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Gmina Radziejowice oddaje hołd Żołnierzom Wyklętym
Gmina Radziejowie oddaje hołd
Żołnierzom Wyklętym. 1 marca
obchodzimy w Polsce Narodowy
Dzień Żołnierzy Wyklętych- bohaterów, którzy narażali swoje życie,
by bronić polskości. Wielu z nich
żyje, wśród nich jest Aleksander
Suzdorf z Kuklówki. - Czcimy
ich pamięć gromadząc się przy
kapliczce w Kuklówce która została wykonana przez żołnierzy
AK, dla naszych potomnych- mówiła podczas uroczystości Wójt
Urszula Ciężka. Pomimo bardzo
złej pogody przyjechali uczniowie
zarówno Gimnazjum w Radziejowicach jak i Szkoły Podstawowej
w Kuklówce, przybyli ze sztandarami, zniczami, kwiatami. Gminę
oprócz Pani Wójt reprezentowali
Przewodnicząca RG Krystyna
Skoneczna i Wiceprzewodniczą-

cy Jacek Krawczyński oraz Beata
Kalina odpowiedzialna za gminną
oświatę.
-Żołnierze walczyli o polskość,
żyli często w bardzo trudnych
warunkach, toczyli bój z dwoma
okupantami: sowieckim i niemieckim, to żołnierze niezłomnipodkreśliła w swojej wypowiedzi

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy w imieniu własnym oraz współpracowników
dużo zdrowia, pogody ducha,
smacznego jajka i mokrego dyngusa.
Przewodniczący Rady
Gminy Radziejowice
Krystyna Skoneczna

Wójt Gminy
Radziejowice
Urszula Ciężka

Wójt Urszula Ciężka. -Byli zastraszani, trafiali do łagrów- dodała
Pani Wójt. - W zamyśle komunistów mięli zostać wymazani z pamięci Polaków. Przetrwali a my
dziś oddajemy im należną cześć
i hołd. Dbałość o propagowanie
ich działań to główne zadanie
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. To oni dbali o Ojczyznę
w której dziś możemy się cieszyć
wolnością, są dla nas świadectwem- mówiła Wójt Gminy Radziejowice. Od 2011 roku oficjalnie w Polsce obchodzimy święto
w którym wspominamy uczestników ruchu partyzanckiego, którzy
działali w polskim powojennym
podziemiu niepodległościowym
i antykomunistycznym, stawiali
opór sowietyzacji Polski.
Justyna Napierała

Święto Sołtysów
11 marca obchodzimy w Polsce
Dzień Sołtysa. To zaszczytna ale
też bardzo wymagająca funkcja.
Wójt Gminy Urszula Ciężka wspólnie z Przewodniczącą RG Krystyną
Skoneczną, Wiceprzewodniczącym Jackiem Krawczyńskim oraz
urzędnikami zaprosili Sołtysów na
uroczyste spotkanie, by uczcić ten
wyjątkowy dzień.- Sołtys wspiera
pracę urzędu, bardzo wiele zależy
od Was, jesteście najbliżej mieszkańców. Chcę Państwu w naszym
imieniu złożyć najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości i wielu
sukcesów, Życzę, żebyście realizowali się w tej misji społecznej
i byście byli dla swojej społeczności podporą. Aby udawało

się Wam wypracowywać kompromisy. Życzę Państwu dobrej
współpracy z nami i dziękuję za
to co robicie- mówiła Wójt Urszula
Ciężka. Dzięki dobrej współpracy
wszystkich, w ostatnich latach
do gminnego budżetu z różnych
dotacji trafiło blisko 18 milionów
złotych. Samorząd stara się, by
nie przeoczyć żadnej możliwości,
żadnej szansy, jaką dają różnego
rodzaju projekty współfinansowane z zewnętrznych źródeł. - Mamy
ogromny zapał do pracy- mówiła
Pani Wójt. Krystyna Skoneczna
Przewodnicząca Rady Gminy, która przez lata pełniła funkcję Sołtysa
przyznała, że jest to praca jeszcze
mało doceniana a Sołtys pracuje
społecznie 24 godziny na dobę.

Sołtys powinien mieć chociażby
zwrot poniesionych kosztów za
paliwo czy telefon, dlatego też
wprowadzimy ryczałt- mówiła
Pani Przewodnicząca.
-Nie będziecie musieli Państwo
uczestniczyć w każdej sesji, by
otrzymać ryczałt. To w jakimś
stopniu zminimalizuje ponoszone
koszty- dodała Krystyna Skoneczna.
jn
Ciąg dalszy na stronie numer 10.

agroturystyka
Dobiegły końca doroczne zebrania strażackie
W ostatnim czasie odbyły
się w Kuklówce i Korytowie.
Zarządy obydwu jednostek
otrzymały
absolutorium.
Strażacy z Kuklówki podczas
spotkania mówili o potrzebie
budowy strażnicy, strażacy
z OSP Korytów o termomodernizacji remizy oraz zakupie sprzętu. Relacje z zebrań
w gazecie na stronie numer 5
i numer 6.

Protest przeciwko linii 400
kV
Zablokowane przez trzy godziny rondo w Mszczonowie
na dużej obwodnicy Warszawy, wielokilometrowe objazdy
dla ciężarówek, kilkadziesiąt
osób na drodze z transparentami i znaczne siły policji do zabezpieczania protestu. Tak wyglądała pierwsza manifestacja
(18 marca) przeciwników linii
400 kV Kozienice- Ołtarzew
z powiatów: żyrardowskiego,
grójeckiego i grodziskiego.
Byli na niej mieszkańcy Gminy
Radziejowice. Więcej na stronie numer 9.
Lekcje na żywo w Ostoi Ptaków
Zbijanie i wieszanie budek
lęgowych, dbanie o nie, obserwowanie jakie ptaki je zasiedlą
i prowadzenie kroniki. W Ostoi
Ptaków Stawy Borki ruszyły
spotkania z ornitologami i lekcje na żywo dla dzieci ze szkół.
Projekt to zasługa porozumienia miłośników przyrody, okolicznych szkół, firm i Gminy
Radziejowice. W ten sposób
dzieci mają poznać ptaki, ich
zwyczaje i nauczyć się współegzystować z dziką przyrodą.
Więcej na stronie numer 10.
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu miesięcznika ,,Nasza gmina Radziejowice”. To
już wydanie świąteczne. W ostatnim czasie
mieliśmy wiele ciekawych wydarzeń, uroczystości. Marzec rozpoczęliśmy od oddania należnej pamięci Żołnierzom Wyklętym. Razem

z uczniami, nauczycielami, samorządowcami
pojechaliśmy do Kuklówki, by pod kapliczką
wykonaną przez żołnierzy AK złożyć kwiaty
i zapalić znicze. Bardzo dziękuję wszystkim,
którzy odpowiedzieli na zaproszenie i wzięli
udział w spotkaniu. 8 marca tymczasem tradycyjnie już świętowaliśmy Dzień Kobiet, dla Pań
z naszej Gminy przygotowaliśmy propozycję,
koncert. Na scenie wystąpili Bogdan Szymańczak i Stanisław Wasilewski. Uroczystość
w związku z remontem Gminnego Centrum
Kultury odbyła się w budynku OSP. Szanowni
Państwo 11 marca odchodziliśmy Dzień Sołtysa. To ważne święto, bowiem Sołtysi są dla
nas wielkim wsparciem. To oni bezpośrednio
kontaktują się z mieszkańcami, dziękuję im
za ich zaangażowanie. Ponadto w ostatnim

8 marca Dzień Kobiet
Gminne Centrum Kultury Powozownia zaprosiło wszystkie
Panie z terenu naszej Gminy i nie
tylko na uroczysty wieczór. Spotkanie okraszone zostało porcją
muzyki i występu kabaretowego.
Na scenie pojawił się mieszkaniec
sąsiedniego Żyrardowa Bogdan
Szymańczak, w drugiej części
spotkania artyście towarzyszył
kabareciarz Stanisław Wasilewski. Pomiędzy utworami Bogdan
Szymańczak żartował, opowiadał o swoich fascynacjach artystycznych ale też o natchnieniu
jakie czerpie z miłości do kobiety.

STOPKA REDAKCYJNA
„Nasza Gmina Radziejowice”
Wydawca:
Justyna Napierała J&A Media,
ul. Północna 10 m. 1
96-320 Mszczonów
Redakcja:
ul. Karola Hiellego 2/8
96- 300 Żyrardów
Redaktor Naczelny:
Justyna Napierała
kontakt tel. 518 740 182
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania
tekstów.
Wykonanie na zlecenie Gminy.

Oprócz występu był także niewielki poczęstunek. Niemal wszystkie
miejsca były zapełnione gośćmi.
Dzień Kobiet to także okazja do
spotkania w Adamowie- Parceli,
Sołtys Bożena Lange zaprosiła
mieszkanki do wspólnego świętowania. Nie zabrakło tradycyjnych tulipanów, słodkości i wielu
opowieści związanych z tym
świętem. Panie jak mówią cieszą
się, że Dzień Kobiet jest chociaż
raz w roku. To doskonała okazja,
by poczuć się prawdziwą damą.
jn

czasie zakończyliśmy cykl zebrań strażackich.
Zarządy wszystkich jednostek otrzymały absolutorium. Strażacy są bardzo zgodni, dobrze
współpracują, są bardzo aktywni, służą swoją
pomocą. Jednostki mają pomysły na dalszy
rozwój. Są także dla nas bardzo ważni i nas
wspierają w różnych działaniach. W tym wydaniu gazety przeczytacie też o święcie szkoły
w Kuklówce, o Misterium Męki Pańskiej przygotowanym przez Gimnazjum ale też o siedlisku bobrów, w tym wydaniu najnowsze informacje z GCK Powozownia. Na koniec życzę
Państwu zdrowych, pogodnych, radosnych
i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.
Pozdrawiam serdecznie,
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

www.radziejowice.pl
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Rusza program ,,Rodzina 500 plus”
1 kwietnia 2016 roku rusza realizacja programu ,,Rodzina 500
plus”. Realizatorem tego zadania
w naszej Gminie będzie Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
W placówce będzie można składać wnioski. Program ,,Rodzina
500 plus” to 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych
warunków. Rodziny o niskich
dochodach otrzymają wsparcie
także na pierwsze dziecko lub
jedyne dziecko przy spełnieniu
kryterium 800 złotych netto lub
1200 złotych w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka
niepełnosprawnego. Świadczenie
otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.
Dodatkowo wsparcie w wysokości 500 złotych otrzymają tak-

że rodziny zastępcze, placówki
opiekuńcze i wychowawcze typu
rodzinnego oraz rodzinne domy
dziecka, na każde dziecko, na
podstawie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Świadczenie otrzyma każda
rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie
otrzyma rodzic, który faktycznie
sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Wnioski będzie można składać
od 1 kwietnia 2016 roku od momentu startu programu. Jeśli
wniosek zostanie złożony w ciągu
pierwszych 3 miesięcy, rodzice
dostaną wyrównanie wstecz od 1
kwietnia. Dla osób korzystających
z programu okres rozliczeniowy
będzie trwał od 1 października
do 30 września następnego roku

kalendarzowego. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane
już od 1 sierpnia danego roku.
Istotne jest, że pierwszy okres
na jaki będzie przyznane świadczenie rozpocznie się 1 kwietnia
2016 roku i trwać będzie do 30
września 2017 roku. W przypadku dziecka niepełnosprawnego
kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200
złotych. W składzie rodziny brane
będą pod uwagę pozostające na
utrzymaniu dzieci do ukończenia
25 roku życia. Dodatkowo wliczane będą dzieci, które ukończyły
25 lat, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku
z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
lub specjalny zasiłek opiekuń-

czy albo zasiłek dla opiekuna.
Świadczenie wychowawcze 500
złotych nie będzie liczone do dochodu przy rozliczaniu prawa do
świadczeń z innych systemów
wsparcia. Dotyczy to szczególnie
świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego,
świadczeń rodzinnych, dodatków
mieszkaniowych, stypendiów dla
uczniów i studentów.
Oprac. JN

Nowe wydawnictwo na rynku

,,Dwukrotny Mistrz Świata Teodor Sztekker Włodarz Chawłowa”

- na rynku pojawiła się publikacja o sportowcu, który właśnie
z naszym terenem związał swoje
życie. Wydawnictwo to realizacja
pomysłu stowarzyszenia ,,Nasza
Kuklówka”. Książka powstała pod
redakcją Tadeusza Jana Murzyna
z okazji odsłonięcia kamienia pamiątkowego w Chawłowie. - Do
dziś jeszcze niektórzy wspomi-

nają postać Teodora Sztekkeramówi Jacenty Suzdorf z Kuklówki. Sam pamięta z opowiadań
rodziny jak inni zachwycali się
siłą i uporem sportowca. Teodor
Sztekker urodził się w 1897 roku,
zmarł w 1934 roku. Był Mistrzem
Świata w zapasach w stylu klasycznym w kategorii wszechwag z lat 1929-1934. Cieszył się

dużą popularnością w kraju i na
świecie. Niestety zmarł w wieku
zaledwie 37 lat. Książka jest interesującą opowieścią o wybitnym
człowieku ale też o Chawłowie,
losach rodziny i historii. Warto ją
mieć w swoich zasobach bibliotecznych.
Oprac. jn
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Turniej Tenisa Stołowego w Zboiskach
Sołectwo Zboiska słynie z ciekawych inicjatyw. Tym razem w świetlicy wiejskiej wybudowanej przez
mieszkańców Sołectwa w ramach
różnych projektów (FIO, Fundusz
Sołecki oraz praca społeczna ludzi)
odbył się Turniej Tenisa Stołowego.
Wzięło w nim udział 16 zawodników. Rywalizacja trwała 27 lutego.
Wśród uczestników znaleźli się:
Chrześcijański Mariusz- Zboiska,
Cyranowicz Robert- Zboiska, Dybiński Adam- Radziejowice, Górka
Mirosław- Zboiska, Guzik Piotr-

Zboiska, Jabłoński Mariusz -Zboiska, Jedynak Tomasz- Korytów,
Kowalski Bartek -Radziejowice,
Kowalski Daniel- Radziejowice,
Kowalski Paweł- Radziejowice,
Kozicki Mateusz- Korytów, Nietrzebka Piotr- Zboiska, Nowak
Dawid- Zboiska, Wawrzyszczak
Jarosław- Zboiska, Wawrzyszczak Sebastian -Zboiska, Zagrajek
Krzysztof- Zboiska
Turniej wygrali:
1 miejsce Cyranowicz Robert
2 miejsce Nowak Dawid

Wyróżnienie dla Bartłomieja
i Jakuba
Gratulujemy Kubie Sperka, l.
10 i Bartłomiejowi Rypkowskiemu, l. 12 za zdobycie wyróżnienia
w XXIII Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym z cyklu „Ziemia jest
jedna - ZWIERZĘTA UDOMOWIONE” 2016. Kuba i Bartłomiej
uczęszczają na zajęcia Grupy Ma-

larskiej POWOZOWNIA, którą prowadzi Hanna Gancarczyk. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy
pokonkursowej oraz na wernisaż
do Galerii Twórczości Plastycznej
Młodych - MDK „Śródmieście”,
Wrocław.

3 miejsce Zagrajek Krzysztof
4 miejsce Chrześcijański Mariusz
5 miejsce Kowalski Paweł
6 miejsce Nietrzebka Piotr
Laureaci miejsc 1-3 otrzymali
puchary,
natomiast
4-6
otrzymali
dyplomy.
Puchar Sołtysa (puchar przechodni) za wygraną w turnieju trafił do
Roberta Cyranowicza.-Wszystkim
dziękujemy za udział i zapraszamy
w przyszłym roku- mówi Sołtys
i Radna Grażyna Jabłońska.
Oprac. Jn fot. GJ

O zdrowej diecie w GCK
W Gminnym Centrum Kultury
„Powozownia” w Radziejowicach
1 marca odbyło się spotkanie
z dietetyk Elżbietą Sulka z Natur
House. Seniorzy mogli skorzystać
z fachowych porad i umówić się
na bezpłatną konsultację. Dieta
jest istotnym elementem naszego
życia, nie tylko daje siłę do działa-

nia ale też dobrze dobrana potrafi
leczyć. Coraz częściej pojawiająca się otyłość także u dzieci daje
nam obraz naszych czasów i byle
jakiego jedzenia. Dlatego warto
zatroszczyć się i zadbać o codzienne paliwo, o posiłki, które
mają być przyjemnością ale też
samym zdrowiem.

Mistrzostwa w ramach Kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie
W dniach 2-6 marca na torze
kolarskim w Londynie rozegrane
zostały Mistrzostwa Świata. Były
to ostatnie zawody punktowane
do rankingu olimpijskiego. Głównym celem udziału w tych zawodach było zdobycie kwalifikacji na
Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Zdobywanie kwalifikacji nie
jest bowiem zadaniem łatwym.
Pod uwagę brana jest suma punk-

tów zdobytych podczas kilku najważniejszych zawodów o randze
światowej (Mistrzostwa Świata
i Puchary Świata). O wyjeździe na
Igrzyska Olimpijskie 2016 decyduje liczba punktów uzyskanych
w aż siedmiu imprezach sportowych na przestrzeni lat 20142016. Podczas tegorocznych Mistrzostw Świata Grzegorz Drejgier
wystartował w konkurencji sprint

olimpijski. Największym rywalem
w starciu o kwalifikację olimpijską
byli Rosjanie. Uzyskany w sprincie olimpijskim czas pozwolił na
zdobycie 8 miejsca. Najważniejsze jest jednak to, iż udało się
naszemu sportowcowi umocnić pozycję na piątym miejscu
w rankingu olimpijskim państw
starego kontynentu, pokonując
rzeczonego rywala. Jednym sło-

wem- kwalifikacje olimpijskie
zostały zdobyte. Polska Kadra
w kolarstwie torowym weźmie
udział w Igrzyskach Olimpijskich
2016 w Rio de Janeiro.- Istotną
częścią mojego sukcesu są moi
sponsorzy: BOTTARI Polska, Danielo Sportswear, Krzysztof Rdest
i firma EMKA S.A. -mówi sportowiec z naszej Gminy.
Oprac. jn
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Zebranie strażackie w OSP Korytów
05.03.2016 roku odbyło się
walne zebranie sprawozdawczo
-wyborcze za rok 2015 w OSP
Korytów. OSP liczy teraz 50
członków zwyczajnych,1 honorowego, i 1 wspierającego w tym
również jest 5 kobiet. OSP Korytów prowadzi także Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą Chłopięcą.
W zeszłym roku strażacy zorganizowali 2 pogadanki prewencyjne
dla dzieci i młodzieży. Jednostka uczestniczyła 74 razy w akcjach ratowniczych, w gaszeniu
pożarów- 45 razy, w likwidacji
zagrożeń- 27 razy, były także 3
alarmy fałszywe. W największej
liczbie wyjazdów wzięli udział:
Damian Wasik, Radosław Minich,
Artur Szczepaniak, Paweł Wasik, Adam Rychlewski. Strażacy
uczestniczyli w zawodach, zajęli
3 miejsce na szczeblu gminnym.
Podnosili swoje kwalifikacje, brali
udział w szkoleniach między innymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy szkoleniu z sieci

radiowej. Jednostka dysponuje
2 samochodami pożarniczymi.
OSP w Korytowie w 2015 roku
pozyskała następujący sprzęt:
Flary, 3 pachołki, 2 opryskiwacze
ręczne, 7 odcinków, 4 pary butów specjalnych, 4 aparaty ODO,
2 lizaki do kierowania ruchem, 2
zestawy PSP-R1, 1 agregat prądotwórczy Honda, 1 maszt Ford
Led 2x100W, 1 maszt rozstawny
2x30W LED, oświetlenie robocze
Ford Led, 1 ubranie specjalne, 1
hełm, 8 latarek, 11 par rękawic
specjalnych, 9 kominiarek, 1
prądownica pianowa, 1 zasysacz
liniowy, 1 piła do stali i betonu, 5
ubrań koszarowych, 2 klucze do
hydrantu, 1 zestaw KRUS medyczny, 1 nosze płachtowe, 1
aspirator jadu, 3 pasy bojowe, 3
podpinki wężowe, 1 zatrzaśnik.
Strażacy wykonywali prace remontowe i porządkowe między
innymi wyremontowali kuchnię
w remizie, zmodernizowali instalację elektryczną w garażach,

zakupili piekarniki i płyty gazowe
do kuchni. Strażacy chętnie biorą udział w imprezach gminnych,
w zawodach, dożynkach, letnim
festiwalu jaki odbywa się w pałacu oraz w festynie pożegnanie
lata. Zarząd straży otrzymał absolutorium. Strażacy zwrócili się
do samorządu lokalnego z wnioskiem o wsparcie termomodernizacji strażnicy oraz zakup sprzętu
hydraulicznego ratownictwa technicznego, marzą także o nowym
strażackim aucie. Na koniec
w wyniku jawnego głosowania
został wybrany następujący skład
zarządu na następne lata:
PrezesTomasz Rokwisz
V -ce Prezes- Norbert Lesiak
NaczelnikArtur Szczepanik
Z -ca Naczelnika -Damian Wasik
SkarbnikRadosław
Minich
SekretarzPaweł
Wasik
Gospodarz- Adam Rychlewski
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący- Andrzej Wolniewicz,

Zrób badania w Szpitalu
Do czerwca potrwa akcja bezpłatnych profilaktycznych badań
pod kątem wczesnego wykrycia
chorób serca pod hasłem ,,Zadbaj o serce, ciesz się życiem”.
Z badań może skorzystać każdy
mieszkaniec powiatu żyrardowskiego powyżej 35 roku życia.
Warto skorzystać z profilaktyki.

Badania nie są tożsame z morfologią, obejmują szczegółowe
badania pozwalające określić zagrożenie chorobami serca oraz
układu krążenia:pobranie cholesterolu całkowitego HDL, LDL,
trójglicerydy, glukoza z żyły i CRP.
Na badania można zapisać się
telefonicznie:534 597 664 (od

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30). Akcja odbywa się na terenie CZMZ czyli
żyrardowskiego szpitala. -Bardzo
zachęcamy, by skorzystać z tej
oferty- mówi Starosta Powiatu
Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz.

Sekretarz- Marek Maszkowski
Członek- Sławomir Maliszewski
Udział w spotkaniu wzięli między innymi: Krystyna Skoneczna
Przewodnicząca RG, Komendant
Powiatowy PSP w Żyrardowie
Krzysztof Newen, Prezes Daniel
Sawicki, Starosta Wojciech Szustakiewicz, Radny Zdzisław Madejczyk, Justyna Klimaszewska
z UG i inni, którzy na co dzień
wspierają OSP Korytów.
jn
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Strażacy z Kuklówki z absolutorium dla Zarządu
Strażacy z Kuklówki odbyli doroczne spotkanie, podczas którego podsumowali to co wydarzyło
się w 2015, wyrazili swoje potrzeby inwestycyjne i zatwierdzili
skład zarządu. Teraz jednostka liczy 32 strażaków, w jej szeregach
są także panie. Strażacy wspierają w działaniach zarówno Parafię
jak i Gminę i Szkołę. Wzięli udział
w dożynkach, dniu dziecka i innych wydarzeniach. W minionym
roku przeprowadzili pogadanki
profilaktyczne dla najmłodszych,
podnosili kwalifikacje biorąc
udział w szkoleniach. W sumie
do zdarzeń wyjeżdżali 45 razy,
19 razy do gaszenia pożarów, 26
razy do likwidacji miejscowych
zagrożeń. Strażacy najaktywniejsi w wyjazdach to: Zabrzygraj
Wojciech, Pajurkowski Piotr,

Zduńczyk Stanisław, Pajurkowski
Stanisław, Marcin Sadowski. OSP
uczestniczyła też w zawodach,
gdzie podczas gminnych wywalczyła 2 miejsce, 3 na szczeblu
powiatowym. Teraz jednostka posiada 3 auta pożarnicze. W 2015
roku OSP Kuklówka zakupiła:
przecinarkę tarczową, ubranie
specjalne, klucze do węży, klucze
do hydrantu. Strażacy wykonywali prace porządkowe, remontowe. Na Boże Ciało przygotowali
ołtarz, przeprowadzili wycinkę
krzewów, naprawili bramę wjazdową. W planach zakup wentylatora oddymiającego, przyczepy
do transportu namiotu ratowniczego, zakup strojów, mundurów ale też chcą aby nastąpiła
zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego. Strażacy ma-

rzą o nowej strażnicy, procedura
zmiany planu jest w toku- mówiła
Wójt Urszula Ciężka. - Trwa to tak
długo, bowiem były odwołaniadodała Pani Wójt. Jak mówiła
wspiera strażaków i jest za budową nowej strażnicy. - Będziemy
szukali możliwości współfinansowania inwestycji z różnych
źródeł, programów- podkreśliła
Urszula Ciężka. Najpierw jednak
należy zakończyć sprawy związane z gruntem, to jest podstawa.
Udział w spotkaniu oprócz Pani
Wójt wzięli też Starosta Wojciech
Szustakiewicz, Prezes PPSP
w Żyrardowie Krzysztof Newen,
Prezes Daniel Sawicki. Po uzyskanym absolutorium strażacy
wybrali zarząd. Oto skład:
Prezes- Stefan Zduńczyk,
Vice Prezes- Krzysztof Młynarski,

Naczelnik -Marcin Sadowski,
Zastępca Naczelnika- Ewa Zabrzygraj,
Sekretarz- Barbara Wałachowska,
Skarbnik- Tomasz Pross,
Gospodarz- Adrian Trzaskowski,
Komisja Rewizyjna - Stanisław
Pajurkowski.

Zawodnicy z Radziejowic na Turnieju Hokeja
Drużyna Kaczory Radziejowice
wzięła udział w Turnieju Hokeja
jaki odbył się na Termach. Dla
drużyny pomimo ,że był to jej kolejny występ, zawody- 28 lutego
okazały się dość trudne, bowiem
rozpoczynała cały turniej. W sumie na tafli pojawiło się 12 drużyn
między innymi ze Skierniewic, Tarczyna, Zgierza, Radomia, Grodzi-

ska Mazowieckiego. Przez sześć
godzin rywalizowali na lodowisku,
dla wszystkich była to świetna
rekreacja. Mecze rozpoczęły się
o godzinie 10.00. W każdej z grup
rozegrano po piętnaście spotkań
systemem „każdy z każdym”.
Skład naszej drużyny to: Michał
Ignaszak, Łukasz Ignaszak, Daniel Zieliński, Bartosz Jendrze-

jewski, Tomasz Smólski, Piotr
Deptuszewski. Rywalizacja była
zacięta, chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę. -Dziękujemy wszystkim 70 uczestnikom
za udział w imprezie. Jak co roku
turniej był przede wszystkim doskonałą zabawą oraz promocją
wspaniałego sportu, jakim jest
Hokej na Lodzie. Tym razem, po
raz pierwszy w historii naszych
Mistrzostw, udział w imprezie
wzięła również kobieta. Ola Adameczek z drużyny ROLA Radom
spisywała się doskonale, broniąc
bramki swojej drużyny. Każdy
z uczestników otrzymał voucher,
uprawniający do bezpłatnego 1h

skorzystania z Term. Dla zawodników przygotowano również
poczęstunek. Atrakcją dodatkową
przygotowaną dla hokeistów było
wręczenie 10 kart podarunkowych Kompleksu Basenów Termalnych. Ogromną radością jest
dla nas fakt, że nasza impreza
cieszy się coraz większą popularnością wśród amatorskich drużyn
hokeja na lodzie – co istotne, nie
tylko wśród ekip grających na co
dzień na naszej tafli. Gorąco zapraszamy wszystkie drużyny na
kolejną edycję Mistrzostw już za
rok!- mówi Dyrektor Term Michał
Szymański.
Oprac. jn
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Zwyczaje Wielkanocne
Ścisły post, zdobienie chałup
wycinankami, kolorowymi tasiemkami i kodrami, święcenie
pól, czy chodzenie z kogutkiem.
To tylko niektóre zwyczaje wielkanocne związane z regionem
łowickim. W gruncie rzeczy było
ich znacznie więcej, ale z czasem ewoluowały, niektóre znikały i były zastępowane nowymi.
Okres Wielkiego Postu przypadał
na przednówek, na wsi był to
zatem czas autentycznego powstrzymywania się od jedzenia
do syta czy wyjadania smakołyków. W zamożniejszym domach
mięso jadano dopiero w czasie
Świąt Wielkanocy, podobnie jak
słodki placek. Święta zapowiadała
niedzielna kwietna lub palmowa,
kiedy do kościoła zanoszono gałązki wierzbowe, które wypuściły bazie. Ścinano je wcześniej,
nawet w środę popielcową, aby
były gotowe na tydzień przed
Wielkanocą. Poświęcone w niedzielę palmową, przyniesione do
domu miały chronić dom przed
piorunami, a domowników przed
wszelkimi chorobami. Co bardziej
zapobiegliwi łykali okrągłe ‘’bazie’’
zaraz po powrocie z kościoła, by
jak najszybciej zyskać ochronę
przed febrą. W Wielką Sobotę
w kościołach odbywało się święcenie wody i cierni, w czym bez-

względnie należało uczestniczyć,
bo wówczas nabierano święconej
wody, zabierano też patyki z ogniska, którymi rozpalano ogień
w chałupie. Księża święcili też
„święconkę”, którą znosili do kilku
domów we wsi. Aż do rezurekcji
obowiązywał ścisły post. Już wieczorem w sobotę odbywała się
Rezurekcja, na którą przybywał
lud gromadnie, pisze w książce
o zwyczajach Księżaków Aniela
Chmielińska prawie 100 lat temu.
Podczas niej strzelano z moździerzy, potem z hypermanganikum. Od tego momentu już były
święta. W rezurekcji uczestniczyć
powinien był każdy, chyba żeby
nie mógł przyjść ze względu na
niedołężność lub ciężką chorobę.
Na rezurekcję dobrze było przyjść
wcześniej, im wcześniej tym lepsze powodzenie przez cały rok
w gospodarstwie. Podobna zasada obowiązywała przy powrotach
do domu. Gospodarz, który pierwszy dotarł do domu, mógł liczyć
na najlepszy urodzaj. W Wielkanoc gospodarz święcił wszystkie
budynki wodą święconą. W dniu
tym nie powinno się kłaść spać,
bo wierzono ,że zboże położyłoby się w polu. Rodziny dzieliły
się jajkiem święconym, nierzadko kraszonym lub ozdobionym.
Kraszenie następowało poprzez

www.radziejowice.pl
w nowej odsłonie
Gmina Radziejowice ma nową
witrynę internetową - www.radziejowice.pl. Nowa strona ruszyła kilka tygodni temu, jest przejrzysta,
prosta w obsłudze. Pojawiają się
na niej nowe informacje, dostosowane do nowoczesnych standardów. Strona jest przejrzysta
także dla osób słabowidzących.

Jest dynamiczna, jasna, intuicyjna graficznie ukazuje charakter
Gminy turystycznej, nastawionej
na kulturę, rekreację. Wizytówka
pokazuje piękno zabytkowego
pałacu. Na stronie znaleźć można
kontakty do urzędników, najnowsze dokumenty oraz dane teleadresowe.
jn

gotowanie jaj w „krasi”, w zielonych piórkach owsa, w mchu
zeskrobanym z kamieni, często
na kolor zielony, w łupinach cebuli na kolor żółty, w topolowych
baźkach na wiśniowy. Zyskiwano
kraszanki także za pomocą farby
kupowanej. W drugi dzień Wielkanocy, jeszcze przed świtaniem
młodzież wyruszała, aby obejść
pole przy śpiewie pieśni o Zmartwychwstaniu. Na kopcach granicznych zakopywano palmę
święconą i odmawiano modlitwy.
Wierzono, że palma chroni zasiewy od gradobicia. Drugi dzień
świąt to również dzień dyngusów
i śmigusów. Dyngus: to podarek
złożony z jajek. Śmigus, zwyczaj
zanurzania dziewcząt w żłobach,
beczkach, napełnionych wodą.
Zwyczaj zaginął już na początku
XX wieku zastąpiony przez znacznie łagodniejsze polewanie panien
ręcznymi sikawkami lub wodą
z garnuszków. Ci, którym i ten
zwyczaj wydawał się zbyt barbarzyński, oblewali dziewczęta
wodą kolońską. Po wsi chodzono też z kogutkiem lub kurkiem,
z którym odwiedzano gospodarzy i śpiewem upominano się
o podarek. Dziś wiele zwyczajów
niemal zaginęło. O ich zachowanie dbają jedynie rodziny z Zespołów Ludowych, lub pragnących

przywrócić tradycje. Do dziś
przetrwał się zwyczaj ubierania
grobu pańskiego w kościele, oraz
trzymania straży przy nim, którą
to czynnością zajmują się strażacy. Święcenia pokarmów, czy
też świątecznego koszyczka, następuje w kościele. W koszyczku
znajdują się jajka, wędliny, chleb,
sól, pieprz i baranek wielkanocny
symbolizujący Zmartwychwstałego Chrystusa. Pierwszy Dzień
Świąt zaczyna się od śniadania
wielkanocnego, koniecznie po
rezurekcji, które rozpocząć należy od podzielenia się święconką.
Lany Poniedziałek nazywany jest
mylnie dyngusem, który potocznie znaczy tyle co oblewanie się
wodą, ale z umiarem. Zwyczaj
oblewania wodą przejęli strażacy,
którzy w niektórych miejscach
objeżdżają gospodarzy, polewają dachy domów lub zabudowań
gospodarczych wodą, składają
życzenia i proszą o datek na rzecz
OSP.
aw

Niedziela Palmowa za nami coraz
bliżej Świąt
Niedziela Palmowa, zwana
,,Kwietną” już za nami to oznacza, że coraz bliżej świąt Wielkiej
Nocy. To pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, dzień upamiętniający wjazd Jezusa do Jerozolimy

rozpoczyna tydzień zadumy nad
śmiercią Chrystusa. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce
od średniowiecza. Wierni przynoszą do Kościoła palemki, symbol
odradzającego się życia.
jn
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Harmonogram imprez kulturalnych w naszej Gminie na najbliższe miesiące
Podczas uroczystości z okazji Dnia Sołtysa jaka odbyła się
w Urzędzie Gminy Radziejowice
Wioletta Micewicz przedstawiła
harmonogram dorocznych imprez. Wszystko po to, aby każdy
mógł wziąć w nich udział, znając
wcześniej termin, nawet ten zbliżony. Każdy uczestnik spotkania
otrzymał harmonogram na piśmie, można z niego korzystać
cały rok. Z przygotowanej informacji wynika, że na przełomie marca i czerwca ogłoszony
zostanie konkurs ekologiczny
,,W darze Olkowi i naturze”, 2
kwietnia odbędzie się uroczyste

otwarcie Biblioteki po remoncie
i koncert poświęcony Janowi
Pawłowi II, 22 kwietnia finał Maratonu Poezji im. Wojciecha Siemiona w SP w Kuklówce, kolejny
II pchli targ w kwietniu w radziejowickiej podstawówce, w kwietniu
w Szkole Podstawowej w Korytowie odbędzie się konkurs na
komiks ,,Moja ulubiona książka”,
na przełomie marca i maja planowany jest Ogólnopolski Festiwal
Polskiej Animacji O!PLA, 3 maja
piknik z okazji Święta Konstytucji
3 Maja i 1050 lecia Chrztu Polski,
10 maja w SP w Kuklówce- Dzień
Niemiecki, 15 maja wielkie wy-

darzenie w radziejowickim Gimnazjum- festyn z okazji 10- lecia
szkoły. W maju- rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego ,,Jan Paweł II w moich oczach”, w dniach
27-29 maja radziejowicka Biblioteka zaprasza na wycieczkę śladami Jana Pawła II, także w maju
SP w Radziejowicach zaproponuje Gminny Konkurs Piosenki Zdrowie w Piosenkach oraz Gminny
Konkurs Ortograficzny. SP w Korytowie zaprosi na konkurs ekologiczny, 4 czerwca zaś na Festyn
Rodzinny, 5 czerwca w Gminie
odbędzie się Dzień Dzieckaprzegląd dorobku artystycznego

Święto szkoły w Kuklówce
W sobotę, 19 marca czyli w dniu
imienin patrona- Józefa Chełmońskiego Szkoła Podstawowa w Kuklówce obchodziła swoje święto.
-To dzień szczególny do którego
przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu- mówi Dyrektor Irena
Skowrońska. Dzieci uczestniczyły
w warsztatach artystycznych razem z Barbarą Siemion i aktorem
Jerzym Janeczkiem. Artyści swoje umiejętności zaprezentowali
też na scenie podczas sobotniej
uroczystości.
Przedstawienie

zrealizowane zostało w ramach
projektu profilaktycznego. Dotyczyło zagrożeń jakie czyhają na
ludzi. Mowa była o uzależnieniach nie tyko od alkoholu czy
papierosów, narkotyków ale też
od Internetu, mówiono o prawach
dzieci, o wzajemnym szacunku
i zrozumieniu. Na scenie oprócz
uczniów pojawił się też Jerzy
Janeczek. Spektakl był ciekawy,
to połączenie nowoczesności,
współczesności z przeszłością.
Przedstawienie miało tytuł ,, Na

ratunek” a święto szkoły odbyło
się pod hasłem ,,Sami swoi - robimy porządki”. Uroczystości towarzyszyła pokonkursowa wystawa
IX BIENNALE SZTUKI im. Józefa
Chełmońskiego szkice węglem
i nie tylko oraz wystawa prac malarki Magdaleny Jaworskiej.
Oprac. jn

dzieci i młodzieży. Wiadomo już
,że kolejny Bieg Chełmońskiego
odbędzie się 19 czerwca, Dożynki- 21 sierpnia. Więcej na temat
imprez oraz spotkań sportowych
w kolejnym wydaniu gazety ,,Nasza gmina Radziejowice”.
Oprac. jn

www.radziejowice.pl

9

Siedlisko bobra w Kuklówce
Bobry zadomowiły się w Kuklówce. Jest ich dużo w zbiorniku przy Szkole Podstawowej,
tam zbudowały tamę i podniosły
poziom rzeki.- Nikomu to nie
zagraża, nie ma skarg ludzi. Koryto wody już dawno obniżyło

się o około półtora metra, podniesienie wody o metr nie powoduje żadnych problemów- mówi
Jacenty Suzdorf z Kuklówki. To
miejsce, gdzie kiedyś stał młyn.
Bobry lubią czystą wodę, dawniej
można było dostrzec w niej nawet

raki. Teraz już z tą czystością jest
nieco gorzej. W poniedziałek 21
marca Andrzej Rakszewski z Fundacji Ochrony Środowiska z Żyrardowa oficjalnie poinformował
o tym, że zbiornik w Kuklówce
jest siedliskiem bobra. Podczas

spotkania z dziećmi mówił też
o potrzebie dbałości o ten teren,
niedozwolone jest zaśmiecanie.
jn

Protest przeciwko linii 400 kV
Zablokowane przez trzy godziny rondo w Mszczonowie
na dużej obwodnicy Warszawy,
wielokilometrowe objazdy dla
ciężarówek, kilkadziesiąt osób na
drodze z transparentami i znaczne siły policji do zabezpieczania
protestu. Tak wyglądała pierwsza
(18 marca) manifestacja przeciwników linii 400 kV Kozienice- Ołtarzew z powiatów żyrardowskiego,
grójeckiego i grodziskiego. Do tej
pory na ulicy nie protestowali, bo
nie wierzyli, że tzw. wariant społeczny może być na serio brany
pod uwagę. Dziś już wiadomo,

że inwestor traktuje równorzędnie
opracowywane przez lata trasy,
z tą o kilkadziesiąt kilometrów
dłuższą, wzdłuż drogi krajowej
nr 50 i autostrady A2. Ta ostatnia
nigdy nie była tu planowana, nie
ma decyzji środowiskowej, nie
była konsultowana, byłaby o kilkadziesiąt kilometrów dłuższa niż
istniejąca w planach województwa mazowieckiego. Ponieważ
te argumenty nie zostały wzięte
pod uwagę, mieszkańcy kilku powiatów wyszli na ulice. -Chcemy,
żeby wszyscy wiedzieli, że się nie
damy, że nie damy sobie wcisnąć

1 procent dla Aleksandra
Podziel się sercem, przekaż 1%
podatku na leczenie i rehabilitację
Olka Radziejewskiego. Chłopiec
choruje na mózgowe porażenie
dziecięce, nie chodzi, nie siedzi,
nie mówi, ma trudności w połykaniu. Jednak jest szansa, że
intensywna rehabilitacja znacznie
poprawi jego kondycję i jakość
życia. Dlatego ważna jest pomoc
w postaci przekazania 1 % przy
rozliczeniu rocznym.

KRS 0000 186 434
221/R – Aleksander Radziejewski
Wpłat dokonujemy na konto:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”
77-400 Złotów, Stawnica 33A
nr konta: 89 8944 0003 0000
2088 2000 0010
z dopiskiem 221/R – Aleksander
Radziejewski
Z góry dziękujemy za okazaną
pomoc- mówi mama Aleksandra.

wariantu przebiegu linii 400 kV,
jesteśmy silni, nasze samorządy
mówią nie- podkreśla Eugenia
Madejczyk - Nowakowska Radna RG Radziejowice. Wójt Gminy
Urszula Ciężka złożyła protest w
sprawie przebiegu linii przez Gminę Radziejowice, uczestniczy we
wszystkich spotkaniach dotyczących 400 kV. Według lokalnych
samorządowców
naturalnym
przebiegiem inwestycji jest wariant sprzed lat przez m.in. Piaseczno. Inwestor jak się wydaje
bierze pod uwagę 5 alternatywnych tras linii 400 kV z Kozienic

do Ołtarzewa. Do końca kwietnia
chce wybrać jedną, wśród których
jest właśnie ta, trasa wzdłuż drogi
krajowej nr 50 oraz autostrady.
Mieszkańcy i samorządowcy mówią stanowcze nie tej inwestycji
przez nasz teren i zapowiadają
protesty.
AW,JN
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Lekcje na żywo w Ostoi Ptaków

Zbijanie i wieszanie budek
lęgowych, dbanie o nie, obserwowanie jakie ptaki je zasiedlą
i prowadzenie kroniki. W Ostoi
Ptaków Stawy Borki na terenie

Gminy Radziejowice ruszyły spotkania z ornitologami i lekcje na
żywo dla dzieci z lokalnych szkół.
Projekt to zasługa porozumienia
miłośników przyrody, okolicznych
szkół, firm i Gminy Radziejowice.
W ten sposób dzieci mają poznać
ptaki, ich zwyczaje i nauczyć się
współegzystować z dziką przyrodą. W czasie pierwszego spotkania dzieci z Klubu Miłośników
Ptaków budowały i wieszały budki lęgowe, którymi potem będą
się opiekować. -Takie wieszanie
budek to okazja, żeby zobaczyć
jak wygląda praca ornitologa, co
po w ogóle wieszamy budki, jaki
jest tego sens. Przy okazji możemy pokazać dzieciom z bliska jak
pięknymi stworzeniami są ptaki- mówi ornitolog Paweł Pstrokoński. Zajęcia odbywają się na

terenie 45 ha Ostoi Ptaków Stawy
Borki. Żyje tu ponad 80 gatunków
ptaków, w tym: bieliki, bąki, żurawie, pełzacze, rybołowy, remizy,
łyski, trzczinniczki, czy trzciniaki.

Ma tu też powstać szpital, azyl dla
ptaków i małych ssaków, a także
niewielkie ornitologiczne centrum
edukacyjne.
jn,aw

Dzień Sołtysa
Ciąg dalszy ze strony numer 1.
- Cieszę się, że ludzie chcą
pełnić tę funkcję- dodała Krystyna Skoneczna. Pani Wójt
przypomniała, że jest dostępna
dla wszystkich, na bieżąco rozwiązuje problemy. Jak takowe
są, zaprasza, by unikać nieporozumień, plotek. Samorządowcy
podziękowali Sołtysom za obecność, przygotowali garść informacji. W prezencie reprezentanci
Sołectw otrzymali wydaną przez
Gminę ekologiczną książeczkę,
Eko- Bajkę. Na koniec odbyła się
prelekcja przygotowana przez
pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Warto dodać, że w Polsce jest
40 tysięcy Sołtysów, w tym 37
procent to kobiety. Reprezentanci
Sołectw biorą udział w sesjach

Rady Gminy, zawsze są chętni do
współpracy i pomocy, są najbliższej mieszkańców. Nasza Gmina
składa się z 24 Sołectw.
Liczba mieszkańców w poszczególnych Sołectwach:
Adamów - Parcel na terenie
Sołectwa zameldowane są 194
osoby, Adamowie Wsi- 175 osób,
w Benenardzie- 112 osób, w Budach Józefowskich- 201 osób,
w Budach Mszczonowskich- 101
osób, w Chrobotach- 157 osób,
w Kamionce- 147 osób, w Korytowie- 460 osób, w Korytowie
A- 752 osoby, w Krzach Dużych315 osób, w Krzyżówce- 93
osoby, w Kuranowie- 67 osób,
w Kuklówce Radziejowickiej- 130
osób, w Kuklówce Zarzecznej256 osób, w Nowych Budach144 osoby, w Pieńkach -Towarzy-

stwo - 27 osób, w Podlasiu- 62
osoby, w Radziejowicach- 699
osób, w Radziejowicach Parceli293 osoby, w Słabomierzu- 186
osób, w Starych Budach Radzie-

jowskich- 59 osób, w Tartaku
Brzózki- 381 osób, w Zazdrości- 136 osób, w Zboiskach- 165
osób.
Oprac. jn
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Misterium Męki Pańskiej w Gimnazjum
Gimnazjum w Radziejowicach
zgodnie z lokalną tradycją szkoły przygotowało Misterium Męki
Pańskiej. Jak zawsze koordynatorem całego przedsięwzięcia była
Elżbieta Olborska oraz inni nauczyciele, którzy pomogli stworzyć
scenografię czy zajęli się stroną
muzyczną, nagłośnieniową. Przygotowania do Misterium trwały od

stycznia. Włożoną solidnie pracę
widać było na scenie. Misterium
to przygotowanie wszystkich
do Wielkanocy. W tym roku na
scenie pojawiła się postać Marii
Magdaleny i Maryi. Przedstawienie miało ukazać miłość Boga do
człowieka, zmartwychwstanie.
Przedstawienie rozpoczyna się
od kuszenia w ogrodzie oliwnym,
później już następuje odtworzenie Ewangelii, po ukrzyżowanie,
zmartwychwstanie, ostateczne
zwycięstwo. W przedstawieniu
wzięło udział blisko 30 aktorów,
stroje uszyła Pani Elżbieta. Po pokazie szkolnym, w Niedzielę Palmową Misterium obejrzeli mieszkańcy naszej Gminy. - Święta są
dla mnie głębokim przeżyciem
duchowym, odnowieniem osobistym- mówi Elżbieta Olborska.
W premierze wzięli udział Wójt Urszula Ciężka, Jolanta Hys, Krystyna Szymańska Dyrektor Szkoły,

Księża: Proboszcz z Radziejowic
Ksiądz Prałat Waldemar Okurowski, Ksiądz Robert Stanicki z Parafii w Kuklówce, rodzice, dziadkowie gimnazjalistów oraz Radni
wśród nich Grażyna Jabłońska.
Spotkanie to także okazja do złożenia życzeń, Pani Wójt życzyła
radosnych, rodzinnych świąt, do
życzeń dołączyła się społeczność Gimnazjum, Ksiądz Prałat
Waldemar Okurowski podkreśla
piękno tych świąt, zwycięstwo
dobra nad złem, to czas radości.
Życzy wszystkim zdrowia, pogody ducha, szczęścia osobistego.
Ksiądz Robert Stanicki przyznaje,
że to najważniejsze ze świąt, najbardziej radosne, to zmartwychwstaniezwycięstwo. Życzy
wszystkim by były pełne miłości,
dobra, rodzinnych chwil. Dzielmy
się radością!- podkreśla na koniec.
jn

Dzień otwarty w Gimnazjum- 8 kwietnia
Serdecznie zapraszamy uczniów
klas VI szkoły podstawowej i ich
rodziców na Dzień Otwarty,który odbędzie się w Gimnazjum 8
kwietnia 2016 roku (piątek) w godzinach 9.00-11.00. Jednocześnie informujemy, że prowadzimy
nabór do klasy sportowej o profilu piłka ręczna na rok szkolny
2016/17.
Rekrutacja 2016/2017
Terminarz:
1.Składanie podań (i innych

dokumentów) o przyjęcie do
klasy ogólnej Gimnazjum
d 11 kwietnia do 28 czerwca
2016 roku
2.Składanie podań (i innych
dokumentów) o przyjęcie do
klasy sportowej Gimnazjum od
11 kwietnia 2016 roku do 10
maja 2016 roku
2a. Przeprowadzenie prób
sprawności fizycznej do klasy
sportowej
w dniach 13-19 maja 2016
roku

2b. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy
uzyskali
pozytywne wyniki sprawności
fizycznej do 31 maja 2016roku
do godziny 15.00
3.Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczeń
o szczegółowych wynikach
sprawdzianu zewnętrznego -od
24 czerwca 2016roku
do 28 czerwca 2016 roku- do
godziny 15.00.

4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych -do 15 lipca 2015roku
do godziny 15.00.
5.Ogłoszenie listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do
klas pierwszych Gimnazjum
-21 lipiec 2016 roku do godz.
15.00
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

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

