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Pół wieku razem
Walentyna i Antoni Truszkowscy,
Zofia i Ryszard Leśniewscy, Janina
i Eugeniusz Nowowiejscy – dostojni jubilaci świętowali w piątek 8.12
w Radziejowicach 50. rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego.
Do Urzędu Gminy, gdzie odbyła
się część oficjalna przybyli razem
z rodzinami. To dla nich wyjątkowy
dzień. Jak mówią pięćdziesiąt lat
minęło bardzo szybko. Pan Antoni dla swojej małżonki Walentyny
napisał piosenkę, którą odśpiewał
podczas uroczystości, wiele w niej
ciepła i miłości – Tyś moją Walusią,
tyś moim skarbem, tyś moją bratnią duszą, jesteś ostoją całej rodziny – śpiewał pan Antoni. Wzruszył
małżonkę do łez.
– Moja Zosieńka jest niezastąpiona, bardzo miła, wyrozumiała,
pysznie gotuje – mówił tymczasem o swoje żonie, pan Ryszard

Leśniewski. W podobnym tonie
wypowiadał się pan Eugeniusz
o swojej Janinie, którą pokochał od
razu jak ją spotkał, czas narzeczeństwa trwał zaledwie dwa miesiące.
Wszystkich na uroczystości powi-

Radosnych, pełnych optymizmu, nadziei i wiary świąt
Bożego
g Narodzenia spędzonych
pę
y w ggronie bliskich osób
a w nowym 2018 roku spełnienia najskrytsszych
planów i marzeń życzą mieszkańcom Gminy
G
Radziejowice i gościom naszej Gm
miny:
Wójt Urszula Ciężka, Przewodniccząca
Rady Gminy Krystyna Skoneczzna
wraz z Radnymi, So
ołtysi,
pracownicy urzzędu
gminy i jedno
ostek
administracyyjnych.

Memoriał Tadeusza Kłucińskiego
Po raz kolejny sportowcy
Gminy Radziejowice uczcili pamięć zmarłego w 2009
roku Wójta Tadeusza Kłucińskiego. Rywalizowali na hali
sportowej cały dzień, imprezę
współorganizował nauczyciel
wychowania fizycznego a prywatnie siostrzeniec zmarłego
Wójta- Paweł Zieliński. Więcej
na stronie numer 7.

tała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Strzemieczna. Potem Wójt Urszula Ciężka przystąpiła
do części oficjalnej, uroczystość ta
jest wagi państwowej. – Cieszę się,
że dopisaliście w zdrowiu.
Trwacie Państwo razem po
dziś dzień, dbaliście o domowe
ognisko, spokój, troszczyliście się
o potomstwo, jesteście wzorem
dla pokoleń. Wasze wspólne życie
jest powodem do dumy dla nas
wszystkich – mówiła Wójt Radziejowic. W dowód uznania Pani Wójt
wręczyła jubilatom prezydenckie
medale i życzyła kolejnych lat
w zdrowiu, radości, wśród najbliższych,
y
abyście
y
sięę mogli
g cieszyć
y
kolejnymi rocznicami. Życzę Wam
brylantowej, szmaragdowej, żelaznej, kamiennej – dodała Urszula
Ciężka. Na koniec był tort, prezenty, kwiaty i dużo wzruszeń. Więcej
zdjęć na stronie numer 9.

Jasełka w Szkole Podstawowej w Korytowie
Społeczność Szkoły Podstawowejj w Korytowie
y
zaprosiła
p
na Jasełka. Świąteczne przedstawienie
odbyło się w myśl pięknych słów
„Kochajmy nie potępiajmy”. Dzieci

zwróciły uwagę na ważne problemy jak cierpienie. Nie zabrakło też
odniesień do rzeczywistości i elementów humorystycznych. Po Jasełkach Dyrektor Szkoły Małgorza-

agroturystyka

ta Kłopotowska złożyła wszystkim
życzenia i zaprosiła na scenę Wójt
ę ą oraz Starostęę PoUrszulęę Ciężką
wiatu Żyrardowskiego Wojciecha
Szustakiewicza. Pani Wójt życzyła
wszystkim
y
zdrowia, dzieciom bogatego Świętego Mikołaja, dorosłym jak najmniej stresu, Starosta
także był pod wrażeniem przedstawienia i złożył serdeczne życzenia.
Później już wszyscy dzielili się
opłatkiem i skorzystali z pysznego
poczęstunku. Fotorelacja na stronie
numer 12.

Seniorze nie daj się oszukać!
Oszuści wykorzystują wrażliwość i ufność seniorów, nie
mają skrupułów, by naciągać
ich na koszty i oferować buble.
W Radziejowicach odbyło się
spotkanie policjanta z seniorami o bezpieczeństwie. Więcej na stronie numer 5.

Pasowanie
pierwszoklasistów
Pierwszaki z Kuklówki są
już pełnoprawnymi uczniami,
w szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie. Do wydarzenia dzieci przygotowywały
się od dwóch miesięcy. –
W programie artystycznym
przygotowanym przez wychowawczynię Agnieszkę Dobrowolską uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności
wokalne i recytatorskie. Więcej
na stronie numer 5.
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Witam Państwa w kolejnym wydaniu gazety
,,Nasza gmina Radziejowice”. To bardzo pięk-

Pobudują drogę
do parku
Gmina Radziejowice wspólnie z Gminą Mszczonów pobudują trzy kilometry drogi do
powstającego parku rozrywki.
– Dostaliśmy dofinansowanie
w wysokości trzech milionów złotych do tej inwestycji
w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016- 2019 od wojewody
– mówi Wójt Urszula Ciężka. Jest też wstępna decyzja
o dotacji celowej w budżecie
Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie pięciu
milionów złotych. To odcinek Olszówka - Mszczonów
do drogi krajowej numer 50,
Sochaczew- Grójec. Inwestycja będzie realizowana
w przyszłym roku. Po stronie
Radziejowic jest to półtorakilometrowy szlak drogowy.
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ny czas, koniec roku, przed nami święta Bożego Narodzenia. Wszystkim udziela się piękno
tych świąt, przygotowania do nich, w Gminnym Centrum Kultury Powozownia odbył się
świąteczny kiermasz a biblioteka robi zbiórkę
dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach zorganizował wspólną Wigilię,
było bardzo uroczyście i wyjątkowo, przepiękne Jasełka w naszych szkołach i przedszkolach dają poczucie, że tuż, tuż za rogiem zbliża
się ten wyjątkowy czas. Szanowni Państwo
w naszej Gminie wiele się dzieje, procedury
związane z budową przedszkola ruszyły. Za

nami też wyjątkowy jubileusz par małżeńskich,
mieszkańcy będą mieli więcej godzin stomatologa w ramach NFZ, nasze monity jak się wydaje poskutkowały. W tym wydaniu też o zakończonym projekcie stowarzyszenia Filos,
Memoriale Tadeusza Kłucińskiego czy Turnieju
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego i sukcesach sportowych naszych uczniów.
Na koniec pozdrawiam Państwa świątecznie
życząc wszelkiej pomyślności na Boże Narodzenie i Nowy Rok,
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Więcej stomatologa w ramach NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia o 15 procent chciał
okroić kontrakt dla miejscowej stomatolog na świadczenie bezpłatnych usług dentystycznych dla mieszkańców
Gminy Radziejowice. Kontrakt to umowa na kolejnych
pięć lat. Zainteresowanie
stomatologiem jest bardzo
duże, nie każdego stać by
się leczyć w pr ywatnych gabinetach. Gmina zaprotestował pr zeciwko decyzji NFZ.
– Wysyłaliśmy pisma. Dla
nas, w Gminie rozwijającej
się, gdzie sprowadza się coraz to więcej mieszkańców,
gdzie w zeszłym roku wydano najwięcej pozwoleń na
budowę w całym powiecie
żyrardowskim to niesprawiedliwe – mówiła na jednej
z sesji Wójt Urszula Ciężka.
Niestety pier wsza odpowiedź
NFZ nie była pocieszająca.

Gmina nie dała za wygraną
co w konsekwencji opłaciło
się, kontrakt został zwiększony o 3 godziny tygodniowo więcej usługi – mówi
stomatolog Renata Sznajder.
Teraz dentysta jest dostępny
18 godzin tygodniowo, nie
jak to było kiedyś - 15 godzin. Niestety w całym kraju
kontakty są ograniczane, na
szczęście w Radziejowicach
udało się temu zaradzić dodaje Renata Sznajder. Do
tej por y średnio miesięcznie
z usługi bezpłatnej w gabinecie w Radziejowicach
kor zystało blisko 100 osób.
Na wizytę pacjent czekał do
tej por y tr zy miesiące. Gabinet istnieje 4 rok, spełnia
swoją rolę. War to dodać, że
mieszkańcy wsi Kr ze Duże
w ramach funduszu sołeckiego postanowili pr zeznaczyć
środki na profilaktykę stoma-

tologiczną dla dzieci. To niezwykle istotne by już w młodym wieku zadbać o zęby,
wtedy często już należy walczyć z próchnicą. Mar zenie
o pięknym i zdrowym uśmiechu należy wdrażać od dziecka, jak nie pomyślimy o tym
r ychło w czas to może być
za późno – podkreśla Renata
Sznajder.
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GOPS zorganizował Wigilię
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowicach zorganizował Wigilię. Zaproszenie dostali
mieszkańcy i współpracownicy

placówki. Było bardzo uroczyście,
w przygotowaniu tego spotkania
pomogli
p
g także uczniowie Zakładu
Poprawczego w Studzieńcu. Ży-

Filos jest na finiszu projektu
przeciwko przemocy
Stowarzyszenie Filos jest na
finiszu realizacji projektu przeciwko domowej przemocy. Projekt
to porady psychologa, mediacje i spotkania mające poprawić
stosunki najczęściej między małżonkami. – Na numer alarmowy
dzwoniło wielu młodych panów,
ze stażem małżeńskim 3,4 lata,
wobec których kobiety stosują
przemoc psychiczną – mówi Wiesława Radziwon. Kobiety skarżą
się głównie na przemoc fizyczną.
Przedstawiciele stowarzyszenia
działali na terenie Mazowsza,
wiele interwencji było na terenie
powiatów: grodziskiego i socha-

czewskiego.
Codziennie dzwoniło po kilkanaście osób, przeprowadzono
ponad 50 porad psychologicznych, były też mediacje. Filos
w Gąbie prowadzi dom dla ofiar
przemocy, teraz są tam dwie kobiety z dziećmi oraz czteroosobowa rodzina, której dom wskutek
opadów został zalany. – Małżeństwo zostało oszukane przez osobę, która sprzedała im dom w terenie bardzo podmokłym. Dramat
wyszedł na jaw teraz – podkreśla
Wiesława Radziwon. Projekt
przeciwko przemocy realizowany
był od połowy maja tego roku.

czenia złożył Proboszcz radziejowickiej parafii, Kierownik GOPS,
Wójt Radziejowic, Przewodnicząca Rady Gminy. Nie zabrakło

kolęd i pysznych, świątecznych
dań. Spotkanie odbyło się w piątek
15.12 w Gminnym Centrum Kultury Powozownia.

Z uczniami na wycieczce
w Wilanowie
We wtorkowy ranek klasa 5b
wraz z wychowawczyniami Sylwią
Włodarczyk i Małgorzatą Boczkowską wyruszyła do Pałacu Wilanowie.
Dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczniowie
mają okazję uczestniczyć w darmowych lekcjach w tym wspaniałym obiekcie. To był nasz już trzeci
wyjazd w tym roku kalendarzowym

do Pałacu króla Jana IIII Sobieskiego. Tym razem uczestniczyliśmy
w lekcji kaligrafii i rzeźbieniu. Kaligrafia - zapomniana sztuka pisania
wzbudziła wśród uczniów najwięcej
zachwytów i podziwu. Uczniowie
wspaniale z wielkim entuzjazmem
pisali wiecznym piórami – mówi nauczycielka Sylwia Włodarczyk.
SW
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Wieczór poezji pamięci tych którzy odeszli
Wojciech Młynarski, Zbigniew
Wodecki, Wanda Chotomska,
Anna Szałapak – ten rok to z nimi
nasze pożegnanie. Dlatego też
drugi wieczór poezji w korytowskiej szkole poświęcony był artystom, którzy odeszli w 2017 roku.
Dzieci śpiewały, recytowały piękne utwory. Pierwsza część poświęcona była wierszom Wandy
Chotomskiej. – Wspominając ją
możemy zauważyć, że była osobą, która znakomicie łączyła podwójną rolę pisarki literatury dla
dzieci, w ten sposób, że jej teksty
bawiły i uczyły dzieci, a jednocześnie sprawiały radość dorosłym
– mówią organizatorki spotkania
Mirosława Osiadacz i Monika Tomaszewska-Wrzosek.
Piątkowy wieczór rozpoczął
wiersz pt. „Łyżka” w wykonaniu

Oliwii Rowińskiej i Michała Sadowskiego, później już na scenie
pojawili się Agata Jasińska i Filip
Mróz. Wykonali wiersz pt. „Kornik i mól”. Nie zabrakło słynnej
„Pszczółki Mai”, którą zaśpiewali
Gabrysia Barej i Magda Rudnik.
Następnie na scenie pojawili się –
Rafał Rdes i Gabrysia Mróz, Filip
Białek a piękny utwór „ Nie ma jak
u mamy” Wojciecha Młynarskiego
wykonały Kasia Szczepanik i Zuzia Barej, zaś „Dzień dobry, panie
Andersenie” – Amelia Wrocławska i Maksymilian Kuran. Wieczór
podzielony był na dwie części,
druga to twórczość Wojciecha
Młynarskiego. – Twórczość tego
autora jest nie do podrobienia.
Trudną, czasami pozbawioną sensu rzeczywistość opisywał lekko
i dowcipnie. Mistrz puenty, pisał

dla największych. Jego teksty
nuciła cała Polska, od „Jesteśmy
na wczasach” aż po „Kocham
Cię życie!”. Nic co wyszło spod
pióra Wojciecha Młynarskiego
nie traci ze swojej aktualności, to
wiersze poza czasem. Powiedział
, że „Piosenka to jest taki drobny
twór, który może sprowokować
do myślenia, ale nigdy nie może
go zastąpić” – przypominały organizatorki wieczoru. Na scenie
pojawili się Patrycja Rudnik, Magdalena Rokwisz i Maja Stefanowska z utworem „Odkryjemy miłość nieznaną” z repertuaru Alicji
Majewskiej. Kolejni uczestnicy to
Iga Budziło, Olga Głowińska oraz
Marcel Glizia.
Zaprezentowali
się w utworze „Walc Embaras”
z repertuaru Ireny Santor i Zbigniewa Wodeckiego. Następną

uczestniczką drugiej części wieczoru była Natalia Melon która
wykonała utwór „Ogrzej mnie”
Michała Bajora. Później już Iga
Głowińska i Ania Płuzińską wykonałyy utwór p
pt. „Kocham cięę życie
y
„ Edyty Geppert. Piosenkę „Żyj
kolorowo” Ewy Bem zaprezentowali Natalia Kaliszewska, Ola Matyjas i Mikołaj Glizia, „Jesteśmy
na wczasach” Patrycja Rudnik,
Magdalena Rokwisz i Maja Stefanowska. Na scenie pojawiły się
też Zuzanna Płaza i Martyna Budziło, Zuzanna Ambroziak zaprezentowała utwór „Nie opuszczaj
mnie” Michała Bajora. Wieczór
był nastrojowy i wyjątkowy a publiczność zachwycona. Na koniec
wszyscy wspomnieli Annę Szałapak.

Prace Wiktorii Rypkowskiej na wystawie w Puszczy Mariańskiej
Wiktoria Rypkowska z Gminy
Radziejowice, uczennica Liceum
Ogólnokształcącego w Puszczy
Mariańskiej jest jedną z autorek
wystawy malarskiej, jaką oglądać
można w Galerii U Nas w Puszczy Mariańskiej. Wiktoria szkoli
się GCK Powozownia pod okiem
Hanny Gancarczyk. Prace licealistek inspirowane były ,,Weselem”

Wyspiańskiego, wernisaż odbył
się 26.11. Oprócz prac Wiktorii
można oglądać dzieła autorstwa
Weroniki Bucznej i Weroniki Sucheckiej. W ciągu sześciu tygodni
dziewczęta namalowały dziewięć
obrazów.
Wiktoria Rypkowska jest autorką trzech prac, na
pierwszej namalowała dwie chaty
i Chochoły, na drugiej wesele, na

trzecim obrazie umieściła Jaśka
pędzącego na koniu przez las.
Wśród zaproszonych na wystawę gości była też malarka Hanna
Gancarczyk, która zachwyciła się
wszystkimi pracami, według niej
dzieła Wiktorii są dojrzałe, lekkie,
kompozycyjnie bardzo dobre, podobnie jak i innych licealistek.
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Oszuści wykorzystują wrażliwość seniorów
Oszuści wykorzystują wrażliwość i ufność seniorów, nie
mają skrupułów, by naciągać
ich na koszty i oferować buble.
W Radziejowicach odbyło się
spotkanie policjanta z seniorami
o bezpieczeństwie. Oszuści stosują różne metody, by wyłudzić
pieniądze od osób starszych.
– Interweniowałem w zeszłym
i w tym roku, seniorzy są naciągani na umowy na niby tańszy
prąd – mówi Sławomir Klucznik
dzielnicowy z Radziejowic. – Należy czytać informacje zamieszczone drobnym drukiem, nigdy
nie można podpisywać umów
szybko i bez zastanowienia –
dodaje policjant. Bywały też takie przypadki, że osoby starsze

były naciągane przez telefon,
na przykład oszust podawał się
za pracownika telekomunikacji
i oferował tańszy abonament
telefoniczny, to był pretekst do
rozmowy a przy słuchawce nie
było pracownika telekomunikacji
tylko oszust – przyznaje Sławomir Klucznik.
Bardzo często seniorzy są zapraszani na prezentacje, gdzie
oferuje się im garnki za kilka tysięcy złotych jednak na wolnym
rynku kosztują kilkaset złotych.
Nie można także skusić się na
zakupy ratalne, bo procenty
mogą stanowić pułapkę – mówi
funkcjonariusz. – Jedna pani kupiła materac za 1 tys. złotych,
niemal drugie tyle kosztowały ją

procenty od zakupu ratalnego.
Policjant instruował: -Należy
pamiętać o tym, że każdy zakup
w ciągu 14 dni możemy zwrócić
bez podania przyczyny. Nigdy
nie należy podawać swoich danych bo istnieje ryzyko, że ktoś
weźmie na naszą osobę pożyczkę. Zagrożeniem są tak zwane
szybkie pożyczki, przy minimum formalności, lepiej z takich
zrezygnować, bo pułapek jest
wiele. Bywają oszuści, którzy
puszczają sygnał telefoniczny na
nasz numer, my z nieuwagi możemy oddzwonić i się okazuje,
że łączymy się z dalekim krajem
i ponosimy za to wysokie koszty,
należy sprawdzać numery dzwoniących telefonów i nie oddzwa-

niać bezmyślnie. Na spotkanie
z policjantem przyszło ponad 30
osób, wiele z nich osobiście spotkało się z podobnymi sytuacjami. W dyskusji wzięła też udział
Monika Karpiniuk z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
która podkreśliła, że pracownicy
placówki przez nią kierowanej
nigdy nie dzwonią do mieszkańców z prośbą, żeby ci udostępnili
im swoje dane.

Pasowanie pierwszoklasistów
Pierwszaki z Kuklówki są
już pełnoprawnymi uczniami,
w szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie. Do wydarzenia
dzieci przygotowywały się od
dwóch miesięcy. – W programie
artystycznym
przygotowanym

przez wychowawczynię Agnieszkę Dobrowolską uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności
wokalne i recytatorskie. Wykazali
się wiedzą dotyczącą Ojczyzny
i znajomością zasad zachowywania się w klasie i w szkole,

a także bezpiecznego poruszania
się po drodze – mówi Dyrektor
placówki Irena Skowrońska. Po
wprowadzeniu sztandaru szkoły
i odśpiewaniu hymnu państwowego i szkolnego 16 uczniów
klasy pierwszej złożyło ślubowa-

ło. Uczniowie otrzymali dyplomy,
legitymacje szkolne i upominki
ale też mnóstwo życzeń, by czas
spędzony w szkole był wyjątkowy, pełen edukacyjnych wrażeń
i przyjaźni. Uroczystość zakończył poczęstunek.

Ignacy Gocan przygotował wyjątkową lekcję
W radziejowickiej podstawówce, dawnym gimnazjum
odbywają się wykłady o przeszczepach, które przygotował
uczeń - Ignacy Gocan. Chłopiec
sam wiele przeszedł, jest bardzo
dzielny, stał się ambasadorem
sprawy. Zachęca do podpisania
deklaracji woli, jaką każdy z nas
może złożyć, by po śmierci być
dawcą. – Jesteśmy poruszeni jego postawą i mądrością
– mówi nauczycielka Grażyna
Haude. Po prezentacji Ignacy
rozdał ankiety, każdy miał czas

na zastanowienie, ewentualnie
podjęcie decyzji. Zwykle jest to
odpowiedź tak albo nie wiem. –
Każdy z nas może nagle zginąć
i każdy może być osobą potrzebującą pomocy, dlatego warto
się zastanowić za życia, jaka
jest nasza decyzja. Ta niezwykła lekcja przygotowana przez
doświadczonego przez życie
chłopca, ma szczególne znaczenie dla wszystkich. Ignacy
pokazuje jak okrutne jest ludzkie
cierpienie.
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VIII Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich z terenu LGD „Ziemia
Chełmońskiego”

W sobotę 9 grudnia, na terenie
Hali Sportowej w Radziejowicach
odbył się VIII Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich z terenu
LGD „Ziemia Chełmońskiego”.
Tradycyjnie o godzinie 9.00 Wójt
Gminy Radziejowice – Urszula
Ciężka oficjalnie otworzyła Turniej, życząc wszystkim uczestnikom dobrej zabawy i udanych
rozgrywek. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn, które
zostały podzielone na trzy grupy.
Grupa pierwsza w składzie: RiO,
Józefina 2017, KS Zboiska 1 rozegrała 3 mecze. W wyniku, których
najlepsza okazała się drużyna
z Józefiny. Z grupy drugiej, w której grały drużyny: TUR Jaktorów,
Ryzykanci Radziejowice, KS Zboiska 2, do półfinału awansował
zespół Ryzykanci Radziejowice.
Trzecia grupa grająca w składzie:
Mostva Sp. z o.o., Wolne Elektrony, ArcziBallot, Książenice, rozegrała sześć meczy. Po zaciętej
rywalizacji z pierwszej pozycji do
półfinałów awansowała drużyna ArcziBallot, a drugie miejsce

zapewniające również awans do
półfinałów wywalczyła drużyna
Wolne Elektrony. Rozgrywki były
prowadzone na zasadzie „każdy
z każdym” w grupach. Mecze
sędziowane były przez Sędziego
Głównego - Pawła Zielińskiego
– nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej
w Radziejowicach oraz Sędziów
pomocniczych – Damiana Kacprzaka oraz Michała Gmurka.
Po grupowych meczach zostały
wręczone pamiątkowe medale,
dyplomy oraz piłki. Organizatorzy
rozlosowali wśród zawodników
upominki mikołajkowe. W trakcie Turnieju Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziejowicach Pani Monika
Karpiniuk koordynowała akcję
z zakresu profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Uczestnicy otrzymali jednorazowe alkotesty.
Końcowa klasyfikacja rozgrywek wyglądała następująco:
I miejsce – ArcziBallot,
II miejsce – Ryzykanci Radzie-

jowice,
III miejsce – Wolne Elektrony,
IV miejsce – Józefina 2017.
Honorów wręczenia nagród
i pucharów zwycięzcom Turnieju dokonała Prezes Lokalnej Grupy Działania „Ziemia
Chełmońskiego”
Magdalena
Podsiadły, Sekretarz Gminy Radziejowice Wioletta Micewicz,
Dyrektor Gminnego Centrum
Oświaty w Radziejowicach Beata
Kalina oraz Sędzia Główny – Paweł Zieliński.
Pomimo, iż zacięta rywalizacja trwała do późnych godzin
wieczornych wszyscy uczestnicy wyszli z Turnieju zadowoleni,
z pozytywną energią oraz pełnymi
brzuchami, o które zadbał Hotel
„Artis Loft Hotel” w Radziejowicach - Parcel przygotowując
pyszne ciepłe dania i słodkie

przekąski. Natomiast firma Bakoma z Elżbietowa serwowała
w trakcie całego Turnieju zdrowe jogurty. Wszystkim uczestnikom i osobom, które włączyły
się w organizację tegorocznego
Turnieju serdecznie dziękujemy
za propagowanie zdrowego stylu
życia i zasad fair play. Jednocześnie zachęcamy do podnoszenia
formy fizycznej i wzięcia udziału
w przyszłorocznych rozgrywkach.
W.M. Foto W.K.
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Uwaga ewakuacja - ćwiczenia
Próbna ewakuacja odbyła się
w radziejowickim Urzędzie Gminy.
Pracownicy, mieszkańcy i petenci
brali udział w ćwiczeniach. Akcja
podzielona była na kilka części,
pierwsza z nich to bezpieczne wyprowadzenie ludzi z budynku na
parking przed obiekt. Następnie

już pojawili się na miejscu strażacy, których Sekretarz poinformowała o pożarze do jakiego miało
dojść przed kilkoma minutami,
powiedziała też ,że jedna osoba
najprawdopodobniej jest jeszcze
w budynku i potrzebuje pomocy.
Podczas tych ćwiczeń została

przeprowadzona próbna akcja
ratunkowa związana z symulacją
gaszenia pożaru oraz udzieleniem
pomocy osobie poszkodowanej.
W związku z zadymieniem, funkcjonariusze straży pożarnej musieli użyć aparatów ochrony dróg
oddechowych. Po zakończeniu

ćwiczeń strażacy z OSP Radziejowice wywietrzyli budynek oraz
zapoznali się z rozmieszczeniem
pozostałych pomieszczeń – informuje Justyna Klimaszewska
z Urzędu Gminy w Radziejowicach.

Szósty Memoriał Tadeusza Kłucińskiego
Impreza sportowa, rozgrywki
piłki nożnej to uczczenie pamięci
nieżyjącego Wójta. Impreza odbyła się w sobotę 25.11 w Radziejowicach. – To był spokojny,
porządny człowiek, Wójt dialogu
i współpracy – mówi Wójt Radziejowic Urszula Ciężka, która
współpracowała z nim przez
wiele lat. – Uczyłam się od niego
i na jego błędach – dodaje. – To
był poczciwy człowiek można
powiedzieć, że mój sąsiad, znaliśmy się od lat i współpracowaliśmy – podkreślał tymczasem
Starosta Wojciech Szustakiewicz.
Jednym z najważniejszych dzieł
ówczesnego Wójta była budowa
hali sportowej i gimnazjum. Na
tej hali w sobotę spotkało się 12
drużyn. Po długiej i zaciętej rywalizacji wygrał Szamburski Team,
drugie miejsce zajęli sportowcy
z Radziejowic, trzecie grupa sportowa Bobery. Wśród zaproszonych gości byli między innymi:

siostra byłego Wójta Wanda Zielińska z mężem Henrykiem, córka
Iwona Kłucińska, organizatorem
memoriału był Paweł Zieliński,
nauczyciel wychowania fizycznego oraz Gmina Radziejowice.
– To była świetna zabawa, Wójt
był wspaniałym człowiekiem,
konsultował z nami sportowcami,
nauczycielami projekt budowy
hali sportowej. Prywatnie konsolidował rodzinę, bardzo o nas
dbał – mówi Paweł Zieliński, nauczyciel wychowania fizycznego
w radziejowickiej podstawówce
i siostrzeniec Wójta. Tadeusza
Kłucińskiego wspominali też Radni, byli samorządowcy jak były
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego i jego przyjaciel Euzebiusz
Sowa. Wójt zawsze starał się
jednoczyć ludzi, dążył do porozumienia, zgody, był pełen szacunku dla innych. – Dziękuję za to,
że pamiętacie Państwo o moim
tacie, wspominacie go i organizu-

jecie to spotkanie – mówi córka
Iwona Kłucińska, która wręczyła
nagrody i puchary najlepszym.
Tadeusz Kłuciński zmarł 27 listopada 2009 roku, miał 63 lata.
Spoczywa na cmentarzu w Kuklówce. Tadeusz Kłuciński przez
dwie kadencje pełnił funkcję Wójta Gminy Radziejowice, wcześniej
był Sekretarzem UG. W 2010 roku

zamierzał odejść na emeryturę
i poświęcić się rodzinie. Niestety
nieoczekiwanie po uroczystości
wręczenia
ę
nagród
g
Człowiek Ziemi
Żyrardowskiej Tadeusz Kłuciński
zasłabł i niestety zły stan zdrowia
skończył się tragicznie. Prywatnie
uwielbiał spędzać czas ze swoją
wnuczką Karoliną, w wolnych
chwilach malował.

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 najbliższy
czas? – Chcielibyśmy być najlepsi na najbliższych zawodach po-

wiatowych i międzypowiatowych.
Marzymy też by awansować do
udziału w igrzyskach mazowieckich – podkreśla Paweł Zieliński.
Do tej pory w gimnazjum funk-

cjonowały klasy sportowe, po
wprowadzeniu reformy najprawdopodobniej pozostanie ten profil,
a sportową będzie klasa 4.
Fot. archiwum drużyny
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Projekt z Kuźnią Inicjatyw
Radziejowicka podstawówka
po raz drugi odpowiedziała na
zaproszenie Jakuba Kamińskiego
ze stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw. W zeszłym roku w ramach
projektu w szkole (wówczas
gimnazjum) udało się zorganizować warsztaty dla samorządu
uczniowskiego oraz imprezę kulinarną- master chef. – Warsztaty
pobudziły społeczność szkolną
do działania i jeszcze lepiej się
nam ze sobą współpracowało – mówi nauczycielka Wioletta
Czuba. W tym roku szkoła po
raz kolejny odpowiedziała na zaproszenie Jakuba Kamińskiego
i wzięła udział w projekcie razem
z kolejnymi trzema placówkami
z Mszczonowa, Bartnik i Puszczy Mariańskiej. W jego ramach
młodzi ludzie poznają atrakcje
małej Ojczyzny, w poniedziałek

odbył się finał w Radziejowicach.
W jego ramach na młodych ludzi
czekała gra terenowa, najpierw
jednak należało przygotować
ciekawą trasę, co było proste bo
w Radziejowicach atrakcji turystycznych nie brakuje. Z radziejowickiej szkoły udział w queście
wzięło osiem osób. Opracowany
został szlak zabawy i zwiedzania
z 13 zaznaczonymi punktami,
w każdym punkcie czekało zadanie do wykonania. Młodzi ludzie
rozpoczęli od podpowiedzi, jaka
znajdowała się w ukryciu w szkole, przy sylwetce patrona. Po jej
znalezieniu należało rozwiązać
zagadkę matematyczną. Tam
znajdowała się wskazówka gdzie
iść dalej. Młodzi ludzie odwiedzili Kościół, byli w pobliżu Urzędu
Gminy, w parku, który świętuje
jubileusz, w Gminnym Centrum

Kultury, na koniec znaleźli się
w radziejowickim pałacu, gdzie
zwiedzili największą kolekcję dzieł
Józefa Chełmońskiego oraz z pozbieranych puzzli ułożyli hasło:
Radziejowice Gmina nie tylko na
weekend! W pałacu na uczestni-

ków czekał wspólny obiad. Młodzież miała okazję podzielić się
wrażeniami, wcześniej finał odbył
się w Mszczonowie, gdzie przez
wiele godzin uczestnicy questu
odkrywali uroki miasta.

Kiermasz świąteczny w Radziejowicach
Pyszne pierogi, ciasta, choinkowe dekoracje ale też rękodzieło
– to wszystko czekało w niedzielę

3.11 na mieszkańców w Radziejowicach przy Gminnym Centrum
Kultury Powozownia. Swoje stoiska wystawiły szkoły ale też Sołectwo Zboiska znane z pysznej
kuchni i pielęgnowania tradycji.
Była także Biblioteka która proponowała włączenie się w szczytną
akcję pomocy dla Domu Pomocy Społecznej w miejscowości
Tartak Brzózki. W GCK odbywa-

ły się warsztaty dla dzieci, było
plastycznie i interesująco razem
z Katarzyną Koncą. Na scenie po

16. wystąpili aktorzy z świątecznym przedstawieniem.

Jubileusz parku w Radziejowicach
Park w Radziejowicach ma
200 lat. To miejsce kojarzone
z wybitnymi postaciami, park grał
Soplicowo w powojennej ekranizacji „Pana Tadeusza”. Park dziś
pełen jest pomników przyrody,
to miejsce spotkań, koncertów,
chętnie wybierane do projektów
telewizyjnych, tutaj znajduje się
też galeria rzeźb. Kiedyś uliczkami
przechadzał się Józef Chełmoński, czerpał inspiracje i powstawały dzieła sztuki. – To miejsce
dla wszystkich, dbamy o to, żeby
ludzie dobrze się tu czuli, spacerowali, spędzali miło czas – mówi
dr Zenon Butkiewicz zastępca

Dyrektora Domu Pracy Twórczej
w Radziejowicach. Na park należy
spojrzeć z punktu widzenia historii, jego obecny kształt w dużej
mierze zawdzięczamy dawnemu
właścicielowi Radziejowic Józefowi Wawrzyńcowi Krasińskiemu.
To on przebudował obiekty, założył wielki park, zaplanował cieki
wodne. Jego pomysł wdrożył
w życie pułkownik wojsk francuskich Aleksander d’Alphonce de
Saint Omer, który park zaprojektował. Park powstał w stylu angielskim. Przez lata był miejscem
wypoczynku rodziny Krasińskich,
tutaj bawiła się ówczesna elita

intelektualna i artystyczna. Park
doczekał się publikacji, książka
została oficjalnie zaprezentowana
15 grudnia podczas wieczoru artystycznego. Tego dnia odbyło się
wręczenie nagród w konkursach
plastycznym i fotograficznym pt.
„Cztery pory roku w Radziejowicach”. Poziom konkursu był bardzo wysoki, wpłynęło nań blisko
sto prac. Młodzi ludzie wykazali
się wyobraźnią, inwencją ale też
zaproponowali ciekawe techniki
wykonania swych dzieł. Każdy artysta osobiście podpisał się pod
swoim obrazem a te można oglądać na wystawie w Kuźni. W kon-

kursie wzięli udział młodzi ludzie
ze szkół, w dwóch kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe
i młodzież w wieku gimnazjalnym.
Podczas wieczoru artystycznego
rozświetlona została po renowacji
„Arka” Józefa Wilkonia.

www.radziejowice.pl
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Projekt przedszkola gotowy
W ostatnich dniach listopada
do Urzędu Gminy Radziejowice
trafił projekt nowego przedszkola. W Starostwie Powiatowym
y
w Żyrardowie złożone zostały
dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.
Na wiosnę przyszłego roku ma
ruszyć budowa. Przedszkole
będzie jednopiętrowe, powstanie na działce w pobliżu dzisiejszego budynku gimnazjum, przy
ulicy Kubickiego, naprzeciwko
starej placówki. Wejście do
przedszkola będzie w południowej części budynku, z holem
połączona zostanie szatnia dla
200 dzieci. Hol ma stanowić
główną komunikację wewnętrzną budynku. Z tej części ma być
bezpośredni dostęp do poszczególnych części. W przedszkolu zaprojektowanych zostało

osiem sal dydaktycznych. Przy
każdej powstanie zespół sanitarny czyli toalety wyposażone
w brodziki i umywalki dla dzieci. Sale będą miały połączenie
z magazynami, gdzie znajdą
się pomoce naukowe. W części
administracyjnej
przedszkola
znajdzie się sala integracji sensorycznej wyposażona w kolorowe materace, worki do
siedzenia, zabawki oraz basen
z kolorowymi kuleczkami. Dodatkowo zaprojektowana została sala wielofunkcyjna w której
będą się odbywać różne uroczystość i wystawy. Przedszkole
projektowane jest na 8 oddziałów po maksymalnie 25 dzieci,
czyli placówka będzie mogła
przyjąć 200 maluchów. Pokój
nauczycieli przygotowany został
dla 12 nauczycieli. W części ku-

chennej przewiduje się miejsce
dla 5 pracowników. W przedszkolu bardzo ważna będzie
kuchnia, która ma się znaleźć
w północno - wschodniej części. Zaplecze kuchenne zawiera
magazyny przeznaczone na produkty suche i napoje, chłodnie
gdzie będą dwie szafy mroźnochłodnicze oraz zamrażalka do
magazynowania produktów wymagających niskiej temperatury.
Z kuchni prowadzi bezpośredni
dostęp do pomieszczenia wyda-

walni, obok będą pomieszczenia
do mycia i składowania wózków
oraz zmywalnia. W rejonie bloku kuchennego zaprojektowano
pomieszczenia
przeznaczone
do cateringu, bowiem placówka
będzie prowadziła działalność
cateringową. Całość obiektu
zostanie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
będzie miejsce parkingowe,
bezkolizyjne wejście, toaleta dla
osób niepełnosprawnych.

Jubileusz Par małżeńskich - fotorelacja
Uroczystość była niezwykła, do
Urzędu Gminy przybyły trzy pary,
które od pół wieku są w związku
małżeńskim. Obecne były także
rodziny, Wójt Gminy wręczyła
jubilatom prezydenckie medale,
małżonkowie przyjęli serdeczne
życzenia.
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Jasełka w Korytowie

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

