www.radziejowice.pl
www.radziejowice.pl

nasza
gmina

1
1

bezpłatnygminny
miesięcznikNR
gminny
31 wrzesień 2018
2012
kwiecień/maj
82 NR
bezpłatny miesięcznik

Radziejowice

wydarzenia lokalne  kultura
Majówka patriotyczna w Radziejowicach od kilku lat jest tradycją.
3 maja odbywa się kumulacja obchodów, między innymi święta flagi,
kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, czy dnia Floriana.
W tym roku było podobnie, zmieniło się jedynie miejsce obchodów
z dziedzińca Gminnego Centrum
Kultury na plac przed Urzędem
Gminy. W organizację włączył się
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który w ramach komisji alkoholowej kupił alkogogle, hulajnogi
i przygotował trasę eksperymentalnego przejazdu. – Dziś rozdajemy

flagi, składamy życzenia strażakom
i chcemy by nie tylko wykonywali
tę trudną pracę ale też często odpoczywali i pełnili służbę reprezentacyjną – mówi wójt gminy Urszula
Ciężka. Przyznaje jednocześnie, że
ludzie coraz chętniej biorą udział we
wspólnych działaniach, przyczynił
się to tego fundusz sołecki, realizowany od lat w tej Gminie. Na stoisku
biblioteki można było zakupić książkę regionalisty Jerzego Gmurskiego
o majątkach ziemskich. Dla najmłodszych przygotowane zostały
zajęcia plastyczne, dzieci wykonały
wspólnie sztandar wolnościowy.



sport 

Kto chciał mógł nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, na stoisku
policyjnym, dzielnicowy znakował
rowery. Strażacy prezentowali swój
sprzęt, na wszystkich zgłodniałych
czekała grochówka, przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Korytowie.

agroturystyka
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Minęła kolejna rocznica
powstania w getcie warszawskim. To czas kiedy wspominamy okrucieństwo zadane
narodowi żydowskiemu. To
także moment by wspomnieć
bohaterów, którzy pomimo
grożącej
g
ą j im śmierci ratowali
Żydów, dawali im schronienie, pracę, chleb. Władysław
Rdzanowski dziś patron podstawówki w Radziejowicach,
kiedyś kierownik tej szkoły nie
wahał się ani chwili. Kiedy trafił do niego z warszawskiego
getta Szaja Goldman razem
ojcem od razu zdecydował się
by pomóc13 letniemu chłopcu. Więcej na stronie numer 3.

Karolina Truszkowska najlepsza!
Każdego roku w Szkole Podstawowej w Kuklówce odbywa się maraton poezji, konkurs recytacji. We
wrześniu, czyli na początku nowego
roku szkolnego wybierany jest autor,
którego dzieła podczas spotkania recytują uczniowie. W tym roku w związku
z 120 rocznicą urodzin ulubieńca najmłodszych czyli Jana Brzechwy, to
właśnie jego wiersze dominowały na
szkolnej scenie.
– W sumie recytowali wszyscy
uczniowie szkoły czyli 128 osób – mówi
dyrektor Irena Skowrońska. W ostatnim
dniu, czyli finale, który odbył się tuż
przed majówką, na scenie prezentowali
się najlepsi. Wcześniej jednak szkoła
zaproponowała krótkie przedstawienie o samym Janie Brzechwie. Szkoła
w Kuklówce proponuje urozmaicenia
w programie nauczania, nauka odbywa
się poprzez działania teatralne, czytanie poezji, spotkania z twórcami czy
poprzez dialog starszych z młodymi.
Karolina Truszkowska, która wygrała
konkurs, recytowała wiersz pt. „Włos”,
Karolina jest bardzo dobrą uczennicą
i chodzi do siódmej klasy.

Antek Szustakowski Mistrzem
Polski!
Antek Szustakowski z Korytowa wywalczył tytuł Mistrza
Polski Juniorów w grze w szachy. Antek trenuje już od 12 lat,
zaczął
ą w Osiedlowym
y Domu
Kultury Koliber w Żyrardowie.
Później były pierwsze zawody
w szkole, tam wypatrzył go
trener Janusz Hek z Puszczy
Mariańskiej. Więcej na stronie
numer 2.
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Witam Państwa w kolejnym wydaniu gazety
,,Nasza gmina Radziejowice”. Zapraszam do

W Kuklówce
przyrodniczy
ewenement
Miłośnicy przyrody nie mogą
ominąć ogródka Andrzeja Wójcickiego z Kuklówki, gdzie rośnie
prawdziwy okaz. Kilka lat temu
pojawił się w nim iglak. Nic w tym
nadzwyczajnego, roślina przyjęła
się. Trzy lata temu jednak na jej
pniu zaczął wyrastać świerk. Dwie
rośliny zatem stały się jedną. –
Sam nie wiem jak się to wydarzyło, wygląda pięknie i jest fascynujące – mówi właściciel. – Roślina
stała się lokalną atrakcją, ludzie
przychodzą, oglądają, robią sobie zdjęcia – mówi z uśmiechem
mieszkaniec Kuklówki.

lektury najnowszego wydania gazety. Przeczytacie Państwo między innymi o Patriotycznej
Makówce w naszej Gminie, dofinansowaniu
do budowy drogi do parku rozrywki, jakie
otrzymała Gmina Radziejowice. W tym wydaniu też o konkursach dla dzieci, o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym czy festiwalu
piosenki o zdrowiu. Serdecznie gratuluję naszemu mistrzowi Antkowi Szustakowskiemu,
który dzielnie reprezentuje nie tylko Gminę
ale też nasz kraj na prestiżowych zawodach
w szachach. Niestety nie ominęły nas także przykre informacje, zmarł Ignacy Gocan,

dzielny gimnazjalista. Chłopiec, który walczył
z chorobą bardzo wspierany przez rodziców,
był uwielbiany przez swoich przyjaciół, przekazywał im bardzo ważną wiedzę między innymi o przeszczepach. Wyrazy głębokiego
współczucia kieruję szczególnie do rodziny
i najbliższych Ignasia.
Ignacy spoczął na cmentarzu w Kuklówce.
Serdecznie pozdrawiam i życzę miłej lektury.
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Antek Szustakowski Mistrzem Polski
Antek Szustakowski z Korytowa wywalczył tytuł Mistrza Polski
Juniorów w grze w szachy. Antek trenuje już od 12 lat, zaczął
w Osiedlowym
y
Domu Kulturyy
Koliber w Żyrardowie. Później
były pierwsze zawody w szkole,
tam wypatrzył go trener Janusz
Hek z Puszczy Mariańskiej. Antek
zaczął trenować w klubie Hetman
w Puszczy. Zawodnik odnosił coraz większe sukcesy, choć łatwo
nie było, musiał dużo trenować.
Jednak dla Antka gra w szachy
to wielka pasja. Reprezentował
nasz kraj podczas zawodów międzynarodowych, jakie odbyły się
w Grecji, grał w Krakowie, Karpaczu. Nie od razu były zwycięstwa,
teraz jest zawodnikiem klubu Polonia Warszawa, uczęszcza też
do warszawskiego liceum. Na
wszystko ma czas. Największy
sukces odniósł przed kilkoma
tygodniami, został Mistrzem Pol-

ski Juniorów, pokonał silnego
zawodnika z tego samego klubu,
Igora Kowalskiego. Trenerem
Antoniego jest arcymistrz Andrej
Maksymienko. Teraz chłopiec
przygotowuje się do kolejnego
wyjazdu zagranicznego. Ma być
lepiej niż ostatnio.
– Wtedy to nie był mój czas,

słabo wypadłem na ostatnich
międzynarodowych
zawodach
– mówi, ale przynajmniej zdobyłem doświadczenie – podkreśla.
Niebawem zmierzy się ze swoimi
kolegami z innych krajów.
W przyszłości marzy o tym by
zostać trenerem albo sędzią szachowym.

Konkurs na dyrektora szkoły
Irena Skowrońska, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kuklówce przechodzi na emeryturę. Pani
Dyrektor swoją funkcję będzie
pełniła do końca czerwca. Gmina
ogłosiła konkurs na to stanowi-

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.

Nie żyje
Ignacy Gocan
Zmarł Ignacy Gocan, gimnazjalista z Radziejowic. W środę odbył
się pogrzeb chłopca, który spoczął
na cmentarzu w Kuklówce. Ignacy
Gocan dzielnie walczył z chorobą, był
inicjatorem szkolnej akcji informacyjnej o przeszczepach. Ignacy był
bardzo dzielny, wrażliwy, sam mocno doświadczony. Cała społeczność
szkoły do której uczęszczał pozostaje
w żałobie. – Zawsze byliśmy poruszeni postawą i mądrością Ignasia –
mówi nauczycielka Grażyna Haude.

sko, oferty można było składać
do końca miesiąca. Z naszych
nieoficjalnych informacji wynika,
że jedną z osób ubiegających się
o tę funkcję będzie nauczycielka
szkoły, Ewelina Kamińska. Dyrek-

tor Irena Skowrońska w tym roku
obchodzi jubileusz 40-lecia pracy
i 20-lecia dyrektorstwa w Kuklówce.

www.radziejowice.pl

3

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Minęła kolejna rocznica powstania w getcie warszawskim.
To czas kiedy wspominamy
okrucieństwo zadane narodowi
żydowskiemu. To także moment
by wspomnieć bohaterów, którzyy p
pomimo g
grożącej
ą j im śmierci
ratowali Żydów, dawali im schronienie, pracę, chleb. Władysław
Rdzanowski, dziś patron podstawówki w Radziejowicach,
kiedyś Kierownik tej szkoły nie
wahał się ani chwili. Kiedy trafił
do niego z warszawskiego getta
Szaja Goldman razem ojcem od
razu zdecydował się by pomóc13
letniemu chłopcu. Dziecko pracowało u Rzdanowskich, było
bezpieczne, choć nierzadko pojawiały się złowrogie informacje,
że ktoś donosi, że u rodziny jest
kolejny potomek, mówi Sławomir,
syn pana Władysława. Władysław
Rdzanowski przez rok pomagał
dziecku, później chłopiec trafił do
rodziny w Osuchowie, następnie
do Gdańska by w konsekwencji
w późniejszych latach znaleźć
się w Izraelu. Dla Szai Goldmana,
Władysław Rdzanowski był jak
ojciec, listownie pytał go i prosił o rady. Jak i co ma ze sobą
zrobić. Władysław Rdzanowski
polecił by był ze swoimi, dlatego zdecydował się na ten krok
i opuścił Polskę. List ten trzymał

jak relikwię, po latach wracał do
Radziejowic.
W 1992 roku na wieczność
odszedł Władysław Rdzanowski,
w tym roku zmarł Szaja Goldman, zwany Jurkiem. Jego córka
wyznała, że tata miał wspaniałe
życie, poznał polskich przyjaciół,
którzy pozwolili się mu nim cieszyć, dzięki nim przeżył wojnę,
założył rodzinę, miał cudowną
żonę i dzieci. Niemal do końca
swoich dni był aktywny, chodził
na spotkania seniorów, śpiewał,
uczył się języka angielskiego,
opowiadał anegdoty przywiezione
z Polski. Jak ta z Osuchowa.
Kiedy pracował u gospodarza
i wspólnie z gospodynią wybrał się
do kościoła, wszedł po schodach
i zapomniał zdjąć czapkę dostał reprymendę,
p
y
ę że wchodzi do kościoła
w czapce jak Żyd. Wówczas młody
chłopak, który podawał się za Polaka wystraszył się okrutnie i szybko zdjął nakrycie głowy. Dla Władysława Rdzanowskiego rodzina
Jurka Goldmana też była bliska,
odwiedzali się, pisali listy, dzwonili do siebie. – Dziadek był bardzo
troskliwy, po tym jak dowiedziałam
się czego dokonał byłam jeszcze
bardziej dumna – mówi wnuczka,
Basia Rdzanowska. Rodzina dziś
jjest w p
posiadaniu medalu Sprap
wiedliwy wśród Narodów Świata,
który został pośmiertnie przyznany Władysławowi Rdzanowskiemu. – Na sztandarze szkoły zalazł
się napis: Kto ratuje jedno życie –
ratuje cały świat, to odniesienie do
tego ważnego wydarzenia – mówi
Danuta Niedzińska, była Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Radziejowicach i uczennica słynnego
patrona. To właśnie pani Danuta
doprowadziła do tego, że były Kierownik stał się patronem placówki
i był z nią związany na zawsze.
– To był wyjątkowy człowiek, pozornie ostry, ale każdy umiał matematykę, lekcję którą prowadził, był

też bardzo elegancki – mówi Danuta Niedzińska. – Zawsze w dobrze skrojonym garniturze, choć
ciężko pracował bo miał również
gospodarstwo rolne, nie narzekał

– dodaje. Władysław Rdzanowski
został pochowany na cmentarzu
w Radziejowicach.
fot. Archiwum DN i rodziny
Rdzanowskich
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Oświata kosztowna
Blisko 40 procent radziejowickiego budżetu pochłania
oświata. Gro kosztów to płace
i pochodne. Gmina dostała informację o zmniejszeniu w tym
roku subwencji o 300 tys. złotych. W sumie gminna oświata
pochłania rocznie prawie 18 mln
złotych, w 2018 inwestycje pochłoną ponad 7 mln złotych. Jest
to możliwe bo samorząd ma duże
możliwości kredytowe. Potrzeby
są coraz większe w związku z reformą i wprowadzeniem ośmioklasowych podstawówek. W Korytowie trwa rozbudowa szkoły,
w tym roku w gminnym budżecie
na ten cel zabezpieczono ponad
3 mln złotych. Jest już projekt

i pozwolenie na budowę przedszkola w centrum Radziejowic,
obiekt będzie mógł przyjąć 200
przedszkolaków, koszt to prawie
3 mln złotych. Potrzeby są także
w szkole w Kuklówce, gdzie dzieci trudno będzie zmieścić, dlatego w planach budowa zaplecza
sportowego, gastronomicznego,
ma powstać łącznik do szkoły
z salą gimnastyczną.
Gmina złożyła wniosek na budowę boiska sportowego przy
radziejowickiej placówce, inwestycja ma pochłonąć ponad 1 mln
złotych. Utrzymanie nauczycieli,
pracowników oświaty pochłania
ponad 90 procent całego budżetu
przeznaczonego na oświatę. 360

tys. złotych to koszt dowozu dzieci do szkół. W budżecie należy
zabezpieczyć środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
to blisko 43 tys. złotych oraz na
realizację zajęć specjalnych między innymi z psychologiem.
– Staramy się pozyskiwać dodatkowe pieniądze na różne działania, by odciążyć budżet – mówi
wójt Radziejowic, Urszula Ciężka.
Dzięki projektom doposażane są
szkoły, z dodatkowych warsztatów mogą korzystać nauczyciele
i uczniowie. Dzięki temu rodzice
oszczędzają na korepetycjach,
dzieci mają dodatkowe lekcje
językowe czy z przedmiotów
ścisłych. Gmina realizuje projekt

„Zaradni z gminy Radziejowice”,
stara się też o wdrożenie ale
najpierw pozyskanie pieniędzy
na program „Kompetentni z gminy Radziejowice”. Dzięki czemu uczniowie będą mogli także
skorzystać z porad psychologa,
gimnastyki korekcyjnej, terapii
behawioralnej. Wartość projektu
to ponad 960 tys. złotych. Projekt
przeszedł pozytywnie pierwszą
ocenę formalną.

Coraz więcej mieszkańców
Gminie Radziejowice przybywa
nowych mieszkańców. Ich liczba w porównaniu z 2011 rokiem
wzrosła o 482 osoby. Gmina Radziejowice liczy już 5476 mieszkańców, siedem lat temu było ich
4994. Coraz więcej osób przeprowadza się z miasta na wieś. – Są
to nie tylko mieszkańcy stolicy
ale też spadkobiercy
p
y z sąsiednich
ą
miasteczek jak Żyrardów – mówi
Małgorzata Strzemieczna, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Radziejowicach. Najwięcej

mieszkańców liczy miejscowość
Korytów A jest ich 773, o 7 więcej niż przed rokiem. Gmina liczy
24 sołectwa, w najmniejszym
mieszka 61 osób, to Stare Budy
Radziejowskie.
W porównaniu z 2011 rokiem
jest to więcej o 7 osób. Z czego
wynika zainteresowaniem Korytowem A? – Ludzie chcą infrastruktury, a u nas jest kanalizacja,
chcą wodociągów, dobrych dróg,
u nas jest też szkoła i dogodny
dojazd do miasta – mówi sołtys,

Krystyna Sęk. – Niestety wzrasta
też liczba zgonów, w 2017 roku
w Gminie było ich aż 61, początek tego
g roku też nie jjest dobryy –
mówi Emilia Ścisłowaka z Urzędu
Gminy w Radziejowicach.
W 2016 roku zmarły 53 osoby,
w 2015, 56. W 2017 związek małżeński w USC w Radziejowicach
zawarło 71 par, rok wcześniej 46,
a dwa lata temu 61. Coraz częściej
pary decydują się także na ślub
poza urzędem. Ta przyjemność
kosztuje 1000 złotych. Najczę-

Gmina chce się ubiegać o dotacje
Gmina chce się ubiegać o dotacje na inwestycje w ochronie
środowiska.
W zeszłym roku Radziejowice
starały się o dofinansowanie do
wymiany
y
yp
pieców z Wojewódzkiej
go Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Nie udało
się. Gmina nie osiągnęła efektu
ekologicznego, innymi słowy wielu
mieszkańców chciało wymienić
piec z gazowego na gazowy o wyższych parametrach, wysoka punktacja przewidywała jednak wymianę pieca z węglowego na gazowy.
Niepowodzeniem zakończył się
też wspólny projekt gmin powiatu
żyrardowskiego, który dotyczył
dofinansowania instalacji pomp
ciepła czy solarów. Gmina zamierza ponownie spróbować. Wiadomo, że konieczne są inwestycje
w obszarze ochrony środowiska,
dlatego samorząd chce teraz poznać preferencje mieszkańców.
Już 18.06 (OSP Kuklówka),19.06
(OSP Radziejowice) i 20.06 (OSP
Korytów) o godzinie 18. odbędą
się z nimi spotkania. – Chodzi

o to, by zgromadzić informacje
o potrzebach ludzi, zebrać ankiety
i poinformować ich o ewentualnych kosztach samego przygotowania do złożenia wniosku – mówi
Sekretarz Gminy Wioletta Micewicz. – Przed złożeniem wniosku
mieszkańcy muszą między innymi
na własny koszt wykonać audyty
energetyczne – podkreśla. – Spotkania mają też zaznajomić ludzi
z warunkami inwestycji, samorząd
chce zebrać informacje jakie zadania są potrzebne i na jakie zdecydowaliby się mieszkańcy – mówi
Hanna Kaniewska z Urzędu Gminy. Urząd jest w posiadaniu jakiś
czas temu złożonych wniosków.
Wynika z nich, że 19 rodzin jest
zainteresowanych dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków, 15 wymianą pieców,
wpłynęło dodatkowo 95 ankiet
ale bez określenia tego, co chcą.
– Kiedy nie uda się uzyskać dofinansowania być może pomyślimy
o wyłożeniu gminnych środków na
ten cel – podkreśla Sekretarz Gminy Radziejowice.

ściej wybierają pałac i inne sale
weselne. Co ciekawe dość często
zdarzają się też odmowy ślubów,
nie podają powodu, a było i tak ,że
para w ogóle nie przyszła na wyznaczony termin, podkreśla Małgorzata Strzemieczna.
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Lany Poniedziałek ze strażakami
Tradycji stało się zadość. Strażacy z Ochotniczych Straży Po-

żarnych w Radziejowicach i Korytowie w Lany Poniedziałek już po

Jak zachować zdrowie, jaką
dietę stosować, co daje uprawianie sportu, jak groźne są używki,
o tym wszystkim śpiewali uczniowie podczas gminnego festiwalu

piosenki o zdrowiu. Festiwal odbył się 26.04 w radziejowickiej
podstawówce, wystąpili reprezentanci wszystkich gminnych
szkół oraz poza konkurencją

godzinie 9 dali o sobie znać. Zebrali się wesołą grupą i odwiedzali
mieszkańców by tak na szczęście
polać ich wodą. Jak mówi Justyna Klimaszewska z Urzędu Gminy
w Radziejowicach niejednokrotnie dzieci czekały na ochotników
i dochodziło na małych wodnych wojen na sikawki. Ludzie
są bardzo przyjaźnie nastawieni,
to lokalna tradycja, że strażacy
w Lany Poniedziałek odwiedzają ich w domach, szczególnie
dla dzieci jest to spora atrakcja
i urozmaicenie świąt. Przy okazji strażacy zostawiają życzenia
oraz informacje o numerach telefonów do służb ratunkowych

i o swoich jednostkach. Niestety
pogoda w tegoroczne święta nie
sprzyjała jednak nie zniechęciło to
strażaków. Co ciekawe byli także
odwiedzani w remizie. Z sikawkami jeździli do godzin popołudniowych. Jak informują druhny
i druhowie z OSP Radziejowice
dzięki tej akcji udało się zebrać
5005,51 złotych na cele jednostki, jednostka w Korytowie zebrała
około 4 tysięcy złotych, szacuje
Prezes Tomasz Rokwisz. – Zbieramy na samochód, każdy grosz
się liczy – podkreśla Prezes OSP
w Korytowie.
Fot. OSP

Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Rozbudowa zgodnie
z harmonogramem

Na koniec marca ekipa budowlana zrealizowała strop na
całym nowym obiekcie jaki powstaje w korytowskiej szkole.
Teraz trwają prace instalacyjne

wewnątrz i ocieplanie budynku na
zewnątrz. Nauka w tym miejscu
ma się rozpocząć z początkiem
nowego roku szkolnego.
Fot. UG Radziejowice

przedszkola. Wyniki konkursu,
kategoria gimnazjum: - Szkoła
Podstawowa im. Władysława
Rdzanowskiego w Radziejowicach – klasy gimnazjalne -Inga
Popławska, Dominika Dziekańska,
Jan Sadowski, Wiktor Ryszczuk,
Laura Hys, Samanta Kośmińska,
piosenka pt. „Rozkwitały jabłonie
i grusze” -I miejsce etap gminny.
Kategoria szkoły podstawowe,

dwa pierwsze miejsca: - Szkoła
Podstawowa im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radz. – Magdalena Witecka i Justyna Wodzyńska,
piosenka pt. „Ja jem warzywa”
-I miejsce etap gminny - Szkoła
Podstawowa w Korytowie A –
Natalia Kaliszewska, piosenka pt.
„ O zdrowie zawsze dbaj” -I miejsce etap gminny.
Fot. JK

Drogę do Suntago już widać

Powoli wyłania się nowy szlak
drogowy, który zaprowadzi do
parku wodnego Suntago, Inwestycja powstaje na terenie dwóch
gmin, już widać postęp prac

z okolic ronda na wysokości Gminy Radziejowice w kierunku Mszczonowa. Droga ma być gotowa
jeszcze w tym roku.
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O bezpieczeństwie w gminie Radziejowice
Zmniejsza się ilość kradzieży i włamań, uszkodzeń mienia,
zwiększa ilość kradzieży pojazdów
w 2017 roku, poinformował na
sesji Rady Gminy Radziejowice,
Krzysztof Puszcz, Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie,
który obsługuje także Gminę Radziejowice. W sumie w 2017 doszło do 18 kradzieży, w 2016 było
ich 24, 13 włamań, w 2016 roku
było 17, 1 pobicia, 2 przypadków
uszkodzenia mienia, w 2016 było
ich aż 13, i 3 kradzieży pojazdów w tym przypadku nastąpił
wzrost, bo rok wcześniej doszło
do jednego tego typu zdarzenia.
Wykrywalność zmalała bo wynosi 18,2% w zeszłym roku było
to 22,7%. Jak mówił Komendant
w ostatnich latach należy zauważyć zmianę rodzaju przestępczości dokonywanej przez sprawców

i należy zaznaczyć w tym miejscu
przestępstwa dotyczące różnego
rodzaju oszustw których w 2017
roku odnotowano 110 dla porównania w 2016 roku było ich 68
i jest to stała tendencja rosnąca. Postępowania prowadzi się
w zależności od stopnia skomplikowania od 4 do 8 miesięcy.
W 2017 roku p
policjanci
j
wydziału
y
kryminalnego KPP w Żyrardowie
zatrzymali sprawców szeregu
włamań do domów mieszkalnych
w tym do 5 na terenie Gminy Radziejowice. Co ciekawe Sławomir
Klucznik, dzielnicowy Gminy Radziejowice realizował całościowo
338 czynności zarówno zleconych jak i w ramach działania komisariatu. Przeprowadził łącznie
53 interwencje w tym 2 domowe, wylegitymował 315 osób,
przeprowadził 370 wywiadów

i ustaleń dla innych uprawnionych
organów i służb, spotkał się z 124
mieszkańcami, którzy zgłosili
się z interwencją. Interweniował
w sprawie naruszanie porządku
i spokoju publicznego 2 razy, 3
razy w sprawie bezpieczeństwa
i porządku w komunikacji, ale
także w przypadkach naruszenia
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W 2017 roku
w punkcie Urzędu Gminy przyjął
14 interesantów. Prowadził spotkania w szkołach. W ramach Niebieskiej Karty związanej ze zjawiskiem przemocy w rodzinach,
w 2017 roku Sławomir Klucznik
realizował czynności w 16 nowych przypadkach. W 2017 roku
na terenie Gminy Radziejowice
przeprowadzono łącznie 587
interwencji gdzie średni czas reakcji na zdarzenie wyniósł 17:53

minuty. Krzysztof Puszcz ocenia
poziom bezpieczeństwa w Gminie
Radziejowice jako utrzymujący
się dobry, spadła ilość zdarzeń
kryminalnych w zakresie kradzieży, kradzieży z włamaniem,
uszkodzeniem mienia. Zmienia się
stopniowo charakterystyka przestępstw, wśród których dominować zaczynają te o charakterze
gospodarczym czy oszustwa.

Konkurs o bezpieczeństwie na drodze
W Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce
Radziejowickiej odbyły się eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu

Drogowym. Do rywalizacji przystąpili uczniowie dwóch szkół:
z Radziejowic i Korytowa. Eliminacje obejmowały test z wiedzy
o przepisach ruchu drogowego

oraz test ze znajomości zasad poruszania się po skrzyżowaniach.
Na koniec komisja konkursowa
wyłoniła zwycięzców. Najlepsi
kazali się uczniowie szkoły w Ku-

klówce, którzy będą teraz reprezentować Gminę podczas majowych eliminacji powiatowych.
Fot. JK

Radziejowice z dofinansowaniem do budowy drogi
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław
Sipiera podpisał umowy o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej.
W sumie powiaty i gminy Mazowsza otrzymały 15,3 mln złotych, w tym
Gmina Radziejowice 3 000 000 złotych
na budowę drogi Olszówka – Mszczonów. – Widzimy potrzebę ścisłej
współpracy administracji rządowej
i samorządowej na rzecz inwestycji infrastrukturalnych. Na Mazowszu podejmujemy się realizacji największej liczby

takich przedsięwzięć. Inwestowanie
w infrastrukturę drogową to długofalowe działanie z wieloletnią perspektywą.
Cieszę się, że dzisiaj podpisane umowy i środki, które są z nimi związane
będą służyć mieszkańcom naszego
województwa – powiedział wojewoda
otwierając spotkanie. W sumie umowy
podpisało 6 gmin. Dofinansowanie na
zadania o łącznej wartości 15 mln 334
tys. zł ma być wykorzystane do końca
2018 roku.
fot. Urząd Wojewódzki
w Warszawie
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Sportowcy z Radziejowic reprezentantami regionu
Kolejny
sukces
młodych
sportowców z Radziejowic. Reprezentacja młodzieży Szkoły
Podstawowej im. Władysława
Rdzanowskiego w Radziejowicach po sukcesie na zawodach
powiatowych, jakie odbyły się we
Mszczonowie, udała się na zawody międzypowiatowe do Teresina,
informuje trener Paweł Zieliński.
W rozgrywkach wzięły udział
drużyny z powiatów: żyrardowskiego, grodziskiego, prusz-

kowskiego,
sochaczewskiego
i warszawskiego zachodniego.
Po bardzo zaciętych i wyrównanych meczach drużyna chłopców
zajęła I miejsce i będzie reprezentować nasz rejon na Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej. Kolejny etap
rozgrywek odbędzie się w Płocku, gdzie spotka się 8 najlepszych
drużyn z całego województwa
mazowieckiego.
Fot. Paweł Zieliński

Bezpiecznie na wsi mamy, KRUS podsumował konkurs
Celem konkursu „Bezpiecznie
na wsi mamy” jest promowanie
pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie
gospodarstwa rolnego. Należy
uczulać na potencjalne zagrożenia, za miesiąc rozpoczną się
prace polowe w których dzieci
biorą aktywny udział, nieuwaga
i roztargnienie są głównymi przyczynami wypadków. W wyniku
przeprowadzonego konkursu plastycznego komisja w skład której
weszli przedstawiciele Gminnego
Centrum Oświaty i Urzędu Gminy
Radziejowice, wyłoniła laureatów
na etapie gminnym.
Nagrodzone zostały najlepsze
prace pod względem wykonania,
włożonego wysiłku i zgodności
z tematem.
Wszyscy laureaci otrzymali

dyplomy i nagrody od współorganizatorów podczas uroczystej
akademii w Radziejowicach.
Laureatami na szczeblu gminnym w Radziejowicach zostali
w kategorii wiekowej(0-3)
• 1 miejsce – Klara Grochowska
- Klasa „0” - Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowickiej
• 1 miejsce - Izabela Popłońska
- Klasa III - Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowickiej
• 2 miejsce – Michał Bujnicki
- Klasa „0” - Gminne Przedszkole w Radziejowicach
• 2 miejsce - Szymon Gaik Klasa II - Szkoła Podstawowa
w Kuklówce Radziejowickiej
• 3 miejsce – Hanna Kamińska Klasa „0” - Szkoła Podstawowa
w Korytowie
• 3 miejsce – Julia Federowicz -

Klasa III - Szkoła Podstawowa
w Korytowie
• Wyróżnienia: Aleksandra Izak
Klasa „0”, Aleksandra Grenda
Klasa III, Jan Przewoźny Klasa
III, wszyscy ze Szkoły w Kuklówce Radziejowickiej.
W kategorii wiekowej klas (4-7)
• 1 miejsce – Julia Pirowska –

Klasa VII - Szkoła Podstawowa
w Korytowie
Na etapie placówkowym (powiatowym) w grupie wiekowej
(0-III)
• Wyróżnienie otrzymała: Aleksandra Grenda - Szkoła w Kuklówce Radziejowickiej.
JK

Nowy dach na budynku sołeckim
Mieszkańcy Sołectwa Zboiska
wykorzystali ładną pogodę i fundusz sołecki.
Efekty widać gołym okiem, na
zbudowanej przez nich świetlicy

pojawił się nowy dach. – Pokryliśmy go blachodachówką – mówi
Sołtys Grażyna Jabłońska.
– Wnętrze świetlicy zaś zostało
pomalowane przez mieszkańców

w czynie społecznym – dodaje
pani Sołtys. W świetlicy spotykają się ludzie, wspólnie świętują,
zapraszają na zebrania wiejskie,
zawody z tenisa stołowego, poka-

zy filmowe, wieczory poezji i inne
uroczystości.
Fot. Sołectwo Zboiska
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Świątecznie w pałacu
Święcenie pokarmów przez
Ordynariusza Diecezji Łowickiej
Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziubę, koncert wielkosobotni i składanie życzeń, to
tradycja radziejowickiego Domu
Pracy Twórczej od lat. Wielka Sobota gromadzi wiernych z całego

regionu. W tym roku nie mogło
być inaczej. Na scenie wystąpiła
Grażyna Auguścik oraz zespół
staropolskich fideli kolanowych
pod kierownictwem Marii Pomianowskiej. Maria Pomianowska
występuje na radziejowickiej
scenie od lat, to multiinstrumen-

talistka i kompozytorka ale także
wykładowczyni Akademii Muzycznej w Krakowie. W obszarze jej zainteresowań jest gra na
instrumentach spoza klasycznej
tradycji europejskiej, stworzyła
pierwszy w Polsce zespół muzyki
indyjskiej. Po koncercie, wybitny

aktor Jarosław Gajewski odczytał
fragment ewangelii świętego Marka, później już odbyło się święcenie pokarmów.
Fot. Pałac Radziejowice

Chór Gaudeamus tradycja i nowoczesność
Chór Gaudeamus powstał
w 2015 roku, który działa przy
Gminnym Centrum Kultury Powozownia w Radziejowicach to
prawdziwa duma placówki. Chór
prowadzi Barbara Paszkiewicz,
która od ponad 10 lat z wielkim
powodzeniem zajmuje się także chórem Cantata w Grodzisku
Mazowieckim. Barbara Paszkiewicz jest absolwentką wydziału
wychowania muzycznego, w kla-

sie dyrygentury chóralnej, profesora Andrzeja Banasiewicza,
Akademii Muzycznej w Warszawie. Chór Gaudeamus zrzesza
mieszkańców
rozśpiewanych
gminy Radziejowice. Zespół liczy obecnie 9 osób w składzie:
soprany – Agnieszka Gocan, Justyna Stolarska, Lidia Szlaga, Beata Trzaskowska, alty I – Mariola
Kleczewska, Barbara Michałowska; alty II – Monika Kleczewska,
Katarzyna Nowowiejska, Anna
Wójtowicz. W szeregach Chóru
spotykają się ludzie różnych zawodów i w różnym wieku. To co
wszystkich łączy to zamiłowanie
do muzyki i wytrwałość w nauce
często trudnego i wymagającego
repertuaru. Na próbach wszyscy
poznają techniki doskonalenia
emisji głosu i zapoznają się z podstawami muzyki i to od najlepszej

– praktycznej strony, a śpiewanie
to świetny sposób na dobre samopoczucie. Spotkania odbywają
się w wesołej i sympatycznej atmosferze, a wszystkie chórzystki
są pozytywnie zakręcone. Chór
Gaudeamus ma spotkania dwa

razy w tygodniu, a przed występami koncentracja i praca jest
wzmożona. Chór uświetnia swoimi występami uroczystości, oficjalne spotkania i święta zarówno
kościelne jak i świeckie.
Autor: Chór Gaudeamus
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Lokale komunalne w Gminie Radziejowice
Jedna osoba z Gminy Radziejowice czeka teraz na przyznanie
lokalu socjalnego. Pani pochodzi
z Korytowa, jest niepełnosprawna a w rodzinie dochodziło do
przemocy, dlatego też obecnie
przebywa w specjalistycznym
ośrodku. – Gmina Radziejowice
w swoich zasobach nie posiada
lokali socjalnych a kilka komunalnych – mówi Ewa Pawlak z Urzę-

du Gminy. Jednym z większych
budynków, gdzie znajduje się pięć
mieszkań o łącznej powierzchni ponad 300m2 jest obiekt na
pierwszym piętrze przychodni
zdrowia w samym centrum Radziejowic. Cztery mieszkania są
już zajęte, jedno czeka na ewentualne zdarzenie losowe, jakiś czas
temu zajmowała je rodzina pogorzelców, która już wyprowadziła
się do siebie. Budynek został częściowo wyremontowany, Gmina
wymieniła centralne ogrzewanie,
żelbetowe grzejniki na nowe, jest
też nowy piec, są oszczędności
w zużyciu gazu. Ponadto mieszkania gminne są też w miejscowych szkołach a w Korytowie

znajduje się też dom nauczyciela.
Jeden z lokatorów zajmuje lokal przy ulicy Kubickiego w tak
zwanej organistówce a jeden
w agronomówce, czyli w budynku naprzeciwko. – Każdego roku
średnio pięć osób zgłasza się
do Gminy z wnioskiem o pomoc
w przydzieleniu lokalu – podkreśla Ewa Pawlak. Zwykle są to
ofiary przemocy, osoby, które
opuściły zakład karny i nie mają
dokąd pójść. Współpraca z lokatorami dziś układa się bardzo
dobrze, regularnie płacą czynsze
ale bywało różnie. – Jest miło jak
przydzielamy lokal a później to już
bywa gorzej – mówi Ewa Pawlak.
W wieloletnim planie inwesty-

cyjnym Gminy Radziejowice nie
ma inwestycji budynków socjalnych czy komunalnych. Każdorazowo wniosek złożony przez
mieszkańca opiniuje komisja
Rady Gminy Radziejowice.

Zadebiutowali na wojewódzkiej olimpiadzie turystycznej
12-13.05 na terenie Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi odbyły się eliminacje
wojewódzkie XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno – Krajoznawczego,
pełniącego rolę olimpiady turystycznej w szkołach całej Polski.
Turniej był sprawdzianem wiedzy turystyczno – krajoznawczej
i umiejętności praktycznych.
Młodzież rozwiązywała testy krajoznawcze i topograficzne. Odpowiadała z przepisów ruchu drogowego i samarytanki. Umiejętności
praktyczne sprawdzano w ramach
marszów na orientację, rowerowego toru przeszkód, udzielania
pierwszej pomocy i doświadczenia turystycznego związanego ze
zdobywaniem odznak turystyki
kwalifikowanej: pieszej, górskiej, kajakowej, kolarskiej, itp.
Celem turnieju było wyłonienie
najlepszych drużyn, które reprezentować będą rejon Mazowsza
w finale krajowym OMTTK w Wadowicach w dniach 31.05 – 3.06.
Finałowi Krajowemu OMTTK
patronuje Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Ministerstwo Eduka-

cji Narodowej, Marszałek Województwa Małopolskiego. W 2018
roku w konkursie OMTTK uczestniczyły 73 drużyny (219 uczniów)
z województwa mazowieckiego,
z których 144 członków należało
do PTTK. W poszczególnych kategoriach wiekowych prawo reprezentowania Mazowsza w finale
krajowym w Wadowicach uzyskali: w kategorii szkół podstawowych –Szkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny „Powsinogi”
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie k/ Kozienic,
w kategorii szkół gimnazjalnych
– Szkolny Klub Krajoznawczo
– turystyczny „Dragons” przy
Publicznej Szkole Podstawowej
nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Międzyszkolny
Klub Krajoznawczo – Turystyczny
PTTK „Wędrowcy” z Siedlec. Debiutującym z konkursie drużynom
z powiatu żyrardowskiego przyszło się zmierzyć z trudnym przeciwnikiem, ponieważ większość
startujących to starzy bywalcy
turnieju z klas autorskich o profilu turystycznym z Płocka, Siedlec,

Radomia i Kozienic mający za
sobą wiele wycieczek i warsztatów metodycznych. Reprezentanci powiatu żyrardowskiego bardzo
się starali. W kategorii szkół podstawowych, drużyna Szkolnego
Klubu Krajoznawczo – Turystycznego
g ze Szkołyy Podstawowejj nr
7 w Żyrardowie w składzie: Piotr
Danusewicz, Alicja Niziołek, Rafał
Rusinek, opiekun: Jolanta Czapi-

ga, zajęła 8 miejsce, a w kategorii szkół gimnazjalnych drużyna
Szkolnego Klubu Krajoznawczo
– Turystycznego przy Publicznym Gimnazjum im. Władysława
Rdzanowskiego w Radziejowicach w składzie: Liliana Uler,
Oskar Obłąkowski, Mateusz Milczarek, opiekun: Grażyna Haude,
zajęła 8 miejsce.
Materiał nadesłany

10

www.radziejowice.pl

Plener u Chełmońskiego
Grupa malarska Hanny Gancarczyk zdecydowała się spędzić majówkę w plenerze, gdzie
powstały kolejne dzieła. W maju
wybrali się do posiadłości Stanisława Austa, dawniej Józefa

Chełmońskiego, który właśnie tutaj tworzył. – Na początku, każdy
miał problem z decyzją, który fragment namalować, gdyż wszystkie
były urocze i przykuwały uwagę.
W końcu twórcy tak zapamiętale
malowali, że nie zauważyli, że już
robi się późno i trzeba wracać do
domu – mówi Hanna Gancarczyk.
Pod koniec pleneru Stanisław
Aust zaprosił do dworku i pokazał
pamiątki po Chełmońskim, wśród
nich listy do babci. Podczas pleneru jego uczestników odwiedziła też Barbara Gancarczyk, która
w okresie okupacji uczęszczała
na tajne komplety, uzyskując
maturę w 1941. Następnie brała udział w tajnych kompletach
Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej. W 1942 wstąpiła
do harcerskiego batalionu „Wi-

gry”. Jako sanitariuszka uczestniczyła w powstaniu warszawskim,
pozostając z rannymi żołnierzami
do wkroczenia Niemców. Wynosiła również rannych powstańców z płonących domów, oraz
pomagała wynosić z płonącej katedry zabytkowe rzeźby. W czasie
powstania została odznaczona
Krzyżem Walecznych. Po powstaniu trafiła do obozu przejściowego
w Pruszkowie, a następnie obozu
pracy we Wrocławiu. Po wojnie
pracowała jako architekt w Biurze
Odbudowy Stolicy w Warszawie.
Uczestniczyła w ekshumacjach
powstańców na warszawskiej
Starówce, ukrywając ich przynależność do AK. Studia na Wydziale Architektury PW ukończyła
w 1952. Następnie pracowała
w biurach projektowych. W 1975

Święto ludowe
Ludowcy rozpoczęli kampanię
przed wyborami samorządowymi. W miniony weekend spotkali
się w Radziejowicach na święcie
ludowym. Imprezę rozpoczęła
msza święta, później druga część
w plenerze oraz w GCK Powozow-

nia. Były stoiska gastronomiczne,
występy artystów, przyjechali
działacze PSL z okolicznych miast
i gmin. Przygrywała Orkiestra
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wiskitkach.

została odznaczona Krzyżem
Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Prace z pleneru będzie można obejrzeć 2 czerwca godzinie
17.30 na wernisażu grupy malarskiej w Gminnym Centrum Kultury
Powozownia w Radziejowicach.
Fot. HG
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Majówka w naszej Gminie Radziejowice

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

Socjo-Terapeutyczna
ul. Sienkiewicza 6,
tel. 46 856-35-35,
885-272-885, 501-211-335
Dom Pracy Twórczej
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 4
tel. 46 857-71-75
Szkoła Podstawowa
w Radziejowicach
ul. Główna 2
tel. 46 857-71-26
Szkoła Podstawowa w Kuklówce
tel. 46 857-77-29
Szkoła Podstawowa w Korytowie
ul. Szkolna 3
tel. 46 857-51-70
Przedszkole w Radziejowicach
ul. Kubickiego 12, tel. 46 857-71-76
Gimnazjum Publiczne
w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3a
tel. 46 857-74-03
Gminne Centrum Oświaty
ul. Słoneczna 2, tel. 46 857-71-23
Komisariat Policji w Mszczonowie
ul. Kościuszki 3,
tel. 46 858-22-63, tel. 46 858-22-66

Dzielnicowy - Sławomir Klucznik
tel. 506 905 720
Poczta Polska Mszczonów
filia w Radziejowicach
ul. Kubickiego 1, tel. 46- 857-71-69
Gabinet Stomatologiczny
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2, tel.505 59 80 30
Szpital w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 30,
tel. 46 855-20-11
Komenda Powiatowa Policji
w Żyrardowie
ul. Chopina 4, tel. 46 858-21-00
Powiatowyy Urząd Pracy
w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45,
tel. 46 855-38-12
Weterynaria ,,Pod Lipą”
gabinet weterynaryjny
tel. 506-170-277
Starostwo Powiatowe
w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45
tel. 46 855-22-19
Przychodnia Zdrowia
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2,
tel. 46-857-71-17, 514-740-908

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Radziejowicach
ul. Kubickiego 10 (budynek Urzędu
Gminy), tel. 46 857-71-19
Dom Pomocy Społecznej
Hamernia Tartak,
ul. Mszczonowska 1
tel. 46 857-71-02
Apteka ,, Remedium”
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2a, tel. 46 857-70-15
Schronisko dla zwierząt
w Żyrardowie
ul. Czysta 5, tel. 46 855-25-82
Bank Spółdzielczy
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 1, tel. 46 857-71-88
Konserwatorzy:
Paweł Madejczyk
tel.530 416 654,
Andrzej Finkelsztajn
tel. 530 741 979,
w sprawie odczytów liczników
tel. 692 606 190
Konserwator sieci kanalizacyjnej
Krzysztof Kunecki
tel.882 044 222

