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Radziejowice

wydarzenia lokalne  kultura
Dzieci ruszyły do szkół z nowymi pomysłami, postanowieniami,
planami. W placówkach zmiany
w związku z reformą jaka już obowiązuje. W budynku dawnego Gimnazjum w Radziejowicach teraz jest
już Szkoła Podstawowa, w obiekcie
tym uczą się starsze klasy od 5
wzwyż, w starej szkole klasy młodsze od 1 do 4- informuje Dyrektor
Irena Sosnowska. W sumie do
szkoły w Radziejowicach przyszło
365 uczniów, ponad 250 ze Szko-

ły Podstawowej i 107 z Oddziałów
Gimnazjalnych. Nowe podstawy



sport 

programowe obowiązują w klasach:1,4 i 7.

Święto Chleba i Miodu w Radziejowicach
Msza święta z poświęceniem
chlebów i miodu, później życzenia,
wręczenie kluczyków do strażackiego auta, występy muzyczne- to
wszystko
y
czekało na ggości tegog
rocznego Święta Chleba i Miodu
w Radziejowicach. Gwiazdą był
zespół Lombard. Muzycy przebrali
się w stroje pszczół i improwizowali. Wójt Radziejowic Urszula Ciężka
zaintonowała ,,Przeżyj to sam”. Zespołowi od 1999 roku towarzyszy
wokalistka Marta Cugier, trzon grupy stanowi wokalista i kompozytor
znany miłośnikom rocka Grzegorz
Stróżniak. Tego dnia wystąpiły też
panie z Klubu Seniora Dyliżans, Natalia i Katarzyna z Ochotniczej Straży

Muzycznej z Marcinem Fibichem,
odbył się pokaz karate. A popołudniu
Joanna Folwarska przypomniała największe hity Ałły Pugaczowej. Były
konkursy i muzyka do tańca z grupą
Golden Hits. Wszystko rozpoczęła
część oficjalna podczas której starostowie Jolanta i Sławomir Hys
przekazali Wójt Radziejowic bochen
chleba i słoik miodu z życzeniami,
by ten chleb dzieliła sprawiedliwie
i by nikomu go nie zabrakło. – Spotykamy się tu dziś by podziękować
rolnikom za trud ich pracy, dziękuję
też pszczelarzom, którzy kultywują
tradycję. Na naszym terenie jeszcze
do niedawna największym bartnikiem był zmarły niedawno Henryk

Koziarski, który o swoim hobby
mógł opowiadać godzinami. Warto
zwrócić uwagę na to, że największy
rozkwit pszczelarstwa przypadł na
XVII wiek- mówiła Wójt Radziejowic. Po tym przemówieniu strażacy
z OSP Radziejowice otrzymali nowy
samochód ratowniczo- gaśniczy,
zaś strażacy z OSP Korytów i Kuklówka wyposażenie strażackie. To
wszystko udało się kupić dzięki inżynierii finansowej różnych instytucji,
wśród nich między innymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. Marszałek Adam
Struzik otrzymał podziękowania
i pamiątkowy dyplom. Fotorelacja na
stronie numer 12.

agroturystyka
Podziękowanie dla Krystyny
Szymańskiej
Była już Dyrektor Gimnazjum w Radziejowicach po
33 latach pracy w Gminie Radziejowice odchodzi, wygrała
konkurs i została Dyrektorem
szkoły w Książenicach. Podczas ostatniej sesji samorządowcy podziękowali byłej
już pani Dyrektor za jej pracę
i zaangażowanie na rzecz młodych ludzi oraz Gminy. Więcej
na stronie numer 3.

Zawody strażackie gminne
i powiatowe w Korytowie
W sobotę (9.09) i niedzielę
(10.09) na boisku w Korytowie odbyły się zawody strażackie gminne i powiatowe.
W gminnych wzięły udział trzy
drużyny OSP i jedna MDP. Rywalizacja odbyła się w dwóch
konkurencjach a poziom zawodów był wysoki- mówi Waldemar Suski Prezes Oddziału
Powiatowego ZOSP. Więcej na
stronie numer 3.
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu gazety ,,Nasza gmina Radziejowice”. Za nami
wakacje,
j czas odpoczynku
p y
i relaksu. Za nami
także Święto Chleba i Miodu w naszej Gminie

oraz Bieg Chełmońskiego, wspólnie z uczniami, nauczycielami, rodzicami i wszystkimi
pracownikami oświatyy p
p
przywitaliśmy
y
y nowyy
rok szkolny. Życzę Wam drodzy uczniowie jak
najwyższych ocen, rozwijania pasji i umiejętności. Niestety ten rok to też zmiany, dotychczasowa Dyrektor Gimnazjum Krystyna Szymańska zmieniła pracę i przeszła do Szkoły
Podstawowej w Książenicach. Za wszystkie
te lata pracy na rzecz naszej Gminy, uczniów
serdecznie dziękuję w imieniu całej społeczności. Szanowni Państwo to kolejny rok realizacji projektu ,,Rodzina 500 plus”, niedawno
zakończyły się kolejne nabory wniosków na
nowy okres działania tego programu. W na-

szym samorządzie cały czas wiele pracy, głośno sprzeciwiamy się budowie kompostowni
w Słabomierzu oraz linii 400 kV na terenie
Gminy Radziejowice. Jesteśmy po bardzo
pięknej i wzruszającej uroczystości w Kuklówce, relacja z niej w naszej gazecie, znajdziecie
też informacje między innymi o nowym aucie
strażackim i zawodach gminnych i powiatowych. Już teraz zapraszam do Gminnego
Centrum Kulturyy Powozownia na zajęcia
ję jjakie
ruszyły po wakacjach. Życzę Państwu przyjemnej lektury i serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Rolniku zadbaj o bezpieczeństwo swojej pracy!
Rolniku zadbaj o bezpieczeństwo
swojej pracy! mówi - Aleksandra
Kwasek, Kierownik Placówki Terenowejj Kasyy Rolniczego
g Ubezpiep
czenia Społecznego w Żyrardowie.
Praca w rolnictwie jest szczególnie
niebezpieczna i stwarza wiele zagrożeń powodujących wypadki,
a w konsekwencji utratę zdrowia
lub życia. Rolnictwo, obok górnictwa i budownictwa, jest jedną
z najbardziej wypadkowych gałęzi
produkcji na całym świecie. Duże
ryzyko zdarzeń wypadkowych
w gospodarstwach rolnych wynika
ze złożoności środowiska pracy rolnika (m. in. z konieczności wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności,
zmiennych warunków atmosferycznych, okresowego spiętrzenia
prac) oraz licznych zagrożeń występujących w miejscu pracy. Do
wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi najczęściej wskutek
niewłaściwej organizacji pracy tj.
złego stanu nawierzchni podwórzy
i ciągów komunikacyjnych, bra-

ku odpowiednich przejść i dojść,
nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niestosowania drabin i podestów przy pracy na wysokości
oraz niewłaściwej obsługi zwierząt
i postępowania z nimi, nieużywania
ochron (przede wszystkim braku
odpowiedniego obuwia roboczego
lub noszenia nieodpowiedniego),
niewłaściwego uchwycenia i trzymania narzędzi oraz niewłaściwego
zabezpieczenia maszyn, urządzeń
i narzędzi podczas postoju lub
w ruchu, braku lub niewłaściwego
stanu osłon i zabezpieczeń maszyn
i urządzeń oraz użytkowania nieprawidłowo skonstruowanych drabin,
braku poręczy i barierek, wystających progów. Powodem wielu wypadków jest również niewłaściwe
tempo pracy i pośpiech, niedostateczna koncentracja na wykonywanej pracy, nadmierny wysiłek
fizyczny rolnika i warunki atmosferyczne. Jak mówi Aleksandra
Kwasek często nie zdajemy sobie
sprawy z zagrożenia, dopiero kiedy

już do wypadku
dojdzie uświadamiamy sobie
naszą
lekkomyślność. Na
chwile obecną
w roku 2017
na terenie naszego Powiatu
zgłoszonych
zostało 20 wypadków, w tym
14 zakwalifikowanych jako
upadek. Ze statystyk wynika,
iż właśnie do
upadków dochodzi najczęściej przy
wykonywaniu pracy w gospodarstwie rolnym. Drugim najczęściej
zgłaszanym wypadkiem jest pochwycenie i uderzenie przez części
ruchome maszyn i urządzeń. Kiedy
już do nieszczęścia dojdzie rolnik
lub jego bliscy powinni niezwłocznie najlepiej w ciągu 14 dni zgłosić
ten fakt. Rolnik ma obowiązek udostępnić miejsce zdarzenia, podać
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Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie
pozostaje na zawsze …
Dyrektorowi Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach
Panu Bogumiłowi Mrówczyńskiemu
składamy wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci ukochanej żony

świadków i przedstawić dokumentację medyczną. Odszkodowanie
może zostać wypłacone wyłącznie
osobie ubezpieczonej
p
j w momencie
wypadku. Świadczenie jest jednorazowe i wypłacane po zakończeniu leczenia. Na rzecz zmniejszenia
liczby wypadków w gospodarstwach rolnych KRUS przeprowadza coraz więcej działań prewencyjnych.

Panu Bogumiłowi
Mrówczyńskiemu, dyrektorowi
Domu Pracy Twórczej
w Radziejowicach wyrazy
głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ś. P.

Żony
Ś. P.

Lidii Mrówczyńskiej
Wójt Gminy Radziejowice wraz z Pracownikami
Urzędu Gminy Radziejowice oraz Gminnych Jednostek
Organizacyjnych

składają Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Grodzisku
Mazowieckim Joanna
Wróblewska Burmistrz
Grodziska Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński
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Zawody strażackie gminne i powiatowe w Korytowie

W sobotę (9.09) i niedzielę
(10.09) na boisku w Korytowie
odbyły się zawody strażackie
gminne i powiatowe. W gminnych
wzięły udział trzy drużyny OSP
i jedna MDP. Rywalizacja odbyła

się w dwóch konkurencjach a poziom zawodów był wysoki- mówi
Waldemar Suski Prezes Oddziału
Powiatowego ZOSP. Strażacy startowali w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych. W konsekwencji 1 miejsce zajęła drużyna OSP
Radziejowice, 2- OSP Korytów,
3- OSP Kuklówka, organizatorzy
wyróżnili także MDP OSP Korytów.
W kolejnym dniu (10.09) po godzinie 10-tej spotkali się najlepsi z powiatu żyrardowskiego, zwycięzcy
gminnych zawodów. W Korytowie
rywalizowali o puchary dyplomy
i nagrody, które ufundowały między
innymi samorządy. W sumie w zawodach rywalizowało 14 załóg. 1
miejsce w kategorii dziewcząt zajęła drużyna MDP Bartniki, 1 miejsce
w kategorii mieszanej zajęła drużyna OSP Zbiroża, w kategorii kobie-

ce drużyny pożarnicze 1 miejsce
trafiło do OSP Bartniki. W kategorii
mężczyzn 1 miejsce zajęła drużyna
OSP Bartniki. -Gratuluję tego, że
chcecie się rozwijać, rywalizować,
spotykać. Dziękuję, że stoicie na
straży naszego bezpieczeństwamówiła Wójt Radziejowic Urszula
Ciężka.- Wszyscy jesteście zwycięzcami- dodał Wicestarosta powiatu żyrardowskiego
y
g Grzegorz
g
Dobrowolski.- Życzę powodzenia

i dziękuję za wspólną rywalizacjęmówił Roman Murgrabia Komendant Powiatowyy Państwowej Straży
Pożarnej w Żyrardowie.

Podziękowanie dla Krystyny Szymańskiej
Była już Dyrektor Gimnazjum
w Radziejowicach po 33 latach
pracy w Gminie Radziejowice odchodzi, wygrała konkurs i została
Dyrektorem szkoły w Książenicach.
Podczas ostatniej sesji samorzą-

dowcy podziękowali byłej już pani
Dyrektor za jej pracę i zaangażowanie na rzecz młodych ludzi oraz
Gminy. -W tym czasie wykazała
się Pani wzorową postawą pedagogiczną, przyczyniła się Pani do

Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność
Łącząc się w bólu z Zofią Kołomyjską, Jej Rodziną i Bliskimi
składamy wyrazy głębokiego współczucia

rozwoju oświaty na terenie Gminy- mówiła Wójt Urszula Ciężka.
-,,Człowiek jest wielki nie przez to
co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to
co czyni”- dodała Wójt. Krystyna
Szymańska dzieliła się wiedzą, doświadczeniem. Społeczność darzy
ją szacunkiem i zaufaniem. ,,Darem
rozumu jest nie płakać nad tym co
czas zabiera a cieszyć się tym co
przynosi” - te słowa zakończyły sesję i podziękowania za pracę Krystynie Szymańskiej. Pani Dyrektor

pracowała na rzecz Gimnazjum ale
też na rzecz rozwoju całej miejscowości. Placówka była organizatorem konkursów międzypowiatowych, to tutaj powstał Uczniowski
Klub Sportowy i klasy sportowe,
wspierała talenty uczniów.

Życie przemija, jednak pamięć o kochanej osobie
pozostaje na zawsze …

oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci Siostry

Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowicach
Pani Barbarze Draniak składamy wyrazy współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci kochanej mamy

Ś. P.

Ś. P.

Danuty Piętki

Marianny Wacławy Draniak

Wójt Gminy Radziejowice,
Koleżanki i Koledzy z Urzędu Gminy Radziejowice
oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Wójt Gminy Radziejowice wraz z Pracownikami
Urzędu Gminy Radziejowice oraz Gminnych Jednostek
Organizacyjnych
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Karta Dużej Rodziny na kolejne 3 lata
Już 4887 osób z Gminy Radziejowice korzysta ze zniżek
w ramach Karty Dużej Rodziny,
najliczniejszą rodziną z kartą jest
familia z 11 dzieci. Karta funkcjonuje w gminie od 2013 roku.
Radni przyjęli projekt na kolejne 3
lata. GOPS zaprasza po karty, które gwarantują między innymi zniżki
na zajęcia w Gminnym Centrum
Kultury Powozownia czy na basen. Program Karty Dużej Rodziny
skierowany do członków rodzin
wielodzietnych, zamieszkujących
pod wspólnym adresem w Gmi-

nie Radziejowice. Program ma na
celu: promowanie modelu rodziny
wielodzietnej, umacnianie rodziny
oraz wspieranie realizacji funkcji
rodziny wielodzietnej, kształtowanie
pozytywnego wizerunku rodziny
wielodzietnej, zwiększenie szans
rozwojowych dzieci i młodzieży
z rodzin wielodzietnych, wzmacnianie kondycji rodzin wielodzietnych
poprzez rozszerzenie katalogu ulg,
zwiększenie pomocy rodzinom
wielodzietnym. Realizacja tych celów następuje poprzez zapewnienie
członkom rodziny wielodzietnej ulgi

polegającej na możliwości skorzystania z: 50- procentowej zniżki od
obowiązującej ceny na dostęp do
zajęć w Gminnym Centrum Kultury Powozownia w Radziejowicach,
50- procentowej zniżki od obowiązującej ceny na dostęp do zajęć
sportowych w halach sportowych
w Radziejowicach i Korytowie A,
50- procentowej zniżki od obowiązującej ceny opłat za zajęcia dla
dzieci i młodzieży organizowanych
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Radziejowicach, umożliwienie
rodzinom wielodzietnym uzyskania

20- procentowej zniżki w opłacie za
gospodarowanie stałymi odpadami
komunalnymi na nieruchomości,
na których zamieszkują, umożliwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji zapewniających
aktywny wypoczynek oferowany
przez sąsiednie gminy w przypadku
braku zasobów własnych (basen,
lodowisko, sauna, itp.)- 50 procentowej zniżki oraz dobra kultury
(kino)-20 procentowej.

Wycieczka z radziejowicką Biblioteką
Biblioteka Gminna w Radziejowicach dba i promuje
p
j postać
p
wyy
bitnego patrona, dziś już Świętego
Jana Pawła II. Tym razem w wakacje (10-11.09) placówka zorganizowała dwudniowąą wycieczkę
y
ę do
Krakowa i Inwałdu „Śladami Jana
Pawła II”. – Była to bardzo udana
wyprawa, zwiedzanie w bardzo
miłym towarzystwie z przewodnikiem, towarzyszyła temu doskonała pogoda- mówi Kierownik
placówki Barbara Draniak. Pierwsze kroki i pierwszy dzień wizyty
grupy miał miejsce w Krakowie.
Tam udało się zwiedzić i poznać
historię między innymi Wzgórza
Wawelskiego, Katedry Wawelskiej,
Kościoła Mariackiego oraz Rynku
Starego Miasta. -Na pewno wszy-

scy zapamiętaliśmy, że Wawel to
przede wszystkim miejsce koronacji i pochówku królów, prezydentów
i innych wielkich Polaków. Zwiedziliśmy także okolice rynku oraz zabytkowe budynki i uliczki, w tym
ulice Franciszkańską i Kanonicznądodaje Kierownik placówki. W ten
dzień był też pyszny obiad i kolacja
staropolska, następnie już przejazd
do hotelu, by zregenerować siły na
następny dzień. Drugi dzień przeznaczony był na zwiedzanie Inwałd
Parku. W planie wycieczki było odwiedzenie parków tematycznych,
w tym Parku miniatur z miniaturami
najważniejszych i najpiękniejszych
budowli na świecie oraz Ogród
Jana Pawła II przypominający
życie i dzieło wybitnego Polaka.

Ostatnim punktem programu było
zwiedzenie Mini Zoo. Emocje były
duże, wrażenia także i kolejne plany wycieczek. Placówka nie tylko
zaprasza do siebie, do Biblioteki
ale właśnie w ten sposób integruje
swoich czytelników i miłośników
wyjazdów, zwiedzania. Ci, chętnie
odpowiadają na propozycje pla-

cówki. Niedawno odbyły się także
tutaj ciekawe zajęcia plastyczne
w plenerze, które prowadziła Hanna
Gancarczyk. Celem zorganizowania
pleneru był udział młodych artystów w konkursie „200 lat parku
w Radziejowicach”. fot. Biblioteka
w Radziejowicach

Konkurs w Bibliotece
Konkurs literacki to niejako inna
odsłona tegorocznej akcji ,,Narodowe Czytanie” w radziejowickiej
Bibliotece. Biblioteka już po raz
kolejny na wyraźną prośbę czytelników zdecydowała się na wspólne
czytanie, w tym roku ,,Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, nowością
jest impreza w ramach formuły

konkursu. Zgłosiło się 5 osób, które chciały podzielić się wybranymi
przez siebie fragmentami dzieła.
Uczestnicy konkursu to ludzie różnych profesji i w różnym wieku.
Było dwóch braci, którzy są jeszcze uczniami- Jakub Łygas i Michał Łygas, Łukasz Fabisiak, który
przyszedł w towarzystwie swoich
najbliższych: żony i córek, nauczycielka Sylwia Cuper oraz Dariusz
Grzegory. Jury i publiczność wyraźnie wsłuchiwała się w wypowiadane wersy dzieła. Niełatwo jest
publicznie prezentować fragmenty
książki, jednak uczestnicy pokonali
tremę i dali radę, czytali wolno i wy-

raźnie, akcentując wybrane sceny.
Ocenie podlegała interpretacja,
dobra dykcja, ogólne wrażenie.
Oceniały nauczycielka i dziennikarka ale też publiczność. Po krótkim
namyśle pierwsze miejsce trafiło do Sylwii Cuper. Wszyscy inni
otrzymali także pamiątkowe nagro-

dy książkowe, dyplomy z pieczęcią.
Na koniec odbył się test z wiedzy
o Stanisławie Wyspiańskim i ,,Weselu”. Wspólne czytanie wpisuje się
w popularyzację tej formy spędzania czasu i to wspólnie. Biblioteka
zaprasza za rok na kolejny konkurs
pod tytułem ,,Mistrz interpretacji”.
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Szkoła w Korytowie do rozbudowy
Gmina dopełnia formalności
związane z rozbudową Szkoły Podstawowej Korytowie. Teraz firma
która wygrała przetarg na wykonawstwo jest weryfikowana, musi
dostarczyć dodatkowe dokumenty,
by można było podpisać umowę na
to zadanie.
Od tego zależy też, kiedy rozbudowa się rozpocznie- mówi Beata
Kalina Dyrektor radziejowickiej
oświaty. W planach duży zakres
robót, bo ma zostać dobudowane
dodatkowe skrzydło z przeznaczeniem na oddziały dla małych dzieci.

Projekt budowlany zakłada rozbudowę budynku o część przedszkolną. Obejmuje budynek projektowanego przedszkola, łącznik który
scali budynek z istniejącą szkołą
podstawową, drogę pożarową
oraz elementy zagospodarowania
terenu. Budynek zostanie połączony ze starym obiektem za pomocą
łącznika od strony południowej.
Obiekt będzie dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony, na rzucie posiadać będzie kształt prostokąta
o wymiarach 28,45 m x 19,05m.
Powierzchnia zabudowy – 581,66

m 2, powierzchnia całkowita: parter – 630,00 m 2, piętro – 523,30
m 2, powierzchnia całkowita razem
1153,30 m 2. Wejście i drzwi pojawią się w południowej części, tam
też będzie szeroki hol, szatnie: dla
dzieci przedszkolnych oraz dla starszych uczniów, sanitariaty i pokój
nauczycielski. Budynek przedszkola komunikacyjnie połączony zostanie ze szkołą na poziomie parteru.
Klatka schodowa znajduje się przy
zewnętrznej północnej ścianie wraz
z windą. Na parterze będzie dodatkowo jedna sala zajęć, na piętrze-

4. Jedna z sal na piętrze ma pełnić
funkcję sali przeznaczonej do integracji sensorycznej z miejscem
przeznaczonym dla logopedy. Sale
ogólne przeznaczone będą dla około 25 dzieci. Każda ma mieć własny zespół sanitarny wyposażony
w brodziki, sanitariaty i umywalki.
W projektowanym przedszkolu
będą 4 oddziały po maksymalnie 25 dzieci, łącznie 100 dzieci.
Otwarcie dobudowanego obiektu
planowane jest w lipcu przyszłego
roku.

Gmina Radziejowice nie chce kompostowni w Słabomierzu
Przedsiębiorstwo
ę
Gospodarki
p
Komunalnej w Żyrardowie zwróciło
się do Urzędu Gminy w Radziejowicach z prośbą o wyrażenie zgody
na przedsięwzięcie, które by chcieli
realizować- mowa o zakładzie produkcji polepszacza glebowego na
terenie części wysypiska w Słabomierzu. Informację na ostatniej
sesji przedstawiła Radnym Wójt
Gminy Urszula Ciężka. Poinformowała także o tym, że Gmina wy-

stąpiła
ąp do Regionalnego
g
g Dyrektora
y
Ochrony Środowiska z zapytaniem
czy dla tego przedsięwzięcia należy
sporządzić raport oddziaływania na
środowisko. Odpowiedź jest twierdząca. Dyrektor dał zalecenia co
ma się w raporcie znaleźć, wśród
ważnych argumentów jest też
opinia ludzi, konsultacje społeczne. -Ani ja, ani Radni nie chcemy
takich inwestycji na naszym terenie- mówi Wójt Urszula Ciężka.

-Ruszyliśmy z procedurą którą
należy wykonać, później będzie nasza opinia. Już teraz kiedy popada
deszcz i woda odparowuje, mieszkańcy odczuwają uciążliwości z tytułu brzydkich zapachów- dodaje
Wójt Gminy. Polepszacz glebowy
to innymi słowy kompostownik, takich na naszym terenie brakuje, nie
mam gdzie wywozić odpadów zielonych. -W atrakcyjnej turystyczne
Gminie Radziejowice która ma być

wypoczynkowa kompostownik nie
ma racji bytu- mówi Radna Eugenia Madejczyk- Nowakowska.
-Teraz kiedy przychodzi weekend
nieprzyjemny zapach rozchodzi się
z wiatrem po całej Gminie- dodaje
Radna. Nie innego zdania są sąsiedzi tego miejsca. Radziejowice
kuszą swym położeniem, zielonym
terenem, obecnością Domu Pracy
Twórczej oraz pięknem krajobrazów
i artystycznym klimatem.

Rodzinnie i sportowo w sołectwie Krze Duże
Ostatni tydzień wakacji dla
wszystkich chętnych mieszkańców
sołectwa Krze Duże był okazją do
rodzinnej aktywności sportowej.
W tym roku mieszkańcy nawiązali
współpracę z Mazowieckim Klubem Karate Tradycyjnego NIKOBUSHI. Pod okiem doświadczonego
trenera Roberta Kalmana uczestnicy poznali podstawy samoobrony,
brali udział w grach i zabawach
ruchowych oraz ćwiczeniach korekcyjnych i ogólnorozwojowych.
Zajęcia odbywały się codziennie od
poniedziałku do piątku, w Gminnym
Centrum Kultury „POWOZOWNIA”
w Radziejowicach, były bezpłatne
dla wszystkich chętnych mieszkańców sołectwa i miały charakter
rodzinny. Dla wszystkich uczestników była to nie tylko możliwość
aktywności ruchowej i sprawdzianu własnych możliwości ale rów-

nież forma integracji i wspaniałej
zabawy. Na zakończenie odbył się
turniej podsumowujący, a wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
certyfikaty. Kontynuując dobrą
praktykę zapoczątkowaną w zeszłym roku mieszkańcy sołectwa
Krze Duże w dniu 02 września
zorganizowali na swoim terenie
„II Rodzinny Turniej Piłki Nożnej”.
Dodatkowo dla chętnych dużych
i małych przygotowano warsztaty
z rękodzieła, które poprowadziła
p. Małgorzata Brendel. Uczestnicy
warsztatów mogli własnoręcznie
wykonać biżuterię oraz gadżety
z filcu. Zarówno dzieciom jak i dorosłym zadanie to sprawiło wielką
radość. Każdy uczestnik mógł zabrać wykonane przez siebie dzieła do domu. Spośród zebranych
uczestników utworzono 6 drużyn.
Drużyny składające się zarówno

z dzieci jak i dorosłych rozegrały
krótkie mecze systemem „każdy
z każdym”. Uczestników Turnieju
dopingowały Wójt Gminy Urszula
Ciężka oraz Sekretarz Gminy Wioletta Micewicz. Ku uciesze organizatorów pomimo niesprzyjającej
pogody zawodnicy bardzo zaangażowali się w rozgrywki, a sportowej rywalizacji towarzyszyły
także dobre humory. Zwycięzcami
turnieju otrzymali z rąk sołtysa „Puchar Sołtysa”, który jest pucharem
przechodnim, do wykorzystania
w kolejnych Turniejach. Wszyscy
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale. Zawodnicy losowali nagrody za udział w turnieju,
którymi były artykuły sportowe.
Podczas spotkania dzieci wzięły także udział w konkursie plastycznym, którego tematem były
„Wspomnienia z wakacji”, a doro-

śli rozwiązali test wiedzy o Gminie
Radziejowice. Wszyscy uczestnicy
wzięli udział w losowaniu nagród.
Organizatorzy przygotowali podziękowania z upominkami dla osób
wyjątkowo zaangażowanych w organizację spotkania. Rozgrywki
sportowe wsparła Firma Helukabel
Polska, która przekazała gadżety
dla uczestników turnieju. O bezpieczeństwo podczas imprezy zadbali
druhowie z OSP Radziejowice.
Wszystkie nagrody, podziękowania,
zajęcia sportowe oraz warsztaty
z rękodzieła zostały sfinansowane
z budżetu sołeckiego sołectwa Krze
Duże. Do zobaczenia na kolejnym
turnieju. Organizatorzy spotkania:
Sołtys Sołectwa Krze Duże Tomasz
Bucior wraz z Radą sołecką.
Tekst: M.T-B, J.K.
Foto: S.S.

6

www.radziejowice.pl

Aleksander potrzebuje naszej pomocy
18 letni Aleksander Radziejewski potrzebuje pomocy. Chłopiec
jest niepełnosprawny, choruje na
dziecięce porażenie mózgowe, nie
chodzi, nie siedzi, nie mówi, ma
trudności w połykaniu. Jest rehabilitowany i może liczyć na wsparcie radziejowickiej podstawówki.
W zeszłym roku społeczność szkoły pomogła jego mamie uzbierać
pieniądze na zakup specjalistycz-

nego fotelika do samochodu, który kosztuje 7 tys. złotych. Dzieci
wykazują się dużą wrażliwością dla
swojego kolegi. -Chcemy pomagać
tak jak robił to nasz patron- Władysław Rdzanowski, który podczas
wojny uratował życie żydowskiemu chłopcu- mówi nauczycielka
Sławka Wiśniewska. Pani Sławka
prowadzi indywidualne zajęcia dla
Olka, 10 godzin tygodniowo.- To

bardzo miły chłopiec, który dużo rozumie, dlatego myślimy o zakupie
dla niego cyber - oka, które pomaga w komunikowaniu. Niestety jest
to ogromny koszt 25 tys. złotych,
diagnostyka to także jest wysiłek
finansowy, trzeba za nią zapłacić
przynajmniej 500 złotych- dodaje
nauczycielka radziejowickiej podstawówki. Chłopiec jest także pod
opieką Fundacji Pomocy Osobom

Bieg Chełmońskiego w Radziejowicach
Po raz czwarty już biegacze
ruszyli do Radziejowic by wziąć
udział w Biegu Chełmońskiego. To
oddolna inicjatywa,
j y
którąą p
podjęli
ję
członkowie Stowarzyszenia
y
Żyrafa
y
z Żyrardowa we współpracy z Gminą Radziejowice. Pomysł tak się
spodobał biegaczom, że na starcie
(27.08) stanęło w biegu głównym
175 osób, w biegu rodzinnym na
jeden kilometr- ponad 70. Trasa
była różnorodna, trochę leśna,
prowadziła też asfaltową drogą,
wąskimi ścieżkami, biegacze biegli
po piasku, ale też pod górę. Innymi
słowy do łatwych nie należała ale
uroku pozbawić jej nie można, bo
Radziejowice to atrakcyjna, zielona okolica. Bieg na jeden kilometr
prowadził świętującym jubileusz
parkiem radziejowickim. Po biegu
każdyy otrzymał
y
p
pamiątkowy
ą
y medal
i gratulacje od Starosty Żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza
(który patronował wydarzeniu)

i Wójt Radziejowic Urszuli Ciężkiej. Biegły całe rodziny. Zwycięzcą
biegu głównego na 10 kilometrów
okazał się Rafał Krzeszewski z Warszawy. Drugie miejsce wywalczył
Andrzej Miedzejewski, trzecie
Wojciech Frączek. Najszybszą kobietą okazała się Tamara Mieloch,
drugie miejsce trafiło do Dominiki
Sosnowskiej, trzecie do Marty
Hagen. Pierwsze miejsce w biegu
rodzinnym zajęli: Marcin i Kuba Feder, drugie Michał Milbrant i Maciej
Pilis,, trzecie Antoni i Michał Wylezińscy. Najszybszym mieszkańcem
Gminy Radziejowice czwarty raz
z rzędu okazał się Marek Pociech
z Korytowa. Bieg rozrasta się,
przybywa uczestników, co bardzo
cieszy- mówi Jacek Mitrowski,
organizator. Po zakończeniu części
oficjalnej odbyło się losowanie nagród, wśród nich telewizora.

Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
77-400 Złotów, Stawnica 33A nr
konta: 89 8944 0003 0000 2088
2000 0010 z dopiskiem 221/R –
Aleksander Radziejewski, na to
konto można wpłacać pieniądze
i pomagać. Mama Aleksandra robi
wszystko by dziecku niczego nie
brakowało, jednak Olek potrzebuje
fachowej pomocy, która kosztuje.

www.radziejowice.pl
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Pamięci żołnierzy, uroczystości w Kuklówce
Minęła 73 rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego. Każdego roku w Kuklówce w ostatnią
niedzielęę lipca
p oprawiana
p
jjest Msza
Święta w intencji bohaterów- żołnierzy Armii Krajowej. W tym roku
połączona została z odsłonięciem
kamienia upamiętniającego żołnierzy w szczególności mieszkańców
parafii w Kuklówce: Jana Barańskiego, Edwarda Jędrzejewskiego,
Wojciecha Sadowskiego, Ludwika
Sadowskiego, Bogdana Sadowskiego, Zenona Sadowskiego,
Aleksandra Suzdorfa i Włodzimierza Wierzejskiego. -Dziękujemy
Bogu za ludzi, którzy przyczynili
do tego, by Polska była wolna. Dla
nich Ojczyzna, Bóg, Honor, dane
słowo to najwyższe wartości- mówił ksiądz Andrzej Sadowski z parafii w Kuklówce. -Obelisk który
ufundowaliśmy wspólnie z Wiesławem Zakrzewskim i Jacentym
Suzdorfem ma przypominać bohaterów, ich czyny, ma kultywować
pamięć- mówiła Joanna Zawadzka- Mróz ze Stowarzyszenia Nasza
Kuklówka. W tym roku niestety na
uroczystości zabrakło Aleksandra
Suzdorfa, patrioty, żołnierza, odszedł na wieczną wartę w 2016.
Przed Mszą świętą przedstawiciele stowarzyszenia złożyli na
jego grobie kwiaty i zapalili znicze.
95- letnia Janina Soporek kombatantka z Ośrodka OSA z Grodziska
Mazowieckiego przyznała, że takie
spotkania jak niedzielne powodują,
że pamięć trwa. -Módlcie się za na-

szych bohaterów, to byli bardzo oddani ludzie- mówi Janina Soporek.
Kombatanci, weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej mieszkańcy Kuklówki i tutejszej Parafii!
Stajemy dziś z pochyloną głową,
pełni zadumy i bolesnego skupienia, do uroczystego Apelu Pamięci
za poległych, pomordowanych, zaginionych i tych co odeszli od nas
a wszyscy
y y walczyli
y z okupantem
p
w czasie II Wojny Światowej oraz
władzą komunistyczną. Jeszcze
Polska nie zginęła- to fragment apelu odczytanego w Kuklówce. Bogdan Biniszewski z Muzeum Lwowa
i Kresów wręczył wszystkim ryngrafy, to miniaturka oryginalnego
ryngrafu porucznika Franciszka
Majewskiego, żołnierza wyklętego, który zginął w 1948 roku.
W uroczystościach wzięli udział
i podziękowali za tę inicjatywę: płk.
Tadeusz Filipkowski, przedstawiciel
poseł Anity Czerwińskiej, władze
Gminy Radziejowice z Wójt Urszulą Ciężką i Przewodniczącą Rady
Gminy Krystyną Skoneczną, władze powiatu grodziskiego, władze
Grodziska Mazowieckiego z Sekretarz Marią Grabowską i Przewodniczącą Rady Miejskiej Joanna
Wróblewską, Grupa Rekonstrukcji
Historycznej ,,Strzelcy 31 Pułku
Piechoty” z Mszczonowa, harcerze
z Kuklówki, właściciele Muzeum
Lwowa i Kresów, schola, przedstawiciele stowarzyszeń, mieszkańcy.
-Dziękuję za to, że pamiętacie, że
jesteście, życzę Wam drodzy kom-

batanci wielu jeszcze lat w zdrowiu
i dziękuję za Wasze bohaterskie
czyny- mówiła Wójt Urszula Ciężka.

Święto ziemniaka w Kuklówce
Sołectwo Kuklówka Zarzeczna
zaprosiło po raz drugi na święto
ziemniaka. W sobotę wszyscy,
którzy przyszli na plac przyszkolny
mogli wziąć udział w konkurencjach i zabawie. W sumie rywalizacja przebiegała w konkurencjach:
sztafeta z ziemniakiem, bieg z ziem-

niakiem na talerzyku i na łyżce, najdłuższa obierka, najszybsze obieranie ziemniaków. W konkurencjach
nie chodziło o zwycięzców bardziej
o dobrą zabawę ale na pierwszy
plan wyszła rodzina Marzanny Korzębskiej która przyszła na piknik
wraz z mężem Markiem i córką Zu-

zanną. To kolejna integracja po spotkaniu z okazji Dnia Kobiet- mówi
Sołtys Beata Trzaskowska. To też
doskonały moment by porozmawiać nawet tak wstępnie o przeznaczeniu najbliższego funduszu
sołeckiego. -Jesteśmy za kupnem
przyrządów do ćwiczeń w ramach

siłowni pod chmurką i umieszczenie ich na terenie Szkoły Podstawowej w Kuklówce. Zamierzamy także
rozmawiać z Sołectwem Kuklówka
Radziejowicka by inwestycję móc
zrealizować wspólnie- dodaje Sołtys Beata Trzaskowska.
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Trasa katowicka rozkopana
Podróż z Radziejowic do Warszawy trasą katowicką to przeprawa
przez mękę. Trwa inwestycja przebudowy drogi. Po zakończeniu robót
w październiku 2018 roku przejedziemy trasą ekspresową. Prace są
zaawansowane. Roboty rozpoczęły
się w lutym, 16 sierpnia rozpoczął

się ich drugi etap. Inwestycja polega
na rozbudowie drogi krajowej numer
8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą
wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą
wojewódzką nr 721 w Wolicy. Teraz
roboty prowadzone są na odcinku

ponad 20 kilometrów. W ramach
tego
g zadania wykonane
y
zostanąą
węzły drogowe ,,Żabia Wola” i ,,Siestrzeń” , ,,Młochów” i ,,Nadarzyn”,
które będą skomunikowane z istniejącymi drogami wojewódzkimi i powiatowym.
y Pojawią
j ą sięę miejsca
j
obsługi podróżnych: Krze, Żabia Wola,

Przeszkoda i Urzut, mosty, przejścia
górne i dolne dla zwierząt, kładki dla
pieszych, wiadukty, mury oporowe.
Po zakończeniu robót dopuszczalna
prędkość na drodze wyniesie do
100 km/h. Roboty mają się zakończyć 3 października przyszłego roku.

Filos przeciw przemocy
Stowarzyszenie Filos które realizuje projekt walki z przemocą
na terenie Mazowsza Zachodniego
zaprosiło Sołtysów na spotkanie.
Wiesława Radziwon ze stowarzyszenia czekała z informacjami, ciągle jest też dostępna telefonicznie.
Spotkania odbywają się w siedzibie
stowarzyszenia w Gąbie na terenie
Gminy Mszczonów. Stowarzysze-

nie realizuje projekt walki z przemocą i dostaje telefony od ludzi, ofiar
przemocy – przyznaje Wiesława
Radziwon. Najwięcej zgłoszeń na
ten czas wpłynęło z terenu powiatu sochaczewskiego i co ciekawe
dzwonią głównie panowie którzy
nie mogą sobie poradzić z dominacją kobiet. Przemoc jest przestępstwem, nie można ukrywać tego

problemu. W sytuacji zagrożenia
stowarzyszenie jest w stanie zapewnić osobie i jej rodzinie np. dzieciom schronienie w domu w Gąbie.
Należy działać i informować ośrodki pomocy społecznej, policję i inne
instytucje w tym stowarzyszenie
Filos- mówi Wiesława Radziwon.
Zaprasza do kontaktu pod numerem telefonu: 668210262.

Z Tartaku do Żyrardowa, szkoła Kolumba w nowej siedzibie
Niepubliczna
p
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żyrardowie oficjalnie
otwarta. W poniedziałek 4 września
z udziałem Biskupa Ordynariusza
Diecezji Łowickiej Księdza profesora Andrzeja Franciszka Dziuby,

władz samorządowych:
ą
y
Prezydeny
ta Żyrardowa, Wójt Radziejowic,
przedstawicieli społeczności szkolnej, nauczycieli, rodziców, wszystkich zaproszonych gości, oficjalnie
ruszyła szkoła nowoczesna, znana
bo funkcjonowała przez ostatnie 3
lata w miejscowości Tartak Brzózki. Dziś mieści sięę w eleganckim
g
budynku nieopodal Zalewu w Żyrardowie. Uczy się w niej ponad
70 dzieci. Szkoła posiada ogromną
salę gimnastyczną, w przyszłości
pojawi się ścianka wspinaczkowa,
przestronne pracownie. To placówka która dała się już poznać jako
przyjazna uczniom, bezpieczna
i wszechstronnie kształcąca- mówi
Agata Skoneczna założycielka
szkoły. Jak mówi Dyrektor placówki
dr Łukasz Malinowski szkole przyświeca rozwój ucznia w każdej dziedzinie.- Jest kilka filarów na których

opiera się edukacja, dzieci uczą się
zarówno języka angielskiego jak
i hiszpańskiego. Uczniowie uczęszczają na zajęcia z informatyki, by
mogły odnaleźć się we współczesnym świecie także tym cyfrowym
ale też by mogły się w nim czuć
bezpiecznie. Młodzi ludzie uczą się
wrażliwości na potrzeby innych,
działają w wolontariacie- dodaje Dyrektor. Szkoła współpracuje

z placówkami międzynarodowymi.
Prowadzi po trzy projekty edukacyjne dla każdej klasy, w tym z przedmiotów ścisłych i zajęć językowych.
Fundamentem szkoły jest dopełnienie edukacji programem z filozofii.
To takie refleksyjne podejście do
przedmiotów, odpowiedzi naukowe
na pytania uczniów i dostosowane
ich do wieku dzieci- mówi dr Łukasz
Malinowski.

Pasja Eugeniusza Jarkiewicza
Eugeniusz Jarkiewicz z Gminy Radziejowice systematycznie
wzbija się pod niebo, od 14 lat jest
wierny swojej pasji, w hangarze ma
motolotnię, wylatał już ponad 120
godzin. Był w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Łomży, oglądał
z góry Jarmark w Mszczonowie.
-Od zawsze fascynowało mnie
lotnictwo i już w wojsku odbyłem
pierwszy lot- mówi Eugeniusz Jarkiewicz. Chciał być pilotem ale warunki zdrowotne na to nie pozwoliły.
Szkolił się na iskrach, przeszedł
specjalistyczne kursy, ma licencję,
jest świetnym pilotem. To niełatwa
maszyna, trzeba mieć predyspozycje. Najlepiej samemu kupić sobie

sprzęt, to koszt nawet do 70 tysięcy
złotych. Pan Eugeniusz nabył trzy
części z których złożona została
całość. Motolotnia ta służy rodzinie
od lat. -Najtrudniejsze w tym sporcie jest lądowanie, ze startem nie
ma problemu. W lądowaniu należy
uważać by silnik samolotu nie zgasł
inaczej kraksa murowana- mówi
Eugeniusz Jarkiewicz. Motolotnią
można wzbić się w niebo do 300
metrów, najlepsza widoczność do
podziwiania krajobrazów to od 100
do 150 metrów. Pierwszy lot Pana
Eugeniusza odbył się na terenie
Jednostki Wojskowej w Bielicach,
było to nie lada przeżycie ale też
coś pięknego nieporównywalne

z niczym innym- mówi. Zawsze
należy zwracać uwagę na warunki
pogodowe. Eugeniusz Jarkiewicz
latał także w silnej termice co nie
jest jak przyznaje najlepszym pomysłem. W powietrzu czuje się
szarpanie wiatru, porywy, są silne
prądy. W tej pasji ważny jest rozsądek. Trzy zasady, które gwarantują
bezpieczeństwo to: jakość sprzętu,
warunki pogodowe i umiejętności
pilota. Najdłuższy lot Pana Eugeniusza trwał ponad 3 godziny.
Marzeniem mieszkańca Gminy Radziejowice jest jeszcze pilotowanie
wiatrakowca, najcięższym sprzętem do prowadzenia jest helikopter.
Do tego sportu należy podchodzić

z pasją i z szacunkiem-podkreśla
Eugeniusz Jarkiewicz. Motolotnia
waży blisko 200 kilogramów, masa
startowa nie może przekroczyć
425 kilogramów. Ważne jest bezpieczne lądowanie na przynajmniej
dwustu metrach.

www.radziejowice.pl

9

Dzikie wysypiska dużym problemem
Blisko 5 tysięcy złotych miesięcznie Gmina Radziejowice wydaje na
usuwanie śmieci z dzikich wysypisk na swoim terenie. Problem
powtarza się i stał się prawdziwą
plagą. Wyrzucają do lasów zużyte
opony, części samochodowe czy
inne odpady komunalne. Często
w przydrożnych rowach przy trasie do Grodziska Mazowieckiego
lądują partie mięsa drobiowego,
kurczaków, to z pewnością wynik
niesprzedanego towaru na sąsiednim targowisku- mówi Wójt Radziejowic Urszula Ciężka. Problem

jest tak poważny, że Gmina razem
z Nadleśnictwem Grójec zainstaluje
kilkanaście fotobudek w newralgicznych miejscach. Punkty ma
wybrać Gmina, później to Gmina
będzie prowadziła egzekucje. Warto dodać, że odpady lądują także
na nieogrodzonych prywatnych
działkach. W takim przypadku to
właściciel ma obowiązek uporządkowania swojego terenu. Właściciel posesji czy prywatnej drogi jest
często zbulwersowany bo nie on
wyrzucił śmieci a Gmina nie może
ingerować w czyjąś własność. Naj-

21 młodych harfistów w radziejowickim pałacu szkoliło swoje umiejętności gry na tym instrumencie
pod okiem instruktorek. Co ciekawe
grały tylko panie, te młodsze głównie poznawały instrument, starsze
przygotowywały się do konkursów
muzycznych. Grały nawet do siedmiu godzin dziennie, od wczesnego
poranka- mówi Mateusz Mróz który

wspólnie z harfistką Martą Mogielnicką zorganizował warsztaty. Są to
pierwsze od 15 lat zajęcia nauki gry
na harfie w radziejowickim pałacu..
Muzycy trenowali w dworku modrzewiowym i w kuźni. To trudny
instrument, wymaga koordynacji,
podzielności uwagi i podzielności
rąk, nie każdy jest w stanie temu
sprostać- przyznaje Marta Mogiel-

lepiej ogrodzić swoją działkę- radzi
Wójt Radziejowic. Za wyrzucanie
śmieci w niedozwolonym miejscu
grozi kara do 500 złotych, jeśli
sprawa trafi do sądu nawet grzywna w wysokości do 5000 złotychmówi Agnieszka Ciereszko, rzeczniczka Komendyy Powiatowejj Policjij
w Żyrardowie. Coraz częściej też
śmieci komunalne lądują w cmentarnym kontenerze, każde opróżnienie jednego kontenera to koszt
1000 złotychy
g
grzmiał p
podczas
jednej ze Mszy Świętych Ksiądz
Waldemar Okurowski. Apelował do

ludzi o rozsądek. -W czasie jednej
z większych akcji porządkowania
dzikiego wysypiska wywieźliśmy
aż 8 kontenerów śmieci- dodaje na
koniec Wójt Urszula Ciężka.

Harfiści ćwiczyli w Radziejowicach
nicka. Harfa to jeden z najstarszych
instrumentów, pierwsze harfy były
ogromne, by na nich zagrać należało stać. Współczesne instrumenty
mają 47 strun i siedem pedałów.
Umieszczone w podstawie pudła
rezonansowego umożliwiają przestrajanie harfy o pół tonu i cały ton
w górę (z wyjątkiem dwóch najniższych i jednej najwyższej struny).

Struny wykonane są z jelit zwierzęcych, a także z metalu. Dźwięk
jednak jest nieporównywalny z żadnym innym. Harfa jest nie tylko wymagającym instrumentem ale też
bardzo drogim i to właśnie jej koszt
powoduje, że wciąż niewiele osób
decyduje się rozpocząć zajęcia.
W szkołach muzycznych powoli
pojawiają się takie klasy ale to ciągle
rzadkość- podkreśla Marta Mogielnicka, która również niemal z przypadku rozpoczęła swoją muzyczną
drogę z harfą właśnie. Gra od 8 roku
życia, planowała fortepian, jest harfa, Mateusz Mróz zaś jest skrzypkiem. Warsztaty w Radziejowicach
to nie tylko nauka ale też zwiedzanie
i zabawa, uczestnicy kursu dzięki
uprzejmości jednej z radziejowickich firm odwiedzili Termy w Mszczonowie. Udział w warsztatach
brało 21 osób.

Strażacy z Radziejowic mają nowy samochód
To o czym mowa była od jakiegoś
czasu podczas zebrań strażackich
stało się faktem. Obietnice zostały
dotrzymane i tak strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowicach mają nowy samochód oraz
sprzęt ratowniczo- gaśniczy. Auto
ma napęd 4x4, jest marki MAN TGM
18.340- informuje Justyna Klimaszewska z Urzędu Gminy w Radziejowicach. -Auto było planowane od
dawna o czym mówiliśmy podczas
zebrań, strażacy potrzebują dobrego
sprzętu by móc działać- mówi Wójt
Urszula Ciężka. Zakup auta to niebagatelny koszt 848 700,00 złotych.
Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie z różnych źródeł w tym jej
wkład z budżetu to 273 700,00 złotych.
y Wojewódzki
j
Fundusz Ochronyy
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie dołożył 3000 000,00
złotych, zaś Marszałek Mazowsza-

100 000,00 złotych, Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej ze środków KRSG-175 000,00
złotych. Do tej pory OSP Radziejowice dysponowała trzema autami
do działań ratowniczo- gaśniczych:
Manem, Lublinem i Starem. Dodatkowo auto jest wyposażane
w sprzęt ratowniczo- gaśniczy
w ramach pieniędzy zebranych podczas akcji w Lany Poniedziałek. To
nie wszystkie zakupy dla strażaków
w ostatnim czasie. Gmina Radziejowice dzięki
ę dofinansowaniu z WFOŚiGW w Warszawie oraz środków
z funduszy sołeckich i środków OSP
zrealizowała też inne projekty. Wśród
nich: zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Kuklówka, dofinansowanyy p
przez Wojewódzki
j
Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie
dotacji, w kwocie 9 135,00 zł, za-

kup sprzętu przeciwpożarowego
dla OSP Korytów- dofinansowany
przez Wojewódzki
p
j
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 10 000,00 zł. W ramach
projektów jednostki zostaną też doposażone w specjalistyczny sprzęt
ratowniczo-gaśniczy o wartości
około 40 000,00 zł, m.in. ubrania
specjalne, wentylatory oddymiają-

ce, poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe, piłę do cięcia drewna i pompę szlamową. Oficjalne
przekazanie pojazdu oraz sprzętu
z udziałem przedstawicieli jednostek dofinansowujących
ją y odbyło
y sięę
podczas obchodów ,,Święta Chleba
i Miodu”
oprac. na podstawie materiałów UG Radziejowice
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Wypadek rolnika
Starszy mężczyzna, mieszkaniec
Korytowa przebywał w szpitalu po
tym jak doznał poważnego urazu
głowy, żeber i dłoni wskutek pracy
z rozrzutnikiem obornika. Mężczyzna szybko trafił do szpitala, gdzie
dostał potrzebną pomoc, ale było
ciężko- mówi Sołtys Korytowa Zdzisław Madejczyk. Sołtys przyznaje,
że blisko dwa lata temu także w jego
miejscowości doszło do podobnego
zdarzenia a około pięć lat temu ten
sam mężczyzna został zaatakowany
przez zwierzę gospodarskie.
Sołtys Madejczyk przyznaje, że
potrzebne są szkolenia z zakresu
bezpiecznego używania maszyn rolniczych.-Kiedy rolnik kupuje nowy
sprzęt przechodzi przeszkolenie,

takowego nie ma w przypadku nabycia narzędzi używanych – dodaje
Sołtys. Na terenie Korytowa mieszka ponad 440 osób w tym blisko
15 rodzin posiada gospodarstwa.
Sołtys dostrzega także potrzebę jak
to było dawniej oddawania zbiorników po środkach chemicznych,
gdzie znajdowały się stężone herbicydy. -Teraz ludzie wykorzystują
te pojemniki po ich opróżnieniu do
innych celów a trzeba pamiętać ,że
tam była ostra chemia kiedyś były
ewidencjonowane i należało je oddać w miejsce w którym kupiliśmy
oprysk, co eliminowało zatruciadodaje Zdzisław Madejczyk. Kasa
Rolniczego
g Ubezpieczenia
p
Społeczp
nego w Żyrardowie apeluje do rolni-

ków by dbali oswój komfort pracy,
nie przemęczali się, używali narzędzi
bezpiecznych i wygodnych butów,
bo nierzadko rolnicy są wyłączeni
z aktywności bo na przykład łamią
kończyny bo używają do pracy obuwia bez specjalnej antypoślizgowej
podeszwy. -W ostatnie wakacje do
naszej placówki zostało zgłoszonych 8 wypadków. W gminie Mszczonów doszło do 4 wypadków,
w gminie Wiskitki do 1, w gminie
Baranów do 2, w gminie Jaktorów
do 1- informuje
j Aleksandra Kwasek
z KRUS w Żyrardowie. Z podziałem na grupy wypadkowe - doszło
do 5 upadków z drabin i nierównej
nawierzchni, do1 przygniecenia,
1-pochwycenie i uderzenia przez

części ruchome maszyn i urządzeń
ale też było 1- uderzenie, pochwycenie przez zwierzęta. Rolnik z Korytowa nie był ubezpieczony w KRUS
dlatego nie ma obowiązku zgłaszać
placówce wypadku, jednak wszyscy którzy posiadają ubezpieczenie
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego winni zdarzenie zgłosić niezwłocznie, od razu- podkreśla
Aleksandra Kwasek.
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Nowy Jedwabny Szlak przez Radziejowice?
Biznesmeni oraz samorządowcy
z Chin z wizytą w Radziejowicach.
Z Wójt Urszulą Ciężką spotkali się
Burmistrz Liu Guolong z miasta
Yiyang z prowincji Hunan słynącej
z produkcji herbaty. Wizyta realizowana była w ramach Nowego
Jedwabnego Szlaku, który ma się
przyczynić do wzrostu inwestycji
na terenie Polski. Gmina Radziejowice, choć w porównaniu z miastem Yiynag jest niewielka, budzi
wśród inwestorów duże zainteresowanie. Ze względu na podobny

charakter i kierunki rozwoju- mówi
Wioletta Micewicz Sekretarz Gminy.
Podczas spotkania goście opowiedzieli o swoim kraju, o zasobach
naturalnych, z jakich słynie region
oraz o kulturze związanej z uprawą
herbaty. Przyjechali z własną charakterystyczną herbatą z której parzenia słyną i poczęstowali nią gospodarzy. Legenda głosi, że ma ona
właściwości uzdrawiające, pomaga
obniżyć poziom cukru i cholesterolu, ale przede wszystkim działa leczniczo na układ pokarmowy. Później

już Wójt opowiedziała o Gminie Radziejowice, tradycjach i zwyczajach
regionu oraz o historii i kierunkach
rozwoju. Na koniec wszyscy wyruszyli zwiedzić Zespół PałacowoParkowy i galerię obrazów Józefa
Chełmońskiego. Oglądali pałac
i odpoczywali spacerując parkowymi alejkami. Wizyta jest ważna bo to
szansa na zawiązanie współpracy
gospodarczej, nawet niewielka relacja może skutkować w przyszłości
rozwojem kontaktów w różnych
dziedzinach, to także szansa na roz-

wój przedsiębiorczości. Spotkanie
odbyło się pod koniec lipca.
Oprac. na podstawie mat.
udostępnionych
Fot. UG Radziejowice

Dzień rodziny w Kuklówce
Po raz trzeci już Szkoła Podstawowa w Kuklówce zaprosiła na
Dzień rodziny. To piknik połączony
z profilaktyką uzależnień. I wcale nie
chodzi wyłącznie o alkohol, papierosy czy narkotyki ale też uzależnienia
od złych słów, czy braku szacunku
do starszych. -Walczymy z tym,
uczymy dzieci by nie prezentowały
roszczeniowej postawy- mówi Irena
Skowrońska, Dyrektor szkoły w Kuklówce. Tego dnia na scenie głów-

nej w sali gimnastycznej prezentowane było przestawienie pt. ,,Bajka
o borsuku samotniku”. Piknik rodzinny to też promocja rodzinnego
czytania w ramach ogólnopolskiego
Narodowego Czytania, które prowadzone było w całym kraju jeszcze
w wakacje. W sobotę 16.09 szkoła
włączyła się też w propagowanie
ekologii, w akcję sprzątania świata, która w tym roku poświęcona
jest wykorzystaniu śmieci jako
surowców do różnych celów. Na

pierwszym piętrze uczniowie wykonywali ciekawe zabawki, zwierzątka
z papieru, ze śmieci, które zostały w ten sposób wykorzystane.
W holu ustawione zostało drzewko,
każdy listek drzewka to kupon loterii, zrywając go można było wygrać
nagrodę. Dary, środki chemiczne
przekazywane w ramach loterii
przeznaczone zostaną na pomoc
szkole, która ucierpiała podczas
tegorocznych nawałnic. Placówka
jest aktywna w dziedzinie wolontariatu. Co roku uczestniczy między
innymi w akcji ,,Szlachetna paczka”. W zeszłym roku społeczność
szkoły przygotowała niespodziankę
dla starszej Pani. Na wszystkich
podczas sobotniego święta czekały
także konkursy, talent show i zaba-

wa z wodzirejem. Nie zabrakło też
pyszności, deserów i zupy pomidorowej, wszystko przygotowali
rodzice, którzy także bardzo licznie
wzięli udział w pikniku. Dzień rodziny z profilaktyką to umiejętne
wdrażanie w program zabawy
treści edukacyjnych, tych traktujących o kulturze zachowań ale też
o zagrożeniach jakie niosą za sobą
uzależnienia od środków psychoaktywnych, alkoholu czy komputera.

Strażacy z Korytowa remontują dach
Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Korytowie remontują
dach swojej remizy. Gmina zabezpieczyła 60 tys. złotych na potrzebne materiały, strażacy angażują się
w remont i pracują społecznie dla
swojej jednostki- mówi Prezes OSP
Korytów Tomasz Rokwisz. -Teraz
zakładamy nowe pokrycie dachowe, nową blachę, będziemy także
ocieplać, całość prac zakończymy
jeszcze w tym roku- dodaje Prezes.
W przyszłym roku kolejne duże pla-

ny. Tym razem strażacy wnioskują
o zakup nowego auta do zadań
ratowniczo- bojowych, jego koszt
to przynajmniej 850 tys. złotych.
Gmina deklaruje, że zabezpieczy
200 tys. złotych, resztę tej znacznej
kwoty strażacy będą poszukiwać
w dotacjach o które zamierzają się
ubiegać z województwa mazowieckiego czy zarządu głównego. Teraz
dysponują dwoma autami: Jelczem
z 1982 roku i Fordem transitem
z 2004 roku. Strażacy na akcje

wyjeżdżają dość często, w tym
roku podczas różnych zdarzeń,
wypadków pomagali już ponad 40
razy. W sumie w OSP działa około
50 strażaków ochotników również
panie strażaczki. Ten rok jest dość
dobry,
y bo oprócz
p
remontu dachu
strażacy podczas Święta Chleba
i Miodu otrzymali także sprzęt do
swoich celów, między innymi:
drabinę, aparaty powietrzne, wentylator, piłę, węże, ubrania bojowe.
Wszystko to jest możliwe też dzięki

wsparciu Sołectw między innymi
Sołectwa Korytów i Korytów A,
które przeznaczają pieniądze z funduszy sołeckich na cele strażaków
z OSP Korytów.

Geodeta z Radziejowic mistrzem judo
Jarosław Burzyński geodeta
i urzędnik w Urzędzie Gminy Radziejowice zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej
podczas konkursu Pucharu Polski
w judo jaki odbył się w Płocku. Zawodnicy z którymi pojechał zajęli
odpowiednio dwa drugie miejsca:
Sylwester Migdał i Jarosław Major,
trzecie- Sylwester Rogowski, Sławomir Kucharczyk i Artur Papis są
kontuzjowani. Zawodnicy trenują

na hali sportowej szkoły w Mszczonowie, dzięki wsparciu dyrektor
tej placówki. Już teraz przygotowują się do Mistrzostw Polski jakie
odbędą się w Sobótce. W zeszłym
roku wypadli całkiem dobrze.
Przywieźli medale, pokazali formę
i promowali region. Wtedy wśród
zawodników oprócz Jarosława
Burzyńskiego walczyli Krzysztof
Rogowski, Sylwester Migdał, Sławomir Kucharczyk, Artur Papis.

Panowie startowali w różnych kategoriach wiekowych i wagowych.
Co ciekawe pokazali znakomitą formę, jednak to wynik ciężkiej pracy.
Podczas mistrzostw zmierzyli się
zawodnicy z Polski, Niemiec, Austrii, Czech. Judo nie tylko rozwija
kondycję fizyczną ale też kształtuje
charakter. Zawodnicy przyjechali
w doskonałych nastrojach- mówi
Jarosław Burzyński, który zdobył
wtedy pierwsze miejsce w swo-

jej kategorii. Krzysztof Rogowski
został wicemistrzem, Sylwester
Migdał wywalczył- 4 miejsce, Sławomir Kucharczyk -3 miejsce, Artur Papis- 4 miejsce. Zawodnicy nie
boją się konkurencji. – Zapraszamy
młodych sportowców by zaczęli
swą przygodę z judo, naprawdę
warto- to rewelacyjny sport- podkreśla Jarosław Burzyński.
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Święto Chleba i Miodu w Radziejowicach, fotorelacja

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

