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Radziejowice

wydarzenia lokalne  kultura
Absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za zeszły rok zostało przyjęte. Większość radnych doceniło
niskie ponad 4 procentowe zadłużenie i realizację zadań. Nieprzekonanych nie przekonam, nie udało
mi się to przez ostatnie lata, dziś
też nie, mówiła po głosowaniu Wójt
Urszula Ciężka. Głównymi inwestycjami 2017 były: modernizacja
i rozbudowa sieci uzdatniania wody
w miejscowości Krze, budowa sieci
wodociągowych w Kamionce, Kuklówce Zarzecznej, budowa spinki
wodociągowej łączącej Adamów
Parcel z Radziejowicami. Gmina
kupiła agregat prądotwórczy. Nie
bez znaczenia były modernizacje

i budowy dróg: w ulicach Ogrodników i Łąkowej w Korytowie, nową
jakość zyskały szlaki w miejscowościach: Krze Duże, Nowych Budach,
Słabomierzu, Zboiskach, Kamionce,
Kuklówce Radziejowickiej, Budach
Józefowskich. Strażacy z OSP
w Radziejowicach zyskali nowe
auto oraz sprzęt do swoich działań, co kosztowało gminę 700 tys.
złotych. Ruszyła rozbudowa szkoły
w Korytowie. Znaczną część środków pochłonęło oświetlenie uliczne,
realizowane w Adamowie Parceli, Adamowie Wsi, Benenardzie,
Chrobotach, Kamionce, Korytowie
A, Krzyżówce, Kuklówce, Nowych
Budach, Budach Starych, Podlasiu,



sport 

Radziejowicach,
Radziejowicach
Parceli, Starych Budach Radziejowskich, Tartaku Brzózki, Zboiskach.
Na oświetlenie gmina w zeszłym
roku wydała ponad 300 tys. złotych.
W lokalnej społeczności bardzo
dobrze realizowane są fundusze
sołeckie. Znaczną część budżetu
pochłania oświata. Rocznie kosztuje
gminę ponad 10 mln złotych, z czego 7 mln to subwencja, samorząd
dokłada 34 procent kwoty. O dobrej
koniunkturze gminy ma świadczyć
zwiększająca się liczba nowych
mieszkańców. W ostatnich latach
przybyło blisko pięćset osób.

Wspomnienie bohaterów
Kombatanci, mieszkańcy, samorządowcy, harcerze, przedstawiciele
Muzeum Lwowa i Kresów, Stowarzyszenia Nasza Kuklówka, administracji
państwowej spotkali się w niedzielę
29.07 na uroczystej mszy świętej
w intencji powstańców, patriotów,
którzy walczyli o wolną Ojczyznę. Uroczystości to upamiętnienie Akcji Burza
na Ziemi Grodziskiej. Po mszy świętej
złożone zostały kwiaty pod pomnikiem
nieopodal kościoła, na kamieniu na
którym zostały wyryte nazwiska żołnierzy z kuklewskiej parafii, którzy walczyli
w Grupie Krzysztof. Całość uroczystości koordynował Jacenty Suzdorf, syn
Aleksandra, żołnierza Armii Krajowej,
bohatera i patrioty. Niestety to już dru-

gi rok kiedy Aleksandra Suzdorfa nie
ma wśród nas, zmarł w 2016. Wśród
bohaterów był w niedzielę między
innymi Stefan Łuczyński. Wspomina
żołnierską solidarność ale też ogrom
głodu. Armia Krajowa dała Polakom
świadectwo waleczności i odwagi,
czytamy w liście skierowanym do
kombatantów z Kuklówki przez premiera Mateusza Morawieckiego.
Chylimy czoło przed tymi, którzy dali
nam świadectwo patriotyzmu, dodał
premier. Ksiądz Rafał który wygłosił
kazanie przypomniał, że głód wolności,
patriotyzmu to nasze naturalne potrzeby. Powstanie Warszawskie trwało od
1 sierpnia do 3 października1944 roku.
Było to wystąpienie zbrojne przeciw

okupującym Warszawę wojskom
niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”.
Powstanie było wymierzone militarnie
przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz polskim komunistom.
Oddziały powstańcze walczyły 63
dni, była to niestety samotna walka
z przeważającymi siłami niemieckimi,
zakończona kapitulacją 3 października 1944 roku. Powstanie pochłonęło
bardzo dużo ofiar, Warszawa była doszczętnie zniszczona. Pomimo słabego
uzbrojenia najczęściej młodzi ludzie nie
szczędzili krwi, walczyli o wolną Ojczyznę. Bardzo odważni i dzielni, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna to wartości
najwyższe.

agroturystyka
Nowy komisariat i sztandar dla
policji
W Mszczonowie odbyły się
mazowieckie obchody święta
policji. Tego dnia oddano do
użytku nowy komisariat policji,
policjanci od samorządowców
otrzymali sztandar. Więcej na
stronie numer 3.

Wilki na Święcie Chleba, 25
sierpnia
Zespół
p Wilki będzie
ę
tegoroczg
ną gwiazdą Święta Chleba w Radziejowicach. Dożynki odbędą
się 25.08. Rozpocznie je msza
święta o godzinie 13. Później
korowód na scenę poprowadzi
akordeonista i lokalny muzyk,
Jacek Mirowski. Dla publiczności wystąpią: Chór Gaudeamus,
sportowcy z pokazem karate,
Chór Seniorek z Grupy Dyliżans,
Ochotnicza Straż Wokalna pod
kierunkiem Marcina Fibicha,
zespół country i grupa z repertuarem muzyków z Enej, o godzinie 21 gwiazda wydarzenia,
zespół Wilki. Po koncercie od
22.30 dyskoteka pod chmurką.
Brave Kids finał
Zakończyła się tegoroczna
edycja międzynarodowego projektu Brave Kids. W tym roku
w jego działania włączyło się
Gminne Centrum Kultury Powozownia w Radziejowicach. Lokalne rodziny gościły w swoich
domach dzieci z różnych stron
świata. W ramach projektu młodzi ludzie między innymi z Iranu,
Izraela czy Gruzji brali udział
w warsztatach artystycznych.
Więcej na stronie numer 2. Fot.
nadesłane.
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Witam Państwa w kolejnym wydaniu gazety
,,Nasza gmina Radziejowice”. W tym wydaniu wiele informacji, wśród nich o pielęgnowaniu lokalnej
historii w Kuklówce, gdzie odbyły się uroczystości
poświęcone bohaterom Powstania Warszawskiego.
W gazecie też o międzynarodowym projekcie Brave
Kids oraz mazowieckich obchodach święta policji. W biuletynie również o absolutorium i naszych
inwestycjach. Już wkrótce wielkie otwarcie dobudowanego obiektu szkoły w Korytowie. Placówka
wygląda imponująco. Dzieci będą miały znakomite

warunki. Niebawem rozpocznie się także budowa
przedszkola w Radziejowicach. Inwestycje są prowadzone także w szkole w Kuklówce. Placówka ma
także nową Dyrektor, Pani Irena Skowrońska przeszła na emeryturę,
y ę zastąpiła
ąp jąą Sylwia
y
Król. W tym
y
wydaniu
y
też zaproszenie
p
na Święto
ę Chleba i Biegi
g
Chełmońskiego. Życzę Państwu przyjemnej lektury
oraz jeszcze wakacyjnego wypoczynku.
Serdecznie pozdrawiam
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Brave Kids finał
„Ci, których kochamy nie
umierają nigdy,
bo miłość to
nieśmiertelność”

Łącząc się w bólu
z

Moniką Soból,
Jej Rodziną
i Bliskimi
składamy wyrazy głębokiego
współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Taty

Ś. P.

Adama Soból
Wójt Gminy Radziejowice,
Koleżanki i Koledzy z Urzędu
Gminy Radziejowice
oraz Gminnych Jednostek
Organizacyjnych

Zakończyła się tegoroczna edycja międzynarodowego projektu
Brave Kids.
W tym roku w jego działania
włączyło się Gminne Centrum
Kultury Powozownia w Radziejowicach. Lokalne rodziny gościły
w swoich domach dzieci z różnych stron świata. W ramach
projektu młodzi ludzie między
innymi z Iranu, Izraela czy Gru-

zji brali udział w warsztatach
artystycznych. Na koniec odbyła się prezentacja wspólnego
przedstawienia podczas którego
młodzież prezentowała tradycje
swoich krajów. Projekt ma rozwijać, integrować, uczyć tolerancji
i otwartości na inne kultury, mówi
Magdalena Masewicz- Kierzkowska, Dyrektor GCK Powozownia
w Radziejowicach. Cieszymy się,

że wzięliśmy w tym udział, mówią
Agnieszka Rypkowska i Jacek
Gołyński, którzy gościli w swoich
domach uczestników Brave Kids.
Z pewnością rozwiną się międzynarodowe przyjaźnie, dodaje
Agnieszka Rypkowska.
Fot. Dominika Święconek,
Agnieszka Rypkowska,
nadesłane

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.

Informacja dla odbiorców wody z wodociągów
gminnych
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Radziejowicach informuje, że w związku
z ponadnormatywnym zużyciem
wody mogą pojawić się spadki
ciśnienia w sieci wodociągowej.
Zgodnie z zawartymi umowami na
dostawę wody powinna być ona

wykorzystywana do celów socjalno-bytowych, dlatego wykorzystywanie jej do innych celów np.
podlewanie ogrodów, napełnianie
basenów może odbywać się wyłącznie w godzinach 23.00-5.00,
to jest wtedy gdy pobór wody jest
najmniejszy.

Powinniśmy mieć świadomość, że wykorzystywanie wody
do innych celów niż socjalno-bytowe poza powyższymi godzinami może spowodować brak wody
u naszych sąsiadów. z up. Wójta,
Anna Majchrzak, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
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Mazowieckie Święto Policji
Jesteście solą naszego państwa i kręgosłupem, mówił podczas święta mazowieckiej policji,
obchodzonego w Mszczonowie,
Jan Lach, zastępca Komendanta
Głównego Policji. Uroczystości
odbyły się w czwartek, 26.07.
Tego dnia oficjalnie mszczonowscy policjanci przenieśli się
do nowego komisariatu (który bę-

dzie służył gminom: Mszczonów i
Radziejowice), a komenda powiatowa dostała sztandar. Sztandar
jak mówił zastępca Komendanta
Głównego Policji Jan Lach, jest
dziełem wspólnym samorządowców.
Sztandar to symbol i świętość,
zwykł mawiać Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński.

W tym roku policja obchodzi
99 lecie powstania, jest bardzo
ważnym ogniwem w budowaniu
niepodległości naszego kraju. Jesteśmy w przededniu obchodów
100 rocznicy odzyskania niepodległości, przypomniał Jan Lach.
Po części oficjalnej odbył się
piknik rodzinny. Swoje stoiska
miały służby mundurowe, grupy

rekonstrukcyjne, nadleśnictwo,
służba celno- skarbowa, WOPR
i inni. Gminę Radziejowice reprezentowała Wójt Urszula Ciężka.
Tego dnia policjanci zostali
mianowani na wyższe stopnie
służbowe.
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IV Europejska Wystawa Adopcyjnych i Bardzo Kochanych Dogów
Psy Danuty Plewki: Cormac
i Leon wzięły udział w IV Europejskiej Wystawie Adopcyjnych
i Bardzo Kochanych Dogów. Jej
organizatorem jest Stowarzyszenia Doża Skarbonka. Wystawa
jest szczególna, podkreśla Danuta
Plewka.
Jej celem jest propagowanie idei adopcji oraz integracja
środowiska osób, które zdecydowały się na adopcję doga lub
psa w typie doga. Każda adopcja
to wyzwanie, bo psy po przejściach miewają różne fobie, lęki,
uprzedzenia, wymagają leczenia.
Adopcja doga i psa w typie doga
jest szczególnym zadaniem choćby ze względu na jego wielkość,

a co za tym idzie koszty utrzymania i wymagania. Nie jest łatwo
znaleźć dom dla psa ważącego
80 kg i więcej, podkreśla Danuta
Plewka.
Spotkanie to także integracja właścicieli zwierząt. Oprócz
wystawy organizowane jest
szkolenie, ty razem dotyczyło
„Agresji lękowej – pracy z psem
lękliwym”.
Wiele psów ma za sobą trudną
historię życia, co powoduje, że
ich właściciele muszą je zrozumieć. Psa obserwuje behawiorysta, który udziela porad.
Druga część zaproponowanych
warsztatów to zajęcia plastyczne
pod hasłem „Zrób sobie doga”.
W ich ramach każdy, kto chciał
mógł wypróbować swoje umiejętności i ulepić sobie doga z masy
solnej. Każdy dog na wystawie
jest oceniany przez sędziów i nagradzany. Na koniec odbyła się
parada dogów.
Po wystawie powstaje album,

Aktywna tablica w radziejowickiej
podstawówce
Po szkole w Kuklówce teraz
szkoła podstawowa w Radziejowicach realizuje projekt „Aktywna tablica”. Placówka otrzymała
dofinansowanie w wysokości
14 000,00 złotych. W ramach
zadania zakupione zostaną dwa
interaktywne monitory dotykowe, nowoczesny sprzęt umożliwi
dzieciom rozwijanie własnych
umiejętności oraz przygotuje
młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Ponadto w ramach Programu
,,Aktywna tablica” szkoła przeprowadzi szereg zadań, których
realizacja doprowadzi do osiągnięcia celów szczegółowych
programu, którymi m.in. są roz-

wijanie 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 wyznaczy
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.

Zakończył się remont ulicy Stegny
w Budach
W 2016 roku ulica Żwirowa zyskała nową, asfaltową nawierzchnię, wcześniej bo w 2013 roku
została utwardzona. Teraz nastąpił ciąg dalszy. W poniedziałek
9.07 ruszyła budowa nawierzchni
w ulicy Stegny, prace już się zakończyły. Odcinek ten w miejscowości Budy Mszczonowskie

liczy nieco ponad pół kilometra,
remontowany wcześniej, ponad
800 metrów. Jest to łącznik z drogą powiatową, bardzo uczęszczany. Inwestycja otrzymała wsparcie z urzędu marszałkowskiego
mazowieckiego
województwa
w formie dotacji w wysokości
100 tys. złotych.

w którym są zdjęcia i teksty opisujące każdego psa oraz najważniejsze punkty wystawy. Teksty są
autorstwa Danuty Plewki, zdjęcia
wykonują: Alla Chrzanowska,
Aneta Kułak, Daniel Plewka i Paweł Skrzypiec.
Teksty i zdjęcia autorzy przekazują nieodpłatnie na potrzeby
albumu. Wydanie jest sponsorowane. Cały zysk ze sprzedaży
zasila konto stowarzyszenia. Stowarzyszenie Doża Skarbonka ma
fanpega na FB i prowadzi bloga.
Fot. Daniel Plewka

Irena Skowrońska odeszła na
emeryturę
Irena Skowrońska do połowy
lipca pełniła funkcję Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kuklówce. Ostatnia sesja budżetowa
27.06 była jej pożegnalną na tym
stanowisku. Irena Skowrońska
przepracowała w zawodzie 40
lat. Pani Dyrektor jest bardzo zasłużona dla szkoły, w swoją pracę
wkładała całe serce. Stawiała na
rozwój dzieci, które chętnie zabierała na wycieczki, zielone szkoły,
spotkania z bohaterami. W szkole
odbywało się wiele konkursów,
placówka współpracuje z twórcami, pisarzami, artystami. Teraz
Pai Dyrektor zamierza trochę odpocząć, zwiedzać świat.

Sylwia Król Dyrektorem szkoły
w Kuklówce
Sylwia Król, dotychczas nauczycielka w Szkole Podstawowej
w Radziejowicach została nowym
Dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Kuklówce, poinformowała na
sesji rady 27.07, Wójt Urszula Ciężka. Ogłosiliśmy konkurs,
zgłosili się kandydaci ale dwoje
miało tyle samo głosów, mężczyzna i kobieta, to pracownicy
podstawówki w Kuklówce, mówiła Wójt Radziejowic. Dodała,

że gmina zdecydowała o wyborze
dyrektora z zewnątrz. Sylwia Król
zastąpiła Irenę Skowrońską.
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Odchodzi dzielnicowy
Wszystko stało się jasne. Sławomir Klucznik nie jest dzielnicowym Gminy Radziejowice. Pożegnał się z tą pracą i przeszedł do

komisariatu policji w Jaktorowie.
Nie jest tajemnicą, że powodem
decyzji było uposażenie. W Jaktorowie policjant zarobi o 500 zło-

tych więcej. Bo to Garnizon Warszawski, gdzie lepiej płacą. Nie
żegnam się z państwem, mówię
do zobaczenia. Jestem chętny do

pomocy, jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić do mnie w jakiejś sprawie jestem otwarty, mówił funkcjonariusz na sesji rady gminy
27.06, który pracował na tym terenie od grudnia 2011 roku. Dziękuję panu za dobrze wykonywaną
pracę na rzecz mieszkańców. To
profesja szczególna, wymagająca poświęcenia i trudu. Oby pan
był dla innych inspiracją, mówiła
Wójt Urszula Ciężka. Komendant
Komisariatu Policji w Mszczonowie Krzysztof Puszcz przedstawił
nowego, pełniącego obowiązki
dzielnicowego gminy Radziejowice, Arkadiusza Wójcika, będzie
nim do czasu znalezienia nowego
dzielnicowego. Arkadiusz Wójcik do tej pory był dzielnicowym
w Mszczonowie. Przyjęcia interesantów planowane są dwa dni
w tygodniu, we wtorki i czwartki
w budynku Urzędu Gminy.

Będzie remont elewacji remizy w Radziejowicach
Już wiadomo, Gmina Radziejowice dostanie 23 742,00 złotych
na remont strażnicy OSP w Radziejowicach z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego. Dzięki tym środkom już pod koniec wakacji rozpocznie się docieplanie budynku

OSP, pieniądze posłużą na nową
elewację.
Strażacy nie mogą narzekać.
W zeszłym roku do ich jednostki
trafiło auto. Teraz jest wyposażane. Wiele prac w swojej remizie strażacy wykonują sami.
W budynku są już nowe toalety,

Powitanie lata w DPS
Mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej Hamernia dorocznym
festynem powitali lato. Jak informuje Sylwia Suchecka, z zaproszenia skorzystali
y
też domownicyy z DPS w Żyrardowie,
y
oraz
Środowiskowego Domu Pomocy
Społecznej Skrzydła. Oprawę
muzyczną zapewnił niezastąpiony

Zbigniew Sękulski, który prowadzi zajęcia z mieszkańcami domu.
Były konkursy z nagrodami i tańce. Integrujemy środowisko, ważne by ludzie mogli się spotkać,
stawiamy na sport i wycieczki,
mówi dyrektor Domu Pomocy
Społecznej, Daniel Borowski.
fot. DPS Hamernia

obiekt jest monitorowany. Teraz
OSP Radziejowice liczy ponad 40
strażaków. W tym roku będziemy remontować elewację a straż
w Korytowie dostanie nowe auto,
mówi Justyna Klimaszewska
z Urzędu Gminy.
Każdego roku gmina na straże,

a są ich trzy w Kuklówce, Korytowie i Radziejowicach przeznacza
około 150 tys. złotych, nie licząc
dotacji celowych na zakup między
innymi auta.

Wilki na Święcie Chleba
Zespół
p Wilki będzie
ę
tegoroczną
g
ą
gwiazdą Święta Chleba w Radziejowicach. Dożynki odbędą się
25.08. Rozpocznie je msza święta o godzinie 13. Później korowód
na scenę poprowadzi akordeonista i lokalny muzyk, Jacek Mirowski. Dla publiczności wystąpią:
Chór Gaudeamus, sportowcy
z pokazem karate, Chór Seniorek

z Grupy Dyliżans, Ochotnicza
Straż Wokalna pod kierunkiem
Marcina Fibicha, zespół country
i grupa z repertuarem muzyków
z Enej, o godzinie 21 gwiazda
wydarzenia, zespół Wilki. Po koncercie od 22.30 dyskoteka pod
chmurką.
fot. Archiwum zespołu
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Zlikwidowali dzikie wysypisko
w Kuklówce
Blisko 30 tys. złotych kosztowało
gminę
Radziejowice
usunięcie dzikiego wysypiska,
jakie pojawiło się w Kuklówce.
Jednego dnia zlikwidowaliśmy,
kolejnego powstało następne, po
drugiej stronie ulicy w Adamowie,
w ulicy Truskawkowej, mówi Wójt
Urszula Ciężka. Bezczelność ludzi nie zna granic. Wyrzucili cały
kontener śmieci z rozbiórki domu,
w krzaki trafiło też mięso z kurcząt, dodaje Wójt. Gmina ma to
nieszczęście, że jest usytuowana
przy głównych ciągach komunikacyjnych, drogach powiatowych

i wojewódzkich.
Przy działce którą uporządkowaliśmy, wykopaliśmy rów,
żeby uniemożliwić wjazd na nią
niepowołanym, podkreśla Wójt.
Za wyrzucanie śmieci w niedozwolonym miejscu grozi kara do
500 złotych, jeśli sprawa trafi do
sądu nawet grzywna w wysokości do 5000 złotych, przypomina
Agnieszka Ciereszko, rzeczniczka Komendyy Powiatowejj Policjij
w Żyrardowie. W każdym miesiącu za uprzątnięcie dzikich wysypisk samorząd Radziejowic płaci
około 5 tys. złotych.

Wnioski też elektronicznie
4 miliony złotych rocznie pochłania
realizacja
programu
„Rodzina 500 plus” w Gminie
Radziejowice. Pomoc to znaczna
choć nie można powiedzieć, że
rodzi się w Gminie z tego powodu więcej dzieci. W zeszłym roku
wypłaciliśmy 24 becikowych, rok
wcześniej aż 47, mówi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Monika Karpiniuk.
Być może więcej osób przekracza kryterium dochodowe, choć
ono jest wysokie, bo dochód na
jedną osobę w rodzinie nie może
być wyższy niż 1922 złotych. Ze
świadczenia 500 plus korzysta
ponad 500 rodzin, rekordziści
mają 11 dzieci. Już teraz placówka przypomina, że od 1 lipca można składać wnioski elektronicznie
na zasiłek rodzina 500 plus, od 1

sierpnia wnioski tradycyjne, można je połączyć z wnioskami na
fundusz alimentacyjny i zasiłkami
rodzinnymi.

Dziki atakują

Siłownia plenerowa w Kuklówce
Mieszkańcy Kuklówki chcą
mieć siłownię plenerową. Wójt
Radziejowic Urszula Ciężka, poinformowała na sesji Rady Gmi-

ny, że pojawią się urządzenia do
ćwiczeń, zakupione z własnego
budżetu gminnego.

Dla kogo droga?
Odcinek drogi w Kuranowie, od
firmy cukierniczej do ronda Mszczonowie jjest bez zarządcy.
ą y Starosta Żyrardowski na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad zdjął z jej obowiązków
zarządzanie tą droga, jednak nie
powołał nowego zarządcy drogi,
której właścicielem jest Skarb
Państwa. Droga dziurawa przynosi wiele kłopotów. Już blisko pięć
podań od kierowców uszkodzo-

nych w tym miejscu aut z roszczeniami
odszkodowawczymi
trafiło do radziejowickiego Urzędu
Gminy, mówi Wójt Gminy. Nie
zarządzamy tym szlakiem, nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Nie
wiadomo kto ma płacić ludziom
roszczenia, dodaje. Teraz zachęcam GDDKiA abyśmy wspólnie
załatali dziury występujące na tej
drodze, dodaje Urszula Ciężka.

Mostek w Krzyżówce naprawiony
1200 złotych kosztowała Gminę Radziejowice naprawa dziurawego mostka w Krzyżówce.
Mostek jest drewniany i wysłużony, jakiś czas temu pojawiły
się w nim dziury. Ruch po rozpoczęciu budowy nowej drogi do
parku rozrywki jest tam znaczny.
Lokalny mostek nie wytrzymał
natężenia aut i pojawiły się ubyt-

ki, o czym informowała Sołtys tej
wsi, Bogumiła Bielecka. Udało je
się szybko załatać.

Dziki wchodzą do gospodarstw, niszczą uprawy. Rolnicy
instalują pastuchy i ogrodzenia, to
jednak też nie zniechęca zwierząt
by niszczyć plony.
Temat ten był poruszany podczas ostatniej sesji rady gminy
w Radziejowicach.
Sama mijałam watahę tych
zwierząt, człowiek się boi, wchodzą na teren posesji, mówiła
Radna Ewa Ignaszak. Na sesję
przyszedł też rolnik, który nie
jest zadowolony z działania kół
łowieckich, podobnego zdania
jest Radny Marek Kruk, który złożył oficjalną skargę do starostwa
w tej sprawie. Starostwo przekazało ją do Polskiego Związku
Łowieckiego Zarządu Okręgowego. Droga wokół mojego domu
jest poryta, mówiła Wójt Urszula
Ciężka. Ode mnie się dziki wyniosły, bywało i tak, że atakowały 4
hektary ziemniaków, mówiła tymczasem Przewodnicząca Rady
Gminy w Radziejowicach, Krysty-

na Skoneczna.
Nieraz trudno uprosić się
o myśliwego, samemu nie można
odstrzelać, mówił Radny. Do jednego rolnika awaryjnie przyjechał
myśliwy i się okazało, że jeden
dzik jest za mały do odstrzału,
inny to maciora, jeszcze inny to
rozpłodowiec, i też nie można
strzelać. Rolnik się zezłościł i wyprosił myśliwego, dodał Marek
Kruk, Radny Rady Gminy Radziejowice. Koła wykonały swoją
pracę, oczywiście potrzeby są
jeszcze większe, mówiła Wójt
Urszula Ciężka. Mamy siedem dni
po ogłoszeniu szkody zjawić się
u rolnika, informuje Michał Penczonek z Koła Łowieckiego Lis.
Co w sytuacji, kiedy rolnik zadzwoni interwencyjnie? Wtedy
jeśli jest jakiś myśliwy w terenie,
to udaje się na miejsce, mówi
Penczonek. W ostatnich trzech
latach to jedno koło odstrzeliło
około 200 sztuk dzików.
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Śladami przodków

Miejscowa biblioteka przy pomocy Danuty Niedzińskiej, byłej
Dyrektor Szkoły Podstawowej
nawiązała kontakt z rodziną Wiktora Stevesandta, bohaterskiego
żołnierza, który zginął w Radziejowicach 8 IX 1939 roku. W poniedziałek 18.06 do Radziejowic
przyjechali wnuk Wiktora: Krzysztof i prawnuk Tomasz. Dzielili się

wspomnieniami, przywieźli dokumenty i pamiątki. Pan Wiktor to
bohater drugiej wojny światowej.
Jedyny żołnierz, który poległ na
naszym terenie, jedyny, którego
udało się zidentyfikować i pochować na miejscowym cmentarzu,
mówi Danuta Niedzińska. W tym
samym dniu zginął także dziadek
pani Danuty: Andrzej i jego brata-

nek Zdzisław. Wiktor Stevesandt
wraz z żołnierzami chronił się
w okopach w okolicach pałacu,
wyszedł na jakiś czas do wsi i już
nie wrócił. Nastąpił atak Niemców. Został ranny, sam opatrzył
ranę ale wykrwawił się i zmarł.
Dom, w którym było jego ciało
i ciała innych osób został podpalony. Zmarłych zakopano naprzeciwko szkoły, później po uzyskaniu zgody na ekshumację ich
zwłok zostali pochowani na miejscowym cmentarzu. W grobie
Wiktora Stevesandta spoczywa
jeszcze jeden mężczyzna, którego
danych nie udało się ustalić. Pani
Danuta wraz z uczniami w 1981
roku prowadziła wywiady ze starszymi mieszkańcami na temat
czasów wojennych, między innymi z Hipolitem Mikołajczykiem
czy Tadeuszem Leśniewskim.
Nawiązała też kontakt z synem
Wiktora Stevesandta, Alfredem,

dziś tę rolę pielęgnowania historii
rodziny przejęli jego syn Krzysztof
i wnuk, Tomasz.
Wyraźnie wzruszeni przyznali,
że przedstawią do zbiorów biblioteki dokumenty, które są cenne
dla ich rodziny. Projekt pilotuje
Barbara Draniak, Dyrektor radziejowickiej placówki.

O ochronie środowiska z mieszkańcami
Zakończyły się spotkania
z mieszkańcami dotyczące ich
zainteresowania dotacjami na
inwestycje przyczyniające się do
dbałości o środowisko naturalne.
Ostatnie miało miejsce 20.06
w Korytowie. Jego uczestnicy
dostali do wypełnienia ankiety,
które mają następnie dostarczyć
do Urzędu Gminy. W ten sposób
chcemy zapoznać się z potrzebami ludzi, mówiła Wójt Urszula
Ciężka.

Urzędnicy poinformowali, że
można ubiegać się samodzielnie
o wsparcie finansowe na przykład do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków z Wojewódzkiego
g Funduszu Ochronyy
Środowiska, tutaj jest możliwość
wsparcia do 2022 roku. Wnioski należy kierować do Urzędu
Gminy w Radziejowicach, to
samorząd w imieniu mieszkańców może wystąpić o te środki.
W propozycjach znalazła się też

dotacja od lokalnego samorządu,
czyli 50 procent poniesionych
kosztów, ale nie więcej niż 5 tys.
złotych z możliwością otrzymania w 2019 roku.
Przyznanie tej dotacji może
nastąpić kiedy zostaną spełnione
warunki: nieruchomość położona
jest na terenie na którym w ciągu
5 lat od daty złożenia wniosku,
nie przewiduje się budowy kanalizacji i do budowy wykorzystane
będą wyłącznie urządzenia nowe,
posiadając aprobatę techniczną
stosowaną w budownictwie według obowiązujących przepisów
prawa budowlanego. Mowa była
także o dofinansowaniu wymiany
pieca lub kotła wykorzystującego
paliwa stałe na kocioł gazowy lub
olejowy. Gmina proponuje dotacje z własnego budżetu w wysokości 50 procent poniesionych
kosztów ale nie więcej niż 3 tys.
złotych. Wniosek składa właściciel nieruchomości. Dotacja
może zostać przyznana tylko
i wyłącznie na zakup nowego
kotła gazowego lub olejowego,
przy czym urządzenie musi być

fabrycznie nowe, posiadające
atesty dopuszczające go do powszechnego użytku z przyznaną
gwarancją. Piec lub kocioł wykorzystujący paliwa stałe musi ulec
trwalej likwidacji. Wśród przedstawionych propozycji znalazła
się też ta dotycząca unieszkodliwienia azbestu. W tym przypadku
dotacja Gminy ma wynieść 100
procent poniesionych kosztów
za usunięcie, unieszkodliwienie
odpadów zawierających azbest.
Gmina
chce
zabezpieczyć
w swoim budżecie pieniądze na
przyznanie dotacji, jeśli będzie
zainteresowanie. Teraz mieszkańcy powinni dać informację
zwrotną w postaci wypełnionych
i złożonych ankiet.

Poszli na kontrole
Pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radziejowicach poszli w teren skontrolować
wydatkowanie świadczenia „Rodzina 500 plus”.
Często kontrole są na wniosek
sąsiadów czy innych osób zaniepo-

kojonych sytuacją poszczególnych
rodzin. Jeżeli jest zgłoszenie idziemy to sprawdzić, mówi Kierownik
GOPS, Monika Karpiniuk. Na razie
żadne świadczenie pieniężne nie zostało zamienione na pomoc rzeczową, ale kilka rodzin już ma nadzór

asystenta rodziny. Bywa, że opieka
nad dziećmi jest zła, w grę wchodzi
alkohol. 500 plus wzmocniło finansowo pozycję rodzin, ale bywa, że
nie poprawia sytuacji dzieci.
Asystent rodziny jest minimum
raz w tygodniu z wizytą, uczy go-

spodarowania środkami, są zgłoszenia do sądów i Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych żeby te rodziny usprawniać.
W gminie pobierających 500 plus
jest około 500 rodzin. GOPS interweniował w przypadku kilkunastu.
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Uwaga rekrutacja
TRWA REKRUTACJA i SĄ
JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA
PÓŁKOLONIE - OBÓZ NAUKOWY
- EXPERYMENTY zorganizowany
w ramach Projektu pn.: ZARADNI
Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej
edukacjij w szkołach g
gminyy Radziejowice” SPĘDŹ WAKACJE
Z EXPERYMENTAMI I ODKRYJ
SWÓJ TALENT NAUKOWY!
Półkolonie
zorganizowane
w ramach Projektu pn.: ZARADNI
Z GMINY RADZIEJOWICE – kompleksowe wsparcie nowoczesnej
edukacji w szkołach gminy Radziejowice”
Termin: 20-24 sierpień 2018 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa
im. Wł. Rdzanowskiego ul. Kubickiego 3a 96-325 Radziejowice
Liczba uczestników: 5 grup po

8 osób, łącznie 40 osób.
Liczba godzin zajęć: 30 godzin
na grupę (5 dni : od poniedziałku do piątku po 6 godz. dziennie
w godz. od 9:00 do 15:00).
Program zajęć:
Uczestnikami będą uczniowie
szkoły podstawowej klas IV-VII
oraz klas II-III gimnazjum. Zajęcia
prowadzone w formie doświadczeń i eksperymentów.
Podczas zajęć uczniowie:
- przeprowadzą eksperymenty chemiczne z kuchni naszych
mam (m.in. dowiedzą się czym
jest PH i jaki ma związek z czerwoną kapustą),
- poznają tajemnice wulkanów (zbudują wulkan w 3D),
- zbudują własny świat kryształów,
- poznają rzeczywistość z per-

spektywy mikro ,
- stworzą hologram,
- odkryją tajemnice kosmosu,
- zbudują obwody elektryczne,
- poznają potęgę elektryczności,
- sprawdzą co się stanie z balonem na księżycu i co wspólnego
ma z tym ciśnienie,
- wykonają chemiczne skaczące piłki,
- zbudują własnego ROBOTA.
Każdemu przeprowadzonemu
eksperymentowi
towarzyszyć
będzie pogadanka, która wyjaśni
prezentowane zagadnienie tak,
aby utrwalić pozyskaną w trakcie zajęć wiedzę i ją dodatkowo
wzbogacić. Celem prowadzonych
zajęć będzie rozwijanie zdolności
oraz wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych.

Zapewniamy: dowozy/odwozy
z terenu całej gminy z ustalonych
punktów zbiórki i 1 posiłek dziennie (dwudaniowy obiad).
Szanowny Rodzicu, podczas
półkolonii Twoje dziecko będzie
miało szansę na miłe spędzenie
czasu wolnego w sposób twórczy.
Bezpiecznie,
pod
nadzorem
wykwalifikowanej kadry przeprowadzi szereg ciekawych doświadczeń i rozbudzi swoje zainteresowania światem nauki.
Osoby chętne zapraszamy po
odbiór dokumentów zgłoszeniowych do sekretariatów w szkołach.
Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

Bieg Chełmońskiego w Radziejowicach
Po raz czwarty już w Radziejowicach odbędzie się Bieg Chełmońskiego. Trwają do niego zapisy. Impreza 26 sierpnia. Bieg to
oddolna inicjatywa,
j y
którąą p
podjęli
ję
j
członkowie Stowarzyszenia
y
Żyy
rafa z Żyrardowa we współpracy
z gminą Radziejowice. Pomysł tak
się spodobał biegaczom, że na
starcie każdego roku staje nawet
ponad dwieście osób. Biegacze

mierzą siły w biegu na jeden kilometr oraz biorą udział w dłuższym biegu głównym. Trasa jest
różnorodna, trochę leśna, prowadzi też asfaltową drogą, wąskimi
ścieżkami, biegacze biegną po
piasku, ale też pod górę. Innymi słowy do łatwych nie należy
ale uroku pozbawić jej nie można. W zeszłym roku zwycięzcą,
w biegu głównym na 10 kilome-

trów był Rafał Krzeszewski z Warszawy. Najszybszą kobietą okazała się Tamara Mieloch. Pierwsze
miejsce w biegu rodzinnym zajęli
Marcin i Kuba Feder. Najszybszym
mieszkańcem gminy Radziejowice czwarty raz z rzędu okazał się
Marek Pociech z Korytowa. Bieg
rozrasta się, przybywa uczestników, co bardzo cieszy, mówi Jacek Mitrowski, organizator. Celem

biegu jest promocja aktywności
fizycznej i zdrowego stylu życia
wśród mieszkańców Powiatu
Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice, promocja twórczości wybitnego polskiego malarza Józefa
Chełmońskiego oraz podkreślanie
jego związków z Ziemią Radziejowicką oraz integracja lokalnej
społeczności, dodaje organizator.

Najlepsi uczniowie
Uczniowie już wypoczywają, najlepsi cieszą się ze swoich
cenzurek otrzymanych podczas
zakończenia roku szkolnego. Jak
informuje Beata Kalina, Dyrektor
radziejowickiej oświaty w tym
roku nagrody trafiły do: 1. Dominiki Dziekańskiej, 2. Kamili
Zabrzygraj i 3. Nikoli Kołaszewskiej z klasy gimnazjum w szkole
podstawowej w Radziejowicach.
W szkole podstawowej w Korytowie A, 1 nagrody trafiły do
Julii Pirowskiej i Igi Budziło, 2
do Martyny Budziło i Szymona
Gmurka oraz Pauliny Kowalskiej,

3 do Zuzanny Płazy, Gabrieli Barek, wyróżnienia otrzymali z klas
I-III: Antonina Mróz kl. I, Krystian
Ziemichód kl. II, Julia Kaczyńska
kl. IIIa, Michał Sadowski kl. IIIb.
W szkole podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej, 1 nagrodę
otrzymał Bartosz Wiciński, 2 Dominika Socha, 3 Karolina Bugajska. Wyróżnienia odebrali: Adam
Kucharski kl. I, Szymon Gaik kl. II,
Aleksandra Grenda kl. III. W szkole podstawowej im. Władysława
Rdzanowskiego w Radziejowicach, 1 nagrodę wywalczyli: Maja
Hass i Mikołaj Izworski, 2 Wiktor

Pęsiek i Oliwia Wójcik, 3 Urszula
Ryguła i Mateusz Małecki.
Wyróżnienia otrzymali: Mikołaj
Marszałek kl. Ia, Joanna Borowiec
kl. Ib, Magdalena Radlińska kl. II,
Maja Pęsiek kl. IIIa, Piotr Jeziorek
kl. IIIb.
Nagrody rzeczowe dostali
uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią oraz ci uczniowie,
którzy uzyskali drugi i trzeci wynik
średniej z ocen.
W latach ubiegłych najlepsi
uczniowie otrzymywali gadżety
elektroniczne w postaci: Smartwatches, różnej wielkości i mocy

głośników Bluetooth, kijków do
„selfie”, Boomboxów, e-booków,
słuchawek stereofonicznych do
komputera oraz power bankówprzenośnych akumulatorów.
W tym roku gmina postawiła
na turystykę i rekreację a nagrodami były: za I miejsce – walizki
turystyczne, II miejsce – śpiwory
+ portfele sportowe, III miejsce
– - „nerki”, „listonoszki” + portfele
sportowe. W klasach I-III wzorem lat
ubiegłych, dla najlepszych uczniów
z każdej klasy przyznane zostały
wyróżnienia. Wyróżnieni dostali zestawy malarskie i maskotki.
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Ostatni dzwonek
To był trudny rok dla naszej
szkoły, pożegnaliśmy na zawsze
naszych uczniów, Julkę i Ignacego. Tak bardzo nam przykro, że
dziś nie odbiorą cenzurki, uczcijmy ich pamięć minutą ciszy,
mówiła Dyrektor Szkoły w Radziejowicach, Irena Sosnowska,
podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Po chwili
refleksji Dyrektor placówki przypomniała sukcesy szkoły, szczególnie sportowe uczniów.
Radziejowickie placówki brały

także udział w projektach edukacyjnych, to również pierwszy
rok realizacji reformy oświatowej. W szkołach wiele zmian,
także w Kuklówce, gdzie po 40
latach pracy i 20 latach dyrektorowania na emeryturę odchodzi
Irena Skowrońska. Pani Dyrektor
przysłużyła się szkole, stworzyła miejsce do nauki i spędzania
wolnego czasu, miejsce integracji społeczności lokalnej i pielęgnowania historii. Szkoła dba
o pamięć swojego patrona Józefa

Od 1 lipca można elektronicznie
składać wnioski na świadczenie
„Dobry start”.
Jest to 300 złotych dla każdego
uczącego się w szkole podstawowej, średniej bądź gimnazjum
ucznia do 20 roku życia. W przypadku dziecka z niepełnosprawp
p
p
nością do 24 roku życia. Świad-

czenie nie dotyczy studentów
i uczniów szkół policealnych. Od
1 sierpnia GOPS w Radziejowicach rozpoczął przyjmowanie
wniosków w formie papierowej.
Składać je będzie można do
końca listopada, pieniądze będą
wypłacane do końca grudnia. To
300 złotych pomocy finansowej

Chełmońskiego i współpracuje
w ramach Unii Poetyckiej Szkół
Wojciecha Siemiona. W placówce odbywa się wiele konkursów.
Dla Dyrektor Ireny Skowrońskiej
ten ostatni tegoroczny dzwonek
był symboliczny, zakończenie
i rozpoczęcie kolejnego etapu
życia. Jak mówi kocha pracę
z dziećmi, chciała by poznawały
świat, by miały wiele możliwości,
w Kuklówce zostawiła serce.
Pani Dyrektor niejako miłość do
zawodu wyssała z lekiem mamy,
jej mama pracowała w żłobku.
Irena Skowrońska teraz zamierza
poświęcić się swojej podróżniczej pasji, zwiedzaniu, wyprawom
w góry. Dziękuję Pani Dyrektor za
kierowanie się w swojej karierze
zawodowej najwyższymi standardami, wartościami, dziękuję za
to, że rozbudziła pani w dzieciach
artystyczne talenty, nauczyła ich

kreatywności, wpajała wartości
patriotyczne, mówiła podczas
uroczystości zakończenia roku
szkolnego w Kuklówce, Wójt Radziejowic Urszula Ciężka. Swoje
podziękowanie za lata współpracy
przekazał też Kazimierz Kardynał
Nycz, Arcybiskup, Metropolita
Warszawski. W przysłanym piśmie podziękował za włączanie
społeczności szkoły w życie
parafii. Samą Irenę Skowrońską
określił jako wspaniałego człowieka i nauczyciela, kierującego
się w swojej pracy ważnymi wartościami.

300 złotych dla ucznia
w związku z potrzebami szkolnymi, związanymi z nowym rokiem
szkolnym.
Jak szacuje Monika Karpiniuk,
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Radziejowicach w gminie skorzysta około
1100 dzieci. To zadanie zlecone
od wojewody, pochłonie w su-

mie w tej gminie 340 tys. złotych.
Oprócz tego świadczenia dzieci
mogą liczyć także na dożywianie.
Teraz korzysta z tej formy wsparcia 72 dzieci. W tym przypadku
w ramach kryterium dochodowego, miesięczna kwota na jednego
członka rodziny nie może przekroczyć 771 złotych.

Kasa od Marszałka dla Sołectw
Dwa Sołectwa Gminy Radziejowice: Tartak Brzózki i Budy
Mszczonowskie dostaną dotacje,
wsparcie finansowe dla swoich

projektów. Sołectwa mogły się
ubiegać maksymalnie o 10 tys.
złotych. Sołectwo Tartak Brzózki
opracowało projekt dzięki któremu ma przybyć
więcej urządzeń
do siłowni na placu soleckim oraz
na placu zabaw.
W sumie całość
zamknie się kwotą ponad 19 tys.
złotych.
Sołectwo

otrzyma wsparcie w wysokości
9600 złotych. Budy Mszczonowskie mogą liczyć na dotację,
dzięki której uda się zainstalować
dodatkowe oświetlenie.
Całość zadania to koszt 18 tys.
złotych, dotacja wyniesie 8900
złotych.
Sołectwa są kreatywne. Od lat
wykorzystują przysługujący im
fundusz sołecki. Dokładają do
budowy dróg, dbają o teren gminny, integrują się a nawet budują
świetlice sołeckie jak w przypad-

ku Zboisk.
Miejsce sołeckie w miejscowości Tartak Brzózki jest bardzo zadbane, chętnie wykorzystywane
na spotkania.
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Piknik w Budach Mszczonowskich
Mieszkańcy Bud Mszczonowskich zaprosili na piknik. Tworzą
grupę, która ma wspólne cele. Postanowili zagospodarować działkę na terenie sołectwa. Najpierw
były długie procedury związane
z własnością, teraz już wiadomo,
miejsce jest własnością wspólnoty lokalnej i to ona nim dysponuje,
mówi Eugenia Medejczyk- Nowa-

kowska. Społecznicy wyrównali
teren, bo były doły i z funduszu
sołeckiego zakupili wiatę. A że
są bardzo przedsiębiorczy, zaoszczędzili na jej złożeniu, pracę
tę wykonali Jacek Kuran, Ryszard
Winnicki i Zbigniew Nowakowski,
dwa tysiące w ten sposób uzbierane przeznaczyli na ogrodzenie.
Tak też zrobili, panie ogrodzenie

pomalowały, panowie zainstalowali. Jest jak trzeba. W sobotę
14.07 było oficjalne otwarcie
połączone z piknikiem integracyjnym i obchodami Dnia Dziecka.
Dla dzieci zostały przygotowane
konkursy propagujące ekologię,
był także wspólny grill.

Kanalizacja sanitarna
Dla własnego bezpieczeństwa
nie należy używać sedesów jako
pojemników na śmiecie. Nie
możemy wrzucać do kanalizacji patyczków do czyszczenia
uszu, nawilżanych chusteczek
higienicznych,
jednorazowych
maszynek do golenia, zawieszek
z preparatami do dezynfekcji
muszli klozetowych, szczotek do
czyszczenia sedesów, ścierek czy
też ręczników - właściwie niczego
za wyjątkiem papieru toaletowego i to w rozsądnych ilościach.
Podczas mojej pracy konserwatora sieci kanalizacji sanitarnej
w Gminie Radziejowice trudno
zliczyć ile razy tego typu śmiecie
zablokowały studzienki zaworowe

działające na podciśnieniu lub
pompy tłoczne w przepompowniach ścieków.
Właśnie taki ręcznik jak na
fotografii nr 1 owinął się wokół
pompy tłocznej i spowodował
jej uszkodzenie. Po zamknięciu
zasuwy przed przepompownią
dokonałem wyjęcia pompy i usunięcia z niej ręcznika (fotografia
nr 2). Pompa została zawieziona
do naprawy, której koszt został
oszacowany na ponad 6 tysięcy złotych. W trakcie usuwania
awarii jeden z mieszkańców wsi
Korytów A wysłał do pracownika
Urzędu Gminy sms treści „Dzień
dobry czy jest jakaś awaria? Na
ulicy strasznie pachnie pozdra-

wiam.”
I co należy w takim przypadku
odpowiedzieć jednemu z mieszkańców. Chyba tylko to, że dopóki nie nauczymy się w sposób
właściwy wspólnie korzystać
z kanalizacji awaria będzie gonić
awarię a rosnące koszty konserwacji muszą spowodować
wzrost stawki opłaty za ścieki.
Dodatkowo pozdrawiam mieszkańców wsi Radziejowice, którzy
zablokowali szczotką do czyszczenia sedesu pracę sieci kanalizacji sanitarnej.
Krzysztof Kunecki
Konserwator sieci kanalizacji
sanitarnej

www.radziejowice.pl
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Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego,
uroczystości 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

