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Patriotyczna Majówka w Gminie Radziejowice
3 maja obchodziliśmy rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument został przyjęty w naszym
kraju 3 maja 1791, była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po amerykańskiej
na świecie. Konstytucję uchwalił
Sejm Wielki. Gmina Radziejowice
przypomina to znaczące wydarzenie w historii naszego kraju
organizując Majówkę Patriotyczną. Spotkanie rozpoczęła Msza
Święta, później już goście przeszli
do GCK,tam wszystkich powita-

ła Wójt Urszula Ciężka. Pani Wójt
przypomniała fragmenty wiersza
Ryszarda Przymusa pod tytułem
„Polska” .- Polska to taka kraina,
która się w sercu zaczyna, potem
jest w myślach blisko, w pięknej
ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska
Ojczyzna, kraina która się w sercu
zaczyna-. Dziś chcemy tę rocznicę
spędzić wspólnie, radośnie, to wyraz naszego patriotyzmu- mówiła
Wójt Radziejowic. Następnie już
Barbara Draniak Kierownik Gminnej

Biblioteki poinformowała o wynikach ogłoszonych konkursów. Pani
Kierownik zaproponowała też test
z wiedzy o historii ale również można było się zaopatrzyć w ciekawe
książki, ponadto harcerze rozdawali
flagi. W GCK wystąpił Chór Gaudeamus, rozpoczynając od wspólnego wyśpiewania Hymnu Polski.
Później można było skorzystać ze
strefy małego patrioty, bezpiecznego ruchu, gdzie trwało znakowanie
rowerów, wspólnie z dzielnicowym
Sławomirem Klucznikiem oraz dzięki wsparciu firmy Helukabel. Sołectwo Zboiska zaprosiło na pyszne
przekąski.
c.d. Na stronie numer 11
Justyna Napierała

500 plus służy rodzinom
Ponad 250 decyzji wydanych
na 400 złożonych wniosków- to
na dziś bilans realizacji programu
,,Rodzina 500 plus” w Gminie
Radziejowicepoinformowała
podczas sesji Kierownik GOPS
Monika Karpiniuk. W Gminie jest
dużo rodzin wielodzietnych, także
tych niezameldowanych. Jedna
z najbardziej licznych może się
pochwalić dziesięciorgiem dzieci.
Pierwsze dokumenty na przekazanie świadczeń zostały podpisane
oficjalnie w UG. Tam też wręczyła je mieszkańcom Wójt Urszula
Ciężka. Jak mówiła to dobry kierunek we wspieraniu rodzin. Pieniądze pomogą zakupić przybory do
szkoły, dzieci będą mogły skorzy-

stać z wakacji czy z dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych, jak nauka
języków obcych. Z pewnością
środki te zostaną w pożyteczny
sposób spożytkowane- dodała
Pani Wójt. 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 wy-

sokości 500 złotych otrzymają
także 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. 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

agroturystyka
Patriotyczna
uroczystość
w Muzeum Lwowa i Kresów
Muzeum Lwowa i Kresów
było współgospodarzem kolejnej patriotycznej uroczystości.
Jej uczestnicy podczas Mszy
Świętej modlili się w intencji
Polaków pomordowanych na
Wschodzie. Następnie przy
Kolumnie Kresowej złożona
została Ziemia Ponarska, symbol pamięci o dramatycznych
wydarzeniach sprzed 75 lat.
Po części oficjalnej odbył się
koncert. Więcej na stronie numer 11.

Bogumiła i Wojciech Gniadzikowie od pół wieku razem
Państwo Bogumiła i Wojciech Gniadzikowie obchodzili
pięćdziesiątą rocznicę wstąpienia w związek małżeński.
Uroczystość była wzruszająca
nie tylko dla Pary ale też całej
rodziny. Wójt Gminy Radziejowice wręczyła Prezydenckie
Medale z życzeniami kolejnych
lat w zdrowiu i wzajemnym
zrozumieniu. Więcej na stronie
numer 6.

30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski na kolejne
okresy będą przyjmowane już od 1
sierpnia danego roku.
jn
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Witam wszystkich Państwa w najnowszym
wydaniu miesięcznika ,,Nasza gmina Radziejowice”. Minione tygodnie były dla nas niezwykle
trudne. Jak Państwo wiecie od długiego czasu protestujemy, nie chcemy by linia 400 kV
przebiegała przez teren Gminy Radziejowice.

Tymczasem otrzymaliśmy informację, że właśnie plany inwestycyjne przez Gminy: Pniewy,
Mszczonów, Radziejowice, Wiskitki są bardzo
realne, inwestor wybrał tę trasę. My absolutnie
się z tym nie zgadzamy. Linia 400 kV nie była
nigdy tu wcześniej planowana. Jesteśmy oburzeni! Mówimy stanowcze Nie dla linii 400 KV
przez Gminę Radziejowice! Szanowni Państwo
miniony miesiąc to także wypłaty w ramach
programu 500 plus, cieszę się, że pieniądze
posłużą dzieciom, na ich rozwój i potrzeby.
Tradycyjnie już świętowaliśmy patriotycznie3 Maja zaprosiliśmy na Patriotyczną Majówkę,
to przypomnienie ważnych w dziejach kraju
wydarzeń ale też umocnienie naszych więzów
z lokalną społecznością i Ojczyzną. Kolejnym

tematem dla nas istotnym jakim zajmowaliśmy
się w ostatnim czasie jest rewitalizacja. Otrzymaliśmy dofinansowanie na opracowanie tego
projektu. Jesteśmy po spotkaniu grupy, która
będzie się tym zadaniem zajmować. W tym
wydaniu także o kolejnym rozdaniu FIO ale też
o uruchomionym w Słabomierzu- Krzyżówce
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na koniec najlepsze życzenia składam wszystkim Dzieciom z okazji ich święta
i zapraszam 5 czerwca do GCK Powozownia.
Życzę Państwu dobrej lektury.
Pozdrawiam serdecznie,
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Grupa robocza i przebieg 400 kV
Po kilku miesiącach pracy tzw.
grupa robocza wybrała wariant budowy linii wysokiego napięcia 400
kV pod Warszawą. Ma to być najnowszy z wariantów, który pojawił
się kilka miesięcy temu, wzdłuż
drogi krajowej nr 50 oraz autostrady A2, czyli przez gminy Pniewy,
Mszczonów, Radziejowice i Wiskitki, Puszczę Bolimowską, oraz
ujęcie wody pitnej dla miasta Żyrardowa. W uzasadnieniu czytamy,
że jest to wariant najmniej szkodliwy społecznie. Inwestycja nie
była tu wcześniej rozpatrywana.

Mieszkańcy powiatów żyrardowskiego grójeckiego i nie zgadzają
się na jej budowę. Poza obawami,
argumentem jest zagrożenie dla
istniejącego ujęcia wody pitnej
dla miasta Żyrardowa oraz Gmin
Jaktorów i Wiskitki. Zgodnie z zaleceniami geologów, przez teren
odwiertów oraz studni, rozciągających się po obu stronach obwodnicy (w sumie 6 studni) nie powinny być prowadzone żadne prace
ziemne, odwierty ani inwestycje,
jako istotnie zagrażające jedynemu
ujęciu wody pitnej dla aglomeracji

żyrardowskiej. Gmina Radziejowice wystosowała protest w którym
czytamy:-W związku z opublikowaniem analizy dokonanej przez
zespół profesora Andrzeja Kraszewskiego, Gmina Radziejowice
oświadcza, iż wnosi kategoryczny
sprzeciw w sprawie wydanej rekomendacji dla przebiegu planowanej
inwestycji wzdłuż drogi krajowej nr
50. Gmina Radziejowice jest atrakcyjna turystycznie, bogata kulturowo do tego to miejsce w którym
wiele osób decyduje się zamieszkać. Nieplanowana tutaj wcześniej

400kV jest dla wszystkich wielkim
problemem. Gminy w tym Radziejowice zapowiadają kolejne protesty i blokady dróg.
Oprac. jn

Młodzież w projekcie edukacyjnym
Ogólnopolski projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
„O tym nie można zapomnieć
– spotkanie z kobietami, które
przeszły piekło obozów i łagrów”
to jedna z inicjatyw, w której już
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po raz czwarty pilnie uczestniczą
uczniowie z Gimnazjum im. E. hr.
Krasińskiego pod opieką nauczyciela języka polskiego, Jolanty
Bryckiej.
W dniach 22-25 kwietnia 2016
roku czworo uczniów Gimnazjum
– Anna Jarkiewicz, Agnieszka
Brysiak, Hubert Hys i Maksymilian Mrówczyński – brało udział
w wycieczce do miejsca pamięci
kobiet, które przeszły piekło obozu
koncentracyjnego Ravensbruck.
Sobotni dzień pozwolił młodzieży poznać nowe miejsce, gdyż
został zorganizowany wyjazd do
Berlina i całodniowe zwiedzanie

miasta. Młodzież miała możliwość
zobaczenia na własne oczy Bramy
Brandenburskiej, jednego z najbardziej znanych przejść granicznych
między NRD a Berlinem Zachodnim – Checkpoint Charlie a także
Gmachu Reichstagu. Nie mogło
również zabraknąć berlińskich
przysmaków: wursta oraz precla. Niedzielny poranek rozpoczęło
zwiedzanie terenu obozu – muzeum w gmachu komendantury
obozu, domu komendanta. Młodzież miała możliwość złożenia
kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem i polską tablicą. Pozostała
część dnia została przeznaczona

na spacer po miasteczku oraz
podsumowujące projekt spotkanie z pracownikiem Biura Edukacji
Publicznej IPN Anną Klimowicz.
Młodzież jest pod wrażeniem wyjazdu, na długo zostanie to w ich
pamięci.
Tekst i fot. JB

Dyrektorzy Szkół wybrani
Zgodnie z zarządzeniem Wójt
Urszuli Ciężkiej, w trybie konkursowym wyłonieni zostali Dyrektorzy placówek oświatowych na
kolejne lata. Do konkursu przystąpiły obecne Panie Dyrektor, Szkoły
Podstawowej w Korytowie- Małgorzata Kłopotowska, Szkoły

Podstawowej w Kuklówce Irena
Skowrońska, Gimnazjum w Radziejowicach- Krystyna Szymańska. W przypadku Szkoły Podstawowej w Radziejowicach funkcję
Dyrektor pełni wyłoniona niedawno także w trybie konkursowym
Irena Sosnowska. Panie Dyrektor

szkół podstawowych nie miały
konkurencji, w przypadku Gimnazjum w pierwszym podejściu zgłosiła się jeszcze jedna kandydatka.
W konsekwencji decyzją komisji
wygrała Krystyna Szymańska,
która od lat z powodzeniem pełni
tę funkcję.
jn
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10 lecie Gimnazjum w nowym budynku
Reforma oświatowa w 1999
roku wprowadziła trzyletnie gimnazja. W Gminie Radziejowice
młodzi ludzie uczyli się w Gimnazjum z siedzibą w Szkole Podstawowej w Radziejowicach, oddziały
znajdowały się w Kuklówce i Korytowie. Pierwszą Dyrektor Gimnazjum była Urszula Matusiak, dziś
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej,
później funkcję Dyrektora Gimnazjum objęła Ewa Boczkowska.
Od 2003 do 2006 roku młodzież
z naszej Gminy uczyła się w trzech
zespołach szkół, w których funkcjonowały Gimnazja. W 2006
roku wraz z nowym budynkiem
Gimnazjum,szkoła zyskała swoje
stałe miejsce a funkcję Dyrektora
sprawuje Krystyna Szymańska.
To bardzo znana placówka, nowoczesna, otwarta, kameralna.
Do każdego ucznia nauczyciele
podchodzą indywidualnie. Jubileusz dziesięciolecia budynku szko-

ły stał się okazją do świętowania.
Festyn rodzinny odbył się 15 maja.
Tradycyjnie już najpierw wszyscy
spotkali się na Mszy Świętej. Później już ustawiona przed szkołą
scena stała się miejscem występów artystycznych. -Dziękuję za
to, ze rozsławiacie naszą Gminę
na zewnątrz, jesteście bardzo dobrą szkołą- mówiła Wójt Urszula
Ciężka. Pani Wójt ufundowała koszulki dla drużyn piłki ręcznej damskiej i męskiej. Gimnazjum kształci
bowiem w klasach sportowych,
osiąga bardzo dobre wyniki. Szkoła dba o integrację, naukę historii,
tradycję, promuje swoich uczniów,
uczy wrażliwości na potrzeby innych. Na scenie festynu uczniowie
prezentowali się nie tylko w odsłonie muzycznej ale też zaskoczyli
interesującym pokazem mody ekologicznej. Tego dnia nie zabrakło
Chórów: Gaudeamus, Crescendo,
zespołu bębniarskiego z Żyrardowa, Clip Dance i Mister Dex. Dzielnicowy z naszej Gminy Sławomir
Klucznik wraz z przedstawicielami
firmy Helukabel oraz urzędnikami

zaprosili na znakowanie rowerów.
To sposób by zabezpieczyć swój
jednoślad przed kradzieżą. Strażacy z Kuklówki zaproponowali
zabawę dla dzieci o mocnych nerwach, wspinaczkę po skrzynkach,
za sceną odbywał się pokaz walk
rycerskich, można było wybrać się
na przejażdżkę bryczką, czy skorzystać z loterii fantowej. Nikt też
nie wyszedł głodny, organizatorzy
zadbali o przekąski. Impreza pomimo zmiennej aury była bardzo
udana, ściągnęła tłumy mieszkańców, absolwentów, którzy ciągle
wspominają lata spędzone w tej
szkole.
Jn, fot. jn

Inwestycje realizowane w naszej Gminie
Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy Wójt Urszula Ciężka poinformowała o realizowanych
przedsięwzięciach inwestycyjnych
na terenie Gminy. Sprawozdanie
poniżej:
KANALIZACJA BUDOWA
Na dzień 10.05.2016 roku wykonanie robót budowy kanalizacji
sanitarnej podciśnieniowej (rurociągi główne ) wynosiło 70 %,
zaawansowanie budowy przyłączy
kanalizacyjnych wynosiło 42 %.
Termin wykonania w umowie
zaplanowano na 31.05.2016.
Z zaprojektowanych 64 szt.
przyłączy kanalizacyjnych ujętych
w 8 –etapie uda się wybudować
56 przyłączy (tyle osób podpisało
umowę o wykonawstwo i dokonało wpłat) . Zaszła konieczność
doprojektowania 7 szt. przyłączy

w m. Tartak Brzózki i 2 szt. przyłączy w Radziejowicach tym sposobem uda nam się osiągnąć do
NFOŚ i GW zakładany efekt ekologiczny w ilości 63 szt. wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych .
DOPROJEKTOWANIA KANALIZACJA
Podjęto działania zmierzające
do dokonania doprojektowań kanalizacji w m. Korytów, Korytów
A dla osób chętnych a nieprzyłączonych do kanalizacji stworzono
listę na której znajdują się na dzień
dzisiejszy 34 nieruchomości oczekujące na doprojektowania. Gmina
nawiązała kontakt z projektantem
i po pozyskaniu stosownych map
ze Starostwa rozpocznie prace
projektowe.Takie same działania
zostaną podjęte w najbliższym
czasie dla m. Tartak Brzózki i Ra-

dziejowice.
PRACE PROJEKTOWE dokumentacji rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Krze Duże
Uprawniony geodeta wykonał
aktualną mapę do celów projektowych ujęcia wody w m. Krze
Duże oraz dokonał jej uzgodnienia
w ZUD (Zespole Uzgodnień Dokumentacji w Żyrardowie ).
Gmina pozyskała wypisy z rejestru gruntów dla obszaru inwestycji
oraz wyniki badań wody surowej.
Obecnie materiały te zostaną przekazane Wykonawcy który przystąpi do prac projektowych .
Zakres prac do wykonania :
-projekt technologiczny dwóch
filtrów pospiesznych, zestawu
pompowego, sieci międzyobiektowych ,

-projekt budowlany zbiornika na
wodę o poj. 150 m 3,
-odwierty geologiczne pod zbiornik
-decyzja środowiskowa , projekt
elektryczny plus automatyka .
Zakładany termin wykonania
prac wynosi 5 miesięcy od przekazania materiałów przez Gminę
co obecnie uczynimy.
Wodociągi inwestycje
Gmina uzyskała prawomocne
pozwolenie na budowę odcinka
sieci wodociągowej w m. Tartak
Brzózki rozbudowa od ul. Piaskowej w ulicę Wiosenną odcinek
o długości 267 mb. W miesiącu
czerwcu odcinek ten zostanie wybudowany, obecnie trwają prace
zmierzające do otwarcia budowy.

4

www.radziejowice.pl

Projekt rewitalizacji dla Gminy Radziejowice
Gmina Radziejowice przystąpiła
do opracowania gminnego programu rewitalizacji na lata 20162026. To bardzo ważny dokument,
potrzeby do między innymi pozyskania środków unijnych na realizację różnego rodzaju inwestycji,
projekt także wyznaczy kierunki
rozwoju lokalnej społeczności,jest
konieczny zgodny z uchwaloną
przez Sejm 9 października zeszłego roku ustawą o rewitalizacji,
która zmierza do uporządkowania
stanu prawnego w zakresie działań podejmowanych przez gminy
w celu wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych. Postanowienia nowej
ustawy, która obowiązuje od listopada 2015 roku wprowadzają
ramy formalnoprawne dotyczące
przygotowania i prowadzenia procesów kompleksowej rewitalizacji
oraz definiują podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem.
Pierwszym etapem jest diagnoza,
zbieranie danych, badanie różnych
elementów, analiza danych staty-

stycznych, informacji od policji,
straży pożarnej. Rewitalizacja to
złożony proces wyprowadzania ze
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania
całościowe, integrujące, interwencje na rzecz społeczności lokalnej,
przestrzeni i lokalnej gospodarki
oraz skoncentrowanie terytorialne.
Dzięki przeprowadzonej diagnozie
stanu Gminy Radziejowice możliwe będzie wskazanie obszarów
zdegradowanych. Po tym ma nastąpić wyznaczenie obszaru rewitalizacji, obejmującego całość lub
część obszaru zdegradowanego.
Na obszarze rewitalizacji prowadzone będą przedsięwzięcia
rewitalizacyjne. Ważny jest też
udział w tym opracowaniu mieszkańców Gminy, w UG powołany
został skład grupy zajmującej się
projektem. Rewitalizacja dotyczy
nie tylko potrzebnych inwestycji
ale też rewitalizacji społecznej.
Opracowany dokument ma być
gotowy w tym roku. Po sporządzeniu gminnego projektu odbędą

się konsultacje społeczne. Za nami
pierwsze spotkanie z przedstawicielem firmy, która ma opracować
projekt, w dyskusji wzięli udział
członkowie grupy (pracownicy
UG), którzy bezpośrednio uczestniczą w tym zadaniu.
Procedura realizacji gminnego
programu rewitalizacji;
-wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji,
-konsultacje społeczne dotyczące
uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji,
-przystąpienie do sporządzenia
gminnego programu rewitalizacji,
-konsultacje społeczne projektu
gminnego programu rewitaliza-

cji,
- opiniowanie i uzgadnianie projektu gminnego programu rewitalizacji,
- wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych
konsultacji społecznych i uzyskanych opinii,
-uchwalenie gminnego programu
rewitalizacji oraz realizacja jego
założeń.

Dzień Europy w SP w Kuklówce
XIV lekcja edukacyjna z cyklu
Dzień Europy zaprosiła nas do Niemiec, kraju wynalazków, samochodów i autostrad. Powodów do
zapoznania się z kulturą, historią,
geografią, zwyczajami i tradycjami
oraz dniem dzisiejszym kraju było
kilka. Uczestnicy ubiegłorocznej
Zielonej Szkoły byli w Berlinie,
a uczestnicy tegorocznej przemierzyli najpiękniejszą wyspę Nie-

miec Rugię, dotarli, aż do Arkony
i chcieli podzielić się wrażeniami.
Jednak najważniejszym argumentem na zorganizowanie Dnia
Niemieckiego było wprowadzenie
w naszej szkole nauki języka niemieckiego. Gościem specjalnym
naszego spotkania była Sara
Zielińska uczennica XLIX Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Johanna Wol-

fganga Goethego w Warszawie,
która jest tegoroczną laureatką
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka
Niemieckiego. Niemcy w Unii są
od 1957 roku – 59 lat. Podczas
spotkania nie zabrakło quizów
dotyczących symboli Niemiec.
Hymn - Deutschland, Deutschland über alles (Niemcy, Niemcy
ponad wszystko);barwy - czarna,
czerwona i żółta – złota (SchwarzRot-Gold) i herb, który przedstawia czarnego orła z czerwonym
dziobem i szponami tegoż koloru,
na złotej tarczy są znane całej społeczności szkolnej. Kolorystyka
herbu niemieckiego odpowiada
fladze Republiki Federalnej Niemiec. Nazwa Niemcy etymologicz-

nie wywodzi się od wyrazu - niemi
– języka niezrozumiałego dla Słowian. Kraj zamieszkuje ok. 2.100
000 Polaków. Podczas dwugodzinnego spotkania obejrzeliśmy
trzy inscenizacje: Hänsel und Gretel–Jaś i Małgosia, Rotkäppchen
– Czerwony Kapturek, Julchen im
zauberwald– Julia w zaczarowanym lesie.
IS, fot. jn
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IM. JERZEGO WALDORFFA

W RADZIEJOWICACH
Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

wieczór pierwszy
WIELKA INAUGURACJA

wieczór szósty
MISTRZOWSKI SEKSTET

25 czerwca, sobota
godzina dziewiąta wieczorem
namiot festiwalowy

30 czerwca, czwartek
godzina dziewiąta wieczorem
namiot festiwalowy

Janusz Olejniczak – fortepian

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce
Maria Sławek – skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Kamil Walasek – altówka
Marcin Zdunik – wiolonczela
Rafał Kwiatkowski – wiolonczela

SINFONIA VARSOVIA
Jerzy Maksymiuk – dyrygent – fortepian
w programie:
Jerzy Maksymiuk – Liście gdzieniegdzie spadające
(na orkiestrę kameralną z fortepianem)
Maurice Ravel – Koncert fortepianowy G-dur

w programie:
Wolfgang Amadeusz Mozart – Requiem d-moll KV626
(instrumentalna wersja kameralna)

* * *
Ludwig van Beethoven – II symfonia D-dur op. 36

* * *
Piotr Czajkowski – Sekstet smyczkowy d-moll op.70
„Souvenir de Florence”

wieczór drugi
ARCYDZIEŁO ODNALEZIONE

NOCNE BALLADY

26 czerwca, niedziela
godzina dziewiąta wieczorem
namiot festiwalowy

NADZWYCZAJNY KONCERT PLENEROWY
godzina jedenasta w nocy

Barbara Lewicka-Wójcik – sopran
Donata Zuliani – mezzosopran
Mateusz Kołos – tenor
Robert Kaczorowski – bas
Michał Kaleta – organy

Joanna Szczepkowska – recytacje
Janusz Olejniczak – fortepian
oraz
Małgorzata Zalewska – harfa

Przemysław Stanisławski – dyrygent

w programie:
Adam Mickiewicz – Ballady
Fryderyk Chopin – Ballady

w programie:
Józef Michał Ksawery Poniatowski – Msza F-dur – Muzyka odnaleziona
(prawykonanie polskie w wersji oryginalnej)

wieczór siódmy
MUZYCZNE ODKRYCIA

CHÓR TRYBUNAŁU KORONNEGO

1 lipca, piątek
godzina dziewiąta wieczorem
namiot festiwalowy

wieczór trzeci
LETNIE IMPROWIZACJE

Paweł Wajrak – skrzypce

27 czerwca, poniedziałek
godzina dziewiąta wieczorem
namiot festiwalowy

AXOUM DUO:
Elwira Ślązak – marimba
Gabriel Collet – marimba

GARY GUTHMAN QUARTET:
Gary Guthman – trąbka
Filip Wojciechowski – fortepian
Paweł Pańta – gitara basowa/kontrabas
Cezary Konrad – perkusja
oraz
Alexandra Strunin – śpiew

ORKIESTRA SYMFONICZNA
FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Jacek Rogala – dyrygent
w programie:
Karol Szymanowski – Etiuda b-moll op. 4
Gabriel Collet – Rozmowa z kamieniem
(prawykonanie światowe)

w programie:
Gary Guthman – Solar Eclipse

* * *
Karol Kurpiński – Uwertura do opery Królowa Jadwiga
August Fryderyk Duranowski – Koncert skrzypcowy A-dur
– Muzyka odnaleziona

wieczór czwarty
MŁODY JAZZ
28 czerwca, wtorek
godzina dziewiąta wieczorem
namiot festiwalowy

wieczór ósmy
FINAŁ Z LAUREATEM

WARSAW ACADEMIC BIG BAND
w programie: Classic on Jazz

2 lipca, sobota
godzina dziewiąta wieczorem
namiot festiwalowy

wieczór piąty
OD BOCCHERINIEGO DO PENDERECKIEGO

laureat XVII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

29 czerwca, środa
godzina dziewiąta wieczorem
namiot festiwalowy

ORKIESTRA SYMFONICZNA
FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Piotr Kostrzewa – dyrygent

Dmitry Shishkin – fortepian

Tadeusz Strugała – dyrygent

KWINTET SMYCZKOWY ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA

w programie:

Anna Maria Staśkiewicz – skrzypce
Zofia Endzelm – skrzypce
Katarzyna Budnik-Gałązka – altówka
Marcel Markowski – wiolonczela
Michał Sobuś – kontrabas

Recital chopinowski
* * *
Fryderyk Chopin – I Koncert fortepianowy e-moll op. 11

w programie:
Krzysztof Penderecki – Kwintet smyczkowy „Leaves of an unwritten diary”
Dymitr Szostakowicz – Symfonia kameralna c-moll op. 110a
Gioachino Rossini – Duet na wiolonczelę i kontrabas D-dur
Luigi Boccherini – Kwintet smyczkowy C-dur op. 28

Na wszystkie wydarzenia
festiwalowe wstęp wolny.
Organizatorzy zastrzegają
możliwość zmian w repertuarze.

Organizator:

Partnerzy:

Dom Pracy Twórczej
w Radziejowicach

Orkiestra
Sinfonia Varsovia

Gospodarz wieczorów: Jerzy Kisielewski

Dobrodziej festiwalu:
N

Patroni medialni:

ARODOWY

Szczegóły na stronie:
www.palacradziejowice.pl

IN S T Y T U T
FRY D E RY K A

oraz w katalogu programowym

CH O P I N A

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 96-325 Radziejowice, ul. H. Sienkiewicza 4, tel. 46 857 71 75, palac@palacradziejowice.pl, www.palacradziejowice.pl
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Zagrożenia używkami - szkolenie
Robert Bretner były policjant
i specjalista w dziedzinie zwalczania narkomanii spotkał się ze
społecznością Gminy Radziejowice. Warsztaty odbyły się w Gimnazjum, wzięli w nich udział nauczyciele, uczniowie, rodzice. To ważne
spotkanie, zwłaszcza teraz przed
wakacjami, czyli w czasie kiedy
młodzi ludzie najczęściej eksperymentują. Robert Bretner przyznał,
że narkotyki i dopalacze biorą nie
tylko bardzo młodzi ludzie ale też
studenci, ludzie zajmujący wysokie funkcje. - Najpierw to sposób
radzenia sobie ze stresem, później
nawyk, na końcu organizm odczuwa konieczność- podkreślał policjant. Jak mówił to droga donikąd,
narkomania jest chorobą śmiertelną. Niestety dopalacze teraz bardzo dostępne, w proszku znaleźć
można między innymi skruszoną

żarówkę, bądź truciznę na szczury.
Do choroby prowadzi prosta droga. Uzależnieni, którzy dziś walczą
z nałogiem, przyznają, że gdyby
można było cofnąć czas nigdy by
do takiej sytuacji nie doprowadzili,
to strata zdrowia, czasu, pieniędzy,
szkoda życia, to także zagrożenia
wynikające z chorób epidemiologicznych. Najskuteczniejszym
sposobem na walkę z narkomanią
jest podnoszenie świadomości
młodego człowieka- podkreślał
podczas spotkania Robert Bretner.
Przyznał, że młodzi ludzie sięgając
po dopalacze nie mają pojęcia co
jest w środku, informacja na opakowaniach to kłamstwo. Ludzie po
narkotykach tracą zdolność racjonalnego myślenia, dziś nazywają
siebie kolekcjonerami. Wszystko
to zabiera życie, przyjaciół, rodzinę. Powoduje spustoszenie, czę-

sto nieodwracalne zmiany. Każdy,
kto dziś ma problem z używkami
powinien szukać pomocy, numery
telefonów, które mogą okazać się
przydatne:
800 060 800 - Główny Inspektor

Sanitarny
116 111 - Telefon zaufania,
800 100 100,
112.
oprac. jn

50 lecie pożycia małżeńskiego Państwa Bogumiły i Wojciecha Gniadzików
Państwo Bogumiła i Wojciech
Gniadzikowie z Korytowa obchodzili 50- tą rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego. Uroczystość odbyła
się w UG Radziejowice, 27 maja,
podczas której Wójt Urszula Ciężka wręczyła Parze- Prezydenckie
Medale. Państwo Gniadzikowie zawarli związek małżeński w stycz-

niu pół wieku temu. Spotkali się
jako bardzo młodzi ludzie, studenci
Politechniki Warszawskiej, tam też
postanowili rozpocząć swoją drogę życiową. Pani Bogumiła mieszkanka Pruszkowa zdecydowała
o zamieszkaniu w Korytowie. Tutaj
na świat przyszły dzieci: Jakub
i Barbara. Państwo Gniadzikowie

dochowali się czwórki wnucząt,
trzech wnuczek i jednego wnuka.
Pan Wojciech to artystyczna dusza, uwielbia fotografować, zbiera
karty. Pan Wojciech w żonie ceni
lojalność, zdecydowanie, kobiecość, delikatność.
- Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, miłości najbliższych-

mówiła Wójt Urszula Ciężka. - Dzisiejsza uroczystość to świadectwo,
że najważniejsze cnoty takie jak
miłość, przyjaźń, przywiązanie są
najważniejsze - mówiła Kierownik
USC Małgorzata Strzemieczna. jn

www.radziejowice.pl
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Rondo imienia Jerzego Waldorffa w Radziejowicach
Gmina Radziejowice dba o historię, pielęgnuje i promuje znane
postaci. Wśród nich obok Józefa
Chełmońskiego jest Jerzy Waldorff, meloman, znawca kultury,
dziennikarz, inicjator Letnich Spotkań ze Sztuką w Radziejowicach.
Jerzy Waldorff bywał częstym
gościem Domu Pracy Twórczej,
pozostawił po sobie bardzo interesujące wspomnienia, między

innymi zainicjowane spotkania ze
sztuką. Rada Gminy Radziejowice
zdecydowała, że rondo w centrum
Radziejowic nosić będzie imię
wielkiego Polaka. - Z Radziejowic
powinien emanować kult słowa,
dźwięku, Polska ma Warszawę, Kraków, Gdańsk, sztuka jest
wszędzie- mawiał Jerzy Waldorff.
W Radziejowicach powinna się
odbywać promocja młodych talen-

tów. Z wielką sztuką trzeba jechać
do ludzi, z muzyką, poezją, wystawiennictwem- dodał w swoim jednym z wystąpień publicznych. Dziś
społeczność lokalna składa hołd
wielkiemu człowiekowi, zdecydowała się uchwałą Radnych Gminy
Radziejowice nadać imię rondu,
ma przypominać, to wszystko co
uczynił w swoim życiu Jerzy Waldorff. Warto też dodać, że w 1974
roku Waldorff założył Społeczny
Komitet Opieki na rzecz Ochrony
Starych Powązek. Z jego inicjatywy corocznie odbywa się tam 1
listopada kwesta na ten cel prowadzona przez znane osobistości.
Jerzy Waldorff to też Honorowy

obywatel Słupska i Warszawy. Był
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich. W latach 1988-1990,
a także po 1990 członek Rady
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Jerzy Waldorff za wybitne
zasługi dla kultury polskiej w 1995
roku odznaczony został Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski, zmarł w wieku
89 lat w 1999 roku.
jn

LDG rozda kolejne dotacje
Lokalna Grupa Działania Ziemia
Chełmońskiego rozda kolejne pieniądze organizacjom, przedsiębiorcom. Strategia na kolejne lata została zatwierdzona. LGD ma wiele
ciekawych pomysłów na wspieranie
ludzi z inicjatywą. Moim gościem
jest Prezes Magdalena Podsiadły.
Ostatnio rozmawiałyśmy o przygotowywanej przez LGD Ziemia
Chełmońskiego strategii, dokument już jest, jakie są cele strategiczne na kolejne lata?
Strategia została przygotowana,
złożona, z końcem kwietnia ukazała się lista rankingowa.17 maja
podpisaliśmy umowę w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego. W tym rozdaniu
na lata 2014-2023 pozyskaliśmy
jako grupa 10 gmin ponad 11 milionów złotych.

O jakie środki się ubiegaliście?
Ubiegaliśmy się o dwanaście
milionów złotych. W poprzednim
okresie programowania przerobiliśmy blisko 11 milionów złotych na
11 gmin, w tym rozdaniu mamy10
gmin.
Co było oceniane?
Wszystko, od ilości złożonych
stron, poprzez cele, bezrobocie,
migrację. Karta oceny była bogata.
Cieszymy się z tego, że przechodzimy do dalszej pracy.
Jakie macie cele? W ostatnich
latach stawialiście na przedsiębiorczość, turystykę.
Teraz będzie kontynuacja, połowę budżetu pochłonie przedsiębiorczość, na rozwój firm,
zakładanie nowych firm. Kolejne

pieniądze wesprą turystykę, budowę, przebudowę infrastruktury
na obszarze LSR oraz aktywizację i integrację mieszkańców. Co
ważne, LGD będzie operatorem
wniosków, otrzymujemy większe uprawnienia i zobowiązanie.
Pierwsze nabory będą dotyczyć
przedsiębiorczości,
planujemy
ogłosić je w drugim półroczu
2016 roku. W pierwszym etapie
ponad 2 miliony złotych alokacji.
Startujemy z przedsiębiorcami bo
im pomoc jest bardzo potrzebna.
Zachęcamy wszystkich do śledzenia naszej strony internetowej, na
której są informacje, można także
skorzystać z doradztwa w biurze
w Żabiej Woli. W ramach LSR pamiętamy o projektach współpracy,
dwa duże są już zaplanowane,
jeden dotyczy przedsiębiorczości, drugi działań artystycznych.

Zamierzamy tworzyć małe kluby
biznesowe.
Co by Pani powiedziała ludziom
którzy mają chęć skorzystać ze
środków ale boją się formalności.
Nie należy się zrażać, trzeba pytać, będziemy organizować cykl
doradztwa. Nie należy się bać, na
pewno pomożemy w tym zakresie
do jakiego jesteśmy uprawnieni.
Dziękuję za rozmowę,
Dziękuję.

Bezpieczny rowerzysta w Gminie Radziejowice
Z inicjatywy Dzielnicowego
Gminy Radziejowice mł. asp. Sławomira Klucznika 3 maja 2016 r.
w Gminie Radziejowice ruszyła akcja bezpłatnego znakowania rowerów. Głównym celem projektu jest
możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym
ograniczenie zjawiska kradzieży
rowerów poprzez nanoszenie cech
identyfikacyjnych na rowery. Działania pn. „Bezpieczny rowerzysta
w Gminie Radziejowice” Widoczny – Sprawny -Oznakowany prowadzone są przez pracowników
Urzędu Gminy Radziejowice oraz
funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Mszczonowie. Procedura

programu polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem
typu „engrawer”, oznaczenia
składającego się z liter i cyfr oraz
rejestracji w bazie danych Policji.
Każdy oznakowany rower został
opatrzony w widocznym miejscu
naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania
roweru. Mikroudarowa technologia „engrawera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany
w strukturze materiału wykrywane
nawet po powierzchniowym zatarciu znaków. Po raz kolejny do
akcji zwiększania bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Radziejowice
włączyła się firma HELUKABEL

Polska z siedzibą w miejscowości Krze Duże, która przekazała
uczestnikom akcji zestawy odblasków składające się z lampki na
rower oraz odblaskowego rękawa
na ramę roweru.
W pierwszym dniu akcji funkcjonariusze w ciągu 2 godzin oznakowali aż 53 rowery.
Dziękujemy funkcjonariuszom
policji mł. asp. Sławomirowi
Klucznikowi oraz mł. asp. Krzysztofowi Milczarkowi za wytrwałą
pracę, firmie HELUKABEL Polska
za zakup i przekazanie odblasków,
pracownikom Gminy Radziejowice, druhom z OSP Radziejowice za
przygotowanie i obsługę stanowiska „Strefa Bezpiecznego Ruchu”

oraz cyklistom za tak liczne przybycie pomimo nie sprzyjających
warunków
atmosferycznych.
Tych, którzy nie zdążyli oznakować
swojego roweru w dniach: 3 maja
i 15 maja, zapraszamy na kolejną
odsłonę 5 czerwca („Dzień Dziecka” teren GCK „POWOZOWNIA”).
Tekst J.K.
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Konkurs w Szkole Podstawowej w Korytowie
Szkoła Podstawowa w Korytowie A zorganizowała konkurs na
napisanie komiksu w języku angielskim „The short story of my
favourite book – moja ulubiona
książka. Do konkursu przystąpiły
trzy szkoły: Szkoła Podstawowa w Radziejowicach, Szkoła
Podstawowa w Kuklówce oraz
Szkoła Podstawowa w Korytowie

A. W konkursie brało udział 11
uczestników – uczniów klas IV –
VI. Komisja oceniała poprawność
językową, zgodność treści z oryginałem, sposób wykonania pracy,
oryginalność i czytelność przekazu oraz estetykę pracy.
Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu:
I miejsca – dla Laury Kwiatek

z kl. V, SP w Radziejowicach
miejsca – dla Igi Soból
z kl. V, SP w Radziejowicach
III miejsca – dla Wiktorii Wisińskiej z kl. V, SP w Kuklówce
Wyróżnienia:
Natalia Ciastek – kl. VI, SP Radziejowice
Zuzanna Ambroziak – kl. V. SP
w Korytowie A Klaudia Rudek –

kl. V, SP Kuklówka

II

Powiatowe święto strażaków
Mszą Świętą w Kościele p.w.
Matki Bożej Pocieszenia w intencji strażaków oraz ich rodzin
rozpoczęły się 20 maja obchody
Dnia Strażaka w powiecie żyrardowskim. Po niej odbyła się część
oficjalna na Placu Jana Pawła II,
w czasie które wręczono awanse,
medale i odznaczenia. Meldunek
st. bryg. Andrzejowi Oklesińskiemu Dyrektorowi Biura Logistyki KG
PSP złożył dowódca uroczystości
– mł. kpt. Piotr Bulwan, następnie
wciągnięto flagę państwową na
maszt i został odegrany hymn państwowy. W dalszej kolejności mł.
bryg. Roman Murgrabia – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w Żyrardowie przywitał wszystkich
przybyłych gości: dyrektora Biura
Logistyki KG PSP, st. bryg. Andrzeja Oklesińskiego, kapelana Powiatowego Strażaków, księdza Sławomira Tulina, wraz z Kapelanem
Gminnym Strażaków, księdzem
Dariuszem Bujakiem oraz Dziekanem Żyrardowskim ks. Adamem
Bednarczykiem,w
uroczystości
wzięli udział samorządowcy, naszą Gminę reprezentowała Wójt
Urszula Ciężka. Następnie Dyrektor
Biura KG PSP, Starosta Powiatowy
i Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie wręczali
strażakom awanse i odznaczenia.
W imieniu awansowanych głos
zabrał mł. bryg. Tomasz Piątkowski – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP w Żyrardowie,
który podziękował za wyróżnienie
i obiecał, że dalsza służba będzie
kontynuacją
dotychczasowych
dokonań i że mieszkańcy powiatu
na strażakach nigdy się nie zawiodą i mogą czuć się bezpieczni.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 16 marca 2016 r.
odznaczył Medalem Srebrnym za
Długoletnią Służbę:
• p. mł. bryg. Sławomira Dobrowolskiego s. Gerarda
• p. st. asp. Marka Bednarka
s.Józefa

w/w otrzymają odznaczenie na
obchodach Mazowieckiego Święta Strażaka.
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji postanowieniami
Nr 2, 3 i 4/OP/2016 z dnia 22
kwietnia 2016 r. nadał Brązową
Odznakę „ Zasłużony dla Ochrony
Przeciwpożarowej”:
• p. st. asp. Leszkowi Smolka s.
Mieczysława
• p. st. ogn. Marcinowi Kopczyńskiemu s. Tadeusza
• dh Waldemarowi Suskiemu s.
Łukasza
Uchwałą Prezydium Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nr 203/27/2016 z dnia
21 kwietnia 2016 r. odznaczony
został Medalem honorowym im.
Bolesława Chomicza:
• dh Stefan Wójcicki s. Kazimierza
Uchwałą Prezydium Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Nr 202/27/2016 z dnia
21 kwietnia 2016 r. odznaczony
został Złotym Znakiem Związku
OSP RP
• dh Aleksander Grochowski s.
Józefa
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej woj.
mazowieckiego Nr 5/2016 z dnia
16 marca 2016 r. odznaczeni zostali:
złotym medalem za zasługi dla
pożarnictwa:
• st. kpt. Anna Zimna c. Henryka
• st. ogn. Piotr Szuflewski s. Waldemara
srebrnym medalem za zasługi dla
pożarnictwa
• mł. asp. Katarzyna Piszczek c.
Kazimierza
• ogn. Jarosław Bastek s. Stanisława
• mł. ogn. Dariusz Ambroziński
s. Jerzego
brązowym medalem za zasługi

dla pożarnictwa
• dh Grzegorz Kalinowski s.
Jana
• dh Przemysław Osipiak s. Wiesława
• dh Piotr Pajurkowski s. Stanisława
• dh Dariusz Piątek s. Henryka
• dh Bartłomiej Skuza s. Bogdana
• dh Artur Szczepanik s. Andrzeja
Uchwałą Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej Nr 3/16
z dnia 5 lutego 2016 r. odznaczeni
zostali odznaką Strażak Wzorowy:
• dh Damian Dybiński s. Romana
• dh Marek Maszkowski s. Tadeusza
• dh Adam Rychlewski s. Grzegorza
• dh Rafał Tomaszewski s.Marka
• dh Paweł Wasik s. Zenona
• dh Ewa Zabrzygraj c. Wojciecha
Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej nadbrygadier
Leszek Suski Za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych w dniu 4 maja
2016 r. przyznał Dyplom :
• mł. bryg. Radosławowi Owczarkowi s. Jerzego
w/w otrzyma dyplom na obchodach Mazowieckiego Święta Strażaka.
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji rozkazami personalnymi nr 180, 181 i 187/kadr/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
nadał z dniem 04 maja 2016 r.
• p. st. kpt. Sławomirowi Dobrowolskiemu s. Gerarda stopień
młodszego brygadiera
• p. st. kpt. Tomaszowi Piątkowskiemu s. Albina stopień młodszego brygadiera
• p. kpt. Markowi Świderkowi s.
Stanisława stopień starszego
kapitana

• p. mł. kpt. Jarosławowi Belinie
s. Mariana stopień kapitana
• p. mł. kpt. Hubertowi Lenarcikowi s. Mariana stopień kapitana
Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2016 z dnia 18
kwietnia 2016 r. nadał z dniem 04
maja 2016 r.
• p. asp. Markowi Jeżakowi s.
Franciszka stopień starszego
aspiranta
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr
31/2016 z dnia 11 kwietnia 2016
r. nadał z dniem 04 maja 2016 r.
• p. ogn. Pawłowi Krzemińskiemu s. Aleksandra stopień starszego ogniomistrza
• p. ogn. Mariuszowi Rogozińskiemu s. Tadeusza stopień
starszego ogniomistrza
• p. ogn. Sławomirowi Urbaniakowi s. Józefa stopień starszego ogniomistrza
• p. mł. ogn. Marcinowi Florczakowi s. Zbigniewa stopień
ogniomistrza
• p. mł. ogn. Ireneuszowi Papudze s. Adama stopień ogniomistrza
• p. st. sekc. Mirosławowi Okrasie s. Sylwestra stopień młodszego ogniomistrza
• p. st. sekc. Mariuszowi Tomczykowi s. Sławomira stopień
młodszego ogniomistrza
• p. sekc. Kamilowi Białkowi s.
Mirosława stopień starszego
sekcyjnego
• p. sekc. Pawłowi Wierciochowi
s. Kazimierza stopień starszego
sekcyjnego
• p. sekc. Przemysławowi Wilkowi s. Mirosława stopień starszego sekcyjnego
Opracowanie – mł. bryg. Piotr
Grzelecki – oficer prasowy KP
PSP Żyrardów

www.radziejowice.pl
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Zbierali opony w naszej Gminie
Podczas sesji Radny Gminy
Sołtysi zwrócili uwagę na potrzebę
zbiórki zużytych opon. Wójt Gminy zajęła się sprawą i tak 24 maja
w Korytowie, Kuklówce i Radziejowicach można było nieodpłatnie
oddać zużyte opony. -Zebraliśmy
sześć dużych aut ciężarowych

pełnych opon- mówi Wioletta Micewicz Sekretarz UG Radziejowice. Wcześniej w UG można było
zgłosić zapotrzebowanie. Warto
dodać, że każdy mieszkaniec
Gminy może oddać zużyte opony
firmie Eko Hetman- 4 opony raz
na kwartał (opony od aut osobo-

wych), w dniu kiedy wywożone są
gabaryty, ponadto w uruchomionym Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Słabomierzu- Krzyżówce można oddać
4 opony od aut osobowych od
gospodarstwa na rok.
jn

PSZOK dla Gminy Radziejowice
Gmina Radziejowice podpisała
umowę z Żyrardowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na uruchomienie Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słabomierzu- Krzyżówce dla mieszkańców Gminy
Radziejowice. Głównym celem
PSZOK -u jest udoskonalenie systemu gospodarki odpadami na
terenie Gminy oraz podniesienie
poziomu odzysku oraz recyklingu.
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bez
dodatkowych opłat przyjmowane
są między innymi:
-papier/makulatura (gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki,
pudełka),
-tworzywa sztuczne- plastikowe
butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe, plastiko-

we doniczki, wiadra, styropian,
-szkło- opakowaniowe- butelki
szklane, słoiki szklane, opakowania szklane bez zawartości
oraz budowlane- szyby okienne
bez ram,
-opakowania wielomateriałowekartony po napojach,
-meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
-chemikalia w oryginalnych opakowaniach,
-odpady ulegające biodegradacji,
w tym drewno, oleje jadalne,
tłuszcze,
-odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz ceglany, betonowy, ceramiczny pochodzący
z samodzielnego prowadzenia
drobnych prac remontowo- bu-

dowlanych, styropian, umywalki, sedesy, wanny- 800 kilogramów na gospodarstwo na rok,
-odpadowa papa- 200 kilogramów na gospodarstwo na rok.
-trawa, sezon od maja do listopada w ilości maksymalnie 2
sztuk worków o pojemności do
120 litrów na miesiąc od gospodarstwa,
- zużyte opony z samochodów
osobowych oraz pojazdów jednośladowych: nie dotyczy opon
z samochodów ciężarowych
i ciągników- 8 sztuk od gospodarstwa na rok.
Do PSZOK -u przyjmowane są
odpady posegregowane oraz zabezpieczone. Przyjęcie odpadów
następuje po sprawdzeniu ich
czystości, składu i zabezpieczenia. Przyjmowane są wyłącznie

odpady znajdujące się w wykazie
odpadów dopuszczonych do zbierania. Oddając odpady do PSZOK
-u należy przedstawić aktualny
dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz
Urzędu Gminy Radziejowice.
PSZOK otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00
do 15.00, w soboty w godzinach
od 7.00 do 13.00.
oprac jn

Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona
Po raz kolejny Unia Poetycka,
MOK w Mszczonowie oraz Związek Literatów Polskich zaprosili na
Konkurs Przyjaciół Słowa. Znaczny
udział w uroczystości mięli uczniowie SP w Kuklówce, na scenie
prezentował się zespół Wiolinki,
dwóch uczniów towarzyszyło prowadzącej spotkanie Barbarze Siemion. Konkurs odbył się 12 maja.
Ma na celu promować piękno słowa, twórczość młodych ludzi.
W konkursie wzięli udział
uczniowie klas IV, V i VI szkół
podstawowych i wszystkich klas
gimnazjalnych. Młodzi ludzie prezentowali swoją twórczość. Jak
zawsze konkurs miał profesjonalne jury: przewodniczący Andrzej
Dębkowski, Jerzy Łazewski oraz
Magdalena Podsiadły.
Werdykt:

Kategoria - Szkoła Podstawowa
I miejsce - Złota Siemianówka- Szymon Wierzbicki, kl. IV,
Szkoła Podstawowa nr 4 z Grodziska Mazowieckiego, II miejsce
– Srebrna Siemianówka – Sandra
Pawłowska, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego
w Jasieńcu, III miejsce – Zielona
Siemianówka – Weronika Bogusz, kl. IV, Szkoła Podstawowa
im. Juliana Suskiego w Jasieńcu
Trzy wyróżnienia trafiły do uczennic ze Szkoły Podstawowej im.
Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej: Paulina Rusek, Karolina Bugajska,
Dominika Dziekańska
Kategoria - Gimnazjum I miejsce Złota Siemianówka – Lara
Fornal z Zespołu Szkół Publicznych nr 4 w Żyrardowie, II miej-

sce – Srebrna Siemianówka –
Julia Kowalska z Gimnazjum im.
J. Chełmońskiego w Józefinie
III miejsce – Zielona Siemianówka
– Magdalena Kremska z Gimnazjum K.I. Gałczyńskiego w Jaktorowie
Trzy wyróżnienia dla: - Klaudyny Wieteskiej z Zespołu Szkół
Publicznych
w
Osuchowie
- Aleksandry Nowak z Gimnazjum
im. J. Chełmońskiego w Józefinie
- Jakuba Pałka z Gimnazjum im.
K.I. Gałczyńskiego w Jaktorowie
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Patriotyczna uroczystość w Muzeum Lwowa i Kresów

Muzeum Lwowa i Kresów
było współgospodarzem kolejnej
patriotycznej uroczystości. Jej
uczestnicy podczas Mszy Świętej
modlili się w intencji Polaków pomordowanych na Wschodzie. Następnie przy Kolumnie Kresowej

złożona została Ziemia Ponarska,
symbol pamięci o dramatycznych wydarzeniach sprzed 75 lat.
Kolumna Kresowa powstała rok
temu na znak pamięci o Polakach
pomordowanych na Wschodzie.
Znajduje się tu ziemia z Cmentarza Orląt, z Zadwórza, z Charkowa
i Katynia, z Surkont a teraz też ziemia ponarska- mówiła Aleksandra
Biniszewska Dyrektor Muzeum
Lwowa i Kresów. Na szczycie kolumny rozpościera skrzydła Biały
Orzeł ze złotą koroną. To symbol
suwerennej Polski. Przygarnia
skrzydłami tych, którzy oddali
życie na Wschodzie w obronie
polskości. Uroczystości to wyraz patriotyzmu, zaangażowania
w sprawy Ojczyzny. Dziś wspominany tych którzy zginęli ofiarując
im dar modlitwy, chcemy prosić
Boga o błogosławieństwo dla
Polaków i Ojczyzny. Oby te czasy
w których nam przychodzi żyć

stały się historią z której będziemy
dumni- mówił Ksiądz Bogdan Przegaliński odprawiający Mszę Świętą, Proboszcz Parafii w Żbikowie.
Uroczystość złożenia ziemi stanowi ważny dowód pamięci o tych,
którzy przelali krew na ołtarzu Ojczyzny. Po części oficjalnej odbył
się koncert. Na scenie przed dworem pojawiły się między innymi:
Halina Łabonarska oraz Patrycja
Szymańska, solistka Filharmonii
Narodowej. Aleksandra Biniszewska podziękowała wszystkim za
przybycie i poinformowała o tym,
że najprawdopodobniej wkrótce
zostanie Konsulem Generalnym na
Białorusi. Gminę Radziejowice reprezentowała Wójt Urszula Ciężka,
przybyli też Wiceprzewodniczący
RG Jacek Krawczyński i Radna
Anna Olędzka.
Oprac. jn

FIO dla naszych organizacji
22 kwietnia 2016 r. rozstrzygnięto wyniki konkursu w ramach
projektu FIO – Mazowsze Lokalnie.
Nieformalna Grupa Mieszkańców
„Bo jak nie my to kto? Wspólnie
dla Korytowa” przy współpracy
z druhami z jednostki OSP Korytów otrzymała dofinansowanie
w kwocie pięciu tysięcy złotych na
realizację projektu pn.: „Świetlica
pod chmurką - zagospodarowanie
przestrzeni publicznej przy budynku OSP w Korytowie”. W ramach
projektu na terenie przyległym
do strażnicy zostanie stworzone

miejsce w którym będzie można
posiedzieć na świeżym powietrzu
i organizować spotkania „pod
chmurką”. W ramach prac lokalni
stolarze wykonają altanę, ławki,
stoły, huśtawkę, które następnie
zostaną zainstalowane na terenie
wokół OSP. Na terenie OSP zostaną zainstalowane także nowe
kosze na śmieci. Zakończeniem
prac będzie organizacja spotkania integracyjnego dla wszystkich
mieszkańców. Grupa Nieformalna
Mieszkańców oraz druhowie z jednostki dziękują wszystkim, którzy

czynnie włączyli się w przygotowanie wniosku, szczególnie zaś
Damianowi Wasikowi- informuje
Justyna Klimaszewska z UG Radziejowice. To rozdanie FIO okazało się też pomyślne między innymi
dla Wspólnoty Tartak Brzózki. Jak
informuje Marcin Mrówczyński
udało się pozyskać pięć tysięcy
złotych. Pieniądze pozwolą na
zakup urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego oraz
projektora. Ponadto Wspólnota
wystąpiła o dotacje w partnerstwie dzięki czemu uda się za

zdobyte pieniądze w Sołectwie
Tartak Brzózki zbudować altanę,
posadzić zieleń. Sołectwo Zboiska
także znane z aktywności pozyskało pięć tysięcy złotych z FIO
na ocieplenie obiektu, który udało
się już pobudować, ponadto Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zboiska
otrzyma grant w wysokości 10
tysięcy złotych z SGB Banku S.A.
Pieniądze pozwolą na realizację
dalszych przedsięwzięć na rzecz
lokalnej społeczności.
jn
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Ewa Stępień nową Sołtys Sołectwa
Adamów Parcel
Ewa Stępień decyzją zgromadzonych na zebraniu wiejskim mieszkańców została wybrana nową
Sołtys Sołectwa Adamów Parcel.
Zastąpiła Bożenę Lange. Pani Ewa
w naszej Gminie mieszka od końca
lat 90-tych, pochodzi z Warszawy,
teraz jest na emeryturze. W swojej karierze zawodowej zajmowała
się między innymi cateringiem.
Jak mówi chce częstych spotkań
z mieszkańcami, jest otwarta na

ich pomysły, uczestniczy w sesjach RG. Ewa Stępień podkreśla,
że w Sołectwie potrzeba dobrych
dróg, oświetlenia i Internetu.
jn

Majówka patriotycznarozstrzygnięcie konkursów
(dokończenie ze strony numer 1)
Sylwia Włodarczyk nauczycielka historii i języka niemieckiego
w radziejowickiej podstawówce
zaproponowała wykład. Rozpoczęła od prezentacji obrazu Jana
Matejki przedstawiającego I Rozbiór Polski. - Po rozbiorze w Polsce rozpoczęły się reformy. Król
Stanisław August Poniatowski
oraz obóz patriotyczny przeprowadzają reformy. Jesienią 1790
roku odbyły się nowe wybory do
Izby Poselskiej, od tego momentu
Sejm obradował w podwojonym
składzie. To Sejm Wielki, który
do historii przeszedł uchwalając
ważne zmiany takie jak między
innymi: zwiększenie liczby wojska,
uchwalono podatki na rzecz wojska, ustanowiono prawo o Sejmikach, zniesiono uprzywilejowanie
dla szlachty. Konstytucja jest najważniejszą reformą Sejmu Wielkiego, zmienił się ustrój państwa
polskiego z oligarchii magnackiej
na monarchię konstytucyjną. Konstytucja reformowała zgodnie ze
zdobyczami wieku oświecenia,
likwidowała liberum veto, wolną elekcję czy duże uprawnienia
szlachty. Od 1990 roku oficjalnie

obchodzimy święto Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, było ono zakazane w czasach PRL -u. Podczas
Patriotycznej Majówki wyłoniono
zwycięzców ogłoszonych konkursów. Konkursy miały propagować wiedzę historyczną wśród
dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Ci ostatni mogli wziąć udział w teście wiedzy, zgłosiły się 22 osoby,
najlepszą wiedzę historyczną mieli
Basia i Piotr Sujka. Konkursy plastyczne dotyczyły 1050 rocznicy
obchodów Chrztu Polski.
W kategorii klas 1-3:
1 miejsce- Kinga Urynowicz ze SP
w Kuklówce,
2 miejsce- Ola Truszkowska ze SP
w Kuklówce,
3 miejsce- Marta Krysia ze SP
w Kuklówce.
Klasy 4-6:
1 miejsce- Bartek Rypkowski ze
SP w Radziejowicach,
1 miejsce- Małgosia Jarkiewicz ze
SP w Radziejowicach,
3 miejsce- Paweł Kuzmenko ze SP
w Radziejowicach.
W konkursie na logo obchodów:
1 miejsce- Julia Kopyść,
2 miejsce- Wiktor Mroczek,
3 miejsce- Laura Kwiatek.

Biblioteka zaprasza na wystawę
pokonkursową
Od 18 maja do 24 czerwca w Bibliotece w Radziejowicach oglądać
można wystawę prac pokonkursowych. To dzieła młodych artystów
nadesłane na konkurs pod tytułem
,, Jan Paweł II w moich oczach”.
Każdy, kto odwiedzi placówkę
może zagłosować na pracę jego
zdaniem najpiękniejszą, wszystkie
biorą udział w kolejnej rywalizacji

– tym razem publiczności. Prace
są staranne i przemyślane, warto je zobaczyć. Pierwsze miejsce
w konkursie zajął Michał Sadowski
ze SP w Korytowie, drugie- Julia
Barej ze SP w Korytowie, trzecieNikola Włodarska ze SP w Korytowie oraz Ola Truszkowska ze SP
w Kuklówce.
Oprac. jn
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Teodor Sztekker upamiętniony
Legendarny mistrz świata
w zapasach okresu międzywojnia, Teodor Sztekker doczekał się
upamiętnienia. W sobotę 14 maja
w jego przedwojennym majątku
Chawłowo odsłonięto poświęcony
mu kamień. Teodor Sztekker dwukrotnie zdobył zawodowe mistrzostwo świata, na swoim koncie ma
też mistrzostwo Europy, Niemiec,
a także pięciokrotne mistrzostwo
Polski. Po latach nadal jest nazywany najgłośniejszym nazwiskiem zapasów czasów XX lecia
międzywojennego. Sztekker założył pierwszy zawodowy Związek
Atletyczny w Polsce w 1933 roku.
Jego nazwisko było powszechnie
znane, a on sam popularny i podzi-

wiany. Sukcesy sportowe przyniosły mu duży majątek. Dzięki niemu
w 1927 roku zakupił sporą posiadłość - majątek Chawłowo, w którym spędził ostatnie lata życia.
Zmarł nagle w 1934 roku w wieku
37 lat. Jego pogrzeb zamienił się
w manifestację jego wielbicieli,
wkrótce jego ciało przeniesiono
na Powązki. Do dziś zachował się
park, brama wjazdowa oraz ślady
stawów. To właśnie tu
odsłonięto w sobotę kamień poświęcony pamięci wybitnego sportowca,
legendarnego bohatera
narodowego, który cudem uszedł przed rewolucją październikową.
AW

Zapraszamy na Dzień Dziecka
- 5 czerwca 2016 do Gminnego
Centrum Kultury POWOZOWNIA
w Radziejowicach!
W programie:
• Występ „Teatru bez słowa”
• Charakteryzacja filmowa
• Piracki Ekwipunek
• Budowanie zamku piratów
• Szukanie skarbu

Dodatkowe atrakcje:
• dmuchańce, stoiska rękodzielnicze i gastronomiczne, strefa
sportu, plener malarski, znakowanie rowerów.

Bieg Chełmońskiego 2016
- 19 czerwca
19 czerwca 2016 roki odbędzie
się trzecia edycja Biegu Chełmońskiego. Organizatorami biegu są:
Stowarzyszenie
Żyrardowskich
Amatorów Fizycznej Aktywności
oraz Gmina Radziejowice. Celem
biegu jest promocja aktywności
fizycznej i zdrowego stylu życia
wśród mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego i Gminy Radziejowice, promocja twórczości Józefa
Chełmońskiego oraz podkreślanie
jego związków z Ziemią Radziejowicką oraz integracja lokalnej
społeczności. W ramach Biegu
Chełmońskiego 2016 zorganizowany zostanie bieg główny na dystansie 10 km oraz bieg rodzinny

na dystansie 1,1 km. Miejscem
biegu głównego jest Gmina Radziejowice. Opłata startowa od
każdego uczestnika wynosi: od
1 do 18 czerwca 2016 – 35 zł.
Limit uczestników wynosi200
osób.W biegu głównym rozgrywanym na dystansie 10 km. prawo
startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 19 czerwca
2016 roku ukończą 16 lat. Trasa
biegu głównego przebiega przez
teren Gminy Radziejowice, drogami o nawierzchni asfaltowej
i gruntowej/leśnej. W trakcie biegu
głównego należy biec prawą stroną
jezdni, przy jej prawej krawędzi.
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Patriotyczna Majówka w naszej Gminie

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

