www.radziejowice.pl
www.radziejowice.pl

nasza
gmina

1
1

bezpłatny miesięcznik
gminny
wrzesień 2012
luty/marzec
2016
61 NR 31
bezpłatny miesięcznik
gminny NR

Radziejowice

wydarzenia lokalne  kultura



sport 

Jest umowa na dzierżawę gminnej
części wysypiska
Strony: Gmina Radziejowice
oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Żyrardowie doszły
do porozumienia, we wtorek- 26
stycznia została podpisana umowa w sprawie dzierżawy terenu
składowiska. To nadal podlega rekultywacji, jest zamknięte. Umowa
jest korzystna dla obydwu stron
które zamierzają współpracować

także w przyszłości- mówi Wójt
Radziejowic Urszula Ciężka. Gmina Radziejowice jest właścicielem
gruntów w Słabomierzu Krzyżówce, gdzie znajduje się składowisko odpadów. Żyrardowskie PGK
do końca 2014 roku posiadało
prawo wejścia na teren gminny
w Słabomierzu. Przedsiębiorstwo
przez pięć lat prowadziło rekulty-

wację, która nadal nie została zakończona. Dlatego też konieczna
była kolejna umowa dzierżawy, by
doprowadzić do monitoringu i zakończenia tego procesu. Umowa
po ponad rocznych dyskusjach
z żyrardowskim przedsiębiorstwem została zawarta, RG Radziejowice dała zezwolenie na
33 lata dzierżawy. Teraz PGK nie
zarabia na składowisku, będzie
ponosiło wydatki związane z tym
procesem. Gdyby nie doszło do
porozumienia obowiązek spadłby na Gminę, to ogromne koszty
i konieczność powołania między
innymi zakładu gospodarki komunalnej. Nie mogliśmy sobie na
to pozwolić- mówi Wójt Urszula
Ciężka. Podpisana 26 stycznia
2016 roku umowa zabezpiecza
Gminę oraz dopuszcza możliwość
współpracy z PGK. - Chcemy
wspierać PGK w tym działaniudodaje Wójt Radziejowic.
jn

Rodzina pogorzelców z Bud
Mszczonowskich potrzebuje pomocy
W nocy ósmego lutego w Budach Mszczonowskich doszło do
pożaru. Niestety dom Państwa
Bogusławy Błaszczyk i jej męża
całkowicie spłonął i nie nadaje
się do odbudowy tylko do rozbiórki. Rodzina od razu po tragedii uzyskała pomoc od Gminy.

Wójt Radziejowic Urszula Ciężka
przydzieliła małżeństwu lokal
komunalny, Sołtys Zbigniew Nowakowski i Radna Eugenia Madejczyk- Nowakowska z tej miejscowości razem z mieszkańcami
rozpoczęli zbiórkę.- Dziękujemy
wszystkim za dobre serce, za

to, że nas wspierają- mówi Pani
Bogusława. Po otrzymaniu informacji o pożarze pracownicy UG
i GOPS wspólnie z Wójt Gminy
spotkali się, by omówić sytuację
i podjąć działania- informuje Justyna Klimaszewska. Oprócz
mieszkania, pracownicy UG rozpoczęli spontaniczną zbiórkę.
Udało się zgromadzić 565 złotych,
z czego zakupione zostały między
innymi kołdry, poduszki, pościel,
ręczniki, czajnik, środki czystości- dodaje Justyna Klimaszewska. Pomogli też sąsiedzi, od razu
użyczyli rodzinie: łóżko, kuchenkę
gazową, lodówkę. Podjęta została
decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w kwocie 4000 złotych
na zabezpieczenie najpilniejszych
potrzeb. Fundacja Feniks otworzyła dla poszkodowanych miesz-

agroturystyka
Debata policyjna w Radziejowicach
O bezpieczeństwie, zagrożeniach rozmawiali w Radziejowicach mieszkańcy, samorządowcy, policjanci. Wszystko
po to, by móc w przyszłości
określić tak zwaną mapę
zagrożeń na tym terenie.
Mieszkańcy zwracali uwagę
na problem ciężkich, szybko
poruszających się pojazdów
po lokalnych szlakach, które
stanowią zagrożenie, mówili
też o włamaniach do domów
i konieczności częstego patrolowania. Policjanci zapewnili,
że wszystkie spostrzeżenia ludzi zostaną wzięte pod uwagę.
Więcej na stronie numer 6.

Strategia Gminnego Centrum
Kultury
Gminne Centrum Kultury
Powozownia opracowało strategię rozwoju na najbliższe
cztery lata. Realizacja założeń
dokumentu
wypracowanego wspólnie z pracownikami
GCK,
współpracownikami,
samorządowcami i mieszkańcami będzie każdego roku
podsumowywana. Więcej na
stronie numer 8.

kańców naszej Gminy konto: 45
8149 0000 2001 0002 6677
0001 z dopiskiem dla pogorzelcy
Budy Mszczonowskie, można na
nie wpłacać pieniądze.- Bardzo
wspierają nas też lokalne firmy za
co jesteśmy im bardzo wdzięcznidodaje Pani Bogusława.
jn
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Witam Państwa w kolejnym wydaniu gazety
,,Nasza gmina Radziejowice”. Minął kolejny
miesiąc 2016 roku. Cieszę się, bo po długich
miesiącach udało nam się podpisać z PGK
Żyrardów umowę na dzierżawę składowiska
w Słabomierzu, w innym wypadku dalszy ciąg
rekultywacji, zakończenia procesu oraz mo-
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nitorowania spadłby na Gminę. To ogromne
koszty, na jakie nie możemy sobie pozwolić. Dlatego jestem zadowolona z tej umowy
i z doprowadzenia do finału tej ważnej sprawy.
W tym wydaniu gazety także o tragedii naszych
mieszkańców, którym spalił się dom. Każdy
może ich wspomóc, rzeczowo lub finansowo.
My także w miarę możliwości to zrobiliśmy.
Małżeństwo otrzymało mieszkanie komunalne. W tym wydaniu też o strażackim zebraniu
w OSP Radziejowice. To spotkanie przebiegało
w bardzo zgodnej atmosferze,strażacy wspólnie pracują na rzecz mieszkańców. Bardzo im
dziękuję za ich poświęcenie, nigdy nikomu
się odmówili pomocy, są na każde wezwanie.
W tym numerze też o strategii GCK Powozownia, policyjnej debacie, podczas której spotkaliśmy się z funkcjonariuszami, tego samego

dnia odbyło się szkolenie FIO Mazowsze Lokalnie. To fundusz dla grup ludzi z ciekawymi
pomysłami dla większej społeczności, grant
może wynieść do 5 tysięcy złotych. Sołectwo
Zboiska świetnie sobie poradziło w ostatnim
rozdaniu FIO. W gazecie też o gospodarce niskoemisyjnej, kolejnym spotkaniu w sprawie
budowy linii 400kV. Nasze stanowisko jest
niezmienne, nie zgadzamy się na jej budowę
na terenie naszej Gminy. W lutowym wydaniu
biuletynu nie może zabraknąć także elementu
związanego z dniem zakochanych, specjalnie
dla nas swój wiersz napisała Krystyna Albinowska, lokalna poetka. Zachęcam do przeczytania i życzę miłej lektury.
Pozdrawiam serdecznie,
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

DPS Hamernia dla osób przewlekle chorych
psychicznie
71 niepełnosprawnych intelektualnie mieszka dziś w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości
Tartak Brzózki, 41 domowników
zmaga się z chorobą psychiczną.
Dlatego też placówka zmienia status na DPS dla osób przewlekle
psychicznie chorych. To oznacza

większe możliwości oraz jeszcze
wyższą jakość opieki- mówi Starosta Wojciech Szustakiewicz.
Przyznaje, że rocznie placówka
wyda o 100 tysięcy złotych więcej niż do tej pory. DPS zatrudni
dodatkowo między innymi psychologa czy terapeutę- informuje

Dyrektor Daniel Borowski. Jest
to jedyny dom w tej części Mazowsza ukierunkowany na takie
usługi. W Żyrardowie ponadto
funkcjonują dwa inne DPS-y, jeden przy ulicy Sosabowskiego,
drugi przy Limanowskiego.
jn

Uwaga szkolenie dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że w dniu 15-03-2016 roku
o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Radziejowice – sala konferencyjna- odbędzie
się szkolenie dla rolników na temat ,,Zasady przyznawania płatności bezpośrednich
w 2016 roku”.
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Gospodarka niskoemisyjna w naszej Gminie
Zanieczyszczone środowisko
należy ratować. Gminy w tym celu
wprowadzają plany gospodarki
niskoemisyjnej. Radni Radziejowic przyjęli projekt na lata 20152020. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniego planowania
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Polityka rozwoju skierowana jest na niską emisję dwutlenku węgla,wpływa na wzrost
gospodarczy, poprawę warunków
życia mieszkańców i ograniczenie
redukcji emisji- informuje Zbigniew Kozera z UG Radziejowice.
Gminy, jako jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie obowiązujących regulacji prawnych
są zobowiązane do przyczynienia
się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20 procent do 2020
roku. Przyjęty program pozwoli
na zaplanowanie do 2020 roku

niezbędnych działań służących
ochronie powietrza. Działania te
wpłyną na możliwość pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej niezbędnych do działań związanych
z gospodarką proekologiczną.
Z dotacji istnieje szansa finansowania gospodarki niskoemisyjnej.
Mogą to być bezzwrotne dotacje
lub kredyty udzielane na prefarencyjnych warunkach. Zatwierdzony
przez gminę dokument umożliwi
pozyskanie dotacji unijnych na
takie przykładowe zadania:
-wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne i ekologiczne,
-termomodernizację
budynków, wymianę kotłów
w budynkach użyteczności publicznej w gospodarstwach domowych i innych obiektach na
terenie Gminy, -wykorzystanie
instalacji z zastosowaniem od-

nawialnych źródeł energii przez
sferę użyteczności publicznej,
mieszkańców, przedsiębiorców
i inne podmioty działające na
terenie Gminy- dodaje Zbigniew
Kozera. Ten rok przeznaczony jest
na informowanie ludzi o możli-

wościach pozyskania dofinansowania. W planach organizowanie
spotkań na temat dotacji między
innymi z WFOŚiGW.

FIO Mazowsze lokalnie- szkolenie
W Radziejowicach odbyło się
szkolenie dla osób, które chcą
skorzystać z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich- Mazowsze lokalnie. To konkurs adresowany do
młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych
i nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich
społecznościach żyło się lepiej.

W ramach tego konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które: zakładają
współdziałanie mieszkańców, wynikające z potrzeb społeczności,
mają określony cel, mają dobrze
zaplanowane działania i mierzalne
efekty. Szanse na wsparcie mają
projekty rozsądnie oszacowane
oraz te które będą realizowane
wspólnymi siłami. Jak mówiła
prowadząca szkolenie Dorota
Tyszkowska inicjatywy oddolne
mogą być realizowane w różnych
obszarach między innymi pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działalności na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,nauki i szkolnictwa,
wypoczynku dzieci i młodzieży,
kultury i sztuki, kultury fizycznej,
ekologii, działalności na rzecz seniorów, turystyki, porządku i bezpieczeństwa,
przeciwdziałania
patologiom społecznym i inne.
Granty na określone cele mogą
być przyznane w wysokości do
pięciu tysięcy złotych. Wspólne
działania integrują, pomagają
inicjować różne przedsięwzięcia,
wzajemnie sobie pomagać, rozwijają lokalne gminy. Na stronie
internetowej FIO znaleźć można
formularz wniosku i szczegółowe
informacje.

Diecezja Łowicka ma nowego Biskupa pomocniczego
Decyzją Papieża Franciszka,
Ksiądz Wojciech Osial został Biskupem pomocniczym Diecezji
Łowickiej. Biskup Osial urodził się
w 1970 roku w Łowiczu, od 1989
studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym
w Warszawie. Po utworzeniu
Diecezji Łowickiej ostatni rok
studiów ukończył w Seminarium
Duchownym w Łowiczu. W latach 1995–2001 kontynuował
studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, które
ukończył z doktoratem. W 2014
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie ha-

bilitował się z nauk teologicznych.
W latach 2001–2005 był katechetą w Klasycznym Liceum Ogólnokształcącym w Skierniewicach.
W 2001 został zatrudniony w łowickiej kurii diecezjalnej, gdzie
objął stanowiska notariusza kurii,
referenta ds. katechetycznych
i wizytatora nauki religii. W 2005
wszedł w skład diecezjalnej rady
duszpasterskiej. W 2013 został
diecezjalnym cenzorem publikacji religijnych. W 2014 został
obdarzony godnością kanonika
honorowego Katedralnej Kapituły
Łowickiej. W 2001 został wykładowcą katechetyki w Wyższym
Seminarium Duchownym w Ło-

wiczu, zaś w 2009 w Wyższym
Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Ponadto
podjął wykłady zlecone, w latach
2001–2004 w Instytucie Teologicznym Diecezji Łowickiej,
a w 2015 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2005 został konsultantem
ds. katechezy w Wojewódzkim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach i członkiem
Ogólnopolskiej Sekcji Wykładowców Katechetyki. W 2006 objął
funkcję rzeczoznawcy ds. oceny programów nauczania religii

i podręczników katechetycznych
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
W 2012 wszedł w skład Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. W 2005 został zastępcą redaktora naczelnego periodyku „Studia Lovicensia”.
24 grudnia 2015 Papież Franciszek mianował go Biskupem
pomocniczym Diecezji Łowickiej.
Święcenia biskupie przyjął 4 lutego 2016 w katedrze łowickiej. Na
zawołanie biskupie wybrał słowa
„Dominus cor intuetur” (Pan patrzy na serce).
Źródło wikipedia
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Zebranie strażackie w OSP Radziejowice
Strażacy z OSP Radziejowice
podsumowali ostatnie lata swojej
pracy oraz przeprowadzili wybory
władz na kolejną kadencję. Zebranie było bardzo zgodne i spokojne. Wynika z niego, że strażacy
wykazują się inicjatywą, poświęcają swój czas wolny na pracę dla
straży. Podczas zebrania swoje
członkostwo w OSP zadeklarowały nowe ochotniczki. Jak mówił
Prezes Marek Leja OSP zrzesza
teraz 38 członków i 2 honorowych. W zeszłym roku odbyło się
osiem posiedzeń Zarządu. Strażacy organizują pogadanki w szkołach, ćwiczenia z ratownictwa
między innego wodnego. W zeszłym roku strażacy zanotowali
82 akcje, było 31 pożarów, 48
miejscowym zagrożeń i 3 alarmy

fałszywe. Najwięcej do zdarzeń
wyjeżdżał Jakub Papuga- 74 razy,
Roman Dybiński- 74 wyjazdy,
Damian Dybiński- 55 razy, Artur
Dybiński- 41 razy, Mariusz Jarkiewicz- 33 razy. Strażacy są bardzo
przedsiębiorczy. W zeszłym roku
wyremontowali klatkę schodową
remizy i pomieszczeń gospodarczych. - Tutaj szczególne podziękowania należą się Tomaszowi
Kociszewskiemu- mówił Prezes
Marek Leja. Strażacy brali udział
w zawodach, w gminnych zajęli
pierwsze miejsce, w powiatowych drugie. Druhowie chętnie
włączają się w gminne imprezy
wśród nich między innymi: Święto Chleba, Pożegnanie lata, Bieg
J. Chełmońskiego, Letni Festiwal
im. J. Waldorffa. W planach na

ten rok między innymi wymiana
ogrzewania w strażnicy. Strażacy poinformowali także o potrzebie zakupu nowego samochodu
bojowego. Wszyscy obecni na
spotkaniu gratulowali druhom
zaangażowania w pracę. Wśród
zaproszonych gości byli: Starosta Wojciech Szustakiewicz,
Krzysztof Newen szef Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Żyrardowie, Daniel Sawicki
Prezes OSP Żyrardów, Wójt Urszula Ciężka, Krystyna Skoneczna
Przewodnicząca RG, Radna Anna
Olędzka, Sołtys Sołectwa Radziejowice Zofia Leśniewska, Justyna
Klimaszewska z UG. -Gratuluję
absolutorium. Cieszę się ,że nie
ma między Wami sporów. Dziękuję Wam w imieniu mieszkańców

i własnym za poświęcenie. Nigdy
nie odmawiacie pomocy, jesteśmy z Was bardzo dumni- mówiła
Wójt Urszula Ciężka. Swoje podziękowanie złożyli też zaproszeni
goście. Strażacy wybrali Zarząd
na kolejną kadencję. Tutaj bez
niespodzianek.
Prezes- Marek Leja,
Wiceprezes- Ireneusz Jarkiewicz,
Sekretarz -Mariusz Jarkiewicz,
Naczelnik- Bartłomiej Skuza,
Zastępca Naczelnika- Jakub Papuga,
Skarbnik- Tomasz Kociszewski,
Gospodarz- Artur Dybiński.
Warto dodać, że strażaków
wspierają też Sołectwa wśród
nich Sołectwo Radziejowice oraz
Sołectwo Nowe Budy.
jn
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Od 1 marca nabór do Przedszkola
Rozpoczyna się nabór do radziejowickiego Przedszkola. Dokumenty składać można do końca
marca. Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego
przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe na terenie Gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż
liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria
określone w art. 20c ust.2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2156 z późn. zm.), tj.
-wielodzietność rodziny dziecka, potwierdzone pisemnym
oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,
-niepełnosprawność dziecka, potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność,
-niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, potwierdzone
orzeczeniem
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie lekarza orzecznika
ZUS o całkowitej lub częścio-

wej niezdolności do pracy,
-niepełnosprawność obojga rodziców dziecka, potwierdzone
jak wyżej,
- niepełnosprawność rodzeństwa
dziecka, potwierdzone jak wyżej,
- samotne wychowywanie dziecka
w rodzinie, potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego o rozwodzie lub separacji lub akt zgonu
lub pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem,
- objęcie dziecka pieczą zastępczą, potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie
dziecka pieczą zastępczą.
Kryteria ustawowe mają jednakową wartość. W przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego
etapu dane publiczne przedszkole/oddział
przedszkolny
nadal dysponuje wolnymi

W planach boisko w centrum
Gmina Radziejowice jesienią
tego roku zamierza aplikować
o środki potrzebne do powstania
boiska sportowego w ramach
PROW.- Planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji
na terenie przyległym do Gimna-

zjum, przy ulicy Kubickiego- informuje Wioletta Micewcz z UG.
W ramach tego zadania miałoby
powstać boisko, skocznie, stoliki,
małe trybuny.
jn

Walentynki
14 luty, to mroźna pora
Tylko dla ludzi, nie dla Amora
Ten mały bożek serca rozgrzewa
Dla niego lata wcale nie trzeba
Strzała Amora potrafi wiele
Gdy już się znajdzie w zmarzniętym ciele
Rozgrzeje każde serce zimne
Bo gdzieś tam czeka przecież inne
W osobie sługi, Walentego
Wysyła strzałę dziś do każdego
Daje okazję w tym pięknym dniu
By się obudził każdy ze snu
Żeby rozejrzał się wokół siebie
Być może miłość jest obok Ciebie
Dzisiaj wystarczy mały gest
I dobrze wiesz już kto to jest!
Więc dziś Kochani, Walenty właśnie
Pobudza naszą wyobraźnię
Daje tysiące możliwości
Na okazanie naszej miłości.
Autor: Krystyna Albinowska

miejscami, będą brane pod
uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący, zawarte
w uchwale Nr IV/25/2015 Rady
Gminy Radziejowice z dnia 12
lutego 2015 roku w sprawie
określenia kryteriów rekrutacyjnych, do przedszkoli dla
których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice
oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów. Wzór wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

dostępny jest w przedszkolu/
szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
Kontynuacja wychowania przedszkolnego.
Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/
oddziału przedszkolnego składają
na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego” w przedszkolu
w terminie 7 dni poprzedzających
termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego.

Gmina zachęca do adopcji zwierząt
Do Urzędu Gminy Radziejowice
dzwonią mieszkańcy z informacjami dotyczącymi błąkających
się psów lub kotów. -Odebraną
wiadomość podajemy szerzej
społeczności, tak by po zwierzę
mógł się zgłosić jego właścicielmówi Teresa Czaplarska z UG
Radziejowice. Gdy jednak taki się

nie pojawia, dalszym krokiem jest
zachęcenie ludzi do adopcji. Jeśli
jednak i ta forma się nie sprawdzi, zwierzę odwożone jest do
schroniska w Radysach, z którym
samorząd ma podpisaną umowę.
Rocznie trafia tam średnio sześć
psów z terenu naszej Gminy. jn
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Debata o bezpieczeństwie w Radziejowicach
Mieszkańcy, samorządowcy,
policjanci spotkali się w Radziejowicach, by wziąć udział w debacie, wymianie informacji na
temat bezpieczeństwa w Gminie.
Debata i płynące z niej wnioski
mają zostać wykorzystane podczas tworzenia tak zwanej mapy
zagrożeń. Jak informuje Krzysztof
Puszcz Komendant Komisariatu
Policji w Mszczonowie z roku na
rok na terenie Gminy Radziejowice zmniejsza się liczba zdarzeń
kryminalnych. W zeszłym roku
na terenie Gminy doszło do 24
włamań z kradzieżami do domów.
Dlatego też mieszkańcy zaapelowali o częstsze patrole także w godzinach porannych, kiedy ludzi nie
ma w domach. Jednym z najbardziej dotkliwych przestępstw są
także kradzieże paliw ze stacji,
to duże straty dla ajentów tych
stacji ale też niebezpieczeństwo
obcowania z przestępcą. Kolejną
kategorią są wypadki, przez Gmi-

nę biegną zarówno krajowa 50tka jak i 8-ka. -Droga serwisowa
służy Tirom do skracania trasy, to
niebezpieczne- alarmowali mieszkańcy. W zeszłym roku na terenie
Gminy doszło do 12 wypadków,w tym 4 śmiertelnych. Znaczącym problemem jest także niekorzystanie po zmroku z odblasków.
Gmina systematycznie rozdaje
zarówno elementy odblaskowe
jak i kamizelki, zgodnie z prawem
każdy z użytkowników dróg po
zmroku musi być oznaczony odblaskiem. Najczęstsze przyczyny
wypadków to nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieprzestrzeganie pierwszeństwa. Podczas spotkania Starosta
Wojciech Szustakiewicz poinformował także o zabezpieczeniu
przez powiat pogotowia gazowniczego bliżej, teraz stacjonuje
w Grodzisku Mazowieckim a nie
przyjeżdża z Warszawy. W sytuacji nagłej awarii ważny jest czas

reakcji, z Warszawy pogotowie jechało aż 60 minut. Wójt Radziejowic Urszula Ciężka zwróciła uwagę na naciągaczy telefonicznych,
dzwonią z egotycznych miejsc,
nieświadomi niczego możemy
narazić się na koszty połączenia.
Dlatego dziwnych, długich numerów telefonów nie warto odbierać. Nie warto także wdawać się
w dyskusje telefoniczne z osobami oferującymi różnego rodzaju
towary, usługi- dodał Arkadiusz

Zgieb, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.
Na koniec Justyna Klimaszewska
z UG w Radziejowicach poinformowała o profilaktyce prowadzonej przez Gminę w ramach poprawy bezpieczeństwa. W szkołach
odbywają się spotkania z policjantem, rozdawane są odblaski,
dzieci biorą udział w konkursach
a wiosną planujemy rozpocząć
znakowanie rowerów- dodała Justyna Klimaszewska.
jn

,,Zaradni z Gminy Radziejowice”- kolejne projekty
Gmina Radziejowice przygotowała kolejne projekty do dofinansowania ich realizacji z zewnętrznych źródeł. Jak informuje
Beata Kalina Dyrektor Zespołu ds.
Oświaty, Kultury i Sportu w Radziejowicach samorząd w ramach projektu ,,Zaradni z Gminy

Radziejowice” zamierza rozwijać
kompetencje uczniów i nauczycieli. W planach zajęcia z języka
angielskiego, matematyki, zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe, gry biznesowe, garncarstwo,
kreatywna grafika. Przygotowane
zostały warsztaty dla nauczy-

cieli. W ramach projektu także
doposażenie sal szkolnych, przyrodniczych, pracowni robotyki,
dokupienie klocków, nawiązanie
współpracy między placówkami.
Zajęcia z robotyki mają być wyjazdowe. Nauczyciele będą mogli
wziąć udział w szkoleniach Tik

Bokwa na Walentynki
Marzena Dymecka która na co
dzień w Gminie Radziejowice prowadzi zajęcia Bokwa tym razem
zaprosiła całe rodziny na spotkanie walentynkowe z fitnessem. Na
zaproszenie odpowiedziało wiele
osób. -Chcemy zrzucić kilka kilogramów na wiosnę- mówi Marzena Dymecka. Zajęcia odbyły się na
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Radziejowicach, trwały
dwie godziny. Warto dodać, że z
treningu skorzystać można także
w poniedziałki i czwartki wieczorami na hali sportowej Gimnazjum.
jn

na tak z wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych
i tablic multimedialnych. Z ds.
OKiS myśli też o zorganizowaniu
darmowych półkolonii przyrodniczych za rok po hasłem ,,Szalony
naukowiec”.

www.radziejowice.pl
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Konkurs o bezpieczeństwie dla dzieci
27 stycznia w UG Radziejowice odbyła się uroczysta gala
połączona z wręczeniem nagród
uczestnikom konkursów o bezpieczeństwie. W zaproponowanych kilku konkursach wzięły
udział dzieci i młodzież ze szkół
naszej Gminy. Tematyka została
określona w zależności od wieku. Najmłodsi mieli za zadanie
wyrazić w sposób artystyczny
w jaki sposób pojmują policję,
psy policyjne, młodzież zmierzyła
się z tematem dopalaczy. Oprócz
wręczenia nagród policjanci razem z Wójt Gminy Urszulą Ciężką
i Komendantem Powiatowym Policji Dariuszem Sipakiem na czele
rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach. Maluchy mówiły o konieczności noszenia po zmroku odblasków, ale też o tym jak okrutne
dla organizmu są dopalacze. Policjanci apelowali, by w sytuacjach
kryzysowych, gdy ktoś próbuje
sprzedać takie środki opowiedzieć o tym nauczycielowi. Prace
dzieci były bardzo ładne i mądre.
Maluchy pokazały kreatywne myślenie i świadome podejście do
tematów. W nagrodę na zwycięzców czekały bardzo atrakcyjne
nagrody, których fundatorem była
Gmina Radziejowice.

Klasy II – III Szkoły Podstawowej – temat prac: Policjant Ruchu Drogowego – Twój Przyjaciel
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyniki
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienie
Wyróżnienie
Wyróżnienie

Imię i nazwisko
Joanna Turlejska
Julia Michalska
Lena Krzykwa
Jakub Budzisz
Iga Kruszelnicka
Julia Marszałek

Nazwa szkoły
SP Radziejowice
SP Kuklówka
SP Radziejowice
SP Kuklówka
SP Radziejowice
SP Radziejowice

Klasa
IIA
I
IIA
II
IIA
IIA

Temat pracy
Policjant przyjacielem dzieci
Policjanci w pracy
Policjant przyjacielem dzieci
Policjant w mieście
Policjant przyjacielem dzieci
Policjant przyjacielem dzieci

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

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Klasa

1.

I miejsce

Paulina Kowalska

SP Korytów

IV

2.

II miejsce

Mateusz Majchrzak SP Korytów

IV

3.

III miejsce

Barbara Kowalska

SP Radziejowice

IVa

4.

Wyróżnienie Marek Sobiecki

SP Radziejowice

IVa

5.
6.

Wyróżnienie Oliwia Wójcicka
Wyróżnienie Natalia Wójcicka

SP Kuklówka
SP Kuklówka

V
V

Temat pracy
Czworonożny przyjaciel –
pies w Policji
Czworonożny przyjaciel –
pies w Policji
Czworonożny przyjaciel –
pies w Policji
Czworonożny przyjaciel –
pies w Policji
Policjantka i pies
Na gorącym uczynku

Klasy II – III Gimnazjum – temat prac: Dopalacze kradną życie
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyniki
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienie
Wyróżnienie

Imię i nazwisko
Marta Ruszkowska
Kuba Koźmin
Monika Balik
Agnieszka Brysiak
Katarzyna Sroka

Nazwa szkoły
Gimnazjum Radziejowice
Gimnazjum Radziejowice
Gimnazjum Radziejowice
Gimnazjum Radziejowice
Gimnazjum Radziejowice

Klasa
II
II
III
III
III

Temat pracy
Dopalcze życia zabieracze
Nie dopalaczom
Dopalacze zabijacze
Oferta śmierci
Narkotyki – maska śmierci

Zapraszamy na

Ceramika - zajęcia

Dzień Kobiet

Gminne Centrum Kultury Powozownia
w Radziejowicach serdecznie zaprasza na

do Powozowni!
Wystąpi Bogdan Szymańczak
z programem kabaretowym.
8 marca 2016/godz. 17.00

warsztaty ceramiczne dla dorosłych
w poniedziałki o godzinie 18.00.
Zajęcia poprowadzi Urszula Wicher.
Zapisy tel. 507 194 009.
Koszt zajęć to 20 złotych.
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Szkolenie dla pracowników
Jak już informowaliśmy niebawem Gmina Radziejowice
uruchomi nowoczesną stronę internetową. Na niej znajdą się nie
tylko aktualności, ale też biuletyn
informacji publicznej, wszystkie
kontakty do pracowników, decyzje
Gminy. Strona jest w trakcie budowy. Pracownicy Urzędu Gminy
wzięli udział w szkoleniu dotyczącym standardów dzisiejszych witryn internetowych. To wizytówka
Gminy, która albo zniechęci albo
będzie zachęcała do korzystania i odwiedzenia miejscowości
a w konsekwencji może ,i zamieszkania. Szkolenie dotyczyło

praktycznej strony umieszczania
informacji oraz techniki. Strona
internetowa to często jedyne okno
na świat dla osób niepełnosprawnych, także tych słabowidzących
czy z innymi schorzeniami. Dlatego tak ważne jest dostosowanie
się do ich potrzeb, by mogli z niej
swobodnie korzystać. Specjalna aplikacja pozwala na odbiór
zapisanej informacji za pomocą dźwięku, albo powiększenia
czcionek. Strony powinny mieć
stonowaną kolorystycznie szatę
graficzną, bo osoby z chorobami
neurologicznymi mogą źle reagować na agresywne barwy czy

migoczące reklamy -tych należy
unikać. Mogą spowodować nie
tylko dyskomfort ale także mogą

przyczynić się do ataku padaczki.
Nowa strona internetowa będzie
czytelna dla wszystkich.
jn

500 plus
Rządowy program 500 plus
w przededniu realizacji. W Gminie
Radziejowice projektem zajmować się będzie Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Jak informuje Kierownik Monika Karpiniuk

od 1 kwietnia przyjmowane będą
wnioski. GOPS ma trzy miesiące
na wydanie decyzji. Świadczenie
przysługuje na drugie i kolejne
dzieci do 18 roku życia. Istnieje
możliwość pozyskania pieniędzy

na pierwsze dziecko jednak o tym
zdecyduje kryterium dochodowe.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w GOPS: 46 857-71-22,
tam też znajdziecie druki wniosków.

Strategia GCK
Gminne Centrum Kultury Powozownia przygotowało strategię
działań na cztery najbliższe lata.
Strategia określa kierunki działalności. Zapisane są w niej słabe
i mocne strony oraz cele GCK.
Każdego roku Dyrektor GCK Magdalena Masewicz- Kierzkowska
przedstawi roczne podsumowanie działań w ramach dokumentu,
konsultowanego z pracownikami,
współpracownikami, samorządowcami, mieszkańcami. Elementem wiodącym tworzenia strategii
było uczestnictwo w programie
DOM KULTURY+ i KADRY KULTURY. GCK zamierza jeszcze skuteczniej walczyć o wolontariuszy,
osoby z ciekawymi pomysłami.
Kadra chce podnosić kwalifikacje
oraz zdobywać środki zewnętrz-

ne. GCK zamierza edukować
oraz szerzej informować o swojej
pracy, najprawdopodobniej przy
współudziale sponsorów wydana zostanie ulotka informacyjna.
Działania zmierzające do realizacji
celów strategii to:
-powołanie grupy partnerów złożonych z pracowników, animatorów, działaczy społecznych
zainteresowanych rozwijaniem
kultury w Gminie Radziejowice,
-opracowanie mapy zasobów
kultury lokalnej i przygotowanie
programu święta kultury Gminy
z wykorzystaniem tych zasobów (element Święta Chleba),
-budowanie przestrzeni kulturalnej aktywności prowadzącej
do działań z wykorzystaniem
potencjału lokalnego,

-działania edukacyjne prowadzące do rozwoju kultury obywatelskiej,
-diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego poprzez ankiety,
wywiady oraz opracowanie
i realizacja działań kulturalnych
odpowiadających oczekiwaniom mieszkańców, wspomaganie i tworzenie warunków do
indywidualnych inicjatyw artystycznych i kulturotwórczych
mieszkańców,
- zwiększanie środków budżetowych i pozabudżetowych
poprzez udział w projektach,
pozyskiwanie sponsorów,
- szkolenie kadry i podnoszenie
jej kwalifikacji poprzez udział
w warsztatach, szkoleniach,
kursach oraz poprzez współ-

pracę i wymianę dobrych praktyk.
Gminne Centrum Kultury Powozownia w latach 2016-2020
powinno być przede wszystkim
miejscem otwartym na oddolne
inicjatywy. Trzeba poszukiwać
innowacyjnych form działania
takich jak: prezentacje, happeningi, akcje, instalacje, warsztaty
twórcze, kawiarenki tematyczne
- mówi Magdalena MasewiczKierzkowska. W GCK ma powstać
klubokawiarnia, być może pozwoli na jeszcze większą wymianę informacji pomiędzy placówką
a mieszkańcami. Cały czas można
zgłaszać uwagi do przygotowanej
strategii. W formie elektronicznej
umieszczona jest na stronie internetowej Gminy.

www.radziejowice.pl
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W Warszawie odbyło się spotkanie w ramach forum dialogu
W Warszawie odbyło się forum dialogu w sprawie planów
budowy linii 400 kV. W spotkaniu wzięli udział między innymi
Adam Struzik Marszałek Mazowsza, przedstawiciele inwestora- PSE, samorządowcy, wśród
nich Wójt Radziejowic Urszula
Ciężka, Jacek Krawczyński Wiceprzewodniczący RG, Radni i inni
reprezentanci lokalnych gmin.
Forum przekształciło się w wyrażenie swoich racji a właściwie
ich powtórzenie. Wyszliśmy bez
ostatecznych informacji- mówi

Jacek Krawczyński- Wiceprzewodniczący RG Radziejowice.
Każda z gmin protestujących
przedstawiła argumenty. Gmina
Radziejowice, turystyczna i znana
z uroków Ziemi Chełmońskiego
nie zgadza się na inwestycję na
tym terenie. - Prawdopodobnie
wariant pierwotny z lat 70-tych
nie będzie realizowany- dodaje
Jacek Krawczyński. Wiele wskazuje na to, że brane są pod uwagę
dwie lokalizacje: krajową 50-tką
(Mszczonów, Słabomierz, Wiskitki) i kolejna przez (Żabią Wolę,

Kuklówkę)- dodaje Wiceprzewodniczący RG. Na obydwa rozwiązania nie zgadzają się Gminy, w tym
Gmina Radziejowice argumentując to swoim położeniem, pięknem krajobrazowym, niezadowoleniem społecznym. Pod adresem
www.radziejowice.pl w zakładce
linia 400kV znaleźć można aktualne informacje dotyczące tego
problemu. Teraz PSE zdecyduje
o kolejnym, ewentualnym spotkaniu i być może przyszłych decyzjach które są bardzo ważne dla
lokalnych społeczności.

Kulig w Podlasiu
Tym razem Sołectwo Podlasie zaprosiło na kulig. -Wykorzystaliśmy
nadarzającą się pogodę i ruszyliśmy w trasę- mówi Sołtys Dorota Glizia.
Oprócz jazdy na sankach, rozpętała się wojna na śnieżki. To spodobało
się szczególnie najmłodszym uczestnikom tego spotkania. Wieczorem
zaś na wszystkich czekało ognisko połączone ze wspólnym muzykowaniem.
Jn, fot. DG

Stowarzyszenie Wspólnota Tartak Brzózki
Stowarzyszenie
Wspólnota
Tartak Brzózki zostało formalnie
zarejestrowane w sądzie. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy
ulicy Kubickiego w Radziejowicach, w budynku po dawnej poczcie. -Dzięki staraniom naszych

członków udało się to miejsce
wyremontować- mówi Sołtys
Marcin Mrówczyński. Sponsorzy przynieśli meble, wyposażyli
w stół, biurka, krzesła, szafki
kuchenne, telewizor. Wyremontowane zostały dwa pomieszczenia

i toaleta. - Wspierają nas także
lokalne firmy jak Ekonip i Emkadodaje Marcin Mrówczyński. Po
remoncie w tym miejscu odbyła
się wspólna Wigilia, później finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W planach organizacji uru-

chomienie Dyskusyjnego Klubu
Filmowego. Stowarzyszenie ma
się też ubiegać o środki w ramach
FIO na działania integracyjne. jn

Gmina Radziejowice walczy o pieniądze na usuwanie azbestu
Gmina Radziejowice walczy
o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
na likwidację azbestowych pokryć
dachowych. Dobiegło końca przyjmowanie wniosków od mieszkańców w tej edycji, kolejna za kilka
miesięcy. Gdy gmina otrzyma
pieniądze, w ramach projektu
będzie wspierała mieszkańców.
Dofinansowanie dotyczy zdjęcia

i transportu oraz dowozu azbestu
do odpowiedniego składowiska
i utylizacja. Jak informuje Teresa
Czaplarska z UG Radziejowice do
2032 roku należy usunąć wszystkie azbestowe dachy. Do połowy
lutego do Gminy wpłynęły 22
wnioski od ludzi zainteresowanych
dofinansowaniem. Pylący azbest
jest groźny dla naszego zdrowia.
Zdjąć go może jedynie osoba
w specjalnym kombinezonie. Do

swojego wniosku mieszkaniec
musi dołączyć: akt własności
nieruchomości, informację o wyrobach zawierających azbest na
terenie posesji, kopię zgłoszenia
robót polegających na wymianie
pokrycia dachowego w Wydziale
Rozwoju i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Żyrardowie. Średni koszt demontażu, zdjęcie- 10
złotych za 1m2, transport i unieszkodliwienie do najbliższego miej-

sca w Rachocinie- 360 złotych
za 1 tonę. Jeśli w tym roku Gmina
nie uzyska dofinansowania będzie
starała się o nie w 2017.
jn
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Lekcja natury w radziejowickiej podstawówce
Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Radziejowicach miały niezwykłą lekcję natury. Zajęcia poprowadzili miłośnicy ptaków: Anna
i Grzegorz Laskowscy.- Chcieliśmy przybliżyć dzieciom naturę
na wyciągnięcie ręki. Pokazaliśmy im ptaki z bardzo bliska,
dzieci mogły pogłaskać piękną
i dumną sowę- mówi Anna Laskowska. Lekcja mówiła także
o zwyczajach jastrzębi. Można
było zaobserwować zwinność

jastrzębia,bezszelestny lot sowy,
która za sobą zostawia jedynie
podmuch wiatru. Gwiazdą był
Puchacz Bęgalski, bohater reklamy Totolotka. Dzieci robiły sobie
zdjęcia, nagrywały filmiki. Państwo Laskowscy zajmują się także płoszeniem gawronów, szpaków, gołębi w parkach, pokazami
sokolniczymi. Niezwykłą lekcję
sponsorowało Nadleśnictwo Grójec oraz Gmina Radziejowice. jn

Kolejna inicjatywa w naszej Gminie
Od 1 lutego w budynku dawnej
restauracji Kolorowa w Radziejowicach działa sklep z wyrobami
chemicznymi z Niemiec. Podobny
punkt funkcjonuje pod Warszawą.
-Po tym, jak ludzie nam zaufali
postanowiliśmy zrealizować ten
pomysł w Radziejowicach- mówią właściciele. Przyznają, że
towar jest bardzo dobrej jakości,
sami doradzają swoim klientom.
Oprócz niemieckiej chemii są też
produkty z Anglii. W sklepie znaleźć można oryginalne wybiela-

cze, proszki, środki czyszczące,
preparaty do mebli, czyszczenia
toalet ale też perfumy w dobrych
cenach. To oferta dla detalistów
i hurtowników. Sklep czynny jest
od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00, w soboty
od 8.00 do 14.00. Na pierwszych
trzech czytelników naszej gazety,
którzy pojawią się w sklepie z jednym egzemplarzem czeka drobna
nagroda, którą ufundowali właściciele. Powodzenia!

Mammografia w naszej Gminie
Mammobus stanął po raz kolejny na terenie naszej Gminy. Blisko

czterdzieści pań zdecydowało się
wziąć udział w badaniu. Mammo-

grafia jest jedną z najskuteczniejszych metod wykrywania zmian
w piersiach, to badanie pozwala
na wykrycie nawet bardzo małych
guzów, tak zwanych zmian bezobjawowych. Podczas mammografii
wykrywane są zmiany niewyczuwane podczas samobadania. To
stadium choroby pozwala na jej
szybkie i skuteczne leczenie. Kobiety z nieprawidłowym wynikiem
kierowane są na dodatkowe badania diagnostyczne. Warto dodać,
że większość guzków to zmiany
niezłośliwe. Badanie jest bezbolesne. Każda pacjentka musi zabrać ze sobą dowód osobisty. Na
miejscu wypełnia ankietę w której

znajdują się podstawowe pytania.
Profilaktyka niejednokrotnie ratuje
życie. Strach nie jest tutaj dobrym
doradcą. W przypadku wystąpienia nowotworów w rodzinie należy
już w młodym wieku wykonywać
badanie piersi, tutaj wskazane
jest USG, w późniejszym wiekumammografia.
jn
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Ferie w GCK Powozownia i na hali sportowej Gimnazjum
Dzieci z województwa mazowieckiego zakończyły zimowy
wypoczynek. Dla najmłodszych
z naszej Gminy pomimo ,że budynek GCK jest w remoncie ferie
były interesujące. Dzieci zarówno
na miejscu brały udział w zajęciach ale też zaproponowane im
zostały wyjazdy do różnych ciekawych miejsc. Najmłodsi w ra-

mach feryjnych atrakcji mogli
obejrzeć przedstawienie ,,Zima
w Dolinie Muminków” w wykonaniu Teatru Baj, dzieci zwiedzały
manufakturę cukierków. Pierwszy
tydzień upłynął im pod hasłem
,,Palcem po mapie”. W ramach
warsztatów poznawały inne kultury i tradycje między innymi Indii
czy Chin. Kolejne przedstawienie,

które zapewne na długo będą
pamiętać to ,,Królowa Śniegu”.
Wśród propozycji były też zajęcia
ceramiczne, malarskie, z samoobrony, warsztaty bębniarskie,
zajęcia z rytmiki, nauka gry na
instrumentach. Najmłodsi odwiedzili Zamek Królewski, podziwiali
wystawę oraz Królewski Ogród
Świateł w Wilanowie. Tradycyjnie

już odbył się bal karnawałowy. Na
hali tymczasem czekały propozycje dla tych którzy lubią w sposób
aktywny spędzać czas wolny. Tutaj pod okiem Pawła Zielińskiego
oraz Daniela Kupca można było
pograć w piłkę siatkową, ręczną,
nożną oraz skorzystać z siłowni.
Fot. GCK Powozownia, jn
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Konkurs o bezpieczeństwie

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
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
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

