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ruszyła budowa
Blisko 100 dodatkowych miejsc
przedszkolnych pojawi się w Korytowie. W szkole podstawowej
rozpoczęła się rozbudowa obiektu,
dzięki czemu pojawią się pomieszczenia na potrzeby 4 oddziałów
przedszkolnych. Obiekt będzie
dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych wraz z windą,
miejscem na catering i salą integracji sensorycznej. Teraz w placówce
uczy się 219 dzieci- mówi dyrektor
Małgorzata Kłopotowska.- Rozbudowa to pilna potrzeba- dodaje.
Wójt Urszula Ciężka przyznaje, że

gminie przybywa nowych mieszkańców, głównie tych młodych
z małymi dziećmi, dlatego już teraz należy postawić na rozbudowę
placówek oświatowych. -Kiedyś
w klasach było po 13 dzieci, teraz
ich liczba sięga 20 i więcej- podkreśla Małgorzata Kłopotowska.
Przedszkole ma być gotowe na
nowy rok szkolny czyli na 1 września 2018. Budowę poświęcił
ksiądz Adam Bednarczyk, symboliczną łopatę wbili wójt Radziejowic
Urszula Ciężka, przewodnicząca
rady Krystyna Skoneczna, starosta

Wojciech Szustakiewicz i dyrektor
Małgorzata Kłopotowska. -Mamy
porządnie zaprojektowany obiektmówiła wójt Radziejowic. Będzie
to budynek dwukondygnacyjny
w kształcie prostokąta. Pojawi się
hol, szatnie dla dzieci, sanitariaty,
pokój nauczycielski, klatka schodowa, na parterze zaprojektowana
jest 1 sala, na piętrze 4 pracownie.
Jedna z nich przeznaczona zostanie
na potrzeby integracji sensorycznej, coraz więcej dzieci wymaga
bowiem specjalnej troski. Każda
z sal pomieści maksymalnie 25
dzieci. Całość obiektu będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych, od miejsc parkingowych, do
wejścia, po toalety i przemieszczanie się między parterem a piętrem,
z pomocą windy.

agroturystyka
Anna Michalska wspomina
Radziejowice
Uczestniczka projektu telewizyjnego ,,Rolnik szuka żony”
wspomina Radziejowice. Zdjęcia, przedstawiające pierwsze,
zapoznawcze spotkania odbyły się na terenie pałacu w Radziejowicach. Anna Michalska
z rozrzewnieniem wspomina
ten czas. – To miejsce urzekło
mnie swoim pięknem- mówi
rolniczka, która w programie
nie znalazła swojej miłości.
Więcej na stronie numer 8.

Nauczyciel- to brzmi dumnie
Koncert muzyczny, życzenia, występ kabaretu to
wszystko czekało na pracowników oświaty, 18 października w Radziejowicach. Uroczystość odbyła się w Nowym
Nomu Sztuki. Więcej na stronie numer 3.

Dzieci z przedszkola recytowały
Jakie miasto jest stolicą Polski, jak
rzeka przepływa przez Warszawę,
kto napisał hymn Polski?- odpowiedzi na te i inne pytania towarzyszyły
dzieciom z radziejowickiego przedszkola podczas pierwszego patriotycznego konkursu recytatorskiego.
Na scenie wystąpiły wszystkie grupy
od maluchów 3 -letnich.
Dzieci wyraźnie przejęte recytowały z zaangażowaniem ,zwłaszcza,
że obserwowały je jurorki. Wśród
nich była dyrektor szkoły podstawowej w Radziejowicach Danuta
Niedzińska i wójt Urszula Ciężka ale

też dyrektor gminnej oświaty Beata
Kalina. Dzieci nie myliły się, były
odważne na scenie, przygotowały
się bardzo dobrze. Mówiły głośno
i pewnie, z uśmiechem na buziach.
Trudno było oceniać, bo wszystkie
bardzo się starały. Formuła konkursu zobowiązuje jednak by przyznać
miejsca. Tak też się stało w grupie
3-4 latków wygrali: Mikołaj Mystkowski i Antoś Niedziński, w grupie
3 latków Marek Marszałek, w grupie

5-6 latków Nadia Kleister. Dzieci
swoje występy rozpoczęły od odśpiewania hymnu Polski.

Sportowcy pokazali klasę
Na pierwszym miejscu podium stanęły drużyny dziewcząt i chłopców z radziejowickiej podstawówki podczas
Rejonowych Zawodów w Piłce Ręcznej Zrzeszenia LZS.
Zawody odbyły się 27 października, tymczasem już 20
listopada na podium podczas
kolejnych, tym razem w Siedlcach stanęła drużyna męska,
która zajęła drugie miejsce.
Więcej na stronie numer 3.
Fot. archiwum drużyny
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Witam Państwa w kolejnym wydaniu gazety
,,Nasza gmina Radziejowice”. W tym wydaniu
wiele ciekawych informacji z naszej gminy,
wśród nich między innymi o planach budżetu
na 2018 rok, konkursie recytatorskim w przedszkolu, konsultacjach w sprawie rewitalizacji
i inne. Wiele się dzieje, rozbudowujemy szkołę
w Korytowie, pracujemy nad budową nowego
przedszkola, by dzieci mogły się uczyć w cywilizowanych warunkach. Pracujemy nad programem ochrony środowiska. W tym numerze

naszego biuletynu też Anna Michalska o programie ,,Rolnik szuka żony” i wspomnieniach
z Radziejowic, sportowcach z naszej szkoły,
którzy są bardzo dzielni i zdolni, współpracy
szkołyy podstawowej
p
j w Kuklówce z Najmniejj
j
szym Muzeum Świata i wiele, wiele innych
ciekawych wiadomości.
Serdecznie pozdrawiam i życzę miłej lektury.
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Konsultacje zakończone
Zakończyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. -Poprawiamy gminny program, żeby mieszkańcy w całości mogli się z nim zapoznać ludzie- mówi Monika Soból
z urzędu gminy w Radziejowicach.
Cały program również będzie konsultowany. Wnioski z tego etapu?
Mniejsza ilość osób zainteresowanych projektem.

Obszar rewitalizacji prawie nie
uległ zmianie, wykreślone z niego
zostało wysypisko w Krzyżówce.
Jak twierdzi urząd marszałkowski dlatego, że obszar jest niezamieszkany. Zastosowana została
także inna metodologia, czyli siatka
heksagonalna a nie granice okręgów wyborczych. Obszar zdegradowany jest tam, gdzie znajduje
się zabudowa czyli między innymi centrum Radziejowic, Tartak

Bili rekord Guinessa w resuscytacji
Uczniowie szkoły podstawowej
w Korytowie bili rekord Guinessa
w resuscytacji. To coroczna akcja
którąą zainicjowała
j
Fundacja
j Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w ramach programu ,,Ratujemy
i Uczymy Ratować”. Dzieci uczą
się udzielać pierwszej pomocy
przedmedycznej- mówi Katarzyna Kółkiewicz. Przede wszystkim
chodzi o to, by dzieci pozbyły się
strachu towarzyszącego udzielaniu
pierwszej pomocy i nauczyły się to
robić. Najważniejsze są umiejętności- dodaje Katarzyna Kółkiewicz.
Dzieci w ramach akcji przez pół
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godziny na fantomach ratują życie
innym. Akcja cieszy się dużym powodzeniem uczniów szkoły w Korytowie. fot. Szkoła Podstawowa
w Korytowie.
fot. KK

Brzózki, Kuklówka, Korytów i inne
miejscowości. Program ma zostać
wpisany do wykazu programów
województwa
mazowieckiego.
Wszystko po to, by już w przyszłym
roku gmina mogła korzystać z pieniędzy, będzie mogła brać udział w
konkursach, które są przeznaczone
dla gmin, które posiadają projekty
rewitalizacji. W ramach rewitalizacji
gmina chce się ubiegać o pieniądze
na budowę dróg, przedszkola, czy

już rozpoczętej budowy w Korytowie. Co ciekawe wśród propozycji
jest też utworzenie małego rynku
regionalnego w Korytowie nieopodal sklepu. Można otrzymać środki
na zagospodarowanie terenu pod
taki cel. Regionalizm, promowanie
lokalnych, wyrobów, produktów
jest bardzo popularne.

Biblioteka pomaga
Biblioteka w Radziejowicach
wspólnie z innymi placówkami powiatu żyrardowskiego chcą pomóc
domowi pomocy społecznej w miejscowości Tartak Brzózki. Po raz
pierwszy organizują Świąteczną Akcję
Biblioteczną.
– Chcemy pomagać placówkom
i osobom, zbierając
ją dla nich dary.
y
W tym roku I Świąteczna Akcja dotyczy zbiórki darów dla Domu Pomocy Społecznej „Hamernia”. DPS
„Hamernia” jest domem dla 73 pensjonariuszy psychicznie przewlekle
chorych. Każdy dar rzeczowy będzie
dużą pomocą w codziennej egzysten-

cji pensjonariuszy oraz w zajęciach
edukacyjnych. Różnorodność darów
zaproponowana przez dyrektora, Daniela Borowskiego świadczy o skali
potrzeb dla DPS, ale też powoduje ,że
każdy z ofiarodawców w miarę swoich możliwości, będzie mógł wziąć
udział w zbiórce – mówi kierownik
biblioteki w Radziejowicach Barbara
Draniak. Potrzebne są materiały plastyczne, kosmetyki damskie i męskie,
książki, czapki, rękawiczki, szaliki,
skarpety dla pensjonariuszy.
Dary można składać w godzinach
pracy radziejowickiej biblioteki, w specjalnie wydzielonym na ten czas miejscu.

Czekoladowe warsztaty dla dzieci
Dzieci z radziejowickiej podstawówki miały okazję nauczyć się
wyrabiania czekoladowych pyszności. Do szkoły przyjechał aż ze
Słupska czekoladowy autobus. To
wyposażone miejsce w którym
można wyrabiać czekoladę.
Dzieci degustowały, uczyły się
rozróżniać rodzaje czekolady, wyrabiały też własne wzorki. By móc
stworzyć własną czekoladę należy
ją najpierw zatemperować. Czekolada powstaje z kakao, Polska jest

ważnym producentem czekolady.
Na koniec dzieci otrzymały dyplomy oraz swoje pyszne słodkie
odlewy.
– Przyznały, że fajnie byłoby,

gdyby autobus szkolny był właśnie
czekoladowym autobusem – mówi
Renata Matusiak nauczycielka radziejowickiej podstawówki.
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Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Radziejowicach
Koncert muzyczny, życzenia,
występ kabaretu to wszystko czekało na pracowników oświaty, 18
października w Radziejowicach.
Uroczystość odbyła się w Nowym
Nomu Sztuki. Dzień Nauczyciela
obchodzony jest 14 października,
od 1972 roku czyli od momentu
powstania resortu odpowiedzialnego za edukację, odpowiednika

dzisiejszego ministerstwa. 2017
rok to czas kolejnych oświatowych
zmian. Za sprawne ich wprowadzenie podziękowała wójt Urszula
Ciężka a w Radziejowicach dzieci uczą się w dwóch budynkach
podstawówki. -Wspólnie z państwem bardzo sprawie udało nam
się dostosować do reformy- mówiła wójt Radziejowic. Pani wójt

11-go listopada w Radziejowicach
Mieszkańcy,
samorządowcy
uczcili 99. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. Najpierw odbyła się msza święta
w intencji Ojczyzny i tych, którzy
polegli w walce o wolność, później
już wszyscy przeszli pod obelisk
upamiętniający podległych w walkach o niepodległość 1914-1920.
Podczas mszy świętej uczniowie
z radziejowickiej podstawówki wystąpili z programem patriotycznym.
fot. UG Radziejowice

Gminne Centrum Kultury Powozownia zaprasza na

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY,
który odbędzie się 3 grudnia od godziny 15. Tego
dnia o 16. wystąpi Teatr Nikoli, nie zabranie też
stoisk świątecznych i z rękodziełem.

W szkole w Kuklówce
i w przedszkolu w Nowych
Kozłowicach zajęcia z psami
Danuta Plewka prowadzi zajęcia
edukacyjne w ramach programu
,,Bezpieczny pies, bezpieczne
dziecko”. Uczy najmłodszych jak
postępować z czworonożnymi
przyjaciółmi. Dzieci uczą się pielęgnacji i odpowiedzialności. Danuta
Plewka sama w swoim domu ma 5
psów, z dwoma przychodzi na zajęcia. Z miłości do nich wydała właśnie tomik poezji poświęconej trzeciej europejskiej wystawie dogów
adopcyjnych i psów w typie doga,
jaka jest organizowana każdego
roku w Wasilkowie. Poezja została

podziękowała za iskry w oczach
dzieci, lekcje bez nudy, instrukcję
czerpnia radości z poznawania
tajemnic
j
świata p
przekazywaną
y
ą
najmłodszym. -Życzę wam pasji
w wykonywaniu tej trudnej pracy,
byście odnajdywali zawsze radość,
dziękuję za przekazywanie dobrych
wartości i życzę byście zawsze się
cieszyli uznaniem otoczenia- podkreśliła Urszula Ciężka. W imieniu
pracowników szkoły podziękowania odebrały panie dyrektor: Irena
Skowrońska z Kuklówki, Małgorzata Kłopotowska z Korytowa,
Irena Sosnowska z Radziejowic
i Małgorzata Wojnarowicz z radziejowickiego przedszkola. W sumie
w gminnych szkołach i przedszkolu
pracuje teraz 73 nauczycieli i 36
pracowników obsługi- informuje Beata Kalina dyrektor gminnej
oświaty. W szkołach i przedszkolu

uczy się łącznie 820 uczniów. Dzień
Nauczyciela to też okazja do wspomnień. Alicja Kopera uczy od 12 lat,
prowadzi zajęcia z muzyki i rytmiki.
Jak mówi nie piękniejszego zawodu, jednak przyznaje, że nieraz gardło odmawia posłuszeństwa. Sama
nie zamieniałaby swojej pracy na
inną, podobnie jak Alicja Grzesiak,
która jest już na emeryturze ale nadal uczy. W tej samej szkole w Korytowie pracuje już 36 lat, przez 15
była jej dyrektorem placówki. Alicji
Grzesiak ten zawód daje dużo radości i spełnienia.

Sportowcy pokazali klasę
Na pierwszym miejscu podium
stanęły drużyny dziewcząt i chłopców z radziejowickiej podstawówki
podczas Rejonowych Zawodów
w Piłce Ręcznej Zrzeszenia LZS.
Zawody odbyły się 27 października, tymczasem już 20 listopada
na podium podczas kolejnych, tym
razem w Siedlcach stanęła drużyna
męska, która zajęła drugie miejsce.
– Jestem z nich bardzo dumny,
rozwijają się, są bardzo pracowici,
choć ciężko trenują trzy razy w tygodniu – mówi trener, nauczyciel
wychowania fizycznego w podstawówce Paweł Zieliński. To właśnie
siła i pasja trenera daje wiarę drużynom w sukces. Paweł Zieliński
przed rokiem powołał Uczniowski
Klub Sportowy, co ciekawe, niektórzy z absolwentów zdecydowali
właśnie ze sportem związać swoją
dalszą karierę. Jakub Balik na przykład gra w pierwszej lidze w drużynie w Ostrowie Wielkopolskim,
Adrian Winnicki trenuje w pierwszej

drużynie w Radomiu a Karolina Soból uczy się w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Płocku. Wszyscy
swoją sportową przygodę rozpoczęli z Pawłem Zielińskim w gimnazjum. Jakie marzenia na ten rok?
– Chcielibyśmy być najlepsi na najbliższych zawodach powiatowych
i międzypowiatowych. Marzymy
też by awansować do udziału
w igrzyskach mazowieckich –
podkreśla Paweł Zieliński. Do tej
pory w gimnazjum funkcjonowały
klasy sportowe, po wprowadzeniu
reformy najprawdopodobniej pozostanie ten profil, a sportową będzie
klasa 4.
fot. Archiwum drużyny

Tartak Brzózki dokupi urządzenia
na siłownię

okraszona albumem z fotografiami
różnych autorów. -Praca była niezwykle przyjemna, przyszła wena,
natchnienie, powstały teksty- dodaje Danuta Plewka. W wystawie
biorą udział zwierzęta pochodzące
z adopcji.

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Tartak Brzózki rozstanie
rozbudowana. Miejsce już dziś
wygląda imponująco, z działki zarośniętej przerodziło się w solidny
plac sołecki. Na nim postawione
zostały urządzenia do siłowni zewnętrznej, stoły, ławki, wiata. Odbywają się spotkania i pikniki dla
mieszkańców. Całość jest ogro-

dzona. Mieszkańcy zdecydowali,
że przyszłoroczny fundusz sołecki
przeznaczą na doposażenie placu
w nowe elementy, urządzenia na siłownię oraz karuzelę na plac zabaw
dla dzieci, chcą też pobudować
zaprojektowane już oświetlenie
w ulicy Piaskowej oraz zaplanowali
wykonanie projektów brakującego
oświetlenia ulic Krętej i Brzozowej.
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Wójt Gminy Radziejowice zaprasza mieszkańców na spotkanie,
podczas którego zostanie przedstawiony projekt dokumentu pn.:
Program Ochrony Środowiska dla gminy Radziejowice na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024.
Program ten jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania gminą
w zakresie ochrony środowiska. Zawiera on cele i kierunki polityki prowadzonej przez Gminę i określa wynikające
z nich działania. Aby ułatwić mieszkańcom możliwość zapoznania się z tym dokumentem, postanowiono
zorganizować spotkanie z autorami POŚ, którzy będą odpowiadać na Państwa pytania. Spotkanie odbędzie się
w dniu 27 listopada 2017r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10.

Pół wieku razem
Zofia i Ryszard Leśniewscy,
Walentyna i Antoni Truszkowscy,
Janina i Eugeniusz Nowowiejscyto szczęśliwe pary z gminy Radziejowice, które przeżyły ze sobą
w małżeństwie pół wieku. Z tej też
okazji zdecydowali się obwieścić
to światu poprzez wspólną uroczystość. Złożyli wnioski do Urzędu
Stanu Cywilnego o prezydenckie
odznaczenia i medale i już w listopadzie odbędzie się ich wielki dzień.
-Uroczystość jest tak wzruszająca
i celebrowana jak dzień ślubu-

mówi Małgorzata Strzemieczna
kierownik USC w Radziejowicach.
Dodatkowo przychodzą ze swoimi
bliskimi, dziećmi, wnukami, chwalą
się nie dorobkiem materialnym ale
rodzinnym- podkreśla Małgorzata
Strzemieczna. Procedura związana z tym świętem trwa niemal
sześć miesięcy dlatego warto jak
najwcześniej złożyć dokumenty.
W zeszłym roku trzy pary zdecydowały się wspólnie świętować.
A warto jak twierdzą niedawni
jubilaci z Korytowa, małżeństwo

Bogumiła i Wojciech Gniadzikowie. To czas by także przypomnieć
sobie o wspólnej historii. Państwo
Gniadzikowie zawarli związek małżeński w styczniu ponad pół wieku temu. Spotkali się jako bardzo
młodzi ludzie, studenci Politechniki
Warszawskiej, tam też postanowili
rozpocząć swoją drogę życiową.
Pani Bogumiła mieszkanka Pruszkowa zdecydowała o zamieszkaniu
w Korytowie. Tutaj na świat przyszły dzieci: Jakub i Barbara. Państwo Gniadzikowie dochowali się

czwórki wnucząt, trzech wnuczek
i jednego wnuka. Pan Wojciech to
artystyczna dusza, uwielbia fotografować, zbiera karty. Wojciech
w swojej żonie ceni lojalność,
zdecydowanie, kobiecość, delikatność. - Uroczystość to świadectwo, że najważniejsze cnoty takie
jak miłość, przyjaźń, przywiązanie
są najważniejsze - mówiła podczas
tego spotkania wójt Urszula Ciężka.

Wystawa w Muzeum Lwowa i Kresów
Muzeum Lwowa i Kresów które
dba o pamięć historyczną i patriotyzm zaprasza na wystawę i żywe
lekcje historii, spotkania z kombatantami. Wystawa
y
zatytułowana
y
jest ,,Żołnierze AK-Pamięć i Chwała”. W jej ramach można obejrzeć
pamiątki po żołnierzach AK, książki
wydawane podczas wojny lub po
niej w Londynie, Rzymie, Lwowie
dla żołnierzy Sił Zbrojnych na Za-

chodzie oraz żołnierzy AK i ludności. Na wystawie eksponowana jest
też książka wydana w 1944 roku
w Moskwie, w niej jest przekonywujący opis i informacja, że zbrodni w Katyniu dokonali Niemcy. Na
wystawie też prasa z tamtego czasu, jest też szabla Józefa Hallera,
odznaki oddziałów z terenu Polski
i Kresów, jest też sutanna księdza
Mireckiego, żołnierza AK, są mun-

dury. Muzeum jest też w posiadaniu figury Chrystusa, którą wykonał
żołnierz Wojska Polskiego, jak był
na zesłaniu na Syberii. Figura znalazła swoje miejsce w zabudowanej
kapliczce. Muzeum Lwowa i Kresów to niezwykle miejsce, posiada
oryginalne wyposażenie dworu
kresowego przełomu XIX i XX wieku. Tam też można podziwiać kolekcję dokumentów i zdjęć obrony

Lwowa i granic wschodnich od
1918 roku.

O rewitalizacji z mieszkańcami
Do 19 października w gminie
Radziejowice prowadzone były
konsultacje społeczne w sprawie
zmiany uchwały i wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy.
Można było składać uwagi, odbyło
się spotkanie z mieszkańcami połączone z warsztatami. W gminie
funkcjonuje już gminny program
rewitalizacji ale żeby wpisać go

do wykazu w urzędzie marszałkowskim należy zastosować inną
metodologię wyznaczania obszaru.
Wcześniej zaprojektowany został
po liniach obwodów wyborczych
a teraz heksagonów, klastrów.
Wszystko dlatego, że na obszarze
zdegradowanym i rewitalizacji nie
można ująć pustych przestrzeni,
miejsc niezamieszkanych przez
ludzi. Obecnie ustawa zakłada two-

rzenie programów rewitalizacji do
zaspokajania potrzeb społecznychmówi Wioletta Micewicz sekretarz
gminy Radziejowice. Innymi słowy
obszar rewitalizacji zostaje niemal
ten sam zmienia się metodologia.
Jej zmiana ma doprowadzić do
większej możliwości pozyskiwania
środków unijnych na inwestycje
zapisane, program da takie szanse, bowiem wiele dotacji jest dedykowanych właśnie takim celom
i mają zostać wykorzystane zgodnie z założeniami rewitalizacyjnymi.
Rewitalizacja obejmuje różne sfery
życia, gospodarczego, poprawę
infrastruktury, bezpieczeństwo, ma
sprzyjać rozwojowi społecznemu,
ma integrować ludzi, ogólnie ma
służyć poprawie warunków życia.
W gminie działa komitet rewitalizacyjny, stronę społeczną- mieszkańców reprezentuje Mariola Kleczewska. Jak mówi ubolewa nad

tym, że teren na którym mieszka
nie jest zdegradowany, bo byłaby
szansa pozyskania pieniędzy na
jego rozwój. Mieszkańcy mają wiele pytań, jest jeszcze niska świadomość a rewitalizacja wiąże się z poprawą warunków życia, w różnych
obszarach, jak infrastruktura, stan
dróg, transport, dostęp do miejsc
użyteczności publicznej, poprawa
bezpieczeństwa- mówi Mariola
Kleczewska. Program zaplanowany
jest do 2026 roku. Na terenie gminy nie występują specjalne strefy
rewitalizacji.

www.radziejowice.pl

5

Seniorzy dzielą się mądrością
Są uśmiechnięci, mądrzy i chętni do pomocy, zawsze możemy
na nich liczyć- mówiła o seniorach wójt Radziejowic Urszula
Ciężka, podczas Europejskiego
Dnia Seniora, jaki obchodzony
był także w Radziejowicach. Z tej
okazji seniorzy otrzymali bon finansowy, dzięki czemu łatwiej będzie zorganizować im wycieczkę.
-Bardzo lubimy zwiedzać, jednym
z naszych marzeń jest wycieczka
do Rzymu- mówił Zbigniew Nowakowski odbierając list z życzeniami oraz symbolicznym bonem.
Seniorzy są zawsze serdeczni. Pięć
lat temu w Gminnym Centrum Kul-

tury powołany został Klub Seniora
Dyliżans. Już pierwsze spotkanie
zgromadziło wiele osób, co świadczyło, że klub ma rację bytu- mówi
sekretarz urzędu gminy Wioletta
Micewicz. Samorządowcy dziękowali seniorom za poświęcenie
i wytrwałość w budowaniu małej
ojczyzny, dzielenie się doświadczeniem, radością i entuzjazmem oraz
siłą. Seniorzy spotykają się regularnie w GCK a to w ramach klubu
seniora, biorą także udział w kursach komputerowych, są aktywni,
utworzyli też grupę kabaretowomuzyczną.
y ą Wyjeżdżają
yj
ją wspólnie
p
na
wycieczki autokarowe.- Życzymy

Listopad to miesiąc kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. Odwiedzamy rodzinne groby, mogiły przyjaciół, osób zasłużonych, zapalamy
znicze. Nie tak dawno pożegnaliśmy
Mieczysława Bieńka, Jerzego Knebla, Lidię Mrówczyńską, Henryka
Koziarskiego, Aleksandra Suzdorfa,
Joannę Grochowską. Aleksander Suzdrof spoczął w rodzinnym
grobie na cmentarzu w Kuklówce,
Joanna Grochowska na cmentarzu
w Radziejowicach. Cmentarze to
miejsca pochówku i historii. W Radziejowicach po lewej stronie nekropolii znajduje się nagrobek z 1923
roku państwa Popłońskich, to grób
rodzinny, nieopodal zwraca uwagę
grobowiec znanej i związanej z Radziejowicami rodziny Krasińskich.

Przy głównej alejce spoczywają
księża: ksiądz Józef Łagodziński,
ksiądz Aleksander Kozarzewski oraz
ksiądz Wincenty Stelmaski. - Nasi
kapłani mają ogromny wpływ na
życie społeczności lokalnej- mówi
Barbara Draniak. U samego wejścia
na cmentarz wspomnienie tragedii
rodzinnej, grób młodego człowieka,
który zginął razem ze swoim kolegą
podczas burzy. W alejce po lewej
stronie od wejścia w pobliżu muru
znajduje się grobowiec pierwszego
komendanta OSP w Radziejowicach
Hipolita Mikołajczyka. Pan Hipolit
zmarł mając 95 lat- w 1998 roku.
Był społecznikiem, pomagał mieszkańcom, uczestniczył w pracach
komitetu powstania ośrodka zdrowia i telefonizacji. Ważne dla nas

200 lat w zdrowiu, pogodzie ducha
i wśród bliskich- mówili samorząą
dowcy. Święty Jan Paweł II mawiał,
że należy korzystać z każdej chwili
życia, starzenie się nie jest złem
a jest powołaniem na które trzeba odpowiedzieć- przypomniała
wójt Urszula Ciężka. Dla seniorów
w drugiej części spotkania zaśpiewały między innymi: Kasia Sroka
i Weronika Białoszewska. Seniorzy
na zaproszenie odpowiedzieli w dużym gronie. Jak podkreślają, nie
warto siedzieć w domu, wyjście,
spotkanie się z innymi to jest mobilizacja i daje radość. To oderwanie
się od codzienności, bo seniorzy

jak podkreślają są bardzo zajęci.
A to opieką nad wnukami, codziennymi obowiązkami, biorą udział
w spotkaniach kabaretu i klubu seniora, wyjeżdżają na wycieczki, nie
ma czasu na nic- mówi z uśmiechem Justyna Bieganowska.

Wspomnij tych którzy odeszli

VIII Turniej Piłki Siatkowej Drużyn
Amatorskich z terenu LGD „Ziemia
Chełmońskiego”
Zachęcamy osoby pełnoletnie
mieszkające lub pracujące na terenie
gmin członkowskich Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”
do wzięcia
ę udziału w VIII TURNIEJU
PIŁKI SIATKOWEJ DRUŻYN AMATORSKICH Z TERENU LGD „ZIEMIA
CHEŁMOŃSKIEGO”. Rozgrywki odbędą się w dniu 09.12.2017r. na terenie Hali Sportowej w Radziejowicach
(ul. Kubickiego 3a). Zgłoszenia drużyn
należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronach
internetowych: www.radziejowice.pl i
www.ziemiachelmonskiego.pl i składać do dnia 01.12.2017r. osobiście
- w Urzędzie Gminy Radziejowice
(ul. Kubickiego 10) lub wysyłając na
adres: w.micewicz@radziejowice.
pl Liczba drużyn biorących udział
w Turnieju – 12 (o zakwalifikowaniu

do udziału w rozgrywkach decyduje
kolejność zgłoszeń). Za zajęcie miejsca I-IV drużyny otrzymają puchary,
wszyscy uczestnicy dostaną pamiątkowe medale. Organizatorzy pokrywają koszty przygotowania Turnieju
oraz zapewnią dobrą zabawę podczas
rozgrywek. Koszty ubezpieczenia
i transportu Uczestnicy ponoszą we
własnym zakresie. Zapraszamy do
współpracy oraz pomocy w organizacji spotkania wszystkich, dla których
ważna jest integracja społeczności
lokalnej poprzez aktywne formy działania. W tym roku pragniemy pomóc
osobom w trudnej sytuacji życiowej
poprzez przygotowanie drobnych
prezentów w ramach akcji „Zostań
Mikołajem”. Spis listów do Mikołaja
prześlemy zainteresowanym Drużynom po zgłoszeniu udziału w Turnieju.

wszystkich są groby poległych żołnierzy. To często mogiły bezimienne,
obok tych grobów spoczywa mała
dziewczynka- Basia Domaradzka
zginęła podczas wojny, uciekając z Warszawy, miała zaledwie 9
lat. Nekropolia w Radziejowicach
to też miejsce wiecznego spoczynku Teodora Austa- budowniczego
g
i dyrektora Żyrardowskich Zakładów
Ceramicznych do których należała
Cegielnia w Radziejowicach. Przy
głównej alejce pochowany jest syn
leśniczego- Tatara. Zginął młodo,
zamordowany przez ,,krwawego
Alka”- p
przestępcę
ęp ę znanego
g wówczas w Żyrardowie i okolicach.
W lesie w miejscu mordu rodzice
chłopca postawili pomnik. Grób
Tymoteusza Tatara znajduje się po

lewej stronie głównej alejki. Nieopodal grób Państwa Gradkowskich.
Niedawno odeszli i spoczywają
na tym cmentarzu między innymi
Henryk Piątek- komendant OSP
w Korytowie ale też Małgorzata
Kulicka- dyrektor Szkoły Muzycznej
w Grodzisku Mazowieckim ,Daniel
Walasek- radny oraz zastępca wójta
Gminy, sołtys Ryszard Wasiak, Wiesława Czapińska- Kalenik wybitna
dziennikarka. Radziejowicki cmentarz to miejsce spoczynku wielu
wybitnych mieszkańców, którzy
pracowali na rzecz lokalnej społeczności, to im dziś należy się pamięć,
w Kuklówce zaś pochowany jest Tadeusz Kłuciński do 2009 roku wójt
Gminy Radziejowice. Warto przyjść
i zapalić znicz oraz wspomnieć.

Zajęcia z ekonomii dla uczniów
Dzieci ze szkół gminy Radziejowice wezmą udział w projekcie
,,Edukacja ekonomiczna dzieci,
młodzieży, studentów i seniorów- współpraca sektora finansowego z jednostkami samorządu
terytorialnego”. W jego ramach
przedstawiciele Związku Banków
Polskich i Fundacji Warszawskiego
Instytutu Bankowości przeprowadzą szkolenia w szkołach z zakresu
edukacji ekonomicznej, cyberbez-

pieczeństwa. Na koniec odbędzie
się regionalna konferencja edukacji ekonomicznej której celem jest
okresowa ocena realizacji tego projektu. Celem współpracy jest poprawa jakości i wiedzy o ekonomii
i gospodarce, zaznajomienie dzieci
z zagrożeniami wynikającymi z cyberprzemocy, dowiedzą się w jaki
sposób uchronić się przez takimi
niebezpieczeństwami. Realizacja
projektu potrwa 3 lata.

Dzień papieski
Szkoła podstawowa w Radziejowicach obchodziła dzień
papieski, to wspomnienie myśli
świętego Jana Pawła II. Każdego
roku w okolicach wyboru papieża
Polaka na stolicę piotrową obywają się uroczystości. Dzieci poznają
historię pontyfikatu i pracy papieża

Polaka, jego pielgrzymki do Polski
i znamienne słowa. To wybitna postać, która inspiruje i jest wzorem
dla kolejnych pokoleń, dlatego także ważne jest przypominanie tego,
kim był święty Jan Paweł II, czego
uczył i jaką spuściznę pozostawił
po sobie.
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DriveLand Tomasz Kuchara otwarty
Tomasz Kuchar wybitny kierowca rajdowy i rallycrossowy, mistrz
Polski rallycross w klasie Supercars z 2016 roku w Słabomierzu
otworzył DriveLand- ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia
wyższego. Miejsce powstało z pasji i doświadczenia. Jego atuty to
płyty poślizgowe z nowoczesnymi
systemami nawadniania i kurtynami wodnymi oraz najnowszej generacji szarpakiem do wprowadzania
pojazdów w poślizg. Ośrodek to
też szkolenia dla motocyklistów
i kierowców zawodowych i pojaz-

dów uprzywilejowanych. W piątek
20.10 Tomasz Kuchar osobiście
udzielał wskazówek, można także było samodzielnie skorzystać
z krótkiego kursu (jak zachować
się za kierownicą podczas kiedy
auto wpadnie w poślizg, czy z jakiś
innych przyczyn kierowca straci
panowanie nad pojazdem). Za kilka tygodni przygotowana zostanie
pełna oferta, inwestycja jest już
zakończona. -Jestem zachwycony
tym miejscem, to piękna okolica,
doskonały dojazd i instruktorzy,
którzy są na najwyższym pozio-

mie- mówił w rozmowie z Głosem
Żyrardowa i Okolicy Tomasz Kuchar. -Kilka dni temu przywiozłem
tutaj swoich najbliższych też byli
zachwyceni. Zielona okolica, przyroda, przyjaźni ludzie- dodał. Pytany czy w przyszłości nie będzie
chciał tu osiąść na stałe, twierdzi,
że nie wyklucza tego:- Nigdy nie
mów nigdy!- odparł. Dziś Tomasz
Kuchar razem z rodziną mieszka
we Wrocławiu. Zadowolenia z in-

westycji nie kryje też wójt Radziejowic Urszula Ciężka, przyznaje, że
DriveLand to promocja dla gminy.
W tym miejscu swoje umiejętności
będą mogli doskonalić także kierowcy aut strażackich czy karetek
pogotowia i aut policyjnych. Lokalizacja ośrodka nie może być lepsza,
w centralnej Polsce, u zbiegu krajowej 8-mki, 5-tki, w sąsiedztwie
autostrady. DriveLand powstał na
ponad 7 hektarach.

Chór Gaudeamus pod nowym kierunkiem
Chór Gaudeamus pod nowym
kierunkiem, od kilku tygodni chór
prowadzi Barbara Paszkiewicz, która od lat z sukcesem rozwija grodziski chór Cantata. -Poznaję panie,
mają duży potencjał, niestety jest
jeszcze mało osób, bo 9, dlatego
trudno mówić o chórze raczej o zespole- mówi Barbara Paszkiewicz,
która zachęca także panów by dołączali. Jest to grupa osób z pasją
i dużymi zdolnościami. Działalność
chóru zapoczątkowała dr Jolanta Grygielska- Bilińska. W chórze
śpiewają teraz między innymi: Ju-

styna Stolarska, Agnieszka Gocan,
Beata Trzaskowska, Aneta Brysiak,
Mariola Kleczewska, Katarzyna Nowowiejska. Chór działa przy Gminnym Centrum Kultury Powozownia.
Muzycy występują podczas oficjalnych
y spotkań,
p
uroczystości,
y
takich
jak między innymi: Święto Chleba,
czy spotkań patriotycznych, świątecznych. Chór dysponuje różnorodnym repertuarem. Działa już
dwa lata, panie spotykają się co
najmniej dwa razy w tygodniu. Pani
Jolanta która zaraziła pasją chórzystki jest wykształconym muzy-

kiem tak samo pani Barbara, która
przez lata uczyła w szkole muzycznej. Jej pierwotny, grodziski chór
w tym roku będzie obchodził 15-lecie istnienia. Zarówno chór Cantata jak i Gaudeamus miały okazję
razem muzykować podczas spotkania świątecznego jakie odbyło
się w Adamowiźnie. Kto może dołączyć? Oczywiście osoby uzdolnione, które mają słuch i czysty
głos, dodatkowym atutem będzie
znajomość nut. Teraz chórzystki
ćwiczą polskie pieśni, być może już
w listopadzie wystąpią z wielkim

koncertem. Wytrwale powtarzają
pieśni patriotyczne, ludowe w opracowaniu Maklakiewicza. Dołączyć
można w poniedziałki i czwartki od
godziny 16.30 do 18.00 w Gminnym Centrum Kultury Powozownia.

Kuklówka Zarzeczna przeznaczyła fundusz
W drugim terminie zebrania
wiejskiego udało się dojść do konsensusu i przeznaczyć pieniądze
z funduszu sołeckiego sołectwa
Kuklówka Zarzeczna. Zebranie odbyło się 28 września w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęła je wójt Urszula Ciężka która
poinformowała o planach budowy
z tym miejscu świetlicy wiejskiej
razem z nową remizą strażacką
(zlecony został projekt). O inwestycję od lat zabiegają strażacy, którzy
mają trudne warunki, siedziba nie
zachęca nowych strażaków do tego

by do nas dołączyć- mówił Marcin
Sadowski, który proponował w ramach funduszu sołeckiego zakup
syreny dla OSP. Tydzień temu podczas zebrania była niska frekwencja, myśleliśmy o przeznaczeniu
funduszu na siłownię zewnętrzną,
która miałaby stanąć na terenie
szkoły w Kuklówce- mówiła sołtys
Beata Trzaskowska. Tym razem
jednak większość zdecydowała
inaczej. Propozycji było kilka. Stanisław Aust był przeciwny usytuowaniu siłowni pod chmurką na terenie
szkoły. Jacenty Suzdorf podkreślał,

że potrzeba jest jak najszybciej budowy strażnicy. Ten wspólny cel
widać stał się ważny dla większości
bo decyzją mieszkańców 20 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego
przeznaczone zostanie na przygotowanie projektu budowy strażnicy
w Kuklówce zaś 2632,18 złotych
to środki dzięki którym sołectwo
kupi warnik, grill i zorganizuje dzień
pieczonego ziemniaka. W zeszłym
roku środków było trochę mniej bo
18058, 68 złotych. Udało się wówczas kupić namiot, stoły, ławki.
Sołectwo zorganizowało dzień pie-

czonego ziemniaka i włączyło się
w organizację pikniku rodzinnego
w szkole. Znaczna część środków
przekazana została na poprawę
jakości drogi, zakup kruszywa,
którym
y zostanie p
posypany
yyp y odcinek
w ulicy Kwiatowej i Świerkowej.
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Budżetowe plany na 2018
Gmina Radziejowice przygotowała założenia do przyszłorocznego planu finansowego. Projekt
zaopiniują radni. W przyszłym roku
planowane jest dokończenie rozbudowy szkoły w Korytowie, to duża
inwestycja, która rozpoczęła się
kilka tygodni temu. W tym roku nie
udało się ruszyć z modernizacją
Alei Lipowej. -Czekamy na inforję od Regionalnego
g
g Dyrektora
y
mację
Ochrony Środowiska czy w tym
przypadku potrzebne jest przygotowanie raportu oddziaływania na
środowisko- mówi wójt Urszula
Ciężka. Aleja Lipowa pozostaje pod

opieką konserwatora zabytków.
Inwestycja, czyli modernizacja od
ulicy Głównej do drogi serwisowej
ma się rozpocząć w przyszłym
roku, planowana jest trzyetapowo.
Gmina jest przed budową tłoczni ścieków i przebudową stacji
uzdatniania wody w Korytowie. To
są duże wyzwania. W tym roku nie
udało się ruszyć z budową przedszkola w Radziejowicach, ale już
wiadomo, że wedle umowy do
końca listopada ma być gotowe
pozwolenie na budowę dla tej inwestycji nieopodal urzędu gminy,
naprzeciwko starego przedszkola.

Teraz trwają prace projektowe.
Strażacy oczekują też inwestycji w ich jednostki, OSP Korytów
chce nowego auta, jest propozycja
by w budżecie gminy na ten cel
zagwarantować 250 tys. złotych.
Strażacy z Kuklówki od lat mówią
o budowie strażnicy razem ze świetlicą wiejską. Sołectwo Kuklówka
Zarzeczna przeznaczyło znaczne
środki z funduszu sołeckiego na
przygotowanie projektu budynku.
Ma on w przyszłości pełnić rolę
remizy ale też swoistego domu
kultury i świetlicy dla mieszkańców, teraz strażacy mają do dys-

pozycji niewielki budynek. Później
już uzgodnienia i dokumentacja.
-Mamy pełen segregator wniosków
od ludzi z propozycjami do budżetu- mówi wójt gminy. Mieszkańcy
chcą między innymi budowy mostku z Adamowa do Grzegorzewic,
ale to będzie
ę
wymagało
y g
p
partnerstwa z gminą Żabia Wola. Radziejowicki samorząd zamierza w przyszłym roku korzystać z kredytów,
dziś zadłużenie gminy sięga ledwie
9 procent.

W Radziejowicach będzie nowe przedszkole
Po rozpoczęciu rozbudowy
szkoły w Korytowie na potrzeby
przedszkola samorząd rozpoczął
pracę nad kolejną inwestycją. Tym
razem jest to przedszkole w samym centrum gminy. Powstanie
nieopodal starego gimnazjum, na
działce, gdzie była stara poczta,
barak zostanie zburzony a w tym
miejscu na przeciwko starej placówki pojawi się nowe przedszkole. To stare nie ma już racji bytu, ma
grubo ponad 30 lat, budowane było
na zaledwie 20. Warunki są trudne
i ciągle wymaga nakładów finansowych. Nowe przedszkole przyjmie

200 dzieci w 8 oddziałach, będzie
to budynek parterowy. W obiekcie
ma być duża kuchnia w której będą
przygotowywane posiłki na dzieci
z gminnych szkół oraz będzie prowadzone dożywianie. W obiekcie
też zaplanowane są sale integracji
sensorycznej, przedszkole zostanie
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda klasa ma
mieć zaplecze, miejsca do leżakowania oraz sanitariaty.
Teraz w starym przedszkolu
uczy się 120 dzieci. Firma która
projektuje obiekt ma być gotowa
z dokumentacją i pozwoleniem na

budowę do końca listopada tego
roku, wiosną przyszłego mają ruszyć prace budowlane. Realizacja
inwestycji to średnio czas jednego
roku. -Czekamy na nowe przedszkole, to dla nas bardzo ważna
inwestycja, rodzice już o nią dopytują, teraz brakuje nam między
innymi dużej sali w której mogłyby
odbywać się uroczystości- mówi
dyrektor przedszkola w Radziejowicach Małgorzata Wojnarowicz.
Teraz dzieci występują na korytarzu
starego przedszkola, gdzie trudno
się zmieścić. -Potrzebne są sale do
zajęć z logopedą czy do ćwiczeń

korekcyjnych- dodaje Małgorzata
Wojnarowicz. Od tego roku zgodnie z ustawą już trzylatki mogą być
przyjęte do przedszkola, pięć godzin nic nie kosztuje, każda kolejna
to symboliczny wydatek.

Pokazali co stworzyli
Spotykają się od czterech lat,
każde warsztaty są inspiracją do
następnych. Wyjeżdżają w plenery,
mają wystawy, ostatnio w grodziskiej Radogoszczy teraz w niedzielę
8.10 w Gminnym Centrum Kultury Powozownia. Artyści z grupy
malarskiej zaprosili na wernisaż.
Grupę prowadzi malarka Hanna
Gancarczyk. W tym towarzystwie
znalazły się prace twórców w różnym wieku począwszy od gimnazjalistów do osób dorosłych. Cera-

mikę pokazała Maria Matuszewska,
rzeźbę Jezusa- Małgorzata Dymecka. W tej grupie są też dzieła Zuzi
Musioł i Kasi Sadowskiej czy Zosi
Dymeckiej, rodzeństwa Wiktorii
i Bartka Rypkowskich.
yp
Bożena
Śliwka eksperymentuje, ostatnio
namalowała obraz pt.,, Widok
z okna”, to dzieło ukazujące nastrojowy widok zza szyby. Beata Korzeniowska- Matraszek zajmuje się
fotografią, jej dzieła przedstawiają
zdarzenia jakby w ruchu. -Każdy

może wziąć się za sztukę, wszyscy
zaczynali od podstaw, staram się
jak najmniej ingerować, ważna jest
ekspresja- mówi Hanna Gancarczyk, która prowadzi zajęcia. Maria
Matuszewska ma charakterystyczne szybkie pociągnięcie pędzla, Jacek Byliniak maluje szpachelką, ma
bardzo wyrazistą fakturę, barwy są
dość ostre. Filip Kalina na wystawę
przyniósł swoje rysunki, Matylda
Łabanow chodzi do trzeciej klasy
liceum, w przyszłości pragnie zajmować się grafiką, chce studiować na Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Warsztaty to dla niej
pierwsze szlify. Marcel i Mikołaj
Gliziak rzeźbią i malują. Anna Jarkiewicz namalowała portret hr. Krasińskiego dla Gimnazjum, Magda
Matusiak maluje dla przyjemności,
Joanna Musioł tworzyy p
piękne
ę
ikony,
y
każdy obraz Małgorzacie Świątkowskiej sprawia wielką radość,
Marta Urbańska maluje szybko
i jest bardzo wrażliwa na kolory,
spod pędzla Kariny Hovsepyan
wychodzą obrazy nastroje i bajkowe, Natalia Ciastek maluje powoli

widać ,że każda plama jest przemyślana. Agata Matysiak oprócz
malarstwa zajmuje się fotografią
artystyczną. Co ciekawe Gminne
Centrum Kultury Powozownia wynajmuje dla twórców zajęć malarskich modeli, tak by artyści mogli
nauczyć się szkicować i zaznajomić się z proporcją. W sumie na
zajęcia przychodzi regularnie ponad 50 osób. Obywają się w środy
od 17 do 10, w piątki od 17.30 do
19.30, w soboty od 13 do 15. Podczas wystawy wykładowca ASP
w Warszawie prof. Lech Majewski
zwrócił uwagę na ekspresję i dynamikę w pracach, dzięki czemu
mają ogromną siłę oddziaływania.
Po części oficjalnej każdy mógł podyskutować z twórcą.
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Pomagamy jak Władysław Rdzanowski - święto szkoły

Pomagamy jak nasz patronmówiła Irena Sosnowska dyrektor
szkoły podstawowej w Radziejowicach. Patronem szkoły jest
Władysław Rdzanowski, człowiek
wyjątkowy, który podczas wojny uratował życie żydowskiemu
dziecku. Dla uczniów szkoły postawa patrona jest inspiracją i też
pomagają. Podczas piątkowego
(13.10) święta szkoły zbierane
były pieniądze na zakup cyber-oka
dla chłopca z głęboką niepełnosprawnością. Dziecko nawet z pomocą jednej z nauczycielek, która
prowadzi z nim zajęcia indywidualne odwiedziło swoich kolegów
szkole. Uroczystość była bardzo
dostojna, jak zawsze z zaproszenia
skorzystali potomkowie Władysława Rdzanowskiego: jego syn Sła-

womir z żoną Anną. Była też była
dyrektor Danuta Niedzińska, inicjatorka powołania Rdzanowskiego na
patrona. Stało się to w 2009 roku.
Także wójt Radziejowic Urszula
Ciężka która życzyła nauczycielom,
by spełniali się w zawodzie, czerpali
z niego radość. Społeczność szkoły wspominała patrona, który przez
wiele lat pełnił funkcję kierownika
radziejowickiej podstawówki. Władysław Rdzanowski urodził się 29
X 1904 roku we wsi Wylezin Stary.
Uczył się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Łowiczu.
1 września 1927 roku rozpoczął
pracę jako nauczyciel mianowany
w Szkole Podstawowej w Cybulicach Dużych, w styczniu 1936 roku
zamieszkał z rodziną w Radziejowicach. Tutaj zaangażował się w prace komitetu budowy szkoły, który
działał od 1935 roku. 1 września
1938 r. oddano szkołę do użytku.
W pierwszych dniach września
1939 roku Władysław Rdzanowski
został zmobilizowany i wcielony do
XVIII pułku piechoty. Był uczestnikiem wojny obronnej, działaczem

Ruchu Oporu, żołnierzem AK ps.
„Rodzynek”.
Ryzykując życie całej rodziny,
wykazał się szczególnym bohaterstwem, patriotyzmem i szczególną
determinacją, udzielając schronienia przed okupantem żydowskiemu dziecku, Szaji Goldmanowi,
który uciekł z getta warszawskiego, a obecnie mieszka w Izraelu.
Od 1943, przez cały okres okupacji hitlerowskiej i po wyzwoleniu,
aż do odejścia na emeryturę do
1 września 1968 roku, Władysław
Rdzanowski pracował jako kierownik Szkoły Podstawowej w Radziejowicach. Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze w szkole
w Kuklówce. Obok pracy zawodowej wiele czasu poświęcał pracy
społecznej. Zmarł w 1992 roku
w wieku 88 lat. Rok przed śmiercią
spotkał się z Szają Goldmanem. Za
długotrwałą i ofiarną pracę w szkolnictwie i działalność społeczną
Władysław Rdzanowski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
a za pracę w Związku Nauczycielskim uhonorowany Złotą Odznaką

ZNP. Pośmiertnie uhonorowano go
medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, przyznawanym dla
nielicznych w świecie przez Instytutu Yad Vashem w Izraelu. W 2009
roku został patronem szkoły podstawowej w Radziejowicach zaś
24 października 2004 r. w setną
rocznicę urodzin Władysława
Rdzanowskiego odsłonięto tablicę
pamiątkową ufundowaną przez
mieszkańców gminy.

Anna Michalska o Radziejowicach
Znana rolniczka z programu
,,Rolnik szuka żony” z rozrzewnieniem wspomina pobyt w Radziejowicach. To tutaj nagrywane
były pierwsze sceny do programu.
-Spotkałam w Radziejowicach
przyjaznych ludzi, spędzaliśmy
czas w wyjątkowym otoczeniu pałacu- mówi Anna Michalska. Anna
Michalska z Zalesia była pierwszą
kobietą, która zdecydowała się
wziąć udział w programie ,,Rolnik
szuka żony” ale w roli wybierającej. Anna, dziś program wspomina
z uśmiechem i mówi, że była to
ciekawa przygoda, jednak najlepiej czuje się u siebie, w swoim
gospodarstwie- które nazywa rajem na ziemi. -Na co dzień czas

spędzam u siebie, mam swoje
stawy, dom, synka który jest najważniejszy, rodziców, prowadzę
spokojne życie- mówi rolniczka.
Nie chce już wspominać swojego
partnera z programu. Cała Polska
żyła wyznaniami miłości mężczyzny, który po kilku spotkaniach
ofiarował kobiecie pierścionek
zaręczynowy. Niestety w ostatnim
odcinku pierścionek trafił ponownie
w jego ręce. Anna nie chce mieć
z nim kontaktu, jak mówi unikam
takich osób. -Czarują, omamią
a potem wychodzi szydło z worka,
nie mam z nim kontaktu- dodaje.
Z innymi uczestnikami jest w relacjach koleżeńskich. Sam program Anna Michalska wspomina

z sentymentem. Choć zgłoszenie
do niego potraktowała raczej jako
kaprys, zabawę, sam udział w nim
jako dobrą przygodę.-Chciałam pokazać, że nie tylko panowie mogą
wziąć udział, napisałam i zostałam
zakwalifikowana- podkreśla. -Najbardziej bałam się otworzyć dom,
miałam lęk przed ewentualnymi adoratorami. Dla syna Mikołaja obecność kamer była interesująca. -Dla
mnie program to taka odskocznia
od codzienności- mówi. Pokazała
się w nim jako charakterna rolniczka, która żadnej pracy się nie boi.
Trudno jej było dorównać. -Moje
życie po programie nie zmieniło się,
hoduję kurki, indyki, perliczki, mam
krówkę, świnki. Mam też grono

wiernych klientów dla których wędzę szynki, robię masła, śmietany,
serki, sprzedaję jajka i inne pyszności ekologiczne- podkreśla. -Każdy
dzień rozpoczynam z uśmiechem,
bo mam być z czego dumna- mówi
spoglądając na synka, 10-letniego
Mikołaja.
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Złaz ,,Babie Lato”
Po raz 49 odbył się Złaz ,,Babie
Lato”. Zarówno miłośnicy jednośladów jak i pieszych wędrówek
przeszli lub przejechali z Grodziska Mazowieckiego do Kuklówki,
w szkole podstawowej była meta,
gdzie na wszystkich czekała pyszna grochówka oraz konkursy. Nim
jednak uczestnicy rajdu doszli do
miejsca końcowego, zwiedzali między innymi Muzeum Lwowa i Kresów. Tam Aleksandra Biniszewska
opowiadała o pamiątkach zgroma-

dzonych w domu. Jest to wyjątkowe Muzeum, gdzie pielęgnowane
są wartości patriotyczne oraz
tradycje, odbywają się spotkania
i obchodzone są narodowe święta.
Powstanie Muzeum to pomysł, który wyszedł z inicjatywy Tadeusza
Łodziana, który jak wszedł do dworu stwierdził, że jest to prawdziwe
lwowskie pomieszkanie. On też razem z Jerzym Janickim namawiali
właścicieli dworu do stworzenia
tutaj Muzeum. Nieopodal Muzeum
w tej miejscowości znajduje się
też dworek w którym przez ćwierć
wieku mieszkał Józef Chełmoński.
Pracował w gospodarstwie oraz
malował piękne obrazy. Swój czas
wolny najczęściej spędzał właśnie
w pracy- mówi jego prawnuk Stanisław Aust. -Malarzowi nie prze-

lewało się- dodaje jego prawnuk.
Maria Górska w swych pamiętnikach napisała, że artysta, człowiek
tej miary spędza czas na prozaicznej egzystencji, zapewnieniu sobie
bytu. Rajdy, złazy mają swoją historię, najpierw były organizowane
przez klub Tup Tuś- mówi harcmistrz Zbigniew Grabek. Impreza to
popularyzacja tego pięknego terenu
i ludzi z nim związanych. Harcerze
w sobotę 23.09 na swoim szlaku
odwiedzili też dworek w Adamowiźne, który należał do dr Mateusza
Chełmońskiego. Szkoła Podstawowa w Kuklówce tymczasem od
48 lat nosi imię Józefa Chełmońskiego. -Chcemy przekazywać
uczniom ważne wartości i cechy
jak otwartość na świat. Józef Chełmoński pobierał nauki poza grani-

cami kraju, lecz do niego wracał,
bo był przywiązany do ziemi- mówi
dyrektor szkoły Irena Skowrońska.

Drogie drogi
Przy konstruowaniu budżetu wpływają wnioski od mieszkańców, sołectw dotyczące koniecznych inwestycji. Jednymi
z najczęściej powtarzających się
są remonty i modernizacje dróg.
Gminie Radziejowice przybywa
mieszkańców, budowane są nowe
domy i ludzie potrzebują dobrego
dojazdu, co ma odzwierciedlenie
we wnioskach. W 2017 roku udało
się poprawić ciąg komunikacyjny ze Zboisk do Kamionki ale też
gmina zdecydowała
g
y
o utwardzeniu
odcinka w kierunku do Żabiej Woli,
ze względu na modernizację trasy
katowickiej.j Teraz mieszkańcyy nie
muszą stać w korkach a do Żabiej

Woli dojadą omijając utrudnienia.
W Krzach został wykonany odcinek w destrukcie, nową jakość
zyskał szlak od ulicy Przemysłowej
do Wiejskiej w miejscowości Tartak Brzózki. Odcinek prowadzi do
cegielni, jest bardzo uczęszczany.
Tam jeszcze pozostało wykonanie
barierek. Droga jest kręta, ma spore, niebezpieczne zbocza. W tym
roku nową jakość zyskał też odcinek do wiaduktu w stronę Słabomierza. Wykonany jest też fragment
drogi w Budach Józefowskich, tym
samym szlak destruktowy połączył
się z takim samym w gminie Jaktorów. Teraz trwają prace w Kuklówce Zarzecznej, w ulicy Leśnej, to in-

westycja dwuetapowa, w tym roku
pojawi się podbudowa w przyszłym utwardzenie. Ponadto udało
się wyremontować odcinek graniczący z gminą Puszcza Mariańska,
w miejscowości Benenard. - W tym
roku planowane są prace w ulicach
Łąkowej na granicy z Jaktorowem,
w przyszłym roku planujemy zabrać się za Aleję Lipową- mówi
wójt Radziejowic Urszula Ciężka.
Został też zrealizowany kosztorys
na drogę w Budach Mszczonowskich, ulicę Stegny, w przyszłym
roku gmina planuje też zadbać
o szlak w miejscowości Podlasie.
Mieszkańcy z funduszu sołeckiego
wytyczyli drogę teraz już jej zago-

spodarowanie należy do samorządu lokalnego. To droga łącząca
miejscowość
j
z Radziejowicami
j
czyy
z Żyrardowem. W 2017 roku gmina
na modernizacje i remonty wyda
ponad dwa i pół miliona złotych.
W 2018 roku planowane są prace
między innymi w Adamowie Parceli, Adamowie Wsi, Benenardzie,
Budach Józefowskich, Chrobotach,
Korytowie, Krzach Dużych, Krzyżówce w ulicy Wypoczynkowej,
w Kuklówce Radziejowickiej. Plan
budżetu na przyszły rok muszą
jeszcze przegłosować radni.

Bezrobocie najniższe w historii PUP
Bezrobocie jest najniższe w powiecie żyrardowskim od powstania
Powiatowego Urzędu Pracy. Dziś
sięga 11,8%, w skali kraju i tak
to znaczny wskaźnik, bo średnia
wynosi ponad 7 %. Nowym zjawiskiem jest zatrudnianie cudzoziemców, szczególnie z Ukrainy,
w miesiącu PUP rejestruje nawet
od 400 do 700 osób. Największe
problemy to wciąż niskie kwalifikacje bezrobotnych i niskie
wynagrodzenie oferowane przez
pracodawców. W ponad 90 % jest
to najniższa miesięczna stawka,

nieco ponad 1600 złotych na rękę.
W tym przypadku na podjęcie pracy wpływają także czynniki demograficzne. Młode mamy nie chcą
za takie pieniądze pracować, wolą
czas poświęcić swoim dzieciompodkreśla dyrektor żyrardowskiego
PUP. Jednym z największym zagłębi bezrobocia na terenie powiatu
jest Guzów i gmina Wiskitki. Z tej
gminy w rejestracjach urzędu pracy
figuruje 505 bezrobotnych w tym
zaledwie 57 osób posiada prawo
do zasiłku. W Guzowie wiele firm
do przetwórstwa rolnego zatrud-

nia obywateli Ukrainy. Największe
bezrobocie w powiecie żyrardowskim było w połowie lat 90-tych,
sięgało blisko 28 %. Aktywizacja,
różne formyy walki z brakiem p
pracy pomagają. PUP w Żyrardowie
kończy projekty unijne, które rozpoczęły się na początku roku, w ich
ramach przeszkolonych zostało
prawie 300 osób. Realizowane są
też zadania w ramach środków
krajowych, w tym roku skorzystało
z nich blisko 450 osób. Na koniec
sierpnia w PUP w Żyrardowie zarejestrowanych było blisko 3200

osób bezrobotnych,
y ponad
p
połowa
p
z nich to mieszkańcy Żyrardowa,
mieszkańcy pozostałych gmin nie
są tak liczni. W statystyce przoduje
gmina Wiskitki.
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Zdecydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego
Sołectwo Budy Mszczonowskie
ma w tym roku ponad 14 tys. złotych w ramach funduszu sołeckiego do wykorzystania, w zeszłym
było to o 2 tys. mniej. w 2016 roku
środki zostały przeznaczone na
wiatę przystankową, która pojawi
się przy ulicy Limonki w Budach
Mszczonowskich. Oprócz tego
wiata zadaszona będzie też na
placu sołeckim. W tej chwili radna
Eugenia Madejczyk- Nowakowska
i sołtys Zbigniew Nowakowski są
w trakcie załatwiania formalności.
W niedzielę 24.09 podczas zebra-

nia sołeckiego mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu tegorocznego funduszu, inwestycje zostaną
zrealizowane w przyszłym roku.
Zgodnie z wolą ludzi, w ramach
tych środków zostaną zakupione
dwie lampy, jedna pojawi się przy
ulicy Sezamkowej, druga na placu
sołeckim, część pieniędzy zabezpieczy organizację dnia dziecka,
jeśli się uda się coś zaoszczędzić
planowana jest instalacja ogrodzenia na placu sołeckim. Sołectwo
liczy 101 mieszkańców. Coraz więcej osób sprowadza się, jak Kinga
Melon, która p
przeprowadziła
p
sięę
z Żyrardowa. Mówi, że skusiła ją
zielona okolica, lasy, świeże powietrze. W ostatnim czasie w sołectwie
wyremontowany został odcinek
drogi w Budach Mszczonowskich,
udało się utwardzić blisko 800
metrów. W planach także remont

w Alei Lipowej z której korzystają
mieszkańcy Bud Mszczonowskich.
Ta inwestycja będzie realizowana
trzema etapami, w tym roku na
nią zostało zabezpieczone 500 tys.
złotych. To blisko 3 kilometrowy
odcinek, będzie to droga asfaltowa
z poboczem po jednej stronie oraz
oświetleniem. Podczas spotkania
sołeckiego radna Eugenia Madejczyk -Nowakowska przedstawiła
wniosek do budżetu na 2018 rok

z prośbą o uwzględnienie w budżecie gminy środków na dokończenie utwardzenia asfaltem ulic:
Żwirowej i Stegny. Sołtys Zbigniew
Nowakowski zwrócił uwagę na konieczność zachowania czujności
w stosunku do podrzucających
śmieci na posesjach. Sołtys jednego delikwenta, który właśnie na
jego posesji wyrzucił paletę gałęzi
złapał na gorącym uczynku.

Wspomnienie dramatycznych wydarzeń z 1944 roku
We wrześniu 1944 roku w radziejowickim parku rozegrały się
dramatyczne wydarzenia, blisko
dwudziestu Polaków więzionych
w zameczku straciło życie. Mordu
dokonał oddział specjalny SS, wiosna 1944 roku ciała bezimiennych
ofiar ekshumowano i przeniesiono
w nieznane miejsce. Dziś wspominamy i oddajemy hołd tym, którzy
zginęli, ofiarom tragedii sprzed wielu lat. Na terenie pałacu znajduje się

kompozycja rzeźbiarskiej Gustawa
Zemły ,,Rozstrzelani”, która przypomina te wydarzenia, w zeszłym
roku została poświęcona przez
biskupa ordynariusza Andrzeja
Franciszka Dziubę. Dzięki książce
austriackiego
g p
pisarza Martina Pollacka „Śmierć w bunkrze” i relacji
naocznego świadka ekshumacji,
po siedemdziesięciu latach odkryto
tę straszną historię. Podczas kolejnej rocznicy w piątek 22.09 w pal-

cu odbył się koncert chopinowski
Janusza Olejniczaka. -Piątkowy
koncert był prawdziwym muzycznym spotkaniem, możliwym tylko
w miejscu, w którym publiczność
wraz z artystami tworzy jedną
wspólnotę, otwartą, dającą się
porwać muzyce i nie potrzebującą do tego scenariusza. Miejscu,
w którym teraźniejszość przeplata
się z przeszłością. Czyli tylko w Radziejowicach- mówi Agnieszka

Romańska z pałacu w Radziejowicach.

Gmina inwestuje w wodę
Zakończyła się rozbudowa stacji
uzdatniania wody w Krzach Dużych. Polegała na rozbudowie stacji
o jeden zbiornik i instalacji dodatkowych urządzeń.
– Dzięki temu gminę nie obsługuje już jeden zbiornik o pojemności 150 m3 a dwa – informuje Ewa
Pawlak z urzędu gminy w Radziejowicach.
Zwiększyło się wydobycie wody

z 45 m3/h do 100m3/h. Celem
tego zadania było zwiększenie ilości wydobywanej wody. Bywało, że
w okresach deficytowych, kiedy był
upał, wody brakowało.
– Teraz większa ilość wody możemy podać do sieci – podkreśla
Ewa Pawlak.
Z tej stacji można zasilić w wodę
mieszkańców całej gminy, bowiem
zainstalowane są spinki, w trakcie

awarii system przełącza na pobór
ze stacji w Krzach.
Gmina zamierza dalej inwestować w tym zakresie, poprzez rozbudowę ujęcia wody w Korytowie
oraz modernizację ujęcia wody
w Radziejowicach.
– Na inwestycję (rozbudowę
ujęcia) w Korytowie mamy już program funkcjonalno- użytkowy – dodaje Ewa Pawlak.

Dialog w Najmniejszym Muzeum Świata
Dr Halina Duczmal- Pacowska
95-letnia właścicielka Najmniejj
j
szego Muzeum Świata zaprasza
dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Kuklówce na dialog starszych
z młodszymi. Spotkania odbywają
się w każdą ostatnia środę miesiąca. – Są pasjonujące zarówno dla
dzieci jak i pani Haliny, bo każdy
może się czegoś nauczyć. Starsi
dzielą się wiedzą, doświadczeniem, młodsi swoją energią, wie-

dzą techniczną – mówi dyrektor
SP w Kuklówce Irena Skowrońska.
Po każdym dwugodzinnym spotkaniu młodzież udaje się na spacer
i zwiedzanie Warszawy. Zawsze
wybierany jest jeden obiekt. Odwiedzają uczelnie wyższe, dzieci brały
udział w lekcji języka chińskiego,
a w Łazienkach Królewskich czekają na nie już w najbliższym czasie
zajęcia z zakresu kultury i sztuki.
Dialog wyjazdowy prowadzony jest

wiosną i jesienią, zimą odbywa się
korespondencyjne.
p
yj
Właścicielka
Najmniejszego Muzeum Świata
zawsze jest gościem uroczystości
szkolnych i chętnie bierze w nich
udział. Dzieci także zwiedzają muzeum a w nim znajdują się materiały naukowe, zbiory geologiczne
ale też te przedstawiające pierwsze
loty w kosmos. – To materiały, które mogą posłużyć do opracowania
prac naukowych- podkreśla dyrek-

tor Irena Skowrońska. Tematy dialogu są bardzo interesujące dotyczą
między innymi wartościowania,
problemów młodzieży, jak sobie
z nimi radzić, jak żyć by innym było
z nami dobrze, jak zwracać uwagę
na potrzeby innych ludzi. Każdy od
każdego może się czegoś nauczyć.
Ze spotkań powstały już trzy kroniki
opisujące ich przebieg.
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Dzień Edukacji i Święto Seniora w naszej gminie Radziejowice

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

