
za jej pracę wręczyli czekoladki. 
Pani Aneta jest pedagogiem z wy-
kształcenia, ukończyła studia wyż-

sze, ciągle podnosi kwalifikacje. 
W Gimnazjum pracuje od momentu 
jego powstania. Lubi to zajęcie i jak 
się okazuje petenci także cenią ją 
za profesjonalizm. Wszystkim Se-
kretarkom życzymy wszystkiego 
najlepszego!

25 kwietnia Międzynarodowy Dzień
Sekretarki

Uczniowie Gimnazjum w Radzie-
jowicach wzięli udział w ogólno-
polskim konkursie ,,Misja-Książka”
wydawnictwa Ridero. W ramach
tego konkursu młodzi ludzie przy-
gotowali zbiór opowiadań o okre-
ślonej objętości ze wspólnym
elementem. W przypadku książki
gimnazjalistów zatytułowanej ,,Hi-
storie Nie- Miłosne” wspólnym
elementem jest bohater którego
losy śledzimy od jego 13 urodzin.
Później obserwujemy futurystyczną
przyszłość, 13- latek ratuje świat,
niestety w ostatnim opowiadaniu
bohater ginie ratując świat. Co
ciekawe wydana pozycja ma jesz-
cze jeden ciekawy cel, pieniądze
ze sprzedaży książki którą można
nabyć w Gimnazjum za 20 złotych
przeznaczone zostaną na rehabi-
litację dziecka. Historie opisane
w książce są bardzo inspirujące.

Autorzy: Karol Knyziak, Natalia Cia-
stek, Dominika Dziekańska, Inga
Popławska i Ignacy Gocan polecają
tę pozycję na wiosenne wieczory
z dobrą lekturą. Książka powstała
pod okiem Jolanty Bryckiej.  jn

Książka z misją
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GCK Powozownia zaprosiło na spotkanie wielkanocne

Świątecznie w Gimnazjum

Uczniowie naszej Gminy na Konkursie Recytatorskim Powiatu 
Żyrardowskiego
yy

Tradycją naszej Gminy są spo-
tkania przedświąteczne. To czas
kiedy można złożyć sobie życzenia,
poczuć magię zbliżających się świąt

i kultywować powstałe przyjaźnie. 
W spotkaniu oprócz mieszkańców, 
osób które na co dzień korzystają 
z oferty GCK biorą udział także sa-
morządowcy: Wójt Urszula Ciężka, 
Przewodnicząca Rady Gminy Kry-
styna Skoneczna, Wiceprzewodni-
czący Jacek Krawczyński, Radna 
Eugenia Madejczyk- Nowakowska. 
Spotkanie rozpoczęła Dyrektor GCK 
Magdalena Masewicz- Kierzkow-
ska, która na scenę zaprosiła Chór 

Gaudeamus. Chór prowadzi Jolanta
Grygielska- Bilińska. Chór muzycz-
nie wprowadził gości w atmos-
ferę świąt Wielkiej Nocy, później
już życzenia od samorządowców

i wspólne spożywanie przynie-
sionych dań. Stoły uginały się od 
tradycyjnych potraw z jaj, babek, 
mazurków i innych pyszności. jn

Tradycyjnie jak każdego roku
Gimnazjum w Radziejowicach za-
prosiło na przedświąteczne spo-
tkanie. Przed oficjalnym dzieleniem
się symbolicznym jajkiem młodzi
ludzie zaprezentowali spektakl mi-

steryjny w reżyserii Elżbiety Olbor-
skiej. Spektakl mówił o miłości, 
wartościach młodego człowieka. 
W centrum na scenie stał krzyż na 
białym parawanie oraz serce z róż. 
Ze światłem do krzyża podążały 

niewiasty izraelskie. Całość przed-
stawienia była przeplatana pieśnia-
mi religijnymi. Niewiasty pod krzy-
żem prosiły o miłość, o pomoc, to
też przedstawienie o upadaniu czło-
wieka a ponad wszystko o miłości,

która jest sensem życia. Uroczyste 
spotkanie w Gimnazjum odbyło się 
6 kwietnia. 

Jn 
fot. Gimnazjum w Radziejowicach

11 kwietnia w Mszczonowskim
Ośrodku Kultury odbył się XIX Mały
Konkurs Recytatorski Powiatu Ży-

y y ę y

rardowskiego, wcześniej recyta-
torzy zmierzyli się w eliminacjach
gminnych które wyłoniły najlep-
szych. W sumie w finale powiato-
wym zmierzyło się 212 recytatorów
w tym 32 z Gminy Radziejowice.
Konkurs to też kolejny etap do 40
finału konkursu Warszawska Sy-
renka. Młodzi ludzie zaprezentowali
wysoki poziom a jury w składzie:
Jerzy Łazewski, Anna Mizińska
i Danuta Wójt nie miało łatwego za-
dania. W konsekwencji w kategorii
klas 1-3 nagrodę otrzymała Amelia
Wojtyniak ze Szkoły Podstawowej

w Lutkówce, wyróżnienia trafiły do 
Zuzanny Olasek z Zespołu Szkół 
Publicznych Numer 4 w Żyrardo-

y p

wie, Huberta Woszczyka ze Szko-
ły Podstawowej w Mszczonowie, 
Julii Szeligi ze Szkoły Podstawo-
wej w Korabiewicach, Magdaleny 
Kosiorek z Zespołu Szkół Publicz-
nych Numer 6 w Żyrardowie. W ka-

p

tegorii klas 4-6 nagrodę otrzymały: 
Zofia Cymerska z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Żyrardowie, Ju-

y g

lia Ciężka ze Szkoły Podstawowej 
w Miedniewicach i Oliwia Wójcicka 
ze Szkoły Podstawowej w Kuklów-
ce Radziejowickiej. Wyróżnienia 
trafiły do Natalii Wojtyniak ze Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce, Alicji 

Matusiak ze Szkoły Podstawowej
Numer 7 w Żyrardowie i do Sta-

y j

nisława Stolarskiego ze Szkoły
Podstawowej w Radziejowicach.
W kategorii Gimnazja nagrody
przyznano: Hubertowi Słojewskie-
mu z Gimnazjum w Mszczonowie,
Alicji Pawlak z Gimnazjum w Msz-
czonowie, Hannie Olak z Gim-
nazjum w Puszczy Mariańskiej,
Kajetanowi Zielińskiemu z Publicz-

nego Gimnazjum im. Filipa de Gi-
rarda w Żyrardowie. Wyróżnienie 

g j p

odebrał Maciej Kalisiewicz z ZSG 
w Bartnikach. Nagrody wręczyli 
i wspaniałego występu gratulowali: 
Wojciech Szustakiewicz – Starosta 
Powiatu Żyrardowskiego i Zofia 

j

Krukowska – Sekretarz Urzędu 
Miasta Mszczonowa. 

Oprac. Jn Fot. powiat-zyrar-
dowski.pl
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Finał X Jubileuszowego Maratonu Poezji im. Wojciecha Siemiona 
w Kuklówce

Pierwszy etap budowy Park of Poland na starcie

Szkoła Podstawowa w Kuklów-
ce od lat dba o kulturę słowa, uczy
dzieci jak czytać i rozumieć poezję.
Takim wielkim propagatorem tej
wiedzy był Wojciech Siemion, nie-
stety nieżyjący już wybity twórca,
aktor. Przyjaciel szkoły zginął sie-
dem lat temu w wypadku samocho-
dowym. Pamięć o nim trwa a dzieci

nadal uczą się poezji. W tym roku 
w szkole odbył się X Maraton Poezji 
im. Wojciecha Siemiona. Wszyscy 
uczniowie szkoły recytowali wybra-
ne przez siebie wiersze, w tym roku 
z repertuaru Wisławy Szymbor-
skiej. Dzieci wysłuchały też bardzo 
interesującej prezentacji o Wisławie 
Szymborskiej. Dowiedziały się ,że 
poetka była niezwykle skromna 
i pracowita, dla której nie miały 
większego znaczenia wyróżnienia 
i nagrody, uwielbiała bibeloty i ob-
darowywała nimi swoich przyjaciół. 
Jak mówi Irena Skowrońska Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Ku-
klówce uroczystość tegoroczna 

była wyjątkowa bo jubileuszowa,
poświęcona pamięci przyjaciela
szkoły, który był najlepszym na-
uczycielem a ponadto wspaniałym
człowiekiem. Szerzył, propagował
sztukę, zapraszał do swojego domu
w Petrykozach a tam recytował dla
swoich gości. W tym roku dzieci
rywalizowały w dwóch katego-
riach klas: 0-3, 4-6. W dniu finału
na scenie pojawiło się 26 najwyżej
ocenionych recytatorów. Dzieci
oceniało jury w składzie: Barbara
Siemion, Maria Quoos i Jerzy Ja-
neczek. Recytatorzy zaprezentowali
bardzo wysoki poziom, wiersze
choć trudne zostały przez nich

zapamiętane. Dobra dykcja, inter-
pretacja i radość z wypowiadanych 
słów oraz ogólny wyraz i swoboda 
na scenie- te między innymi cechy 
oceniali członkowie jury. W konse-
kwencji 1 miejsce w kategorii klas 
0-3 przypadło w udziale Dagmarze 
Dziekańskiej, 2 miejsce zajął Szy-
mon Gaik, 3- Magdalena Filczak. 
Wyróżnienie otrzymali: Antonina 
Białobrzeska i Tymoteusz Gocan. 
W kategorii klas 4-6, 1 miejsce 
zajęła Oliwia Bujnicka, 2- Karolina 
Truszkowska, 3- Oliwia Wójcicka, 
wyróżnienia trafiły do: Anny Kampa 
i Aleksandry Truszkowskiej.  jn

W tym miesiącu (w maju) fizycz-
nie rozpocznie się budowa Sunta-
go, pierwszego etapu inwestycji
Park of Poland, na ponad dwudzie-
stu hektarach we Wręczy pod Msz-
czonowem. Celem inwestora jest
zapewnienie rozrywki milionom go-
ści z Polski oraz innych krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej i Euro-

y j

py Zachodniej w parku oferującym
atrakcje znane z innych parków na

świecie, od tych dostarczających 
najbardziej ekstremalnych wrażeń 
do klasycznych atrakcji. W Park 
of Poland stworzone będą atrakcje 
turystyczne dla klientów w każdym 
wieku. Park of Poland będzie zloka-
lizowany w okolicach Mszczonowa 
i Radziejowic, w odległości ok. 60 
km od Warszawy pomiędzy auto-
stradą A2 i drogą ekspresową S8. 
Spółka posiada tam dużą działkę, na 

której budować będzie park z peł-
nym zakresem atrakcji. W pierw-
szym etapie Park of Poland Spółka
zrealizuje Aquapark we współpracy
z Unternehmensgruppe WUND jako
partnerem strategicznym, który bę-
dzie odpowiedzialny za realizację
i, na późniejszym etapie, za zarzą-
dzenie Aquaparkiem. Spółka jest
przekonana ,że aquapark będzie
miał znaczący wpływ na lokalną,
regionalną, a także krajową go-
spodarkę. W Niemczech, w miej-
scowości Erding, uruchomienie
Therme Erding zwiększyło przy-
chody miejskiego budżetu o 100

milionów euro, zaś liczba hoteli 
i pensjonatów zwiększyła się z 7 
do 50. W aquaparku Therme Erding 
powstało 600 miejsc pracy, a ko-
lejne 1000 stworzyły firmy współ-
pracujące z aquaparkiem. W sumie 
razem z inwestycją ma się pojawić 
blisko 1600 nowych miejsc pracy. 
-Jestem zadowolona, że powstaje 
taka inwestycja, to także szansa 
dla naszych mieszkańców na pracę 
i rozwój przedsiębiorczości- mówi 
Wójt Radziejowic Urszula Ciężka, 
która wzięła udział w spotkaniu in-
augurującym budowę.  jn



www.radziejowice.pl 11

Do końca kwietnia w Gminnym
Przedszkolu w Radziejowicach pro-
wadzone były zapisy dzieci na nowy
rok szkolny 2017/2018. Wpłynęło 
30 wniosków od rodziców 3- lat-
ków i 26- wniosków od rodziców 4 
latków- informuje Dyrektor placów-
ki Małgorzata Wojnarowicz. Pani 
Dyrektor dodaje, że w przypadku 
postępowania rekrutacyjnego liczy
się miejsce zamieszkania dziecka.
5 godzin w Przedszkolu w godzi-
nach od 8-13 nic nie kosztuje, 
kolejne godziny to wydatek rzędu
jednej złotówki za każdą dodatko-
wą godzinę. Przedszkole czynne 
jest od 6.30 do 17.30. Dzienny 

koszt posiłków wynosi 6 złotych, 
maluch w ramach ceny otrzymuje 
śniadanie, później przekąskę naj-
częściej jest to owoc, następnie 
dwudaniowy obiad i podwieczorek. 
Najprawdopodobniej 22 maja będą 
znane listy dzieci które rozpoczną 
naukę od najbliższego roku szkol-
nego w Gminnym Przedszkolu 
w Radziejowicach. Warto dodać, 
że w Przedszkolu prowadzone są 
też dodatkowe zajęcia jak między 
innymi: język angielski, gimnastyka 
korekcyjna, do dyspozycji dzieci są 
też logopeda, pedagog i psycholog. 

jn

Zakończyły się zapisy dzieci do 
Gminnego Przedszkola na rok 

szkolny 2017/2018
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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

y

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

O bezpieczeństwie i zdrowiu w naszej Gminie


