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Budżet na 2016 rok zatwierdzony
Podczas grudniowej sesji Rada
Gminy Radziejowice większością
głosów przyjęła budżet na 2016
rok. Przed głosowaniem Krystyna
Skoneczna Przewodnicząca Rady
Gminy Radziejowice przeczytała
uzasadnienie uchwały, po czym
odbyła się dyskusja. W konsekwencji Radni zdecydowali
o przyjęciu przygotowanego planu finansów na ten rok. Wynika
z niego, że łączną kwotę dochodów zaplanowano w wysokości
21746 494,00 złotych, z tego
dochody bieżące 21626494,00
złotych oraz dochody majątkowe
w wysokości 120000,00 złotych.
Przychody ogółem zaplanowano
na kwotę 1500000,00 złotych,
kredyty na kwotę- 1500000,00
złotych. Gmina ma niewielkie bezpieczne zadłużenie. W planach inwestycyjnych między innymi:
1.Budowa studni wodomierzowej
w m. Tartak Brzózki-32000,00

złotych.
2. Projekt i budowa sieci wodociągowej w części ul. Wiosennej w m. Tartak Brzózki- 30
000,00 złotych.
3.Odpłatne przejęcie wodociągów (Krze Duże TSA, Adamów
Parcel, ul. Zielona)-70000,00
złotych (w związku z wybudowaniem sieci głównej wodociągowej na osiedlu w m. Krze
Duże inwestor wystąpił z pełną
dokumentacją o zwrot ponie-

sionych nakładów. W związku
z powyższym planuje się przejąć odpłatnie w/w wodociąg
w 2016 roku.
4.Modernizacja wodociągu w Radziejowicach- 60000,00 złotych (przejście wodociągiem
pod mostem ul. Sienkiewicza
w Radziejowicach.
5. Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
500000,00 złotych w m. Krze
Duże
6.Modernizacja i rozbudowa Stacji
Uzdatniania Wody -300000,00
złotych w m. Radziejowice
i Korytów
7.Budowa kanalizacji -808000,00
zł. Na oświatę i wychowanie Gmina wyda 8889217,00
złotych. Na oświetlenie ulic,
placów i dróg- 520 875,00 złotych, z czego 200000,00 złotych to wydatki inwestycyjne.
jn

agroturystyka
Prawnik dyżuruje w Urzędzie
Gminy
Adwokat Marcin Bulik dyżuruje w Urzędzie Gminy Radziejowice. Z bezpłatnej porady
mogą skorzystać uprawnione do tego osoby. Adwokat
dostępny jest we wtorki od
godziny 8.00 do12.00 oraz
w czwartki od godziny 11.45
do 15.45. Więcej na stronie
numer 2.

WOŚP w naszej gminie
Tradycyjnie już mieszkańcy naszej Gminy włączyli
się w kolejny finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku kwestowało
siedemnastu wolontariuszy.
Pomogło Sołectwo Tartak
Brzózki, dzieci miały zapewnioną ciepłą herbatę i ciasto.
Sztab mieścił się w budynku
przy ulicy Kubickiego. Popołudniu wszyscy pojechali do
głównego sztabu w Żyrardowie. WOŚP w Radziejowicach
koordynowała Magdalena Masewicz- Kierzkowska. Więcej
na stronie numer 2.

Rodzina Maszkowskich ugości uczestników ŚDM
Światowe Dni Młodzieży już
w tym roku. Rodzina Państwa
Maszkowskich z Korytowa zdecydowała się ugościć kilkoro
uczestników tego wydarzenia
w swoim domu. Już się cieszą na
to spotkanie. Wiadomo, że przyjedzie młodzież z Włoch. Grażyna i Tadeusz Maszkowscy sami

są rodzicami: Marty, Oli, Marka,
Mateusza, Marysi i Marcina.
-W Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia od dawna
trwają przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, odbywają
się zajęcia. W październiku Ksiądz
ogłosił, że poszukuje rodzin, które
ugoszczą pielgrzymów z Włoch-

mówi Grażyna Maszkowska. - Po
konsultacjach z bliskimi zdecydowaliśmy się na przyjęcie do czterech osób- dodaje Pani Grażyna.
Oprócz noclegu rodzina zamierza
pokazać młodym ludziom okolicę,
Mazowsze, Radziejowice, Żelazową Wolę. Mateusz już deklaruje,
że odstąpi dla gości swój pokój,

Marta cieszy się ponieważ sama
podróżuje po świecie i poznaje
nowe kultury, dodatkowo uczy się
języka włoskiego, będzie zatem
szansa na rozmowę.
jn
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Witam wszystkich Państwa w Nowym
Roku. Życzę wszystkim w 2016 zdrowia i pomyślności. Jako samorząd rozpoczęliśmy ten
rok od uchwalonego już w końcówce 2015
budżetu. Staramy się gospodarować finansa-

mi rozsądnie, stawiamy na rozwój na miarę
naszych możliwości, będziemy szukać możliwości pozyskiwania pieniędzy z zewnątrz.
Zaplanowaliśmy inwestycje o których w informacji na stronie numer 1. Tradycyjnie myślimy
o naszych placówkach oświatowych, pomocy
społecznej, kulturze i sporcie, strażach pożarnych. Mamy bezpieczne zadłużenie. Nie próżnujemy i składamy kolejne wnioski o dofinansowanie na przykład inwestycji drogowych.
Cieszy zwiększająca się ciągle liczba mieszkańców. Z roku na rok jest nas coraz więcej.
Nasza Gmina cieszy się dużym powodzeniem
i zainteresowaniem. Zachęcam Państwa do
lektury gazety a w niej świąteczne podsumowanie, o koncercie w Kościele z udziałem

chórów i orkiestry dętej. Gratuluję naszym
wolontariuszom, którzy z puszkami z ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowali, poświęcili czas by pomagać innym.
W tym wydaniu także o Marcie Muranowicz,
która jest stypendystką Prezesa Rady Ministrów. W tym wydaniu także o propozycji na
ferie dla najmłodszych ale także o pomyślnie
zakończonej operacji Asi Dybińskiej i zbiórce
koreczków dla małej Zuzi. Życzę Państwu dobrej lektury.
Pozdrawiam serdecznie,
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

WOŚP w Radziejowicach
Wolontariusze z naszej Gminy
nie zawiedli. Siedemnaście osób
podczas 24 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierało
pieniądze na szczytny cel. Tym
razem środki pomogą zakupić
sprzęt medyczny na oddziały
pediatryczne oraz przeznaczone
zostaną na godziwą opiekę seniorów. Szefem lokalnego sztabu
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była Magdalena Masewicz- Kierzkowska. Wolontariusze zebrali się
w siedzibie stowarzyszenia Tartak Brzózki. Tutaj Sołtys Marcin
Mrówczyński oraz mieszkańcy
stacjonowali i pomagali młodym
ludziom. Wolontariusze mieli zapewnioną ciepłą herbatę i pyszne
ciasto. - Ludzie byli hojni, wrzucali
różne sumy- mówi wolontariusz-

Barbarze Kupińskiej
Sołtysowi Sołectwa Nowe
Budy Wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci
Matki

Ś. P.

Jadwigi Grędy
składają Przewodniczący
Rady Gminy wraz z Radnymi,
Sołtysi, Rada Sołecka
Sołectwa Nowe Budy oraz
Wójt Gminy Radziejowice
z pracownikami Urzędu
Gminy.

ka Kasia. Popołudniu członkowie
radziejowickiego sztabu pojechali
do siedziby w żyrardowskim Centrum Kultury, gdzie zliczane były
pieniądze. W sumie żyrardowski
sztab do którego należał także
radziejowicki zebrał ponad 108
tysięcy złotych, jest to o dwadzieścia tysięcy złotych więcej niż
w zeszłym roku.
jn

Dyżury prawnika
w UG Radziejowice
W Urzędzie Gminy Radziejowice dwa razy w tygodniu dyżuruje
prawnik- adwokat Marcin Bulik.
Porad udziela we wtorki od godziny 8.00 do12.00 oraz w czwartki
od godziny 11.45 do 15.45. Oferta pomocy prawniczej skierowana jest głównie do kombatantów,
osób represjonowanych, osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, do weteranów,
do ofiar klęsk żywiołowych, do
osób będących w trudnej sytuacji, do osób do 24 roku życia
oraz do tych, którzy ukończyli 65
lat. Porady są udzielane bezpłatnie. Zainteresowanie tą formą pomocy jest coraz większe. -Ludzie
przychodzą z różnymi sprawami

głównie z zakresu prawa cywilnego i w sprawach konsumenckich.
W ramach tej usługi nie można korzystać z porad dotyczących prawa podatkowego czy działalności
gospodarczej- informuje adwokat
Marcin Bulik. Mieszkaniec naszej
Gminy Damian Zabłocki przyszedł
skorzystać z porady ponieważ od
listopada nie otrzymał zamówionego przez Internet towaru za który zapłacił blisko dwa tysiące złotych.- Firma zwleka a ja nie wiem
co robić- mówi Damian Zabłocki.
Przyznaje, że ta forma wsparcia
jest bardzo korzystna dla ludzi.
jn
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Boże Narodzenie w naszej Gminie
Święta Bożego Narodzenia to
jedne z najpiękniejszych świąt
w polskiej tradycji. Przygotowania
do nich trwają od miesięcy. Tak
jest też w naszej Gminie. Szkoły
przygotowują jasełka, przedstawienia, które mają za zadanie
ukazać sens Bożego Narodzenia,
łączyć ludzi i podkreślić wartość
wspólnego przeżywania. Tak było

i tym razem. We wszystkich szkołach naszej Gminy, Przedszkolach i Centrum Kultury odbyły się
uroczyste spotkania. Było bardzo
przyjaźnie, na scenie w Kuklówce prezentowali się profesjonalni
aktorzy w towarzystwie uczniów
szkoły, w Korytowie jak zawsze
spotkanie z dużym rozmachem
i bardzo ciekawe. Nowoczesność

połączona z tradycyjnymi wartościami, ukazane pułapki świata
współczesnego. W Gimnazjum
piękne uroczystości z towarzyszeniem orkiestry dętej. Spotkanie wielokulturowe i inspirujące.
W Gminnym Centrum Kultury
spotkali się mieszkańcy, seniorzy
z Klubu Seniora, osoby związane
na co dzień z tym miejscem, świą-

tecznego blasku dodał występ
Chóru. Pomimo remontu udało
się stworzyć wigilijną atmosferę.
Garść pozytywnych emocji i dobrych słów oraz życzeń to z pewnością dało wszystkim siłę na kolejne miesiące. Jn fot. jn oraz SP
w Kuklówce
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Asia Dybińska po operacji serca
Asia Dybińska czternastomiesięczna dziewczynka o której
pisaliśmy w gazecie kilka miesięcy temu jest już po operacji.
Dziewczynka cierpiała na ubytek
międzykomorowy, prawostronny
łuk aorty, miała zrośnięcie pnia
płucnego (nazwa medyczna -Tetralogia Fallota z zarośnięciem
pnia płucnego, dodatkowa żyła

główna górna lewa, prawostronny
łuk aorty, ubytek w przegrodzie
międzykomorowej). Konieczna
była szybka operacja w Niemczech. Najpierw jednak trzeba
było zebrać na nią pieniądze. Akcja zbiórki udała się, 13 listopada
dziecko przeszło operację. Jak
mówi mama Asi, Marta Dybińska
dziewczynka już w trzeciej dobie

po operacji czuła się dobrze, dziś
jest pod opieką kardiologów, być
może będzie konieczny jeszcze
jeden zabieg. Dziewczynka miała
także ucisk na przełyk. Teraz Asia
czuje się dobrze, jest bardzo energiczna, ma apetyt i chce się ciągle
bawić. Operacja kosztowała 160
tysięcy złotych. Rodzice dziękują
wszystkim za wsparcie.
jn

Strażacy w 2016 roku
Pod koniec lutego w naszej Gminie rozpoczną się zebrania sprawozdawcze strażaków ochotników.
Podczas spotkań podejmowana
jest dyskusja na temat potrzeb
ochotniczych jednostek. Pierwsze zebranie odbędzie się w OSP
Radziejowice- 20 lutego, kolejne
w OSP Kuklówka- 27 lutego, następne w OSP Korytów- 5 marca.
Jak informuje Justyna Klimaszewska z UG Radziejowice plany jednostek na 2016 rok są następujące. OSP Radziejowice zamierza
wymienić ogrzewanie w strażnicy,
jednostka chce pozyskać środki na
termomodernizację obiektu, planuje zakupić doposażenie umundurowania strażackiego. W planach
jednostki OSP Korytów jest zakup
zestawu narzędzi hydraulicznych
HOLMATRO. W OSP Kuklówka

trwają dyskusje na temat potrzeb
jednostki na ten rok. W 2015 roku
na utrzymanie wszystkich jednostek OSP Gmina wydała ponad
140000,00 złotych. Plan budżetu
na 2016 rok to 200000,00 złotychpodkreśla Justyna Klimaszewska.
Straże wspierają także Sołectwa,
tak będzie i tym razem.
Plan dofinansowania z Sołectw
na 2016 rok:
- Korytów – Zakup sprzętu dla
OSP Korytów
- Korytów A – Zakup sprzętu dla
OSP Korytów
- Kuklówka Radziejowicka – Zakup węży dla OSP Kuklówka
-Nowe Budy – Zakup węży strażackich dla OSP Radziejowice
- Radziejowice – Remont CO
w OSP Radziejowice (garaże).
Oprac. jn

15 lutego spotkanie w sprawie strategii GCK
15 lutego o godzinie 19.00 rozpocznie się spotkanie dotyczące
strategii pracy Gminnego Centrum Kultury na kolejne lata. GCK

już jakiś czas temu zapoznało się
z opinią ludzi. Wynika z niej, że
społeczność lokalna oczekuje by
placówka była miejscem eduka-

cji, spotkań nie tylko podczas
zajęć. GCK ma być otwarte na inicjatywy oddolne- mówi Dyrektor
Magdalena Masewicz- Kierzkow-

ska. -Zapraszam wszystkich na
kolejne spotkanie byśmy wspólnie wypracowali kierunek naszych
działań- dodaje.
jn

Gmina Radziejowice walczy o kolejne dotacje
Gmina Radziejowice składa
kolejne wnioski o dotacje na
realizację przedsięwzięć drogo-

wych. Jak informuje Wioletta
Micewicz 12 stycznia do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego wpłynął wniosek
w ramach konkursu ,, Budowa
lub modernizacja dróg lokalnych
w ramach poddziałania ,,wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczę-

dzanie energii” objęty programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. W ramach przygotowanego wniosku o dotację
Gmina zamierza zrealizować przebudowę drogi gminnej w Kamionce przy ulicy Głównej. Całkowity
koszt projektu wynosi 743145,85
złotych, wnioskowana dotacja to
równowartość ponad 60 procent
kosztów kwalifikowanych, co
stanowi kwotę- 472863 złotych.

Ponadto samorząd zamierza pozyskać wsparcie w ramach środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych na
budowę lub modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych. Dwa wnioski dotyczą inwestycji w miejscowości Benenard
i Zazdrość.
Oprac. jn
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FERIE Z POWOZOWNIĄ
01.02.2016 – 05.02.2016
10.00-14.00
Zajęcia stałe „Palcem po mapie’–
warsztaty wielokulturowe
W czwartek 4.02 – świętujemy
tłusty czwartek i szykujemy
stroje na bal karnawałowy
03.02.2016 (środa)
g. 17.00-20.00
warsztaty malarskie dla dorosłych, koszt 10 zł za zajęcia
04.02.2016 (czwartek)
g. 15.00-17.00
warsztaty malarskie dla dzieci,
koszt 10 zł za zajęcia
05.02.2016 (piątek)
g. 13.00 – 15.00
Bal przebierańców dla dzieci
wstęp wolny

g. 16.30-18.30
Warsztaty malarskie dla dzieci,
młodzieży i dorosłych,
koszt 10 zł za zajęcia
06.02.2016 (sobota)
g. 15.00-17.00
warsztaty malarskie dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
koszt 10 zł za zajęcia
08.02.2016 (poniedziałek)
g. 10.00
Królowa Śniegu – spektakl,
wstęp wolny
09.02.2016 (wtorek)
g. 13.00-14.00
Trzymaj pion będziesz bezpieczny – samoobrona, za darmo
g. 15.00
ceramika, za darmo

Zimowe Mistrzostwa w Kolarstwie
29-30 grudnia na torze kolarskim w Pruszkowie odbyły
się Zimowe Mistrzostwa Polski
w kolarstwie torowym. Zawody zostały rozegrane w formie
omnium sprinterskiego. Omnium
składało się z 4 punktowanych
konkurencji (250m z zatrzymanego, sprint klasyczny, 500m
z lotu i keirin). Grzegorz Drejgier
zwyciężając w trzech konkurencjach (250m z zatrzymanego,
sprint klasyczny, keirin) wywalczył kolejny tytuł Mistrza Polski
w 2015 roku.
Fot. GD

g. 17.00-20.00
warsztaty malarskie dla dorosłych
koszt 10 zł za zajęcia
11.02.2016 (czwartek)
g. 13.00-14.00
Trzymaj pion będziesz bezpieczny – samoobrona (za darmo)
g. 15.00-17.00
warsztaty malarskie dla dzieci,
koszt 10 zł za zajęcia

12.02.2016 (piątek)
g. 11.00-19.00
Wycieczka dla dzieci starszych
Warsztaty w zamku królewskim,
Manufaktura cukierków, wizyta
w Wilanowie „Królewski Ogród
Światła” – Dzieci starsze 10+,
koszt 20 zł
g. 16.30-18.30
Warsztaty malarskie dla dzieci,
młodzieży i dorosłych,
koszt 10 zł za zajęcia
13.02.2016 (sobota)
g. 15.00-17.00
warsztaty malarskie dla dzieci,
młodzieży i dorosłych,
koszt 10 zł za zajęcia

g.15.00
Ceramika, za darmo

Gmina Radziejowice
wraz z Gimnazjum im. E. hr.Krasińskiego w Radziejowicach
zaprasza na

SPORTOWE FERIE
w dniach 8-12 LUTY 2016r.
BEZPŁATNE ZAJĘCIA NA HALI SPORTOWEJ
W planie zajęcia sportowo -rekreacyjne z piłki ręcznej, siatkówki,
piłki nożnej, siłowni lub innych dyscyplin w zależności od zainteresowań uczestników. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą
aktywnie spędzić dni wolne od nauki.

Język angielski dla dorosłych
W Gminnym Centrum Kultury
w Radziejowicach prowadzone
są zajęcia z języka angielskiego.
Koszt jednej godziny zajęć to 15

10.02.2016 (środa)
g. 8.00-16.00
Teatr Baj Warszawa przedstawienie „Zima w krainie Muminków” po spektaklu warsztaty
TEATR WIEM CO TO, + wizyta
w Manufakturze Cukierków 24
osób/max.; koszt 30 pln

złotych. Poziom- podstawowy.
Warsztaty odbywają się w środy
w godzinach od 16.00 do 17.00.
Trwają zapisy chętnych.
jn

Zajęcia dla uczniów:
- z klas IV- VI szkół podstawowych w godz. 13.00-14.30.
- z klas I-III gimnazjum i ze szkół ponadgimnazjalnych w godz. 14.30
– 16.00.
Zajęcia prowadzić będą nauczyciele wychowania fizycznego:
Paweł Zieliński i Daniel Kupiec.
W wybranym dniu rozegramy mini turniej piłki ręcznej.
Dla wytrwałych i zaangażowanych uczniów, którzy systematycznie,
przez cały tydzień, będą uczestniczyć w zajęciach -w piątek 12 lutego zorganizowany zostanie wyjazd na łyżwy lub basen.
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Powiatowy Turniej Unihokeja w Radziejowicach

Radziejowicka hala sportowa przy Gimnazjum
stała się miejscem sportowej rywalizacji w unihokeju. Dyscyplina ta zyskuje coraz to nowych zwolenników, zarówno w szkołach podstawowych jak
i gimnazjach. W radziejowickiej placówce, gdzie
uczniowie klasy sportowej mają dziesięć godzin
Wychowania Fizycznego tygodniowo szczególnie. Tym razem swoje siły i możliwości sprawdzili
młodzi ludzie z okolicznych podstawówek i gimnazjów. Poziom był wyrównany, rywalizację widać
było szczególnie wśród starszych uczniów. W poniedziałek 18 stycznia grały dziewczęta ze szkół
podstawowych. W konsekwencji pierwsze miej-

sce zajęła drużyna z Wiskitek, drugie z Lutkówki,
trzecie z Żyrardowa, czwarte z Kuklówki. We wtorek swoje siły sprawdzili chłopcy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z miejscowości Bartniki, drugie
z Żyrardowa, trzecie z Franciszkowa, kolejne należało do Lutkówki i Kuklówki. Wśród drużyn damskich gimnazjalnych najskuteczniejsze okazały się
dziewczęta z Wiskitek, drugie miejsce wywalczyły
panie z Radziejowic, trzecie z Żyrardowa, czwarte
z Mszczonowa. W rywalizacji chłopców na podium stanęła drużyna z Osuchowa, drugie miejsce
przypadło w udziale drużynie z Żyrardowa, trzecie
z Radziejowic, czwarte z Żyrardowa, piąte zdobyli
sportowcy z Bartnik i Wiskitek. Turniej to świetna
forma nie tylko sprawdzenia umiejętności ale też
integracji młodzieży- mówi Paweł Zieliński współorganizator spotkania. Nagrody wręczyli Krystyna
Szymańska Dyrektor Gimnazjum, która podkreśliła, że wszyscy zawodnicy są wygrani oraz Radny
Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz.
jn
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Cztery nowoczesne komputery w Bibliotece
Biblioteka w Radziejowicach
ma cztery nowe nowoczesne
komputery. Sprzęt przeznaczony zostanie dla czytelników, dwa
ekrany są dotykowe, co z pewnością ucieszy najmłodszych.
Komputery zapakowane czekają

na zakończenie remontu Biblioteki. W placówce pojawiły się
w ramach projektu ,,Kraszewski,
komputery dla bibliotek 2015”.
Biblioteka na zakupy otrzymała
17 tysięcy złotych. W placówce znajduje się 11 tysięcy ksią-

żek, zapisanych jest do niej 500
czytelników. Biblioteka posiada
elektroniczny system dostępu. Na
swoje 65- lecie otrzymała wybitnego patrona- Jana Pawła II. jn

Marta Muranowicz ze stypendium Prezesa Rady Ministrów
Marta Muranowicz z Kuklówki
absolwentka Gimnazjum w Radziejowicach dziś uczennica Zespołu Szkół numer 1 w Grodzisku
Mazowieckim jest jedną z najlepszych uczennic tej szkoły. W listopadzie zeszłego roku otrzymała
stypendium Prezesa Rady Ministrów. Marta uczęszcza do drugiej klasy. Stypendium otrzymują
uczniowie z najwyższą średnią

ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego
z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty. Marta
wypracowała znakomitą średnią
ocen- 5,06. W ramach stypendium uczeń otrzymuje gratyfikację finansową. Marta to skromna

osoba, chwali sobie poziom nauki
w radziejowickim Gimnazjum. Jak
mówi teraz powtarza to, czego się
nauczyła. W przyszłości zdolna
mieszkanka naszej Gminy zamierza wybrać się na studia medyczne, w wolnych chwilach układa
puzzle, spędza czas jak każda
nastolatka.
jn

MRIES z ofertą doradczą dla organizacji
Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno Społecznych w Puszczy Mariańskiej w tym roku nadal
zamierza doradzać organizacjom
pozarządowym z tego terenu.
Jak się okazuje ta forma pomocy
sprawdza się w praktyce, w jej
ramach można uzyskać między
innymi wsparcie księgowe- mówi
Katarzyna Niewczas. W zeszłym

roku z takiej pomocy skorzystało
ponad dwadzieścia organizacji
pozarządowych z powiatu żyrardowskiego. MRIES stara się
budować platformę współpracy,
w 2015 roku odbyły się szkolenia,
dwie debaty, dużym zainteresowaniem cieszyła się także impreza
pod nazwą- Mazowiecka Skarbnica Inicjatyw. Dziś stowarzyszenie

Wspieram Lokalnie
Myślę Realnie
Dziesięć organizacji pozarządowych z terenu powiatu żyrardowskiego połączyło siły, wspólnie
rozpoczęły kampanię ,,Wspieram
Lokalnie Myślę Realnie”. Przygotowana informacja ma ułatwić podatnikowi wybór organizacji którą
chce wesprzeć swoim jednym
procentem. To ważne, bo lokalne
inicjatywy cieszą się dużą popularnością i społecznym zaufaniem. W zeszłym roku w ramach
1 % do współpracujących organizacji trafiło 45 tysięcy złotych.
Pomysłodawcy kampanii mają
nadzieję na podwojenie tej kwoty
w tym roku. Za nami konferencja
prasowa inaugurująca projekt.
Organizacje biorące udział w kampanii w kolejności alfabetycznej:
• Filos Stowarzyszenie im.
Joanny Froehlich,
• Fundusz Młodych -Wehikuł,
• Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”,
• Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno -Społecznych,

• Oratorium Św. Jana Bosko,
• Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną
„Pomóż Żyć”,
• Stowarzyszenie Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech
Dziecka”,
• Stowarzyszenie Równych
Szans,
• Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Żyrardowa,
• Uczniowski Klub Sportowy
„Trójka” Żyrardów.
• Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorów
kampanii:
• Katarzyna Niewczas – tel. 607
446650
• Magdalena Podsiadły – tel.
605869094
• Jakub Kamiński – tel. 668
826739

wraz z innymi podobnymi organizacjami realizuje projekt: ,,Wspieram lokalnie, bo myślę realnie”. To
propagowanie tak zwanego 1 %
na rzecz organizacji z tego terenu,
czyli realna pomoc mieszkańców
przy rozliczeniu podatkowym. To
wszystko ma na celu budowanie
integracji, MRIES promuje ten teren, wydaje publikacje.
jn

Nowy piec w Przedszkolu
Jest już nowy piec w radziejowickim Przedszkolu. Placówka
zdecydowała się na taki zakup
po wprowadzeniu nowych przepisów żywieniowych. Teraz jadłospis dzieci jest bardzo zdrowy
i pozbawiony ulepszaczy. Nowy
piec pozwala na przygotowywanie smacznych mięs, ryb nie tylko
na obiad ale też na kanapki- mówi
Dyrektor Małgorzata Wojnarowicz. Zgodnie z przepisami posiłki
dla maluchów przygotowywane
są z uwzględnieniem naturalnych
przypraw, słodzone wyłącznie
miodem, jogurty, budynie wyrabiane są w sposób naturalny, bez
użycia półproduktów.
jn

Mała reorganizacja lokalowa
w Urzędzie Gminy
Na parterze budynku Urzędu
Gminy w Radziejowicach zgodnie z obowiązującymi przepisami
powstało archiwum. Archiwum
mieści się w małej salce konfe-

rencyjnej, po drugiej stronie znajduje się magazyn obrony cywilnej. Dodatkowo pojawiło się też
pomieszczenie konferencyjne. jn
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Wniosek GCK czeka na rozpatrzenie
Magdalena Masewicz- Kierzkowska Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Powozownia złożyła wniosek o dofinansowanie
wyposażenia i remont wewnątrz

budynku CGK. Obiekt na zewnątrz
przeszedł gruntowną modernizację. Wniosek o dofinansowanie trafił do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Doku-

ment pomyślnie przeszedł ocenę
formalną, teraz czeka na kolejną.
W jego ramach planowane jest
utworzenie klubokawiarni, wyposażenie świetlicy, zakup nowych

mebli, remont łazienek, odświeżenie sceny. Pomieszczenia biurowe
także mają wyglądać inaczej. jn

Zbieramy kapselki dla Zuzi Stępniak
Zuzia Stępniak ma niespełna
trzy lata a jest bardzo doświadczona przez los. Dziewczynka
urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i z wodogłowiem, ma
niedowład kończyn dolnych, musi
był cewnikowana. Zuzia potrzebuje rehabilitacji i specjalnego
dostosowanego do potrzeb małej
dziewczynki wózka inwalidzkiego.

Zuzia jest bardzo energiczna i dziś
korzysta z pożyczonego wózka.
Rodzice zdecydowali o zbieraniu
plastikowych kapsli od napojów.
Kapselki zamieniane są na pieniądze, które mogą wspomóc dziecko. - Na zakup wózka musimy
zebrać cztery tony kapsli- mówi
Anna Stępniak, mama Zuzanny.
Każdy może się włączyć w po-

moc, kapsle można przynosić do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach. Dziewczynka jest pod opieką fundacji
Avalon, dzięki czemu na jej rzecz
można przekazać 1 %podatku,
aby tak się stało w zeznaniu podatkowym należy wpisać numer
KRS- 0000270809.
jn

Gminie Radziejowice przybywa nowych mieszkańców
Stała tendencja zwyżkowa
utrzymuje się od lat, Gminie
Radziejowice
systematycznie
przybywa nowych mieszkańców. W 2013 roku było ich o 91
osób więcej niż w roku poprzednim, w 2014 roku jeszcze więcej
o 77osoby, w ubiegłym roku o 76
osób więcej niż w 2014. Na koniec 2015 roku w naszej Gminie
zameldowanych było 5312 osóbinformuje Małgorzata Strzemiecz-

na z Urzędu Gminy w Radziejowicach. Najwięcej zameldowanych
osób jest w Korytowie A- 752,
następnie w Radziejowicach- 699
i Korytowie- 460. Gmina posiada
24 Sołectwa. W zeszłym roku
urodziło się 64 nowych mieszkańców. Zmarło 56 osób. Gmina
Radziejowice cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nowożeńców, którzy chętnie tutaj zawierali
związki małżeńskie. Na nowych

zasadach czyli poza urzędem
odbyło się na terenie Gminy 8
takich uroczystości. Młode pary
wybierały głównie teren pałacu
w Radziejowicach. Ślub na nowych zasadach to koszt 1000 złotych, plus stała opłata skarbowa
w wysokości 84 złotych- dodaje
Małgorzata Strzemieczna z UG
Radziejowice.
jn

Gminny budżet na oświetlenie
W uchwalonym budżecie na
2016 rok część wydatków stanowią środki przeznaczone na
oświetlenie. Dla mieszkańców to
ważne inwestycje poprawiające
bezpieczeństwo i jakość życia.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym roku Gmina zamierza wydać - 520875,00 złotych, z czego
200000,00 złotych to wydatki inwestycyjne. W planach:
1. Wykonanie oświetlenia ulicz-

Gmina Radziejowice ma nowe auto
Gmina Radziejowice kupiła
nowy samochód. Auto kosztowało ponad 97 tysięcy złotych. Samochód jest potrzebny do różnego rodzaju działań Gminy. Bywa
,że pracownicy muszą wykonać
swoje zadania w terenie. Samochód może być także wypożyczany przez szkoły. Wóz jest ekonomiczny i bardzo dobrej jakości. jn

nego w m. Adamów – Parcel
– 22000,00 złotych,
2. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Benenard – 10000,00
złotych,
3. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Chroboty – 4000,00
złotych,
4. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kamionka –10000,00
złotych,
5. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Korytów A – 16500,00
złotych,
6. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Krzyżówka – 11500,00
złotych,
7. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kuklówka Radziejowicka – 10000,00 złotych,

8. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Krze Duże – 5000,00
złotych,
9. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Nowe Budy – 13091,29
złotych,
10. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Podlasie – 29933,66
złotych,
11. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziejowice - Parcel – 19225,51 złotych,
12. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stare Budy Radziejowskie – 8000,00 złotych,
13. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Tartak Brzózki –
2749,54 złotych. Oprac. jn
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Świadomi zagrożeń, konkurs dla dzieci
18 grudnia w Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie
rozstrzygnięty został konkurs rysunkowy dla uczniów klas II – V
Szkół Podstawowych i uczniów
klas II-III Gimnazjum, którego
organizatorem był Urząd Gminy
Radziejowice wraz z Komendą
Powiatową Policji w Żyrardowieinformuje Justyna Klimaszewska
z UG Radziejowice.
Konkurs obejmował trzy kategorie:
Klasy II – III Szkoły Podstawowej – temat prac: Policjant Ruchu
Drogowego – Twój Przyjaciel,
Klasy IV – V Szkoły Podstawowej – temat prac: Czworonożny
przyjaciel – Psy w Policji,
Klasy II – III Gimnazjum – temat
prac: Dopalacze kradną życie.
Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży pracy policjanta ruchu drogowego, służby
zwierząt w policji oraz uświadomienie w tematyce zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy
oraz ich niszczycielskiego wpływu
na życie ludzkie. Wszystkie prace
zostały wykonane w formacie A4
dowolną techniką rysunkową.
Każdy uczestnik mógł zgłosić do
konkursu tylko jedną pracę.
Małe dzieła były barwne i ciekawe, przez co komisja konkursowa
miała duży problem z wyłonieniem zwycięzców Przy wyborze
jury starało się bardzo wnikli-

wie i rzetelnie ocenić wszystkie
prace biorąc pod uwagę przede
wszystkim zgodność z zadanym

tematem pracy, oryginalność,
osobiste zaangażowanie włożone
w przygotowanie pracy, a także

estetykę wykonania. Ostatecznie
po dyskusjach i naradach, Komisja postanowiła nagrodzić:

1. Klasy II – III Szkoły Podstawowej – temat prac: Policjant Ruchu Drogowego – Twój Przyjaciel
Wyniki

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Klasa Temat pracy

I miejsce

Joanna Turlejska

SP Radziejowice

IIA

Policjant przyjacielem dzieci

II miejsce

Julia Michalska

SP Kuklówka

I

Policjanci w pracy

III miejsce

Lena Krzykwa

SP Radziejowice

IIA

Policjant przyjacielem dzieci

Wyróżnienie

Jakub Budzisz

SP Kuklówka

II

Policjant w mieście

Wyróżnienie

Iga Kruszelnicka

SP Radziejowice

IIA

Policjant przyjacielem dzieci

Wyróżnienie

Julia Marszałek

SP Radziejowice

IIA

Policjant przyjacielem dzieci

2. Klasy IV – V Szkoły Podstawowej – temat prac: Czworonożny przyjaciel – Psy w Policji
Wyniki

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Klasa Temat pracy

I miejsce

Paulina Kowalska

SP Korytów

IV

Czworonożny przyjaciel – pies w Policji

II miejsce

Mateusz Majchrzak

SP Korytów

IV

Czworonożny przyjaciel – pies w Policji

III miejsce

Barbara Kowalska

SP Radziejowice

IVa

Czworonożny przyjaciel – pies w Policji

Wyróżnienie

Marek Sobiecki

SP Radziejowice

IVa

Czworonożny przyjaciel – pies w Policji

Wyróżnienie

Oliwia Wójcicka

SP Kuklówka

V

Policjantka i pies

Wyróżnienie

Natalia Wójcicka

SP Kuklówka

V

Na gorącym uczynku

3. Klasy II – III Gimnazjum – temat prac: Dopalacze kradną życie
Wyniki

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Klasa Temat pracy

I miejsce

Marta Ruszkowska

Gimnazjum Radziejowice II

Dopalcze życia zabieracze

II miejsce

Kuba Koźmin

Gimnazjum Radziejowice II

Nie dopalaczom

III miejsce

Monika Balik

Gimnazjum Radziejowice III

Dopalacze zabijacze

Wyróżnienie

Agnieszka Brysiak

Gimnazjum Radziejowice III

Oferta śmierci

Wyróżnienie

Katarzyna Sroka

Gimnazjum Radziejowice III

Narkotyki – maska śmierci

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 stycznia w UG Radziejowice. JK
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Jacek Mirowski uzdolniony i aktywny senior
Jacek Mirowski senior z naszej
Gminy, pasjonat muzyki, po raz
kolejny wystąpił dla szerokiej publiczności i odniósł sukces. Pan
Jacek wziął udział w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości
Artystycznej Seniorów 13-15 listopada. -Co roku tata mimo już
sędziwego wieku 72 lat bierze

udział w tym spotkaniu i jest to
dla niego jako człowieka kochającego muzykę bardzo ważne
wydarzenie- informuje córka Dorota Glizia. Wydarzenie jest dużym wyzwaniem, przygotowania
do niego muzyk z naszej Gminy
rozpoczyna kilka miesięcy wcześniej. Po raz kolejny ciężka praca
przyniosła efekt. Jacek Mirowski
stanął na podium. Oprócz córki,
pana Jacka wspiera też Sołtys
Zdzisław Madejczyk, który od lat
towarzyszy muzykowi podczas
występów. Oprac. jn, fot. archiwum prywatne
JM

Trwa sezon grzewczy, rośnie
zagrożenie związane z zatruciami
bezbarwnym i bezwonnym tlenkiem węgla. Staż pożarna oraz inspektorzy nadzoru budowlanego
przypominają o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa i przyczynach ulatniania się czadu.
Przede wszystkim, aby uniknąć
zagrożenia należy pamiętać o regularnym czyszczeniu przewodów wentylacyjnych, regularnych
przeglądach urządzeń grzewczych i montażu czujników tlenku
węgla. Zaczadzenie w budynkach
mieszkalnych może pośrednio

powodować to, iż w okresie
zimowym większość użytkowników budynków uszczelniania
okna, drzwi przed zimnem. W ten
sposób ogranicza się wymianę powietrza, a tym samym do
spalania paliwa nie dostarcza się
odpowiedniej ilości tlenu. Niedostateczna ilość tlenu do spalenia
paliwa powoduje, że następuje
niepełne spalanie paliwa w urządzeniach grzewczych i tworzy się
tlenek węgla czyli czad. Tlenek
węgla pojawia się w niesprawnych piecach grzewczych, zasilanych gazem, olejem opływam lub

Uwaga czad!
paliwem. Nie ma zapachu ani koloru, jest za to silnie trujący. Wiąże się z krwią 250 razy szybciej
niż tlen, umożliwiając wchłanianie go przez organizm. Zatrucie
tlenkiem węgla objawia się bólem i zawrotami głowy, uciskiem
w skroniach, szumem w uszach,
wymiotami. Gdy dawka CO jest
duża, następuje porażenie ośrodka oddechowego, bezdech i utrata
przytomności, które prowadzą do
szybkiej śmierci. W razie zatrucia
czadem należy wynieść poszkodowanego na świeże powietrze,
okryć kocem i nie pozwolić mu

zasnąć. Jeśli straci przytomność,
ale będzie oddychał, wystarczy
ułożyć go w bezpiecznej pozycji,
jeżeli przestanie oddychać – należy rozpocząć reanimację.

Koncert w Kościele
Niezwykłą oprawę miała niedzielna Msza Święta w Kościele
w Radziejowicach. Podczas sumy

z krótkim świątecznym koncertem wystąpili muzycy, dwa chóry
oraz orkiestra dęta. We wspólne

śpiewanie włączył się też Ksiądz
Proboszcz Waldemar Okurowski,
muzycznie wspierała także Krystyna Majksner- Krzywicka oraz
Parafianie. Pierwsze Spotkanie
Kolędowe zorganizowało Gminne
Centrum Kultury Powozownia.
Chóry występujące działają zaledwie od pół roku, reprezentują
bardzo wysoki poziom. Mszę
Świętą muzyką i śpiewem uboga-

cili muzycy z Kameralnego Chóru
Żeńskiego GAUDEAMUS z GCK
POWOZOWNIA w Radziejowicach
oraz z Chóru Mieszanego EPIFANIA z Kościoła p. w. św. Teresy
z Kalkuty w Adamowiźnie, grała
też Orkiestra Dęta CRESCENDO
z Publicznego Gimnazjum im. E.
hr. Krasińskiego w Radziejowicach.
jn
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Dzień Babci i Dziadka w Korytowie
W piątek uczniowie Szkoły
Podstawowej, w sobotę uczniowie zerówki zaprosili swoich
najbliższych
na
wyjątkowe
przedstawienia. Wszystko po to,
by uczcić Dzień Dziadka i Dzień
Babci. Sale zarówno w remizie
strażackiej jak i w szkole były zapełnione. Młodzi ludzie z pomocą
pań nauczycielek przygotowali
oprawę artystyczną święta. Starsi
przedstawienie okrasili dawką humoru, był pokaz mody i serdecz-

ności. W sobotę młodsze dzieci
tańczyły, recytowały, śpiewały,
był też poczęstunek. Ich najbliższych witała wystawa rysunków
na których znalazły się portrety
Babć i Dziadków w interpretacji
wnuków i wnuczek. Wszyscy byli
ogromnie wzruszeni i podekscytowani, życzenia gościom szkoły
złożyła także Dyrektor Małgorzata
Kłopotowska.
jn

Sołectwo Zboiska ma już budynek świetlicy
Niespełna rok temu pojawiły
się fundamenty, tymczasem już
Sylwestra 2015 roku mieszkańcy Sołectwa Zboiska spędzili
w nowym obiekcie świetlicy
wiejskiej. Mieszkańcy Sołectwa
są bardzo pomysłowi i prężni. Panowie z chęcią dzielili się swoimi
umiejętnościami budowy domów.
Byli bardzo ambitni, w weekendy
pracowali- mówi Sołtys i Radna
Grażyna Jabłońska. Budynek ma
służyć mieszkańcom, odbyła się
tutaj Wigilia oraz wspomniany
Sylwester, w planach turniej teni-

sa stołowego dla dzieci i młodzieży. Impreza ma się odbyć 27,28
lutego, trwają zapisy zawodników. Sołectwo oprócz pieniędzy
z Funduszu Sołeckiego pozyskuje
środki z różnych innych źródeł,
między innymi w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Dzięki pozyskanym pieniądzom
udało się uporządkować plac
zabaw dla dzieci, posadzić drzewa, mieszkańcy także dosadzili
swoje. -Ludzie są bardzo chętni
do wspólnych działań- podkreśla Grażyna Jabłońska. -Zupeł-

nie za darmo otrzymaliśmy do
naszego budynku lodówkę czy
kuchnię. Jest jeszcze wiele do
zrobienia w tym roku- przyznaje
pani Sołtys. Należy wykonać to-

aletę, doprowadzić wodę. -Nadal
zamierzamy starać się o kolejne
pieniądze z zewnątrz- podkreśla
Grażyna Jabłońska.
Jn fot. GJ
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Kulig z Kuklówce, zimowe spotkanie mieszkańców

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 Kultury

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
Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu
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
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
Powiatowy 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. 514-740-908
Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Radziejowicach
ul. Kubickiego 8, 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

