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Radziejowice

wydarzenia lokalne  kultura
Marszałek Mazowsza Adam
Struzik i Wójt Radziejowic Urszula
Ciężka podpisali umowę o dofinansowanie budowy drogi, jest to
odcinek w granicach Gminy Radziejowice blisko jeden kilometr
dwieście metrów, relacji Olszówka
– Mszczonów. Gmina Radziejowice
otrzymała 5 mln złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego,
kolejne 3 mln złotych z budżetu
państwa. Droga będzie wysokiej
klasy, to jedna z najpiękniejszych
dróg w naszej gminie, myślę, że
pójdziemy za ciosem – mówiła
wójt Urszula Ciężka. Droga będzie ze ścieżkami rowerowymi,
zostanie oświetlona, dodatkowo
zmodernizowany zostanie most.

Mam nadzieję, że miejscowości
takie jak Słabomierz i Krzyżówka
nie będą się źle kojarzyły z wysypiskiem a z nową inwestycją parkiem rozrywki i infrastrukturą, jaka



sport 

powstanie – mówiła podczas spotkania Wójt Radziejowic. Budowa
parku rozrywki w sąsiedniej gminie
Mszczonów współgra z kierunkiem
rozwoju Gminy Radziejowice, która stawia na turystykę i rekreację.
Koszt wykonania inwestycji to ponad 12 mln złotych. Droga w granicach Gminy Radziejowice jest
częścią dużego, blisko trzykilometrowego odcinka. Całość inwestycji
to koszt ponad 22 mln złotych, dwie
Gminy w sumie z dotacji otrzymały
ponad 16 mln złotych.

Teresa Jaworska odeszła na emeryturę
¾ życia w Urzędzie Gminy
Radziejowice, pierwszy budżet
w granicach 3 mln złotych, ostatni
na 2018 rok to już 47 mln złotych.
Finansami na przestrzeni tych lat
kierowała Teresa Jaworska, Skarbnik Gminy, tak jak wielkość budżetu i samorządność bardzo się
zmieniła. Teresa Jaworska po 41
latach pracy, w tym 31 w Urzędzie
Gminy Radziejowice 15 stycznia
przeszła na emeryturę. Decyzją
radnych funkcję Skarbnika przejęła
Anna Mrozik, wyłoniona z konkursie
w grudniu zeszłego roku. Nawet nie
wiem kiedy to zleciało, czas biegnie
bardzo szybko. Pewnie będzie mi
urzędu brakować. Teraz zamierzam
poświęcić się trzem wnuczkom:
Ali, Julii i Oli– mówi Teresa Jaworska. Podczas sesji na której radni
odwołali i powołali nową Skarbnik

wzruszenie zabierało głos. Zostawiam Gminę z bardzo małym zadłużeniem i pokaźnym rachunkiem
bankowym, jest bezpiecznie, życzę
by Gmina nadal się rozwijała– mówiła Teresa Jaworska. Pani Teresa
współpracowała z wieloma radami
i Wójtami między innymi z Wojciechem Szustakiewiczem, Anną Majchrzak, Tadeuszem Kłucińskim, Kazimierzem Drążkiewiczem, Urszulą
Ciężką. Swoją zawodową pracę
rozpoczęła 41 lat temu w przedsiębiorstwie przemysłu chłodniczego
w Warszawie, później była zatrudniona w spółdzielni kółek rolniczych
z siedzibą w Kuklówce, następnie
w Urzędzie Gminy Radziejowice,
gdzie przez 3 miesiące była inspektorem, później kierownikiem
referatu, od 1990 roku Skarbnikiem
Gminy. Chcę trochę odpocząć,

kiedy nabyłam prawa emerytalne,
ppostanowiłam z nich skorzystać–
y
mówi była już Skarbnik. Życzymy
Pani zdrowia i wielu radośni na
emeryturze, odpoczynku i zwiedzania– mówiły Wójt Urszula Ciężka
i Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Skoneczna. Teresa Jaworska
mówi, że praca dawała jej dużo satysfakcji, była wymagająca, bo ciągle zmieniały się przepisy i wiązała
się ze stresem.
Nowa Skarbnik powołana jednogłośnie na sesji– Anna Mrozik,
jest mieszkanką Korytowa, skończyła wyższe studnia kierunkowe
w zakresie księgowości, od zawsze
pracuje zgodnie z wykształceniem.
Ostatnio zajmowała stanowiska samodzielnej księgowej, od grudnia
pracuje w Urzędzie Gminy Radziejowice.

agroturystyka
Inwestycyjny budżet został
przyjęty
Pod koniec zeszłego roku
w Gminie Radziejowice odbyła
się sesja budżetowa, stosunkiem
głosów 10 – za, 2 – przeciw
i przy 1 – wstrzymującym się,
radni Gminy przyjęli plan finansów na 2018 rok. Plan finansowy
zakłada dochody w wysokości
ponad 38 mln złotych, wydatki na ponad 47 mln złotych, na
inwestycje Gmina przeznaczy
ponad 20 mln złotych. W budżecie zapisanych zostało 36 zadań
inwestycyjnych, w 2017 roku
Gmina realizowała 62 – mówiła na sesji Wójt Urszula Ciężka.
Więcej na stronie numer 2.

Zmiany w programie przyjęte
Gminy opracowują gminne
programy rewitalizacji, w lutym
został przyjęty radziejowicki
dokument. Na sesji 27.12 radni
podjęli uchwałę o wprowadzeniu drobnych poprawek zgodnie
z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego by znaleźć się na
liście wojewódzkich programów
rewitalizacji. Zmiany są kosmetyczne, dotyczą nazewnictwa,
czy określenia kwot zadań wpisanych do projektu lub opatrzenie ich działania miękkimi, czyli
edukacją. Realizujemy projekt
rewitalizacji, odbyły się konsultację społeczne, mieszkańcy
zgłaszali swoje uwagi co do obszaru lub sposobu jego wyznaczania – mówi Sekretarz Gminy
Wioletta Micewicz. Program ma
być furtką by móc realizować
lokalną strategię rozwoju, pozyskiwać pieniądze na inwestycje.
Więcej na stronie numer 5.
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu gazety
,,Nasza gmina Radziejowice”.
Przekazujemy w Państwa ręce kolejne wydanie naszego biuletynu. W Gminie wiele się
dzieje, inwestujemy, budujemy przedszkole
w Korytowie, pracujemy nad przedszkolem
w Radziejowicach. W planach zakup nowego
auta dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytowie, budżet jest proinwestycyjny. Jestem już
po dorocznym spotkaniu ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce, przed nami
kolejne w Radziejowicach i Korytowie. Radni
podjęli uchwałę która jest zapoczątkowaniem

dużej inwestycji w Kuklówce, budowy strażnicy
z remizą. W tym wydaniu także o projektach jakie realizujemy w szkołach, by poprawiać jakość
pracy nauczycieli i nauki dzieci, ale też o feriach
w naszej Gminie i zmianach w stowarzyszeniu
seniorów Dyliżans a także wiele jeszcze innych
ciekawych informacji.
Zapraszam do lektury,
serdecznie pozdrawiam
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Aktywna Tablica
Gmina Radziejowice w ramach
realizacji Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie Technologii
Informacyjno-Komunikacyjnych
– „Aktywna tablica” otrzymała
wsparcie finansowe z budżetu
państwa na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej.
Dofinansowanie zostało przyznane w formie dotacji celowej
o łącznej wysokości 14 000,00
zł (słownie: czternaście tysięcy
zł. 00/100). Udzielona dotacja
stanowi 80% kosztów realizacji
zadania. Wkład własny gminy Radziejowice wyniósł 3 500,00 zł.
( słownie: trzy tysiące pięćset zł
00/100), co stanowi 20%. W ra-

mach zadania zakupiono dwa interaktywne monitory dotykowe
o przekątnej ekranu 65”. Nowoczesny sprzęt umożliwi dzieciom
rozwijanie własnych umiejętności oraz przygotuje młodzież
do życia w społeczeństwie informacyjnym. Poprzez zdobyte doświadczenia, uczniowie poznają
jakie możliwości niesie ze sobą
nowa technologia. Wykorzystanie w procesie dydaktycznym
nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z ich zdefiniowanymi
potrzebami, podniesie kompetencje uczniów i nauczycieli poprzez
nabycie umiejętności wykorzystywania nowych technologii. Poszerzy wiedzę o możliwościach
urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ

na rozwój poznawczy i społeczny
uczniów, a także ich nauczycieli.
Zakupiony sprzęt umożliwi zastosowanie interaktywnych metod
pracy na zajęciach edukacyjnych
z różnych przedmiotów, a tym
samym wspomoże proces kształcenia uczniów. W interaktywne
monitory wyposażono dwie sale
lekcyjne jedną na potrzeby dzieci
młodszych a drugą dla uczniów
klas IV-VIII. W ramach Programu
,,Aktywna tablica” szkoła przeprowadzi szereg zadań, których
realizacja doprowadzi do osiągnięcia celów szczegółowych
programu, którymi m.in. są rozwijanie kompetencji cyfrowych,
społecznych i twórczych, w tym
umiejętności pracy zespołowej
oraz rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości zarówno

uczniów, jak i nauczycieli. Dla
prawidłowego
funkcjonowania
programu szkoła wyznaczyła
szkolnego e – koordynatora, tj.
nauczyciela którego zadaniem są
koordynacja działań w zakresie
stosowania narzędzi TIK w szkole
oraz powołanie nauczycielskich
zespołów samokształceniowych,
które wesprą dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy
szkoły z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Inwestycyjny budżet został przyjęty
27.12 w Gminie Radziejowice odbyła się sesja budżetowa,
stosunkiem głosów 10 – za, 2
– przeciw i przy 1 – wstrzymującym się, radni Gminy przyjęli plan
finansów na 2018 rok. Plan finansowy zakłada dochody w wysokości ponad 38 mln złotych,
wydatki na ponad 47 mln złotych,
na inwestycje Gmina przeznaczy

STOPKA REDAKCYJNA
Biuletyn „Nasza gmina Radziejowice” redaguje Zespół.
Publikacja na zlecenie Urzędu
Gminy Radziejowice,
Kontakt telefoniczny:
518 740 182
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów, zastrzega
sobie możliwość ich skracania
i redagowania.

ponad 20 mln złotych. W budżecie zapisanych zostało 36 zadań
inwestycyjnych, w 2017 roku
Gmina realizowała 62 – mówiła
na sesji Wójt Urszula Ciężka. Deficyt wyniesie ponad 9 mln złotych.
Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się między innymi:
budowa przedszkola w Radziejowicach, kontynuacja rozbudowy
szkoły w Korytowie, przebudowa
i rozbudowa ujęcia wody w Korytowie, budowa tłoczni ścieków
sanitarnych wraz z przebudową
fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych, modernizacja
alei Lipowej, budowa drogi do
parku rozrywki, zakup auta strażackiego dla OSP Korytów, bu-

dowa boiska sportowego w Radziejowicach, modernizacje ulic,
dróg w poszczególnych wsiach,
budowa oświetlenia ulicznego,
realizowany będzie także fundusz
sołecki. Dużą pozycją budżetową
jest pomoc społeczna, na program „Rodzina 500 plus” wydatkowane jest już ponad 5 mln złotych. Wydatki na oświatę wyniosą
ponad 17 mln złotych. Zadłużenie
na koniec 2018 roku ma sięgać

32 procent. Zależy nam na tym
by rozwijać Gminę, lepsza infrastruktura powoduje, że chętnie
przeprowadzają się do nas ludzie,
tym samym partycypują w kosztach utrzymania Gminy – mówi
Wójt Urszula Ciężka.
Ważny jest wspólny cel i zgoda
– dodaje Przewodnicząca Rady
Gminy Krystyna Skoneczna.
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Doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt
i aparaturę medyczną
Szkoły prowadzone przez Gminę Radziejowice uzupełniły wyposażenie gabinetów profilaktyki
zdrowotnejj i p
pomocyy p
przedlekarskiej. Środki na sfinansowanie
zakupu nowego wyposażenia zostały przyznane po złożeniu wniosku do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie dotacji celowej
przeznaczonej na wyposażenie
gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w sprzęt i aparaturę medyczną,
w związku z ustawą z dnia 15
września 2017 r. o szczególnych
rozwiązaniach zapewniających
poprawę jakości i dostępności
świadczeń opieki zdrowotnej.
Zakupiony sprzęt stanowi uzupełnienie braków w gabinetach
profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej bogato wyposażonych w 2016 r.. Czterem
gminnym placówkom przyznano
wówczas łącznie 20 000 zł. ze
środków rezerwy części oświa-

towej subwencji ogólnej. Szkoły zakupiły wtedy m.in.: wagi
lekarskie ze wzrostomierzem,
tablice do badania ostrości wzroku, termometry, kozetki, stoliki,
a przede wszystkim apteczki
pierwszej pomocy i przenośne
torby pierwszej pomocy z wyposażeniem, które opiekunowie
mogą zabierać ze sobą podczas
wycieczek szkolnych. W grudniu
2017 r. w ramach pozyskanych
środków z dotacji celowej, zakupiono nowy sprzęt na łączną kwotę 7 486,56 zł., który otrzymały
dwie szkoły podstawowe z terenu
Gminy Radziejowice. Dla Szkoły
Podstawowej im. Władysława
Rdzanowskiego w Radziejowicach oraz Szkoły Podstawowej
w Korytowie A zakupiono m.in.
parawan, biurko i szafkę kartotekową, ciśnieniomierz, stetoskop,
apteczki pierwszej pomocy oraz
zestaw do fluoryzacji (szczotecz-

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Łącząc się w bólu z Teresą Czaplarską, Jej Rodziną i Bliskimi
składamy wyrazy szczerego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci Taty

Ś. P.

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

„Życie przemija, jednak pamięć
o kochanej osobie pozostaje na zawsze..”
Pani Sołtys Wsi Nowe Budy Barbarze Kupińskiej składamy wyrazy
współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Taty

Ś. P.

Edwarda Grędy
Rada Sołecka i Radny Wsi Nowe Budy,
Wójt Gminy Radziejowice z Pracownikami Urzędu Gminy
Radziejowice

ki i kubeczki jednorazowe, żel).
Wyposażone gabinety wykorzystywane są przez pielęgniarki
szkolne w zakresie prowadzenia
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Pielęgniarki
skierowane przez NFZ do pracy
w placówkach oświatowych realizują profilaktyczną opiekę nad
uczniami m.in. poprzez:
1.wykonywanie testów przesiewowych u uczniów zgodnie
z obowiązującym programem
i procedurami, i kierowanie
postępowaniem po przesiewowym w stosunku do uczniów
z dodatnimi wynikami testów,
2.przygotowanie uczniów do badań bilansowych lekarskich,
3.udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, nagłych zachorowaniach
i w wypadkach i urazach,
4.przeprowadzenie grupowej profilaktyki stomatologicznej (flu-

oryzacja),
5.przeprowadzanie
wywiadów
środowiskowych,
6.realizowanie programów profilaktycznych,
7.ocenianie stanu sanitarno-higienicznego i bezpieczeństwa
w placówce nauczania i wychowania oraz warunków nauczania w szkole,
8.prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów,
9.prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i przyjętymi zasadami.

Będzie boisko przy Gimnazjum
Tuż przy GOPS i Gimnazjum
w Radziejowicach ma powstać
teren do odpoczynku i boisko
sportowe. Inwestycje nie są tanie
dlatego w zeszłym roku samorząd
złożył wniosek o dofinansowanie
zagospodarowania terenu rekreacyjnego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W tym roku Gmina chce
złożyć wniosek o dofinansowanie
budowy boiska sportowego za
Gimnazjum. W ramach rekreacji
planowany jest zakup zewnętrznych szachów, urządzenie siłowni
plenerowej z zakupem wyposażenia takiego jak między innymi:
wioślarz, orbitrek, mają się też
pojawić leżaki. Miejsce podzielone zostanie na dwie części, tę
do odpoczynku i aktywnego spędzania czasu. Chcemy by mogły
korzystać zarówno osoby starsze

jak i młodzież – podkreśla Elwira
Wójcicka z UG Radziejowice.
Całość projektu to koszt blisko
360 tys. złotych, wnioskowane
dofinansowanie to około 228
tys. złotych. Gmina to zadanie
(teren rekreacyjny) chce zrealizować w tym roku. Boisko które
planowane jest przy Gimnazjum
posłużyłoby także drużynom
sportowym oraz młodym ludziom
z Uczniowskiego Klubu Sportowego, jaki działa przy radziejowickiej placówce. Boisko pozwoliłoby na uprawianie 5 dyscyplin
sportu ale też przy nim ma się
pojawić zaplecze, czyli budynek
szatniowo – sanitarny o wymiarach 10/13. Gmina czeka teraz
na program Ministerstwa Sportu,
który byłby dedykowany wsparciu realizacji takich pomysłów.
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Ferie z Gminnym Centrum Kultury Powozownia
Grupa 26 dzieci skorzystała
z zajęć podczas ferii oferowanych
przez Gminne Centrum Kultury
Powozownia w Radziejowicach.

Dzieci brały udział w warsztatach
artystyczno – animacyjnych prowadzonych przez Katarzynę Koncę. W dniach 15,16,19 stycznia
zaproponowane zostało mini kino,
dzieci oglądały bajki.
22 stycznia do Gminnego Centrum Kultury przyjechał teatr, młodzież na spektakl zaprosiła także
swoje babcie i dziadków z okazji
ich święta. 26 stycznia odbyła

się wycieczka do Teatru Roma.
Tydzień zajęć od jednej osoby
kosztował 20 złotych, wycieczka
do teatru 45 złotych, zaś spektakl na miejscu i mini kino – te
rozrywki były bezpłatne. fot. GCK
Powozownia

Biblioteka z wielkim sercem
Paczki zebrane przez biblioteki
powiatu żyrardowskiego trafiły do
pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej w miejscowości Tartak Brzózki. Paczki zostały dostarczone w przedświąteczny czwartek. Akcja to pomysł placówki

z Radziejowic. Jej Kierownik Barbara Draniak podczas spotkania
z pracownikami bibliotek powiatu
żyrardowskiego wyszła z propozycją by pomóc potrzebującym.
Pomysł wszystkim bardzo się
spodobał. Pani Barbara zapro-

ponowała, by obdarowano przewlekle chorych z DPS, który od
lat funkcjonuje na terenie Gminy
Radziejowice. Wieść się rozniosła
i czytelnicy także chętnie przynosili dary. Wcześniej Barbara
Draniak skonsultowała potrzeby
z Dyrektorem DPS, Danielem
Borowskim. Przez miesiąc czasu
akcja prowadzona była w 5 bibliotekach. Po czym dary zostały
zebrane, paczki pojechały do DPS
– u z biblioteki w Radziejowicach,
z Puszczy Mariańskiej i Mszczonowa oraz z żyrardowskich placówek. To pierwsza tego typu zbiórka ale nie ostatnia – podkreśla jej

organizatorka. W sumie udało się
zebrać bardzo dużo materiałów
edukacyjnych, plastycznych do
terapii, kosmetyki zarówno damskie jak i męskie. Było wiele par
rękawic, skarpet, to wszystko co
na pewno się przyda i sprawi ludziom radość.

Jasełka w wykonaniu uczniów
Szkoła Podstawowa w Radziejowicach wierna tradycji wystawiła jasełka.

Przedstawienie wyreżyserowały Elżbieta Olborska, Sylwia Król
i Beata Jedynak oraz muzycznie
je oprawił Jacek Zielonka. Jasełka wystawione zostały przed
świąteczną przerwą, zbliżyły do
atmosfery Bożego Narodzenia.
Przedstawieniu
towarzyszyły
współczesne elementy i przesłanie przypominające wartości
świąt Bożego Narodzenia. Jasełka każdego roku w zabieganiu

przedświątecznym przypominają o istocie tego wyjątkowego
czasu, rodzinnych spotkaniach,

miłości, wrażliwości na potrzeby
drugiego człowieka.
fot. SP Radziejowice
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Zmiany w programie przyjęte
Gminy opracowują gminne programy rewitalizacji, w lutym został przyjęty radziejowicki dokument. Na sesji 27.12 radni podjęli
uchwałę o wprowadzeniu drobnych poprawek zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego by
znaleźć się na liście wojewódzkich programów rewitalizacji.
Zmiany są kosmetyczne, dotyczą
nazewnictwa, czy określenia kwot
zadań wpisanych do projektu lub
opatrzenie ich działaniami miękkimi, czyli edukacją. Realizujemy
projekt rewitalizacji, odbyły się

konsultację społeczne, mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi co do
obszaru lub sposobu jego wyznaczania – mówi Sekretarz Gminy
Wioletta Micewicz. Program ma
być furtką by móc realizować lokalną strategię rozwoju, pozyskiwać pieniądze na inwestycje.
W programie wpisane zostały zadania z różnych dziedzin
między innymi edukacji, sportu,
turystyki, integracji, transportu,
zasobów użyteczności publicznej,
ochrony środowiska, bezpieczeństwa. Wśród nich już realizowane
inwestycje jak rozbudowa szkoły

w Korytowie czy budowa przedszkola w Radziejowicach.
W projekcie znalazły się takie
zadania jak między innymi modernizacja alei Lipowej, projekt
modernizacji drogi powiatowej,
ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę ścieżek
rowerowych. Dokument ma być
spójny z oczekiwaniami mieszkańców aby samorząd mógł się
ubiegać o dotacje musi być zgodny z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego, dlatego też radni
nanieśli nań zmiany. W programie
znalazły się też działania eduka-

WOŚP w Radziejowicach
10,5 tys. złotych – tyle udało
się zebrać w Gminie Radziejowice
podczas 26 finału Wielkiejj Orkiep
stry Świątecznej Pomocy. Mroźny dzień nieco krzyżował plany
ale nie zawiedli ani Biblioteka
ani Gminne Centrum Kultury ale
przede wszystkim wolontariusze
i strażacy. Placówki gminne na
finał przygotowały wiele atrakcji. Największym powodzeniem
wśród dzieci cieszyły się prze-

j
jażdżki
samochodem strażackim.
Świetne animacje, bańki „mrożone”, grochówka „strażacka” i żurek „sołecki” bardzo wszystkim
smakował– informuje Barbara
Draniak z biblioteki w Radziejowicach. Na scenie wystąpił także
zespół „Cztery kiery”. Na koniec
była integracja z kiełbaskami przy
ognisku. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych strażaków i Sołectwa Zboiska oraz

pracowników Gminnego Centrum
Kultury, instruktorki zumby - podkreśla Barbara Draniak. Wolontariusze zbierali pieniądze w całej
Gminie, dzięki ich wytrwałości
do sztabu trafiło ponad 10 tys.
złotych, to dar od mieszkańców
Gminy dla dzieci, które potrzebują
pomocy.
fot. Biblioteka Publiczna
w Radziejowicach.

cyjne jak te dotyczące informacji
o szkodliwości azbestu. Gmina
w tym roku będzie się ubiegała o dotację
ję z Wojewódzkiego
j
g
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na utylizację
wyrobów zawierających azbest.
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Global wesprze budowę drogi do parku
Gmina Radziejowice podpisała porozumienie z firmą Global
City Holdings, w ramach którego
inwestor parku rozrywki dołoży
środki do budowy drogi prowadzącej do parku. Radni Rady
Gminy Radziejowice podczas
ostatniej sesji 2.02 podjęli decyzję w tej sprawie i wprowadzili
zmiany do budżetu. Dochody
budżetu zwiększą się o kwotę
dotacji 4 mln 200 tys. złotych,
plan dochodów wynosi ogółem

42 mln złotych, dochody bieżące
kształtują się teraz na poziomie 30
mln złotych, majątkowe wzrosną
o ponad 4 mln złotych do kwoty
12 mln złotych – informowała
podczas sesji Przewodnicząca
Rady Gminy, Krystyna Skoneczna. Porozumienie między Gminą
Radziejowice a Global City Holdings zostało zawarte w styczniu
tego roku. Droga jest strategiczną
inwestycją, musi zostać wykonana w tym roku zgodnie z termina-

mi rozliczeń dotacji z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego.
Szlak drogi przebiega w granicach Mszczonowa i Radziejowic,
1778 m po stronie Mszczonowa
i 1100 m w granicach Gminy Radziejowice. To będzie strategiczna
g prowadzącego
p
ą g do Suntago
g
droga
Wodny Świat, w którym pierwsi
goście mają pojawić się w 2019
roku. Realizacja inwestycji jest
zaawansowana. Na terenie budowy wyłoniły się kolejne elementy

parku wodnego. W ciągu ośmiu
miesięcy 2017 roku udało się
przygotować 70% fundamentów
i zakończyć budowę płyt dennych dwóch największych basenów. Plany na ten rok są jeszcze
większe. Za nami już budowa
pierwszej części stropu, a do
kwietnia zamknięte zostaną prace
związane z budową stropów do
poziomu – mówi Piotr Wojtaszek,
odpowiedzialny za komunikację
z mediami.

Zmiany w planie pod strażnicę
Każde zebranie strażackie
w Kuklówce rozpoczyna się
stwierdzeniem, że potrzeba porządnej, nowej remizy. Miejsca,
w którym strażacy mogliby się
spotykać i integrować. Teraz mają
do dyspozycji niewielki budynek,
właściwie pozbawiony wygód.
Powstanie strażnicy to po pierwsze konieczność wprowadzenia
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Radziejowice.
2.02 radni Gminy w głosowaniu podjęli stosowną uchwałę dotyczącą terenu fragmentu
Kuklówki Zarzecznej. To obszar
gdzie znajduje się straż, od ulicy
Jaktorowskiej, w jego granicach
znajduje się też cmentarz. Granica

terenu objętego planem wyznaczona jest południowo – wschodnią granicą drogi wojewódzkiej.
Obszar będzie przeznaczony pod
zabudowę usługową, obsługę
komunikacyjną, to ponad 37 hektarów gruntów. By Gmina mogła
tam inwestować musi stać się
właścicielem gruntów należących
teraz do straży.
W tym roku na dokumentację dotyczącą budowy świetlicy
wiejskiej ze strażnicą w budżecie
samorządu lokalnego zapisana
została kwota 50 tys. złotych.
Gmina zamierza ubiegać się o dotację na budowę, konieczność powstania strażnicy wpisana została
do programu rewitalizacji. OSP
Kuklówka liczy około 35 druhów

i druhen. To aktywna jednostka,
często wzywana do pomocy przy
wypadkach na krajowej 8 czy drodze z Radziejowic do Grodziska

Mazowieckiego. Strażacy chętnie
współpracują ze szkołami, organizują dla dzieci warsztaty o bezpieczeństwie.

Kwazar chce inwestować w Gminie Radziejowice
Gmina Radziejowice podpisała
list intencyjny z przedstawicielami firmy Kwazar dotyczący wzajemnej współpracy. Firma chce
inwestować w miejscowości
Radziejowice Parcel przy trasie
nr 8, w paśmie przyspieszonej
aktywności gospodarczej. Działka
należy teraz do jednego z udzia-

łowców Kwazaru. Jest to blisko
4.5 hektara gruntów. Tam, przedsiębiorstwo chce wznieść budynek w którym będą biura, część
produkcyjna i usługowa. Gmina
Radziejowice ma stać się główną
siedzibą firmy. Kwazar deklaruje
zatrudnienie od 150 do 170 osób,
w pierwszej kolejności mieszkań-

ców Gminy Radziejowice, jeśli
będą mieli odpowiednie kwalifikacje. Gmina deklaruje wolę
współpracy w zakresie stworzenia dogodnych warunków inwestycji, deklaruje podjęcie uchwały
dotyczącej zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
które będą zgodne z istniejącym

studium – mówiła podczas sesji 2.02 Wójt Urszula Ciężka. To
jest jeden z terenów które warto
wykorzystać pod inwestycje –
podkreślał radny, Stanisław Młynarczyk.

www.radziejowice.pl

7

Zabawa karnawałowa połączona z jubileuszem
Społeczność Kuklówki, uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice
wzięli udział w balu karnawałowym, jaki odbył się w sobotę 3.02
w ich placówce. Bal połączony
był z przypadającym w tym roku
jubileuszem stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Dzieci przebrały się stroje historyczne,
było przedstawienie w wykonaniu
najmłodszych. Rodzice stanęli na
wysokości zadania i przygotowali
pyszny poczęstunek – mówi Dyrektor szkoły, Irena Skowrońska.
Nie obyło się bez konkursów
z nagrodami, każdy otrzymał
niespodziankę. Bal rozpoczął się
o godzinie10, zakończył o 14.
Fot. SP w Kuklówce

Nowy samochód dla OSP Korytów
Strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w tym roku doczekają
się nowego samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych.
Plany te jak się wydaje zostaną
zrealizowane, w budżecie jest
zagwarantowana kwota 250 tys.
złotych na ten cel. Nowy samochód to koszt dużo wyższy, bo
900 tys. złotych– mówi Justyna
Klimaszewska z Urzędu Gminy
w Radziejowicach. Teraz Gmina w imieniu strażaków wystąpi
o dofinansowanie do Wojewódzj
kiego Funduszu Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz do
Narodowego
g Funduszu Ochronyy
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Krajowego Systemu Ratownictwa
Gaśniczego oraz do Marszałka
Województwa Mazowieckiego.
Jak jest dofinansowanie Gminy

tym łatwiej o dotację z zewnątrz–
podkreśla Justyna Klimaszewska
z Urzędu w Radziejowicach. Strażacy z Korytowa od lat pracują
w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. W zeszłym roku
mieli 53 wyjazdów, jednostka
liczy 51 ochotników. Korytów położony jest blisko drogi krajowej
nr 50 i trasy katowickiej, gdzie
dochodzi do wielu wypadków.
Samochód jak wszystko pójdzie
zgodnie z planem ma się pojawić
w OSP Korytów pod koniec 2018.
W tym roku Gmina na cele trzech
ochotniczych straży pożarnych
przeznaczy w sumie 500 tys. złotych.
W 2017 nowe auto przybyło
jednostce z Radziejowic, ochotnicy z Kuklówki czekają na nową
siedzibę, jaka ma zastąpić nie-

wielki budynek, który nie spełnia
oczekiwań. W planach budowa
świetlicy wiejskiej ze strażnicą.
W tym roku przeznaczamy 50 tys.
złotych na przygotowanie projektu – dodaje Justyna Klimaszew-

Program ochrony środowiska przyjęty
Były konsultacje i dyskusja na
sesji, radni Gminy Radziejowice
przyjęli program ochrony środowiska na najbliższe lata. To dokument strategiczny, zakłada cele
i działania samorządu w kwestii
poprawy jakości środowiska
naturalnego. W programie zapisaliśmy kilka zadań z zakresu
ochrony powietrza, termomodernizację budynków użyteczności
publicznej, modernizację dróg,
budowę oświetlenia ulicznego
i ograniczenie zanieczyszczeń
środowiska, poprzez między
innymi modernizację kotłowni

przydomowych – mówi Hanna
Kaniewska z Urzędu Gminy w Radziejowicach. Gmina w tym roku
chce się ubiegać o dotacje z Wojjewódzkiego
g Funduszu Ochronyy
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na modernizację kotłowni domowych. Teraz zamierza zapytać
mieszkańców czy są zainteresowani, z nakazami podatkowymi
trafią do nich ankiety. W programie zaplanowano też budowę
kanalizacji, inwestycja w tym
roku będzie prowadzona między
innymi w Korytowie. W planach
też budowa stacji uzdatniania

wody oraz usuwanie wyrobów
zawierających azbest. W projekcie też rekultywacja wysypiska
w Słabomierzu. W tym roku jak
mówi Hanna Kaniewska planowane jest formowanie bryły, budowa
muru oporowego, przebudowa
dróg wewnętrznych i rozbudowa
systemu drenażowego. Program
zakłada też działania edukacyjne
dla mieszkańców i prowadzenie
prawidłowej gospodarki odpadami. Program uchwalony został do
2020 roku z perspektywą przedłużenia na lata 2021 – 2024.

ska. Strażacy mogą liczyć także
na wsparcie lokalnych Sołectw,
w ramach funduszu sołeckiego
na 2018 rok.
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Podsumowanie i zmiana trenera w klubie
Bartosz Pszczółkowski został
trenerem drużyny Błękitni Korytów, zastąpił Jarosława Kopcia.
Klub jest po walnym zebraniu,
nastąpiły zmiany w zarządzie,
Prezes jest ten sam– Piotr Rowiński, na stanowisko jego zastępcy
powołany został Michał Olech,
Skarbnikiem jest Tomasz Kołosowski. Przed Błękitnymi nowy
sezon, trenują, w marcu pierwszy
mecz z KS Raszyn. Zeszły rok był

bardzo zróżnicowany, pierwsze
półrocze było korzystne dla drużyny seniorów, drugie dla drużyn
dziecięcych– mówi Prezes Piotr
Rowiński. Drużyna seniorów wywalczyła historyczny awans do
ligi okręgowej, drużyny dziecięce
(Orliki i Młodziki) awansowały do
wyższych lig w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
W klubie jest duża rotacja,
najmłodszy zawodnik urodził się

w 2013 roku, najstarszy w 1972.
Sportowcy trenują systematycznie na hali w Korytowie i Radziejowicach oraz na boisku w Korytowie. Teraz w Błękitnych jest ponad
stu zawodników. Klub ma stałego
sponsora, który wspiera wszelkie
działania, dokłada też Gmina, budżet tego roku, wsparcie samorządu ma być na poziomie 2017
i wyniesie 64 tys. złotych.
fot. KS Błękitni Korytów

W czerwcu przedszkole ma być gotowe

Pierwsza kondygnacja wyszła
z gruntu, widać mury i ścianki działowe, nowe przedszkole
w Korytowie nabiera kształtów.
Ekipa musi się uwijać, bo całość
ma być gotowa do końca czerwca
tego roku. Dzieci rozpoczną naukę

w nowym obiekcie we wrześniu.
Wszyscy mówią, że jest to rozbudowa, my natomiast jesteśmy
przekonani, że powstaje nowe
przedszkole na jakie czekaliśmy
od długich lat– mówi Dyrektor
szkoły w Korytowie Małgorzata

Kłopotowska. Statystyki wskazują, że zwiększa się liczba dzieci
a w Korytowie i Korytowie A żyje
znaczna część mieszkańców
Gminy Radziejowice. Na zebraniu
szkolnym powiadomiłam rodziców, że w czerwcu będzie potrzeba rąk do pracy, by przenieść
pomoce naukowe, zagospodarować sale, będzie co robić– dodaje
Dyrektor podstawówki. Budynek
jaki powstaje zostanie połączony
holem ze starą szkołą.
W sumie w nowym obiekcie
pojawią się 4 sale przedszkolne i 1 sala terapii sensorycznej.
Niezwykle ważna pracownia bo
około 10 procent uczniów wymaga terapii. Teraz w szkole jest
prowizoryczna sala, w której trudno ćwiczyć i zmieścić wszystkie
potrzebne do rehabilitacji sprzęty.
W szkole uczy się 215 dzieci,
w przyszłym roku z klasami 7 i 8

może ich być 250. Teraz są 3 oddziały przedszkolne, w przyszłym
roku planowane jest uruchomienie 4. W nowym budynku swoje
miejsce znajdzie 100 dzieci, to
znacznie poprawi pracę szkoły, tam też być może pojawi się
pokój nauczycielski. O nowym
przedszkolu w Korytowie mowa
była od dawna, były pomysły by
je utworzyć w domu nauczyciela
przy szkole, później w 2003 roku
przedszkole zostało rozwiązane,
była tylko zerówka, w 2006 roku
pojawiło się ponownie.
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Kanalizacja do przodu
Ponad 46 kilometrów sieci
kanalizacyjnej powstało w Gminie Radziejowice w ramach zrealizowanego unijnego projektu.
Kanalizacja pojawiła się przede
wszystkim w miejscach o dużym
zagęszczeniu ludności, jak: Korytów, Korytów A, Tartak Brzózki,
Radziejowice. Gminie przybywa

mieszkańców i wielu wnosi chęć
podłączenia się do sieci. Nie jest
to łatwe, bo w przypadku dofinansowania tego zadania ważna jest
liczba osób na 1 kilometr, musi
być przynajmniej 120 – podkreśla Ewa Pawlak z Urzędu Gminy
w Radziejowicach. Do Urzędu
zgłosili się mieszkańcy miejsco-

wości: Chroboty, Radziejowice
Parcel i Słabomierz z wnioskiem
o podłączenie do kanalizacji. Gmina zamierza występować o dotację na tę inwestycję. Tymczasem
w tym roku samorząd prowadzi
prace projektowe dla Korytowa
i Korytowa A, to projekt grupowy,
w którym bierze udział 40 miesz-

kańców.
Najprawdopodobniej
kanalizacja będzie realizowana
w tym i przyszłym roku. W ramach dostępnej infrastruktury
technicznej w zeszłym roku udało się wykonać 15 przyłączy dla
45 osób w miejscowości
j
Tartak
Brzózki. Średni koszt podłączenia
do kanalizacji to 4,5 tys. złotych.

Kolędowanie w Kuklówce
Rozśpiewana
podstawówka
z Kuklówce w której powstały
już dwa zespoły muzyczne i jeden instrumentalny zaprosiła na
4 Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W tym roku konkurs
był dwudniowy, w zeszłym trzydniowy, trzeciego dnia wystąpili
sami laureaci dla babć i dziadków
z okazji ich święta. Tym razem
pierwszy dzień poświęcony była
najmłodszym z trzech gminnych
szkół: w Korytowie, Kuklówce
i Radziejowicach, klas 0-3, drugi
uczniom klas starszych: 4-7. Było
bardzo świątecznie, przy pięknej
dekoracji, w miłym towarzystwie
ale także można było zaobserwować wysoki poziom artystyczny– mówi Dyrektor szkoły w Kuklówce Irena Skowrońska. Młodzi

ludzie prezentowali zarówno znane wszystkim kolędy, jak chociażby „Lulajże Jezuniu” czy „Cicha
noc” jak i dużą popularnością cieszył się utwór „Gore gwiazda Jezusowi”. Mieliśmy tremę ale taką
pozytywną, cieszymy się każdym
występem– mówią utalentowane
siostry, Oliwia i Natalia Wójcickie.
Wszystkim udzielił się muzyczny
klimat i powstał pomysł utworzenia gminnego chóru dziecięcego,
który mogłaby prowadzić Krystyna Majksner. Jury nie miało
łatwego zadania. W konsekwencji
1 miejsce trafiło do Oliwii Wójcickiej, 2 do Mai Stefanowskiej,
wyróżnienie otrzymała Karolina
Truszkowska. W kategorii zespołów: 1 miejsce zajęły Wiolinki, 2
zespół Rudolf, 3 zespół Skowron-

ki. W kategorii dzieci młodszych
1 miejsce trafiło do Adasia Kucharskiego, 2 do Antoniny Białobrzeskiej, 3 do Dagmary Kąckiej,

w kategorii zespołów 1 miejsce
zajął zespół z Radziejowic, 2
z Kuklówki, 3 z Korytowa.

Podsumowanie roku u druhów z Kuklówki
To ma być decydujący czas,
kiedy po latach pojawi się projekt nowej strażnicy ze świetlicą
wiejską w Kuklówce. To temat jaki
podczas zebrań strażackich wraca od lat, budynek z 1969 roku
jest w złym stanie, nie posiada
pełnych wygód trudno się w nim
integrować i pracować druhom
ochotnikom. Spotkanie podsumowujące 2017 rok odbyło się w sobotę 10.02. 2017 rok był dla nas
dobry, mieliśmy w sumie 17 wyjazdów, zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane zakupy. Niestety
strażacy byli też świadkami trzech
wypadków w których były ofiary
śmiertelne. Między innymi był to
pożar altanki w sąsiedniej Gminie
Jaktorów, kiedy to zginął mężczyzna – przypomina Naczelnik,
Marcin Sadowski. Strażacy 14

razy wyjeżdżali do miejscowych
zagrożeń. Teraz jednostka liczy
w sumie 34 strażaków i strażaczek. Na koncie roku sprawozdawczego w strażackiej kasie
było ponad 81 tys. złotych, to
pieniądze które mogą się w każdej chwili przydać – przyznaje
Prezes Stefan Zduńczyk. W tym
roku planowany jest zakup umundurowania, jednostka zamierza
pozyskać z KRSG 8 tys. złotych.
Strażacy podczas spotkania
wnioskowali o budowę strażnicy.
Gmina przeznaczyła 50 tys. złotych na projekt, w połowie lutego
mamy spotkanie z projektantem,
który określi jak budynek ma
wyglądać. Będą to propozycje –
mówiła Wójt Radziejowic, Urszula
Ciężka. Zaznaczyła ,że wcześniej
strażacy muszą podjąć decyzję

o wydzieleniu gruntu pod budowę i przekazaniu go we władanie
Gminy, by ta mogła inwestować.
Strażnica ze świetlicą ma spełniać
funkcje zarówno dla straży jak
i społeczności lokalnej. Mają być
w niej cztery boksy garażowe,
kuchnia, pomieszczenie na agregaty, sprzęt, mundury, świetlica,
sala na 150 osób, szatnie, toalety.
Wokoło należy zaprojektować także infrastrukturę towarzyszącą.
Budynek w którym dziś mieści
się straż należał kiedyś do kółka
rolniczego. Jak wszystko dobrze

pójdzie to w przyszłym roku może
się rozpocząć budowa. Inwestycja w zależności od potrzeb będzie realizowana albo w jednym
roku bądź dwóch latach. Pierwszy krok do jej rozpoczęcia podjęli radni podczas ostatniej sesji,
uchwalili miejscowy plan zagospodarowania dla tego terenu.
Teraz uchwała radnych znajduje
się w biurze prawnym wojewody.
Potrzeba dwóch miesięcy na zakończenie tych formalności – mówiła Wójt Radziejowic.
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Radni negatywnie zaopiniowali projekt zmiany studium

Radni Radziejowic negatywnie
zaopiniowali projekt zmiany stu-

dium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy Grodzisk Mazowiecki.
Przyjrzeliśmy się dokumentowi
i znaleźliśmy na nim możliwą inwestycję w postaci linii 400kV,
wrysowaną na mapie– mówiła
podczas sesji Wójt Urszula Ciężka. Nie wiem czy jest to pomyłka,
czy nie– dodała. Nie chcemy takich inwestycji na naszym terenie
ani w sąsiedztwie Gminy Radziejowice, oddziałują niekorzystnie
na środowisko oraz mają negatywny wpływ na mieszkańców
i są sprzeczne naszym planom
rozwoju– podkreśliła Urszula
Ciężka. Radni wyrazili podobne
opinie i zaopiniowali dostarczony
dokument negatywnie. Z infor-

macji jaka dotarła do Urzędu już
po sesji okazało się, że grodziscy
urzędnicy jak tłumaczą przekazali
Radziejowicom nie ten dokument
i zaistniała pomyłka– mówi Monika Soból, odpowiedzialna za planowanie przestrzenne w Gminie
Radziejowice. Jak dodaje, celem
proponowanych zmian jest umożliwienie rozwoju obszaru aktywności gospodarczej, usługowej
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, projekt dotyczy zmiany
przeznaczenia terenów miejscowości Natolin.

Zmiana warty u seniorów
Klub seniora Dyliżans po raz
kolejny zmienia kierownictwo.
Tym razem Zbigniewa Nowakowskiego zastąpiła Ewa Stępień.

Chcę kontynuować działalność
klubu, integrację, wyjazdy. Chcę,
żeby wszyscy się w nim dobrze
czuli – mówi nowa Prezes, Ewa
Stępień. Zbigniew Nowakowski
zrezygnował z członkostwa w Dyliżansie. To już kolejna zmiana
warty w ostatnim niemal sześcioleciu, tyle istnieje bowiem klub.
Pierwszą jego Prezes była Kaja
Tatar, znana w Radziejowicach
literatka. Klub to bardzo ciekawa
inicjatywa, powstał z pomysłu
seniorów i byłej Dyrektor GCK
Powozownia Wioletty Micewicz.
Chcieliśmy
zagospodarować
czas seniorom, podobne klubyy funkcjonują
j
ją z p
powodzeniem
w Żyrardowie, Mszczonowie czy

Puszczy Mariańskiej – mówiła
podczas inauguracji ówczesna
Dyrektor placówki. Już pierwsze
spotkanie przyniosło spore zainteresowanie seniorów, którzy
integrują się do dziś. Wspólnie
świętują, organizują grille, bale,
imprezy andrzejkowe, wycieczki.
To grupa która cieszy się sympatią lokalnej społeczności. Seniorzy spotykają się cyklicznie.
Podkreślają, że klub daje im dużo
radości, zwiedzają, spędzają czas
aktywnie, są grupą przyjaciół.
Dyliżans liczy 30 członków w tym
zaledwie 5 panów. Klub może
liczyć na wsparcie samorządu
lokalnego, który dofinansowuje
przedsięwzięcia.

Fundusz sołecki podzielony
Sołectwa są aktywne i już planują tegoroczne zadania w ramach funduszu sołeckiego. Do
końca września 2017 roku zdecydowały na co chcą wydać pieniądze przysługujące im w ramach
funduszu. W Gminie Radziejowice
środki pomogą w remontowaniu
dróg, integracji czy wesprą lokalne ochotnicze straże pożarne. Sołectwa: Adamów Parcel, Adamów
Wieś, Benenard, Budy Józefowskie, Chroboty, Korytów, Korytów
A, Krze Duże, Krzyżówka, Kuklówka Radziejowicka, Kuranów,
Radziejowice, Zazdrość i Zboiska swoje pieniądze przeznaczą
między innymi na poprawę nawierzchni dróg. Straże wesprą:
Adamów Wieś, Budy Józefowskie, Korytów, Korytów A, Krze

Duże, Kuklówka Zarzeczna, Nowe
Budy, Radziejowice, Słabomierz.
Korytów A zamierza też część
środków przeznaczyć na plac
zabaw a sołectwo Słabomierz
na zakup pomocy naukowych
a Korytów A na zakup kamery
zewnętrznej. W ramach funduszu
dużo środków pochłonie budowa oświetlenia ulicznego. Budy
Mszczonowskie ogrodzą działkę
gminną, Kuklówka Radziejowicka kupi namiot z wyposażeniem,
sołectwo Krze Duże zorganizuje
warsztaty dla dzieci i dorosłych.
W Słabomierzu pojawią się ławki,
krzewy, lampa solarna, w Zboiskach zaś zakupione zostaną
ławki do świetlicy wiejskiej oraz
pojawią się materiały budowalne potrzebne do prac w budyn-

ku świetlicy. W Krzach Dużych
pojawi się siłownia zewnętrzna,
podobnie w miejscowości Tartak
Brzózki. Integrację zorganizują:
Budy Józefowskie, Budy Msz-

czonowskie, Korytów A, Korytów,
Krze Duże, Kuklówka Zarzeczna,
Słabomierz. W sumie do wykorzystania jest 488145,07 złotych
z funduszu sołeckiego.

www.radziejowice.pl
Fundusz sołecki dla OSP Radziejowice:
• 1000,00 złotych– Sołectwo Słabomierz
• 4382,58 złotych– Sołectwo Radziejowice
• 3000,00 złotych– Sołectwo Krze Duże
• 5000,00 złotych– Sołectwo Adamów–Wieś
•
Fundusz sołecki dla OSP Korytów:
• 15000,00 złotych– Sołectwo Korytów
• 12174,87 złotych– Sołectwo Korytów A
•
Fundusz sołecki dla OSP Kuklówka:
• 696,00 złotych– Sołectwo Nowe Budy
• 20000,00 złotych– Sołectwo Kuklówka Zarzeczna (dokumentacja
budowy świetlicy i strażnicy w Kuklówce Zarzecznej)
• 350,00 złotych– Sołectwo Budy Józefowskie.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów
i nauczycieli
Gmina Radziejowice ubiega się
o unijne środki na realizację kolejnego projektu edukacyjnego, ma
być kontynuacją już realizowanego „Zaradni z Gminy Radziejowice”. Jego realizacja ma się rozpocząć w przyszłym roku, czyli po
zakończeniu obecnego, z którego
skorzysta z sumie 228 uczniów
i 38 nauczycieli.
„Kompetentni z Gminy Radziejowice” to nie tylko szkolenia
ale też dodatkowe zajęcia w tym
wsparcie dzieci z różnymi dysfunkcjami ale też wyposażenie
placówek oświatowych. W szkole w Kuklówce ma się pojawić
nowoczesna pracownia komputerowa. Realizacja tego zadania
będzie kosztowała ponad 900
tys. złotych, projekt będzie reali-

zowany od września 2019 roku
do czerwca 2021 roku. W sumie
ujęte w nim są cztery zadania.
Zajęcia dla uczniów i nauczycieli,
dodatkowe lekcje z matematyki,
zajęcia wyrównawcze z języka
angielskiego, niemieckiego, młodzi ludzie będą mieć warsztaty
z przedsiębiorczości, odbędą się
kursy dla nauczycieli. Dodatkowo
planowany jest blok eksperymentów, będą to zajęcia z przyrody,
biologii, geografii, fizyki, chemii. Szkoły otrzymają wyposażenie pracowni tematycznych.
W projekcie weźmie udział 184
uczniów. W planach także blok
informatyczny, kurs doskonalenia
nauczycieli z wykorzystaniem e–
podręczników.

Karnawał dla dzieci
Gminne Centrum Kultury Powozownia zaprosiło na bal karnawałowy, odbył się w poniedziałek,
12.02. Największą grupę stanowiły dzieci. Najmłodsi przyszli
w przebraniach i dobrych humorach. Było wiele konkursów,

wspólnego tańca i dobrej muzyki
a w międzyczasie jak zabrakło sił
i kalorii można było się poczęstować słodyczami. Bal rozpoczął
się o godzinie 17, zakończył wieczorem, o 19.
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Bal dla dzieci
W radziejowickiej podstawówce odbył się bal dla dzieci.
Wszystkich obowiązywały przebrania. Sala gimnastyczna jak informuje Renata Matusiak zamieniła się w salę balową, specjalnie
w tym celu odpowiednio udekorowaną. Wróżki, księżniczki, królowie, bajkowe postacie, piraci,
rycerze i zwierzęta pojawiły się
na balu, który poprowadziły Panie

Sylwia i Ola pracujące w świetlicy
szkolnej.
Już od pierwszych taktów rozbrzmiewającej muzyki zachęciły
dzieci do wspólnej zabawy. Na
balu pojawił się także Kopciuszek.
Rodzice przygotowali słodki poczęstunek a dzieci wyszły z imprezy z upominkiem.
Fot. Szkoła Podstawowa w Radziejowicach
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Karnawał dla dzieci

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

