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Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem
zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.
Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia
życzą mieszkańcom Gminy Radziejowice i gościom naszej Gminy:
Wójt Urszula Ciężka, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Skoneczna wraz
z Radnymi, Sołtysi, pracownicy urzędu gminy i jednostek administracyjnych.

Walne zebranie u strażaków z Korytowa
Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korytowie w sobotę 10.03
spotkali się na walnym zebraniu
członków. Było to podsumowanie
ich rocznej pracy ale też doskonały czas na przedstawienie planów.
W 2017 roku strażacy wyjeżdżali 53
razy do akcji, w tym do 22 miejscowych zagrożeń i do 13 pożarów, były

także 3 alarmy fałszywe. Najwięcej
razy wyjeżdżał druh Damian Wasik
(52 akcje). Druhowie w zeszłym
roku wyremontowali przeciekający
już dach ale także pomieszczenia sal
i kuchni. Strażakom pomaga Gmina
i Sołectwa, wśród nich Podlasie, Korytów i Korytów A. Udało się także
dokonać wielu zakupów i przeszko-

lić 12 członków OSP. Wśród dodatkowego sprzętu jaki przybył jednostce są między innymi: wentylator,
wąż tłoczny W52, wąż tłoczny 75,
ubrania, pilarka do drewna, lanca
gaśnicza, lina ratownicza, drabina,
aparaty ado, radiotelefony, detektor
prądu, nożyce, hełmy, defibrylator.
Więcej na stronie numer 4.

Święto Józefa w Szkole Podstawowej w Kuklówce
„Odważ się być mądrym”, to
hasło tegorocznych obchodów
Dnia Patrona w Szkole Podstawowej imienia Józefa Chełmońskiego

w Kuklówce. Chcemy w ten sposób
uczyć dzieci by wypowiadały swoje
opinie, uczyły się dyskutować, były
odważne, mówi Dyrektor szkoły,
Irena Skowrońska. Tegorocznym
partnerem uroczystości były Łazienki Królewskie w Warszawie.
Dzieci na scenie w Kuklówce odegrały czwartkowe obiady oraz debatyy pprzyy stole o sztuce i nie tylko.
y
Święto to promocja króla Stanisława Augusta który był przekona-

ny, że dzięki edukacji i kontaktowi
z pięknem ludzie stają się lepsi,
a społeczeństwo jest bardziej racjonalne.

agroturystyka
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Dzieci z Gminyy Radziejowice
j
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
spędziły na lekcji historii
w Muzeum Lwowa i Kresów
w Kuklówce. Zostali przyjęci
przez właścicielkę, Aleksandrę Joannę Biniszewską, która opowiadała o historii tego
miejsca ale także o bohaterskich żołnierzach. Więcej na
stronie numer 3.

MasterChef w Korytowie
Osiem osób w tym roku zdecydowało się stanąć w szranki
konkursu MasterChef jaki odbył się w Szkole Podstawowej
w Korytowie. To jego druga
edycja w której wzięli udział
uczniowie szkół w Radziejowicach i Korytowie. Więcej na
stronie numer 6.

Zarząd OSP Radziejowice
z absolutorium
Zarząd Ochotniczej Straży
Pożarnej w Radziejowicach
otrzymał absolutorium i to
bez żadnego głosu sprzeciwu.
Trzeba przyznać, że dla ochotników 2017 rok był wyjątkowy.
Strażacy dzięki pomocy wielu
instytucji i Gminy otrzymali
nowy samochód. Jego koszt
to ponad 880 tys. złotych.
Więcej na stronie numer 7.
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu gazety ,,Nasza gmina Radziejowice”. Za oknami już
wiosna, w sercach świąteczny czas. W naszej

Gminie jak zawsze ostatnie tygodnie przyniosły
wielość wydarzeń. Kolejne Zarządy OSP w Radziejowicach i Korytowie otrzymały absolutorium, zaś pierwsze zebranie w tym roku odbyło
się w Kuklówce, gdzie także strażacy są zgodni.
Mamy wiele planów. Chcemy między innymi
pomóc pozyskać samochód dla OSP Korytów,
marzymy także o tym, by wreszcie strażacy
z Kuklówki mieli swoją remizę na miarę czasów.
Za nami wiele uroczystości szkolnych jak MasterChef w Korytowie czy Dzień Patrona w Kuklówce, obchodziliśmyy Narodowyy Dzień Pamięci
ę
Żołnierzy Wyklętych. W Zboiskach odbył się
doroczny turniej tenisa stołowego, w Szkole

Podstawowej w Radziejowicach dzieci uczyły
się bezpiecznego korzystania z Internetu. Cały
czas pracujemy nad zmianami w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, teraz
odbywają się spotkania z mieszkańcami. Ostatni czas to wiele ciekawych wydarzeń, inicjatyw
i działań. O tym wszystkim w naszym biuletynie,
do lekturyy którego
g zachęcam.
ę
Życzę Państwu radosnych i zdrowych Świąt
Wielkanocnych.
Pozdrawiam serdecznie,
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Dzień bezpiecznego Internetu w szkole

W Szkole Podstawowej w Radziejowicach odbył się dzień bezpiecznego Internetu.
Większość dzieci korzysta
z sieci ale nie każdy wie, że
oprócz edukacji którą możemy
tam znaleźć oraz miłych rozmów,
na młodych ludzi czyha także wiele zagrożeń. Nauczyciele zwracali
uwagę na główne zasady bezpieczeństwa w sieci.
Kiedy dzieci mają problem
mogą się z nim zwrócić do rodziców, nauczycieli ale także mogą

zadzwonić pod numer telefonu
zaufania 116111 gdzie uzyskają
pomoc. Fundacja Dzieci Niczyje
przygotowała kilka podstawowych rad dla rodziców dzieci korzystających z sieci. Oto one:
1. Włączaj komputer tylko wtedy, gdy ktoś dorosły jest w domu.
2. Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie
możesz być pewien, kim
ona naprawdę jest. Mówi, że
ma 8 lat, ale może mieć 40!
3. Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet!
4. Gdy coś Cię przestraszy lub
wyłącz
monitor
zaniepokoi,
i powiedz o tym dorosłemu.
5. Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie
mów też, ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie podawaj
numeru
telefonu.
6. Wymyśl sobie fajny nick, czyli
internetowy pseudonim. Nie podawaj w nim daty urodzenia ani
wieku, np. karolina1993 czy jacek14 – lepiej, żeby nikt obcy nie

wiedział ile masz lat. Wykorzystaj
imię bohatera ulubionego filmu
lub słowo z piosenki. Użyj swojej
fantazji. Na pewno wymyślisz coś
ciekawego!
7. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi,
o których wiedzą Twoi rodzice.
Z komunikatorów i czatów korzystają też osoby o złych zamiarach
i trzeba być bardzo ostrożnym.
Ustaw komunikator tak, żeby nikt
spoza listy kontaktów nie mógł
Cię zaczepiać.
8. Pomyśl kilka razy, zanim
wyślesz wiadomość, e-mail
czy smsa. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie można już tego cofnąć.
9. Nie dokuczaj innym. Pamię-

taj, że w Internecie obowiązuje
zasada nieużywania brzydkich
słów. Traktuj innych tak, jak byś
chciał, żeby Ciebie traktowano.
10. Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być
przyczyną wielu innych problemów, np. w szkole. Nie zapominaj
o sporcie i innych rozrywkach,
nie związanych z komputerami
i Internetem.
Fot. SP w Radziejowicach

Budowali domki dla ptaków w posiadłości Stawy Borki
Właściciele Stawów „Borki”
zaprosili na lekcję przyrody z budowaniem domków dla ptaków.
Niemal trzydziestoosobowa drużyna miłośników natury spotkała

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.

się w sobotę 10.03. Ludzie pragną kontaktu z naturą a to jest
doskonałe do tego miejsce, mówi
Marek Komorowski. W sobotę
każdy z uczestników dostał potrzebny materiał do tego by zbudować dom dla ptaków. Każdy
też wziął ze sobą swoje dzieło.
Dla ludzi jest to atrakcja, najlepiej
jest ustawić sztuczny domek na
wysokości ponad dwóch metrów,
niczego nie wkładamy do środka,
każdy ptak sam sobie uwije gniazdo z materiałów jakich będzie po-

trzebował. Miesiąc temu żurawie
już zaczęły budować gniazda, podobnie sikorki, szpaki. Na terenie
gospodarstwa państwa Komorowskich jest już około 30 budek.
To miejsce szczególne, dziewicze.
Pod względem przyrodniczym to
perełka w centralnej Polsce. Ornitolodzy na terenie stawów udokumentowali 39 gatunków ptaków.
Tutaj również można spotkać
piżmowce, wydry, bobry, sarny,
łosie, dziki, wiewiórki i wiele in-

nych zwierząt. Na stawach jest
prowadzony wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ptaki Polskie” program ochrony ptaków. W jego
ramach organizowane są ścieżki
edukacyjne, czatownie.
Stawy i łąki to teren blisko 45
hektarów.
Fot. Marcin Stępień
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gminie Radziejowice
Dzieci ze szkół Gminy Radziejowice wybrały się na niezwykłą
lekcję historii do Muzeum Lwowa
i Kresów. Zostali przyjęci przez
właścicielkę, Aleksandrę Joannę
Biniszewską, która opowiadała
o historii tego miejsca ale także
o bohaterskich żołnierzach. Na
koniec pod kolumną kresową i kapliczką łagierników złożone zostały
wieńce, które mają przypominać
o niezwykłej
y jp
postawie niezłomnych
y
w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Muzeum Lwowa

i Kresów to dwór oryginalnie zachowany, to tutaj można dotknąć
i zapoznać się z pamiątkami ale
też można poznać zwyczaje przedwojennych kresowiaków. Muzeum
poświęcone jest terenom które
przed wojną należały do Polski.
Najpierw dzieci zostały zaproszone
do antyszambru, saloniku w którym przyjmowano gości, później
przeszły do kancelarii, gdzie znajduje się wiele wspomnień z obrony Lwowa, kiedy to polskie dzieci
wykazały się wyjątkową postawą,
najmłodszy chłopiec, który zginął
miał 13 lat, najmłodszy walczący
9. Dzieci obroniły Lwów. W kancelarii znajdują się pamiątki związane
z niepodległością, wśród nich dokumenty podpisane własnoręcznie
przez Marszałka Józefa Piłsudskie-

go oraz jego zdjęcia.
Później wszyscy przeszli do biblioteki, w niej znajduje się 8500
książek, najstarsze są z 1820
roku. Na koniec wizyty dzieci
przeszły do tradycyjnego salonu,
a w nim znajduje się fragment
ołtarza polowego powstańców
i oryginalny krzyżyk oraz malarstwo między innymi Czajkowskiego. Później Aleksandra Joanna Biniszewska opowiedziała o kuchni
kresowej i zaprosiła do jadalni.
Po spotkaniu we dworze wszyscy udali się w dwa wyjątkowe
miejsca, pod kolumnę kresową
oraz pod kapliczkę łagierników,
gdzie złożone zostały wieńce jako
pamięć o bohaterskich żołnierzach. To dzięki nim możemy dziś
cieszyć się wolnością, mówiła

Wójt Radziejowic, Urszula Ciężka. Sami musimy pisać swoją
historię, aktualne stają się słowa
Józefa Piłsudskiego, który powiedział, że to jest nasz obowiązek
bo inaczej ktoś to zrobi za nas, źle
ją napisze, dodała Pani Wójt.
Aleksandra Joanna Biniszewska podkreślała rolę i postawę
bezimiennych bohaterów, którzy
nie mają swoich grobów, miejsc
pochówku a zasłużyli się i naszym obowiązkiem jest dziś ich
wspominać, modlić się.

Wizyta Marszałka Mazowsza w Puszczy Mariańskiej
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego spotkał się z samorządowcami oraz
mieszkańcami. Marszałek Województwa Mazowieckiego mówił
o zamierzeniach, planach uruchomienia kolei na tym terenie, podkreślał naszą silną pozycję w Unii
Europejskiej oraz komentował
wprowadzenie zmian w ordynacji
wyborczej. Odpowiadał na pytania ludzi, dotyczyły między innymi

budowy dróg.
Wójt Puszczy Mariańskiej Michał Staniak, rozpoczynając spotkanie zwrócił uwagę na problem
podtopień w lokalnych Gminach,
zdaniem samorządowca rozsądnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie podatku melioracyjnego. Gminę Radziejowice podczas
spotkania reprezentowała Wójt
Urszula Ciężka, Mszczonów, Burmistrz Józef Grzegorz Kurek.
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Walne w OSP Korytów - ciąg dalszy ze strony numer 1

Plany na ten rok są obiecujące, strażacy zamierzają pozyskać
nowy samochód średni do swojej pracy. Gmina w budżecie na
ten cel zapisała 250 tys. złotych,
z KRSG strażacy zamierzają pozyskać 150 tys. złotych. Druhowie
chcą też dalej remontować swoją

strażnicę. Planują ocieplić budynek oraz wykonać ogrodzenie
od strony zachodniej i wyremontować garaże a także chcą kupić
umundurowanie.
Spotkanie do także podziękowanie ochotnikom za ich pracę.
Jesteśmy dumni z tego, że jesteście niezawodni, zawsze gotowi
do pomocy, cały czas w dyspozycji, mówił Prezes Tomasz
Rokwisz. Strażakom podziękowały także Wójt Urszula Ciężka
i Przewodnicząca Rady Gminy
Krystyna Skoneczna. Wójt Radziejowic przypomniała także,
że została uregulowana sprawa

własności gruntu na jakim znajduje się strażnica. Podziękowała
Grzegorzowi Kłosowskiemu który
przekazał część swoich gruntów
na potrzeby straży. Zarząd OSP
Korytów dostał absolutorium. Na
koniec zostały wręczone wyróżnienia. W ubiegłym roku przyznano je: brązową odznakę Damianowi Wasikowi, złotą Edwardowi
Trukawce, złotą Edwardowi Tylkowskiemu, brązową Marcinowi
Gryglowi, srebrną Marcinowi Kurowskiemu, odznaka wzorowego

strażaka trafiła do Michała Wolniewicza i do Piotra Frączkiewicza
oraz do Radosława Minicha, złota
do Sławomira Maliszewskiego
i Tomasza Rokwisza.

„Niezłomni, Niepokorni, Niepokonani”, konkurs w Bibliotece
Biblioteka w Radziejowicach
rozstrzygnęła konkurs „Niezłomni,
Niepokorni, Niepokonani” ogłoszonyy z okazjij Narodowego
g Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Jury ogłosiło, że w konkursie plastycznym I miejsce zajęła Basia
Kowalska, II - Dominika Socha,
III - Konrad Wiciński. Wyróżnienie
zdobyła Zuzia Kuran. W konkursie
literackim na zaprezentowanie
p
sylwetki wybranego Żołnierza
Wyklętego,
y ę g I miejsce
j
p
przyznano
y
Martynie Żebrowskiej (gratulujemy wiedzy o historii lokalnej!),

II- Kacprowi Kociszewskiemu, III
- Izabeli Weydmann. Wyróżnienia
zdobyli: Kamila Zabrzygraj (gratulujemy wiedzy o historii lokalnej!), Karolina Bugajska, Mateusz
Milczarek. Wszyscy uczestnicy
to uczniowie miejscowych szkół.
Gratulujemy wszystkim laureatom!!! Nagrody czekają!!! Można
je odebrać w godzinach pracy biblioteki. Dziękujemy i zapraszamy
do udziału w kolejnych konkursach, mówi Kierownik placówki,
Barbara Draniak.
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Dzień patrona - ciąg dalszy ze strony numer 1
Dzień Patrona jak i jubileuszowe X Biennale Sztuki im. Józefa
Chełmońskiego „Malowanie jest
naszą wolnością” dedykowane
było Stanisławowi Augustowi,
z którego inicjatywy kwitła w Warszawie twórczość malarska,
on sam był mecenasem sztuki.
W tym roku obchodzimy 220.
rocznicę śmierci króla, inteligentnego, oczytanego, mającego wie-

le do powiedzenia władcy, który
posługiwał się kilkoma językami,
zgromadził kolekcję dzieł sztuki.
W Dzień Patrona u wejścia do
szkoły na wszystkich czekał warszawski kataryniarz, który wzbudził
zachwyt, jak zawsze przyjechała
Barbara Siemion, Wójt Urszula
Ciężka, reżyser Radosław Piwowarski, aktor Jerzy Janeczek, prawnuk
Józefa Chełmońskiego, Stanisław

Dyżur pracownika Urzędu
Skarbowego w Urzędzie Gminy
Radziejowice
Podatniku złóż zeznanie przez
Internet!
www.szybkipit.pl,
www.e-deklaracje.gov.pl
j g p
Urząd
ą
Skarbowy w Żyrardowie informuje:
Szybki PIT – to akcja o charakterze informacyjno-promocyjnym
koordynowana przez Biuro Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów. Jej celem jest
pomoc i zachęcenie podatników
do szybkiego i łatwego rozliczania
się przez Internet i nie odkładanie tego obowiązku na ostatnią
chwilę. Jest to proste, szybkie
i bezpieczne. Im szybciej zostanie
złożony PIT, tym szybciej podatnik
otrzyma zwrot podatku. Zachęca-

my do złożenia zeznania w formie
elektronicznej – stanowisko komputerowe pokój nr 6 na parterze
budynku.
Zwrot nadpłaty dla rodzin wielodzietnych
y
Urząd Skarbowy w Żyrardowie
informuje, że w 2018 r., wzorem
poprzedniego roku, w ramach
umacniania i wspierania rodzin
wielodzietnych
kontynuowana
jest akcja preferencyjnego zwrotu
podatku dochodowego od osób
fizycznych podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny.

Aust i inni. Dyrektor Irena Skowrońska zwróciła uwagę na wartości oświecenia, to swoiste wyjście
człowieka ze stanu małoletności,
w której był zatrzymany z własnej
winy, małoletność to niezdolność
posługiwania się rozumem bez kierunku nadanego przez inną osobę.
Miejcie odwagę posługiwać się
własnym rozumem, mówiła do
uczniów.

Spotkać teatr w GCK Powozownia
Dzieci z Gminy Radziejowice miały przyjemność obejrzeć
spektakl pt. „Spotkać teatr”. Była
to wspaniała rozrywka dla młodych ludzi, którym teatr kojarzy
się z dobrą zabawą. Spektakl teatralny z warsztatami aktorskimi,
odsłonił tajemnicę teatru, pokazał

na czym polega warsztat i zawód
aktora. Spotkanie poprowadziło
dwoje zawodowych aktorów: Katarzyna Afek i Jacek Zienkiewicz.
Oboje, oprócz pracy zawodowej
w teatrze, prowadzą zajęcia aktorskie i lekcje teatralne dla dzieci
i młodzieży.

Dyżury w Gminach
Pracownicy Urzędu będą przyjmować zeznania podatkowe za 2017
rok w niżej wymienionych urzędach według harmonogramu:
dnia 04.04.2018r
• Urząd Miejski w Mszczonowie 900–1100
• Urząd Gminy w Radziejowicach 1200 –1400
dnia 05.04.2018r
• Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej 900 –1100
• Urząd Gminy w Wiskitkach 1200 –1400
dnia 10.04.2018r
• Urząd Miejski w Żyrardowie 900 –1100

Planowanie przestrzenne Gminy Radziejowice
Gmina Radziejowice bierze
udział w projekcie „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne
planów miejscowych na wsi
i w małych miastach” w ramach
funduszy europejskich. W myśl
programu odbywają się spotkania z mieszkańcami, konsultacje
dotyczące miejscowych planów,
zmian o jakie wnioskują ludzie.
Mowa jest o zasadach przekształcania, procedurach i czasie
przewidywanym. Podobne kon-

sultacje odbywają się w blisko
30 gminach w całej Polsce. Zainteresowanie tematem jest bardzo
duże, mówi Monika Soból z Urzędu Gminy. Z samego Korytowa
A i Korytowa złożonych zostało
około 65 wniosków o przekształcenie pod budownictwo czy działalność. Warto pamiętać, że do
każdej wydzielonej działki musi
być dojazd, a z tym jest problem,
dodaje Monika Soból. Musi być
zachowany układ komunikacyjny

i nieraz należy wyznaczyć dojazd
na działce, czyli automatycznie
zmniejsza się jej areał, a to bywa
trudne do akceptacji.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, jego
ustalenia stanowią podstawę do
wydawania decyzji administracyjnych m.in. o pozwoleniu na
budowę. Plan ten zwiera zapisy
w zakresie przeznaczenia terenu,
zagospodarowania i warunków

zabudowy. Składa się z części
tekstowej uchwały i graficznej,
rysunku planu.
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Przedszkolaki o bezpieczeństwie na drodze
Policjant i strażak zorganizowali 16.02 lekcję bezpieczeństwa
dla dzieci z radziejowickiego
przedszkola. Maluchy odwiedził
dzielnicowy Sławomir Klucznik
i strażak z Korytowa Rafał Zdanowicz. Zajęcia miały praktyczny
charakter, policjant powtarzał
jak bezpiecznie się przemieszczać i przechodzić przez jezdnię.
Dzieci dowiedziały się, jakie znaki

drogowe oznaczają przejście dla
pieszych. Policjant przypomniał
także o konieczności stosowania
odblasków poza obszarem zabudowanym. Dodatkowo zostały
omówione inne zagrożenia tj.
bezdomne psy, dzikie zwierzęta,
osoby nieznane, mówi Justyna
Klimaszewska z Urzędu Gminy
w Radziejowicach. W trakcie spotkania strażak z OSP Korytów za-

Osiem osób w tym roku zdecydowało się stanąć w szranki
konkursu MasterChef jaki odbył
się w Szkole Podstawowej w Korytowie. To jego druga edycja
w której wzięli udział uczniowie

szkół w Radziejowicach i Korytowie. W tym roku przebiegał pod
hasłem, zdrowej żywności i takie
dania dominowały na talerzach.
W sumie były trzy konkurencje:
żółta, zielona i czerwona. Pierwsze miejsce zajęła Lena Krzykwa,

znajomił dzieci z ciekawostkami
związanymi z jego pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów,
zachowaniem
bezpieczeństwa
w czasie: pożaru, burzy oraz
wypadku, dzieci dowiedziały się
w jakich okolicznościach można
wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale
również są wzywani do wypadków samochodowych. Strażak

pokazał dzieciom wyposażenie
torby medycznej, która jest używana do udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków. Dzieci
wysłuchały bajki o bezpieczeństwie. Na koniec maluchy otrzymały w prezencie kolorowanki,
które z pewnością utrwalą wiedzę
zdobytą podczas tego spotkania.
Fot. Justyna Klimaszewska

Lena Krzykwa MasterChefem
drugie Mikołaj Mrówczyński, trzecie Katarzyna Trzpiel.
Dzieci zaskoczyły wyobraźnią
i umiejętnościami, zwłaszcza, że
wszystkie dania były wykonywane
ręcznie, bez użycia półproduktów.
Było wiele pyszności, takich jak

między innymi sushi warzywne,
humus, szaszłyki z arbuza z mięta
i bazylią, mówi pomysłodawczyni
szkolnego konkursu, Katarzyna
Kółkiewicz. Przygotowanie jednej potrawy trwało do 20 minut.
Młodych kucharzy oceniało jury
w składzie: Izabela Maleńczuk,
Mateusz Dajek, Dawid Koperski,
Katarzyna Kółkiewicz. To była
druga edycja zabawy, w pierwszej mistrzem został Mateusz
Majchrzak, kolejna za rok.

www.radziejowice.pl
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OSP W Radziejowicach z absolutorium

Zarząd OSP w Radziejowicach
może się pochwalić jednogłośnym absolutorium. Zebranie
odbyło się w sobotę, 24.02.
Chcielibyśmy żeby w Radzie była
taka jednomyślność jak u Was,
mówiła Wójt Radziejowic Urszula Ciężka podczas dorocznego
zebrania. Trzeba przyznać, że dla
ochotników 2017 rok był wyjątkowy. Strażacy dzięki pomocy wielu
instytucji i Gminy otrzymali nowy
samochód. Jego koszt to ponad
880 tys. złotych. Na auto zrzucili
się: 280 tys. złotych włożyła gmina, 300 tys.
y złotych
y Wojewódzki
j
Fundusz Ochrony Środowiska,
100 tys. złotych Marszałek Mazowsza, z KRSG dostali ponad
170 tys. złotych. Strażacy mają
także nowy sprzęt, ale ciągle potrzeby są znaczne. Bo to jest bardzo prężna jednostka, wyjeżdżają
najwięcej w Gminie Radziejowice, sąą trzeci pod
p tym
y względem
gę
w Powiecie Żyrardowskim. Teraz
liczą 45 członków, jest też 1 członek honorowy. W zeszłym roku
zarząd odbył 13 posiedzeń. Niestety strażacy pożegnali swojego
dawnego Prezesa, druha Jerzego

Knebla. Strażacy organizują pogadanki dla dzieci, 13 listopada
zaś uczestniczyli w próbnej ewakuacji w Urzędzie Gminy w Radziejowicach. Strażacy pomagali
też w wypadkach na zbiornikach
wodnych.
W sumie wyjeżdżali do 91 akcji. W tym czasie na tym terenie
doszło do 21 pożarów, 56 miejscowych zagrożeń, było 14 alarmów fałszywych. Niestety byli
świadkami zdarzeń śmiertelnych
do jakich doszło na zbiornikach
wodnych, w przypadku wypadków komunikacyjnych na szczęście nie było ofiar śmiertelnych.
Najwyższą
wyjazdowością
może się pochwalić druh Marek
Dybiński, który brał udział w 86
wyjazdach, następnie Jakub Papuga w 59, Damian Dybiński
w 54, wśród kobiet dominuje
Paulina Krystianik, druhna wyjeżdżała 41 razy. Strażacy chętnie
włączają się społecznie na rzecz
swojej straży, w zeszłym roku
przepracowali 200 godzin, mówi
Prezes Marek Leja. Ich plany na
2018 to między innymi: doposażenie w sprzęt ratowniczy, remont

pomieszczenia biurowego oraz
posadzek, remonty pomieszczeń gospodarczych. Zamierzają
zabiegać o zakup kamery termowizyjnej, chcą kupić aparaty
powietrzne i zestaw medyczny,
planują wyremontować łazienkę,
chcą też pozyskać kuchnię polową. Za ich zaangażowanie i to, że
są zawsze w dyspozycji i chętni
do współpracy podziękowali: Wójt
Urszula Ciężka i Przewodnicząca
Rady Gminy Krystyna Skoneczna
oraz Zastępca
ęp
Komendanta Powiatowego PPSP w Żyrardowie,
Sławomir Dobrowolski oraz Prezes Waldemar Suski. Wśród gości
była też Sołtys Zofia Leśniewska,
Sołectwa coraz częściej decydują

się wspierać swoje jednostki z tak
zwanych funduszy sołeckich.
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Zachęcają do czytania
„Umiem, więc czytam. Czytam,
więc umiem” – pod takim hasłem
Szkoła Podstawowa w Kuklówce
postanowiła w tym roku promować czytelnictwo.

Jedną z pierwszych okazji
zachęcających do sięgnięcia
po książkę były obchody Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego przypadające 21 lu-

tego. Tego dnia uczniowie wzięli
udział w dwóch konkursach:
na prezentację ulubionej książki i w konkursie recytatorskim.
Czy umiem pokonać tremę? Czy
jestem kreatywny? Czy potrafię stanąć przed publicznością?
Z tymi pytaniami zmierzyli się
uczestnicy konkursu na prezentację „Moja ulubiona książka”.
Zadaniem uczestników było przez
kilka minut prezentować ulubioną
lekturę metodą booktalking – gawędy o książce. Prezentacjom
towarzyszyły efekty artystyczne.
Nie zabrakło więc własnoręcznie wykonanych rekwizytów,
przebrań. Niektórzy uczniowie
pokusili się także o przygotowa-

nie prezentacji multimedialnej.
Mamy nadzieję, że konkurs we
wszystkich uczniach zrodził pytania: Co ostatnio przeczytałem?
Czy mam ulubioną książkę? Czy
umiałbym o niej opowiadać przez
kilka minut? Jakich argumentów
użyłbym, aby ją zareklamować?,
mówi Ewelina Kamińska, pomysłodawczyni konkursu. Jury
uznało ,że najlepsza gawęda jest
ta wygłoszona przez Dominikę
Sochę.Tego dnia odbył się również konkurs recytatorski. Uczniowie w trzech kategoriach wiekowych walczyli w eliminacjach do
gminnego etapu konkursu „Warszawska Syrenka”. Fot. Ewelina
Kamińska

Jana Bułka dla Biblioteki w Radziejowicach
Zgodnie z wolą zmarłego, Jana
Bułki, mieszkańca Gminy Radziejowice, rzeźbiarza, pisarza,
konstruktora, człowieka wielu
talentów zgromadzone i wykonane przez niego prace trafiły do
Biblioteki w Radziejowicach. Jan

Bułka przez lata odwiedzał placówkę, wypożyczał książki głównie o Kresach do których tęsknił,
mówi Kierownik Barbara Draniak. Jan Bułka wiele lat spędził
w miejscowości Tartak Brzózki,
odszedł w wieku 81 lat. Jest autorem dwóch książek, powieści
bardzo emocjonalnych, pierwsza
pt. „Do mojej ziemi powracam”,
druga „Wspominam dawne lata”.
Rodzina Jana Bułki wywodziła się
z Kresów, w 1955 roku trafił do
Polski, dwa lata później otrzymał
obywatelstwo. Bardzo tęsknił za
rodzinnymi stronami. Jak mówił

jest wierny wartościom takim
jak religia i patriotyzm. Jan Bułka
to także rzeźbiarz, głównie dzieł
sakralnych. Kilka z nich znalazło
się w zbiorach Biblioteki. Przed
śmiercią poinformował Kierownik
placówki o swojej woli przekazania pamiątek. Tak też się stało.
Napisałam list do Aleksandry Joanny Biniszewskiej, właścicielki
Muzeum Lwowa i Kresów z pytaniem czy nie zechciałaby dołączyć do swoich pamiątek także
wspomnień Jana Bułki, dodaje
Barbara Draniak. Byłoby to godne
dla nich miejsce, podkreśla.
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Włodzimierz Pawlak z Nagrodą im.
Jana Cybisa za 2017 rok
Włodzimierz Pawlak, malarz,
poeta, pedagog, urodzony 61 lat
temu w Korytowie odebrał Nagrodę im. Jana Cybisa za 2017
rok. To wyróżnienie przyznawane
artystom malarzom za całokształt
twórczości przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów
Plastyków. Włodzimierz Pawlak
to wybitna postać. Studiował
w warszawskiej ASP a dyplom
uzyskał w pracowni Rajmunda
Ziemskiego. Wraz z Ryszardem

Grzybem, Pawłem Kowalewskim,
Jarosławem Modzelewskim, Markiem Sobczykiem i Ryszardem
Woźniakiem współtworzył grupę
artystyczną „Gruppa.”Od 1984
roku wraz z Gruppą wydawał czasopismo „Oj Dobrze Już”. Tworzy prace monochromatyczne,
eksperymentuje z linią odciskaną
przez zamoczony w farbie sznurek, malował obrazy składające
się z grubych wałków wyciśniętej
kolorowej farby.

„W drodze do niepodległości”,
wystawa w SP w Radziejowicach
Szkoła Podstawowa w Radziejowicach zaprasza wszystkich
zainteresowanych do obejrzenia
wystawy „W drodze do niepodległości”, od wtorku 20 marca
2018 r. Wystawa składa się z 30
tablic, które ilustrują i opisują najważniejsze wydarzenia i postaci
związane z odzyskaniem niepodległości. Materiały wykorzystane
do przygotowania wystawy pochodzą z zasobów Archiwum Akt
Nowych i Narodowego Archiwum
Cyfrowego. Wystawa prezentowana jest w budynku Gimnazjum.
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Dzień Kobiet w Zboiskach
Sołectwo Zboiska zaprosiło
na obchody Dnia Kobiet. Panie
spotkały się w swoim sołeckim
budynku, w sobotę 10.03. Oprócz
zabawy, konkursów i tańca, dyskutowały. Panie ze Zboisk są bar-

dzo zgrane, spotykają się często
i integrują, mogą na siebie liczyć
w różnych sytuacjach. Kobiety
przygotowały pyszne dania i różnorodne konkursy.
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Wyrzucają odpady w sposób niekontrolowany
Wyrzucają pieluchy, puszki,
butelki, stare meble czy mięsne
odpadki, Gmina Radziejowice ma
duży problem z dzikimi wysypiskami. System gospodarowania
odpadami miał poprawić sytuację
a tak się nie stało, problem był
i jest. Pojawiają się najczęściej
na terenach prywatnych działek,
w takim przypadku właściciel
ma obowiązek śmieci uprzątnąć.
Często się buntuje bo sam nie jest
winny takiego stanu rzeczy i także
jest poszkodowany. Problem jest
duży. Mieszkańcy skarżą się do
Sanepidu, przyznaje Dyrektor Stacjij Sanitarno- Epidemiologicznej
p
g
j
w Żyrardowie, Andrzej Liszewski.
Jeśli bałagan jest na prywatnej
działce Sanepid nie ma uprawnień by wchodzić na teren tylko

w przypadku na przykład imprez
masowych kiedy śmieci zagrażają ludziom, mówi Liszewski.
Sanepid zgłasza sprawy do Starostwa a Starostwo do Wojewódzj
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który kontroluje i wydaje
decyzje. Teraz prowadzona jest
jedna taka sprawa. Gmina, mieszkańcy i środowisko tracą. Samorząd walczy. Na terenie posesji
jednej z mieszkanek Radziejowic jakiś czas temu wylądowały
śmieci z samochodu ciężarowego. Gmina usuwa śmieci z rowów
czy gminnych działek, miesięcznie na ten cel potrafi wydać nawet do 5 tys. złotych. Jest plan by
wspólnie z Lasami Państwowymi
zainstalować fotobudki, czekamy
na przetarg i jego rozstrzygnięcie

Mają swoją świetlicę, którą
zbudowali z funduszy sołeckich,
mają wielki zapał i chęć integracji, lubią spędzać ze sobą czas.

Mieszkańcy Sołectwa Zboiska
i goście z sąsiednich miejscowości rywalizowali podczas III turnieju tenisa, jaki odbył się w sobotę
24.02. Po zakończeniu turnieju
wszyscy spotkali się na wspólnym poczęstunku. Sołectwo jest
bardzo zgrane i w planach kolejne
imprezy. Spędzali wspólnie tłusty
czwartek, bawią się podczas zabawy sylwestrowej. W sobotę do
rywalizacji w tenisie stołowym
stanęło 14 zawodników. Było
bardzo emocjonująco, sędzia
główny, Tadeusz Zieliński, sześciu
tenisistów sam ustawił do rywalizacji, reprezentowali podobny
poziom, reszta losowała swoich
partnerów sportowych.
Zawody rozpoczęły się o go-

przez Lasy Państwowe, pomysł
pojawił się w zeszłym roku, mówi
Wójt Radziejowic. Nieogrodzone działki kuszą nieuczciwych.
Bywa, że śmieciarz wpada. Mandat za ten czyn sięga do 5 tys.
złotych. Był taki przypadek, że
razem z mężem postanowiliśmy
pogrzebać w odpadach i poszukać jakiegoś namiaru no i tak się
stało, że znaleźliśmy dokładny adres i telefon firmy, mówi Urszula
Ciężka. Właściciel został wezwany do Urzędu. Tłumaczył się, że
skorzystał z usług przedsiębiorstwa wywożącego odpady i ono
okazało się nieuczciwe, nie chciał
jednak podać nazwy firmy. Sam
pochodzi z Warszawy.
Niemal 98 procent mieszkańców Gminy Radziejowice zade-

klarowało odprowadzanie należności za śmieci. Najczęściej do
Gminy trafiają odpady z innych
miejscowości, w rowach lądują
części samochodowe, odpady
z barów czy inne jak eternit lub
stare meble. Kiedyś nawet ktoś
wyrzucił do lasu przyczepkę butelek. Kiedy nie wystarcza odbiór
tradycyjny można dodatkowo
skorzystać z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów w Słabomierzu,
gdzie po okazaniu dokumentu
świadczącego, że w Gminie Radziejowice odprowadzana jest
opłata za śmieci oraz dowodu
osobistego można się pozbyć odpadów w cywilizowany sposób.
Teraz odpady mają trafiać wyłącznie do regionalnych instalacji.

III turniej tenisa w Zboiskach
dzinie 9, zakończyły się po 13.
Końcówka była bardzo emocjonująca. Jak mówił Marek Niewola,
który zajął pierwsze miejsce miał
znaczną tremę, bo w zeszłym
roku stanął na podium i chciał
obronić tytuł. Udało się ale łatwo
nie było. Na drugiej pozycji uplasował się Bartłomiej Kowalski, na
trzecim miejscu stanął Krzysztof
Zagrajek. Wszyscy otrzymali koszulki i puchary oraz gratulacje
od Sołtys i Radnej Grażyny Ja-

błońskiej. Grupa ze Zboisk jest
bardzo zgrana, cztery lata temu
postanowili i zbudowali głównie
siłą własnych rąk świetlicę wiejską. W 2018 w ramach funduszu
sołeckiego zamierzają pokryć ją
dachem. Mamy się gdzie spotkać
nawet w zimę, bardzo lubimy integrację, mówi pani Sołtys. Co
ważne, zapisy i wpisowe zbierał
Krzysztof Zagrajek, on także przygotował salę do rozgrywek i dostarczył puchary.

www.radziejowice.pl
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Konkurs recytatorski
Czterech reprezentantów do
Etapu Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego
Warszawskiej

Syrenki wyłoniło jury Konkursu
Gminnego, jaki odbył się 01.03
w Gminnym Centrum Kultury
Powozownia w Radziejowicach.
W sumie wystartowało 13 recytatorów, reprezentantów gminnych
szkół. Recytowali utwory między
innymi: Tuwima, Krasickiego,
Konopnickiej czy Brzechwy. Jury
zwracało uwagę na dykcję, zapamiętanie tekstu, ogólny wyraz
artystyczny, zrozumienie i chary-

Gimnazjaliści na Targach
Edukacyjnych
Uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Radziejowicach wzięli
udział w Targach
g
„Dobre szkołyy
blisko Ciebie” w Żyrardowie. Mieli
okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną okolicznych szkół średnich oraz obejrzeć ciekawe pokazy prezentowane przez starszych
kolegów. Na Targach prezentowały się szkoły średnie z powiatu
żyrardowskiego,
y
g wśród nich licea
z Żyrardowa, Puszczy Mariańskiej, Wiskitek i Mszczonowa.

Najlepszą rekomendacją były
doświadczenia samych uczniów
reprezentujących poszczególne
placówki.
Fot. Gimnazjum w Radziejowicach

zmę. Wybór nie był łatwy. W sumie do kolejnego etapu przeszli:
Rafał Rdes z Korytowa, Oliwia
Wójcicka z Kuklówki, Karolina
Truszkowska z Kuklówki i Aleksandra Santorowicz z Radziejo-

wic. W Radziejowicach oceniało
ich jury w składzie: Katarzyna
Afek, Bogusława Jantos, Marcin
Janos- Krawczyk. Fot. GCK Powozownia

Pałac w Radziejowicach zaprasza:
Sobota, 31 marca 2018 r., g. 12, Nowy Dom Sztuki
KONCERT WIELKOSOBOTNI Zespół pod kierunkiem prof. Marii Pomianowskiejj gość
g
specjalny
p j y – Grażyna
y Auguścik
g
Środa, 11 kwietnia 2018 r., g. 19, Nowy Dom Sztuki
Barokowa orkiestra pręży muskuły
Utwory Georga Friedricha Händla Orkiestra KORE Eduardo López
Banzo – dyrygent
Piątek, 4 maja 2018 r., g. 20, Nowy Dom Sztuki
Koncert laureata nagrody specjalnej im. Jerzego Waldorffa
otwarcie wystawy ze zbiorów miasta Warszawy
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Dzień Patrona w Szkole Podstawowej imienia Józefa
Chełmońskiego w Kuklówce

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

