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Urszula Ciężka Wójt Gminy Ra-
dziejowice otrzymała absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za zeszły 
rok, uchwała przyjęta większością 
głosów Radnych- to aprobata dla 
polityki finansowej Gminy. Absolu-
torium to ocena wykonania budżetu 
za zeszły rok, pozytywną decyzję 
w tej sprawie wydała Regionalna 
Izba Obrachunkowa. - Dziękuję za 
sprawną współpracę Radnym, Pani 
Skarbnik, urzędnikom. W naszej 
Gminie jest coraz więcej pozyska-
nych pieniędzy. Do naszej Gminy 
w zeszłym roku z funduszy euro-
pejskich trafiły ponad dwa miliony 
pięćset tysięcy złotych, zadłużenie 
jest niskie. Przygotowujemy się do 
nowego rozdania środków- mówi-
ła Wójt Urszula Ciężka. Pani Wójt 
dodała, że zmniejszają się też za-
ległości podatkowe wobec Gminy. 
W zeszłym roku wykonanie budże-
tu było po stronie dochodów- 98 

procent, po stronie wydatków- 92 
procent. W zeszłym roku Gmina 
prowadziła inwestycje, wśród nich 
budowa wodociągów między in-
nymi w miejscowościach: Budy 
Mszczonowskie, Benenard, Tartak 
Brzózki, Kuranów, Kuklówka Ra-
dziejowicka, Radziejowice Parcel, 
Korytów, gdzie wykonana została 
spinka z Żyrardowem. Gmina inwe-
stowała w drogi, w 2015 roku re-
alizowane były inwestycje drogowe 
między innymi w miejscowościach: 
Adamów Parcel, Chroboty, Krzy-
żówka, Radziejowice, Tartak Brzóz-
ki, chodnik w Kuklówce Zarzecznej, 
chodnik przy szkole w Korytowie, 
modernizacja drogi w Starych Bu-
dach Radziejowskich, nową jakość 
zyskał szlak Radziejowice- Biega-
nów. Gmina zakupiła też auto, które 
służy między innymi gospodarce 
komunalnej, GCK. Udało się wypo-
sażyć Przedszkole w specjalny piec 

do przygotowywania zdrowych po-
siłków, inwestycje prowadzone były 
także w oświetleniu ulicznym. - Co-
raz ładniej wygląda budynek GCK, 
Biblioteka. Te placówki starają się 
także pozyskiwać środki zewnętrz-
ne- mówiła Pani Wójt. -Dziękuję 
wszystkim za dobrą współpracę, 
także Sołtysom, którzy są bardzo 
blisko ludzi- podkreśliła Urszula 
Ciężka.-Obiecuję, że nadal będzie-
my ciężko pracować, by Gmina 
rozwijała się jak najpiękniej- tymi 
słowy zakończyła swoją wypo-
wiedź Wójt Gminy Radziejowice. 

  jn

Amatorzy zdrowego stylu życia, 
sportowcy a przede wszystkim 
miłośnicy biegania- spotkali się 
w Radziejowicach, by wziąć udział 
w III edycji Biegu Chełmońskiego.

Celem wydarzenia jest promocja 
twórczości Józefa Chełmońskiego 
oraz podkreślanie jego związków 

z Ziemią Radziejowicką, a także 
promocja aktywności fizycznej 
i zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców Powiatu Żyrardow-
skiego. Imprezę wspólnie zorga-
nizowali: Gmina Radziejowice, 
Powiat Żyrardowski oraz Stowa-
rzyszenie Żyrardowskich Animato-
rów Fizycznej Aktywności „Żyrafa 
Żyrardów”. Impreza udała się zna-
komicie, dłuższy dystans wybrali 
przygotowani do tego sportow-
cy, krótszy przeznaczony był dla 
całych rodzin. Niedziela upłynęła 
sportowo i piknikowo. Bieg odbył 
się w dwóch kategoriach:

1. Bieg Rodzinny – dystans 1 
km (teren Parku w Radziejowi-
cach),

2. Bieg Główny – dystans 10 km 
(teren Gminy Radziejowice).
Imprezie sportowej towarzy-

szyło wiele atrakcji. Strażacy 
z OSP Radziejowice przygotowali 
dla biegaczy 2 punkty chłodzenia 
wodą i kurtynę wodną. Gminne 
Centrum Kultury zaproponowało 
najmłodszym animacje i zajęcia 
z tworzenia biżuterii. Sołectwo 
Zboiska oraz Rada Rodziców ze 
Szkoły Podstawowej w Radziejo-
wicach serwowali pyszne przeką-

ski. Finał odbył się po godzinie 14-
tej. Wójt Urszula Ciężka wręczyła 
puchary i upominki. Najszybszym 
w biegu głównym okazał się Paweł 
Raczyński, drugie miejsce zajął 
Andrzej Wojtczak, trzecie Florian 
Pyszel. 

Oprac. jn 
Fotorelacja z Biegu na stronie 
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Urszula Ciężka Wójt Gminy Radziejowice 
z absolutorium

III Bieg Chełmońskiego

Pikniki w Budach Mszczonow-
skich i Budach Józefowskich

Rozpoczął się sezon pik-
ników, spotkań na świeżym 
powietrzu. W Sołectwach 
Budy Mszczonowskie i Budy 
Józefowskie odbyły się spo-
tkania integracyjne. W Budach 
Mszczonowskich piknik został 
połączony z Dniem Dziec-
ka. Wydarzenia cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem 
ludzi, którzy przyszli by wspól-
nie świętować. Więcej na stro-
nie numer 5.

Uczniowie z najwyższą śred-
nią ocen nagrodzeni

W szkołach zadzwonił ostat-
ni przed wakacjami dzwo-
nek, uczniowie nim opuścili 
mury swoich placówek na 
dwa miesiące spotkali się na 
uroczystych apelach by pod-
sumować dziewięć miesięcy 
pracy. Dla najlepszych to był 
wyjątkowo miły dzień, nie tyl-
ko na świadectwie czerwony 
pasek ale też uznanie ze strony 
kolegów, nauczycieli czy sa-
morządu lokalnego. Więcej na 
stronie numer 3. 
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu 
miesięcznika ,,Nasza gmina Radziejowice”. 
To wakacyjne wydanie gazety rozpoczynamy 
od bardzo ważnego tematu- sesji absolutoryj-
nej. Dziękuję za udzielone poparcie dla polityki 
finansowej za zeszły rok, wyrazem tego było 

właśnie udzielenie przez Radnych absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu. Cieszę się, 
że wspólnie idziemy do przodu, rozwijamy na-
szą małą Ojczyznę, deklaruję, że nie zwolnimy 
tempa, będziemy ciężko pracować jak do tej 
pory, byście Państwo byli dumni z naszej Gmi-
ny. W tym wydaniu gazety nie zapominamy 
o zakończeniu roku szkolnego, wręczyliśmy 
nagrody i wyróżnienia,  wszystkim gratuluję 
i życzę bardzo udanych wakacji. Ostatni mie-
siąc to też kolejna impreza sportowa pod ha-
słem ,,Bieg Chełmońskiego”, to udane przed-
sięwzięcie, przyjechało wielu sportowców, 
całe rodziny, wspólnie spędziliśmy niedzielę. 
W lipcowym numerze miesięcznika także pro-
pozycje zajęć wakacyjnych, zapraszamy do 

naszych placówek, tam z pewnością znajdzie-
cie coś dla siebie. W gazecie znajdziecie ar-
tykuł o naszych dzielnych sportowcach z Klu-
bu Błękitni Korytów. Ci młodzi ludzie dzielnie 
trenują by w przyszłości kto wie może grać 
w piłkę nożną zawodowo, dla nas to wielka 
przyjemność ich wspierać. W tym wydaniu 
także o piknikach w Budach Mszczonowskich 
i Budach Józefowskich,spotkania były bardzo 
ciekawe i udane, znakomicie zorganizowane. 
To nie wszystkie artykuły, zapraszam do peł-
nej lektury gazety i życzę dużo wakacyjnego 
odpoczynku.

Serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice

Inwestycje w ramach Funduszu 
Sołeckiego

Maksymilian 
Bielecki zajął 

III miejsce 
w konkursie

Młodzi ludzie w nagrodę na 
wycieczce

W związku z pytaniami doty-
czącymi wprowadzanych w ciągu 
roku zmian zadań realizowanych 
w ramach Funduszu Sołeckiego 
informujemy o procedurach jakie 
należy przeprowadzić celem zmian 
w budżecie- mówiła podczas sesji 
RG Wójt Urszula Ciężka. W takiej 
sytuacji należy dopełnić formal-

ności, najpierw trzeba zwołać ze-
branie wiejskie podczas którego 
uczestnicy podejmują uchwałę 
zmieniająca uchwałę, uzasadnia-
jąc. Dokument należy dostarczyć 
do Urzędu Gminy do końca lipca, 
następnie podczas sesji Radni 
wprowadzają zmiany w budżecie.

Maksymilian Bielecki zajął trze-
cie miejsce w konkursie międzysz-
kolnym na napisanie komiksu 
w języku angielskim. W artykule 
dotyczącym konkursu jaki został 
zamieszczony w ostatnim wydaniu 
naszej gazety wkradł się chochlik 
i zabrakło nazwiska Maksymiliana. 
Czynimy to teraz i gratulujemy!

Uczniowie Gimnazjum, człon-
kowie szkolnego koła teatralne-
go przed wakacjami udali się na 
wycieczkę. Wyprawa na trasie 
Kraków- Łagiewniki- Wadowice- 
Częstochowa to prezent od Księ-
dza Waldemara Okurowskiego, 
Księdza Roberta Stanickiego, Wójt 
Gminy Radziejowice oraz Krzysz-
tofa Rdesta, który wsparł wyprawę 

udzielając zniżki na autokar. Nagro-
da to docenienie zaangażowania 
młodych ludzi w przedstawienia 
świąteczne, to oni właśnie zapra-
szali na Jasełka czy Misterium 
Męki Pańskiej. W sumie na wy-
prawę pojechało 40 osób. Wyjazd 
bardzo się udał, był przedsmakiem 
wojaży wakacyjnych.   jn

Gmina dostała 
dofinansowanie
Gmina Radziejowice otrzymała 

dofinansowanie na zakup sprzętu 
ratowniczego dla OSP Korytów 
(zestaw narzędzi hydraulicznych). 
Na realizację projektu złożą się:
1. Dofinansowanie w kwocie 

19900,00 złotych pozyskane 
od Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

2. Dofinansowanie w kwocie 25 
000,00 złotych z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

3. Pozostała kwota zostanie sfi-
nansowana z budżetów sołec-
kich Sołectw Korytów i Korytów 
A, środków własnych OSP oraz 
budżetu Gminy Radziejowice.

Marzena Dymecka z Radziejowic 
zorganizowała Fmaraton

4-godzinny trening, 18 trene-
rów, utrata kalorii i świetne towa-
rzystwo- to wszystko czekało na 
miłośników zdrowego stylu życia 
w Mszczonowie, gdzie w sobotę na 
hali sportowej odbył się Fmaraton. 
Maratony cieszą się dużą popular-
nością, zainteresowanie zyskuje 
Bokwa- są to zajęcia prowadzone 
na co dzień przez organizatorkę 
spotkań sportowych. Uczestnicy 
Maraton Fitness mieli okazję wy-
szaleć się do woli z udziałem i pod 
okiem najlepszych instruktorów. 
Podczas imprezy organizowane 
były konkursy. Nie zabrakło też 
atrakcyjnych niespodzianek. Orga-
nizatorzy pomyśleli o maluchach. 
Gdy mamy bawiły się w hali spor-
towej OSIR -u, za niewielkim prze-
pierzeniem profesjonalni animato-
rzy opiekowali się ich pociechami. 
Dzieciaki miały też swoją Szaloną 
Zumbę Kids. Wszyscy, którzy 
zdecydowali się spędzić sobotnie 
popołudnie 18 czerwca w energe-
tycznym i roztańczonym towarzy-
stwie mieli zapewnione: napoje, 

zdrowe przekąski, upominki powi-
talne, opiekę medyczną, a także to 
po co przybyli - zajęcia: Zumba Fit-
ness, Bokwa Fitness, GFS, Tabata. 
Gościem Specjalnym wydarzenia 
był znany na całym świecie, RENE 
LOMANGA -  z Belgii. Organizator-
ka wydarzenia - Marzena Dymec-
ka na co dzień prowadzi zajęcia na 
hali Gimnazjum w Radziejowicach, 
teraz jest wakacyjna przerwa, 
w sierpniu najprawdopodobniej 
będzie można się na nie zapisać. 

Oprac. jn
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Uczniowie z najwyższą średnią ocen nagrodzeni
W szkołach zadzwonił ostat-

ni przed wakacjami dzwonek, 
uczniowie nim opuścili mury 
swoich placówek na dwa mie-
siące spotkali się na uroczystych 
apelach by podsumować dziesięć 
miesięcy pracy. Dla najlepszych 
to był wyjątkowo miły dzień, nie 
tylko na świadectwie czerwony 
pasek ale też uznanie ze strony 
kolegów, nauczycieli czy samo-
rządu lokalnego. Wójt Gminy Ra-
dziejowice jak zawsze dla tych 
którzy wypracowali najwyższą 
średnią ocen przygotowała na-
grody. Gmina sponsoruje bardzo 
atrakcyjne niespodzianki, tak by 
młodzi ludzie mieli także większą 
motywację do pracy w przyszłym 
roku. W tym roku samorząd zde-
cydował o zwiększeniu puli nagród 
rzeczowych o tych uczniów, którzy 
wypracowali drugi i trzeci wynik. 
Nagrodami były za pierwsze miej-
sce- Boomboxy,

za drugie miejsce- słuchawki 
stereofoniczne, za trzecie miejsce- 
power banki- przenośne akumula-
tory. Ponadto Sołtys Dorota Glizia 
która prowadzi całoroczne pole pa-
intballowe ufundowała 20 nagród 
w postaci karnetów dla uczniów 
którzy osiągnęły najlepsze wyniki 
w nauce. W klasach I-III wzo-

rem lat ubiegłych dla najlepszych 
uczniów z każdej klasy przyznane 
zostały wyróżnienia a wyróżnieni 
dostali zestawy malarskie. Nagro-
dy i wyróżnienia przyznane przez 
Wójt Gminy Radziejowice dla naj-
lepszych uczniów w roku szkol-
nym 2015/2016
Gimnazjum im. E. hr. Krasińskie-
go w Radziejowicach:

I nagroda- Kamila Zabrzygraj,• 
II nagroda- Wiktoria Rypkow-• 
ska,
III nagroda- Weronika Trosz-• 
czyńska.

Szkoła Podstawowa w Koryto-
wie A:

I nagroda- Julia Pirowska,• 
II nagroda- Oliwia Kowalska, • 
Zuzanna Ambroziak, Iga Budzi-
ło, Jakub Grabowski, 
III- nagroda- Paulina Kowalska, • 
Maria Maszkowska,
wyróżnienia kl. I-III: Patrycja • 
Brysiak, Michał Sadowski, Oli-
wia Gryz, Aleksandra Matyjas.

Szkoła Podstawowa im. J. Cheł-
mońskiego w Kuklówce Radzie-
jowickiej:

I nagroda- Dominika Dziekań-• 
ska,
II nagroda- Klaudia Rudek,• 
III nagroda- Anna Kampa,• 
wyróżnienia kl. I-III: Antonina • 

Białobrzeska, Franciszek Biały, 
Magdalena Witecka. 

Szkoła Podstawowa im. Wł. 
Rdzanowskiego w Radziejowi-
cach:

I nagroda- Izabella Weydmann,• 
II nagroda- Mikołaj Izworski, • 
Maksymilian Bielecki, Nikola 
Kołaszewska, Bartłomiej Ryp-
kowski,
III nagroda- Laura Kwiatek, Ma-• 
rek Sobiecki,
wyróżnienia kl. I-III: Lena Nie-• 
dzińska, Szymon Wirowski, 
Oskar Krawczyński, Filip Nie-
wola, Antoni, Wachelka, Wiktor 
Pęsiek. 

- Jesteśmy z Was dumni, ży-
czę, żebyście ciągle osiągali tak 
dobre wyniki w nauce, wszystkim 
uczniom gratuluję i życzę udanych, 
pięknych i bezpiecznych waka-
cji- mówiła Wójt Urszula Ciężka 
podczas oficjalnych uroczystości 
zakończenia roku szkolnego.   jn
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„Szlakiem Jana Pawła II ‘’- Wadowice i Kraków
Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Jana Pawła II  i Klub Seniora 
„Dyliżans”  w dniach 27-29 maja 
b. r. po raz drugi zorganizowali , 
wycieczkę „Szlakiem Jana Paw-
ła II”, tym razem do Wadowic 
i Krakowa. Wyruszyliśmy z Ra-
dziejowic w dobrych nastrojach 
i przy sprzyjającej pogodzie. 
Pierwszym etapem podróży były 
Wadowice. W Wadowicach Karol 
Wojtyła przeżył 18 lat, od urodzin 
do matury. Tu skończył szkołę po-
wszechną i renomowane gimna-
zjum im. Marcina Wadowity. Jako 
gimnazjalista rozwijał swoje zain-
teresowania aktorskie i literackie 
w szkolnym kole teatralnym. 
Zwiedziliśmy Muzeum Dom Ro-
dzinny Jana Pawła II przy ulicy 
Kościelnej 7.W muzeum wyeks-
ponowano dokumenty ilustrujące 
najważniejsze momenty w działal-
ności Karola Wojtyły w Polsce aż 
do momentu wyboru na Papieża 
w 1978 r. Muzeum jest obecnie 
bardzo nowoczesne, ale składa 
się też z oryginalnego mieszkania 
Wojtyłów. Mieliśmy także okazję 
zobaczyć piękną Bazylikę pod 
wezwaniem Ofiarowania NMP, do 
której Papież parę razy pielgrzy-
mował. Karol Wojtyła nawet jako 
Papież zawsze z wielką miłością 
mówił o swoim domu, o czym 
świadczy ten cytat ”z synowskim 
uczuciem całuję próg mojego ro-
dzinnego domu wyrażając Boskiej 
Opatrzności wdzięczność za dar 
życia przekazany mi przez moich 
drogich Rodziców, za ciepło gniaz-
da rodzinnego, za miłość mych 
najdroższych”. Te piękne słowa 
oddają charakter Papieża. Zjedli-
śmy obiad w restauracji ,w daw-
nym budynku należącym do ro-
dziny Klugerów, z której wywodził 
się szkolny kolega Karola – Jurek. 
Warto wspomnieć, że dorastanie 
w Wadowicach, gdzie obok siebie 
w przyjaźni żyli Polacy i Żydzi było 
ważnym doświadczeniem dla póź-
niejszego Papieża w prowadzeniu 
dialogu katolicko -żydowskiego. 

Wieczorem po przyjeździe do 
Krakowa niektórzy uczestnicy wy-
cieczki odważyli się wejść na Ko-
piec Kościuszki (34 metry wyso-
kości), pomnik usypany obrońcy 
ojczyzny, skąd widok na panoramę 
Krakowa zapierał dech. 

Drugiego dnia pobytu w Krako-
wie spotkaliśmy się z przewod-
niczką, aby zwiedzać Kazimierz 
Żydowski, zabytkową dzielnicę 
Krakowa,od XIV wieku zamiesz-
kałą przez wspólnotę krakowskich 
Żydów, która przed II wojną liczyła 
ponad 60 tysięcy osób. Zwiedze-
nie tej dzielnicy rozpoczęliśmy 
od obejrzenia Starej Bożnicy przy 
ulicy Szerokiej. Wśród ekspona-
tów znajdują się tam stare wyroby 
rzemieślnicze odznaczające się 
wysokim artyzmem, min. świecz-
niki, tace obrzędowe na mace, 
korony i srebrne oprawy na Torę. 
Zgromadzone fotografie i ilustracje 
pokazują ubiory kobiet i mężczyzn, 
sceny z życia prywatnego. Space-
rując ulicami dzielnicy czuliśmy 
wszechobecną kulturę żydowską, 
bo dawne ulice, kafejki, restau-
racje, pchli targ, stare antykwa-
riaty wyglądają, tak jak dawnej. 
Mijaliśmy cmentarz żydowski ze 
starymi macewami, rynek, gdzie 
było getto żydowskie, a dziś przy-
pominają o tym stojące krzesła 
i gdzie należy zachować ciszę. Na 
terenie getta funkcjonowała w cza-
sie wojny Apteka „Pod Orłem” 
na dzisiejszym Placu Bohaterów 
Getta (dawniej Mały Rynek) – je-
dyna apteka w getcie krakowskim 
w czasie okupacji hitlerowskiej. 
Prowadził ją Tadeusz Pankiewicz, 
jedyny Polak mieszkający w grani-
cach getta, od początku do końca 
jego istnienia. Apteka była konspi-
racyjnym miejscem aprowizacyj-
nym, pomocowym i kontaktowym 
dla Żydów mieszkających w get-
cie. Na ulicach Kazimierza spo-
tkaliśmy ortodoksyjnych Żydów w  
chałatach i jarmułkach.  Mogliśmy 
usiąść na chwilę na ławce Jana 
Karskiego, legendarnego kurie-

ra, który informował  aliantów 
o zbrodniach niemieckich wobec 
Żydów.  Byliśmy w Fabryce Oskara 
Schindlera na wystawie „Kraków – 
czas okupacji 1939–1945”, która 
mieści się w dawnym budynku 
administracyjnym Fabryki Emalia 
Oskara Schindlera przy ul. Lipo-
wej 4.Wystawa jest opowieścią 
o Krakowie i losach jego polskich 
i żydowskich mieszkańców w cza-
sie II wojny światowej, ale też 
o Niemcach – okupantach, którzy 
pojawili się tutaj 6 IX 1939 roku 
i brutalnie przerwali wielowieko-
wą historię polsko -żydowskiego 
Krakowa. Wojenną historię fabry-
ki i postać jej właściciela,Oskara 
Schindlera przypomniał w1993 
roku film Stevena Spielberga „Li-
sta Schindlera”. Oskar Schindler 
uratował ponad tysiąc osób. Jego 
postać oraz historie ocalonych 
przez niego krakowskich Żydów 
są przedstawione na wystawie 
jako część skomplikowanej wo-
jennej historii miasta. O bohater-
skim czynie Oskara Schindlera, 
przypomina jego gabinet, szczę-
śliwie zachowany w budynku ad-
ministracyjnym fabryki, w którym 
znajduje się symboliczna „arka 
ocalonych” stworzona z tysięcy 
garnków przypominających te 
produkowane przez jego pracow-
ników w czasie wojny. Zwiedzają-
cy, idąc wybrukowanymi ulicami , 
wchodzą do fotografa, autentycz-
nego fotoplastykonu działającego 
niegdyś przy ulicy Szczepańskiej, 
wsiadają do tramwaju, przez 
okna którego ogląda film z życia 
miasta, przechodzą przez ciasny 
labirynt getta ze znajdującym się 
w nim mieszkaniem żydowskim, 
by potem wraz jego mieszkańcami 
znaleźć się w obozie w Płaszowie.  
U fryzjera podglądaliśmy zamach 
na Koppego, a za chwilę, przez 
okno mrocznej piwnicy, obserwo-
waliśmy uliczną łapankę. „Fabry-
ka pamięci” – to motto wystawy 
i miejsce pamięci. Trzeci dzień po-
bytu rozpoczęliśmy od zwiedzenia 
Muzeum Armii Krajowej im. gen. 
Emila Fieldorfa „Nila”- bojownika 
o niepodległość Polski ,zastępcy 
Komendanta Głównego AK. To je-
dyne takie muzeum w Polsce i na 

świecie. Już w 1939 roku struktu-
ry polskiego państwa przeszły do 
podziemia. Działały konspiracyjne 
władze, wywiad, podziemne szkol-
nictwo i prasa. Zbrojnym ramie-
niem podziemnego państwa pol-
skiego była Armia Krajowa, która 
przeprowadzała akcje sabotażowe, 
dywersyjne,  a nawet przygotowy-
wała ogólnokrajowe powstanie. 
Setki zgromadzonych pamiątek, 
fotografii , rekonstrukcje czołgu, 
rakiety, mundurów i broni prezen-
tują piękną historię walki żołnierzy 
AK, cichociemnych, partyzantów 
z okupacją niemiecką , a później 
sowiecką. Przed obiadem odwie-
dziliśmy jeszcze sklep krakowskiej 
„Fabryki Czekolady”, gdzie mieli-
śmy okazję degustować wyroby 
z czekolady i podziwiać piękne 
wykonane rękodzieło z czekolady. 
Nie mogliśmy się oprzeć, aby nie 
kupić czekolady, nawet udało nam 
się dowieść ją do domu. Zapew-
niamy ,że smakuje wybornie. Po 
obiedzie na rynku udaliśmy się do 
Łagiewnik. Jako pierwsze zwiedzili-
śmy z przewodniczką Sanktuarium 
Jana Pawła II. To przepiękna świą-
tynia, poświęcona w 2011 roku 
przez ks. kard. Dziwisza wchodzą-
ca w skład Centrum Jana Pawła II 
„Nie lękajcie się”. Znajdują się tam 
relikwie Papieża Polaka ofiarowane 
po jego beatyfikacji. Najcenniej-
sza jest krew w szklanej ampułce 
umieszczona na marmurowym 
ołtarzu. Można zobaczyć płytę 
z grobu Papieża oraz bezcenną re-
likwię, naznaczoną krwią sutanna, 
w którą Papież był ubrany w dniu 
zamachu, 13 maja 1981 roku. Na 
krótko weszliśmy do Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, by chwilę po-
modlić się przed powrotem do Ra-
dziejowic. Była to wycieczka pełna 
wiedzy ,emocji i wrażeń. 

Autor: Eugenia Madejczyk- 
Nowakowska i Barbara Draniak
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Piknik w Budach Mszczonowskich

Piknik w Budach Józefowskich

Wyjątkową niespodziankę dla 
dzieci z okazji Dnia Dziecka ale 
też dla dorosłych miało Sołectwo 
Budy Mszczonowskie. Rada So-
łecka, Sołtys i Radna z tej miejsco-

wości zaprosili na piknik rodzinny. 
Piknik odbył się na terenie specjal-
nie przygotowanym. -Wyrównali-
śmy teren działki, która dziś służy 
mieszkańcom- mówi Zbigniew 
Nowakowski. Na działce ustawio-
ny został namiot a nieopodal niego 
dzięki wsparciu Kazimierza Kurana 
uczestnicy zabawy piekli kiełbaski. 
Impreza to też zasługa kolejnego 
sponsora: firmy Kamino. Wszyscy 
się zintegrowali, przybyło wiele 
osób w tym strażacy,którzy dali 

pokaz. Auto ratownicze wraz ze 
sprzętem budziło zainteresowanie 
dzieci. Organizatorzy zapropono-
wali też zajęcia plastyczne, sporto-
we, jak przeciąganie liny. Nie obyło 
się bez podziękowań dla Eugenii 
Madejczyk - Nowakowskiej, Wójt 
Gminy Radziejowice Urszuli Cięż-

kiej, Sekretarz Wioletty Micewicz 
(Panie na piknik dla wszystkich 
dzieci przywiozły słodycze) i Soł-
tysa Zbigniewa Nowakowskiego 
oraz sponsorów. Wszyscy z przy-
jemnością oddali się piknikowemu 
nastrojowi, dopisała pogoda i dj, 
który serwował muzykę.   jn

Po raz kolejny już społeczność 
Sołectwa Budy Józefowskie spo-
tkała się na wspólnej imprezie. 
Słoneczna sobota, 11 czerwca to 

miły piknik w gronie rodziny, sąsia-
dów i znajomych. Zaprosił Sołtys 
Tadeusz Wiciński, Rada Sołecka, 
Radny Stanisław Młynarczyk. Na 
wykoszonej działce ustawiono 
namiot, zakupiony z Funduszu 
Sołeckiego, na stołach w nim po-
jawiły się pyszne przekąski, ciasta, 
napoje. Wśród atrakcji- zmagania 
sportowe z animatorami, bawili 
się zarówno młodzi jak i starsi, 
było wiele uśmiechu i radości 

z pokonywania kolejnych konku-
rencji. Jedna z Pań proponowała 
fryzjerskie stylizacje, nie zabrakło 
też wrażeń plastycznych, można 
było choć na chwilę poczuć się 
twórcą. Udział w pikniku wzięło 
blisko 150 osób,dzieci bawiły się 
do wieczora, dorośli trochę dłużej. 
Warto dodać, że podczas pikniku 
ciekawy pokaz dali strażacy z OSP 
Kuklówka. Piknik to świetna inte-
gracja, spędzenie wspólnie czasu. 

Udział w pikniku wzięła także Wójt 
Gminy Radziejowice Urszula Cięż-
ka, która ceni sobie takie bezpo-
średnie spotkania z ludźmi.   jn
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Harmonogram zajęć i wycieczek 
które znalazły się w wakacyjnej ofercie programowej placówek działających na terenie Gminy 

Radziejowice: Gminne Centrum Kultury „Powozownia”w Radziejowicach

4-8 lipca BAJKI Z RÓŻNYCH ZAKĄTKÓW ŚWIATA
10.00 - 11.00 - Spotkania z Japonią na sportowo, 

dzieci, młodzież, dorośli, gratis
11.00-14.00 - czytanie bajek, animacje, warsztaty 

plastyczne, warsztaty muzyczne, kino letnie, wiek 
uczestników 8-12 lat,gratis

18-22 lipca DZIKI ZACHÓD
10.00-14.00 - animacje, warsztaty plastyczne, 

warsztaty muzyczne, dzieci od 7 roku życia, gratis

19 lipca
17.00 - 19.00 - trening otwarty Karate Tradycyjnego 

dla całych rodzin

21 lipca
17.00 - 19.00 - trening otwarty Karate Tradycyjnego 

dla całych rodzin

1-5 sierpnia WARSZTATY WIELOKULTUROWE
10.00 - 14.00 - animacje, warsztaty plastyczne, 

warsztaty muzyczne, dzieci od 7 roku życia, gratis

8-12 sierpnia
17.00-18.00 - warsztaty komputerowe, dorośli, 

gratis

24-26 sierpnia
Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży - pro-

wadzenie Leszek Zduń

28 sierpnia
Udział w widowisku w Brwinowie

W sierpniu zaplanowany jest spływ kajakowy oraz 
wycieczki do Strefy Ruchu w Książenicach. Będą też 
odbywały się warsztaty malarskie. Planujemy zrobić 
jeszcze jedną noc w Powozowni.

KONTAKT:
BIURO GCK POWOZOWNIA
tel. 46 856 35 35, tel. 885 272 885,
e-mail: biuro.powozownia@gmail.com
DYREKTOR MAGDALENA MASEWICZ-KIERZKOW-

SKA
tel. 501 211335
Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach

1- 5 sierpnia„Edukacja Fotograficzna”
Przeprowadzony zostanie konkurs fotograficzny dla 

dzieci i młodzieży pt. „Nasza gmina – super miejsce 
na wakacje”. Wystawa nagrodzonych prac na tego-
rocznym „Święcie Chleba”,

16, 18, 19, 22 sierpnia
11.00-13.00„Edukacja plastyczna”

Przeprowadzone zostaną warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży, różne techniki i materiały. M. in. 
szycie maskotek, wykonywanie prezentów dla naj-
bliższych, malowanie na cukrze, bukiety z cukierków 
itp.
Koszt jednych zajęć – 5 zł.( koszt materiałów, które 

uczestnicy zabierają do domów)

17 sierpnia„Edukacja turystyczna”
Odbędzie się wycieczka do „Magicznych Ogrodów” 

w Janowcu, Koszt 35,00 zł od osoby. W kosztach 
uwzględniono obiad dla dzieci. Wyjazd o godz. 9.300 
powrót ok. 20-tej.

23 sierpnia
11.00 – 14.00 „Edukacja taneczna” przeprowadzone 

zostaną zajęcia pn. „Taneczna podróż przez Europę 
i świat, świat bajek oraz gry i zabawy”.
W okresie wakacji w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Radziejowicach dzieci i młodzież mogą skorzystać 
z gier komputerowych oraz gier ruchowych na kon-
soli Xbox 360 Kinect. Ponadto dostępne są e-kursy 
w ramach „Funpakietu dla bibliotek”. Każdy uczestnik 
ma możliwość nauczyć się szybkiego czytania, do-
skonalić pamięć oraz ukończyć kurs początkującego 
fotografa i obsługi Photoshopa.

KONTAKT:
Tel. 46857-71-50
e-mail:gbp.rce@wp.pl
info@biblioteka-radziejowice.eu
Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego

w Radziejowicach

8-12 sierpnia BEZPŁATNE ZAJĘCIA NA HALI SPOR-
TOWEJ dla uczniów:
14.00-15.30 - z klas IV - VI szkół podstawowych
15.30 – 17.00 - z klas I-III gimnazjum i ze szkół po-

nadgimnazjalnych.
Zajęcia prowadzić będzie nauczyciel wychowania 

fizycznego.

KONTAKT:
tel. (46) 857 70 34, tel. 784-300-353
e-mail: gimradziejowice@poczta.onet.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE BEZPOŚREDNIO 
W PLACÓWKACH

Zapraszamy wszystkich chętnych.
Życzymy słonecznych dni, wspaniałej zabawy

i niezapomnianych przygód!
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Jednogłośne absolutorium dla Zarząd LGD Ziemia Chełmońskiego
Za nami walne zebranie człon-

ków Lokalnej Grupy Działania 
Ziemia Chełmońskiego. Spotkanie 
ważne, podsumowujące ostatnie 
miesiące pracy. Wszyscy zebrani 
poparli dotychczasowe działania 
przyznając Zarządowi absoluto-
rium. W zeszłym roku nastąpiła 
zmiana na stanowisku Prezesa, 
Witolda Czuksanowa zastąpiła 
Magdalena Podsiadły- w LGD od 
początku, wcześniej Prezeska 
Funduszu Młodych Wehikuł. - 

Dziękuję za zaufanie i zachęcam 
do tego byście starali się o wspar-
cie finansowe na różne przedsię-
wzięcia. Znaczna część środków 
ma być przeznaczona na potrzeby 
przedsiębiorców, pierwsze nabory 
ruszą pod koniec roku- poinfor-
mowała podczas spotkania Prezes 
LGD Ziemia Chełmońskiego. Biu-
ro organizacji mieści się w Żabiej 
Woli, teraz w ramach lokalnej gru-
py współpracuje10 gmin.   jn

KRUS- finał konkursu plastycznego

08.06.2016 roku w Sali Konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Radzie-
jowice odbyła się uroczysta Gala 
wręczenia nagród laureatom kon-
kursu plastycznego dla uczniów 
klasy O z przedszkola i klas I – VI 
Szkół Podstawowych, którego or-
ganizatorem była Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Od-
dział w Żyrardowie wraz z Gminą 
Radziejowice. W Gali udział wzięli:
- Eleonora Danuta Sitkiewicz - 

Kierownik KRUS Oddział w Ży-
rardowie,

- Agnieszka Sulikowska - Kuran – 

pracownik KRUS,
- Urszula Ciężka - Wójt Gminy Ra-

dziejowice,
- Wioletta Micewicz - Sekretarz 

Gminy Radziejowice,
- Beata Kalina - Dyrektor Zespołu 

ds. Oświaty, Kultury i Sportu 
w Radziejowicach,

- mł. asp. Sławomir Klucznik - 
Dzielnicowy Gminy Radziejo-
wice,

- uczniowie ze wszystkich szkół 
podstawowych oraz przed-
szkola wraz z opiekunami.
Pierwszym punktem spotkania 

było przedstawienie przez funk-
cjonariusza prezentacji z filmem 
dotyczącym bezpiecznych za-
chowań podczas zbliżających się 
wakacji. Funkcjonariusz policji 
przypomniał dzieciom zasady bez-
piecznego poruszania się po dro-
dze, prawidłowego przejścia przez 
jezdnię, omówił jak zachować 
się, gdy zaczepi nas obca osoba 
lub gdy się zgubimy, przypomniał 
dzieciom zasady bezpieczeństwa 
podczas zabawy w domu i na 
podwórku. Policjant przestrzegał 
również uczniów przed korzysta-

niem z niestrzeżonych kąpielisk, 
organizowaniem zabaw w niebez-
piecznych miejscach. Po prelekcji 
na temat bezpieczeństwa laure-
atom konkursu wręczono nagrody, 
których sponsorem był Oddział 
KRUS w Żyrardowie oraz Gmina 
Radziejowice. Uczniowie którzy 
nie zostali laureatami otrzymali 
od Organizatorów drobne upo-
minki. Organizatorzy podziękowali 
uczestnikom za tak liczny udział 
w konkursie i zachęcili to uczest-
nictwa w kolejnych edycjach.  jk

Apel do Mieszkańców!

Szanowni Mieszkańcy Gminy 
Radziejowice, obecni i przyszli 
użytkownicy sieci kanalizacji sa-
nitarnej.Ten apel kierujemy do 
Państwa w trosce o nasze dobro 
gminne jakim jest infrastruktura 
odbierająca ścieki komunalne. Sieć 
kanalizacyjna jest urządzeniem, 
które w ogólnym skrócie działa 
na zasadzie podciśnienia wysy-
sając nasze nieczystości i poprzez 
przepompownie zlokalizowane na 
terenie wsi Tartak Brzózki i Kory-
tów pcha ścieki do oczyszczalni 
znajdującej się w Żyrardowie. 
Urządzenia kanalizacji sanitarnej 
są stosunkowo nowe ale nie beza-
waryjne. Dlatego chcemy zwrócić 
Państwu uwagę na konieczność 
właściwego z nich korzystania. 

Pamiętać należy, że kanalizacja to 
nie pojemnik na odpady stałe ta-
kie jak obierki z jarzyn i owoców, 
kości czy też środki higieny oso-
bistej (w tym: patyczki do czysz-
czenia uszu, wkładki, podpaski, 
chusteczki nawilżające, waciki 
do mycia twarzy).  Konserwator 
sieci kanalizacyjnej wielokrotnie 
informował tut. Urząd o niewła-
ściwym korzystaniu z sieci przez 
niektórych z naszych mieszkań-
ców, co skutkowało zawiesze-
niem zaworów w studzienkach 
kanalizacyjnych. Nieprawidłowe 
korzystanie z urządzeń kanaliza-
cyjnych było przyczyną zapchania 
sieci odprowadzającej ścieki ze 
wsi Tartak Brzózki i Radziejowice 
do Korytowa. Od dnia 27 maja 

2016 r. od godzin popołudniowych 
do dnia 30 maja 2016 r. byliśmy 
zmuszeni przetransportowywać 
ścieki z przepompowni we wsi 
Tartak Brzózki do przepompowni 
we wsi Korytów A u zbiegu ulic 
Ogrodników i Łąkowej pojazda-
mi asenizacyjnymi. W tym czasie 
sieć kanalizacji sanitarnej na tere-
nie wsi Korytów była intensywnie 
czyszczona systemem VUKO oraz 
odpowietrzana. Niestety działania 
te nie przynosiły pożądanych re-
zultatów, dlatego w niedzielę dnia 
29 maja 2016 r. podjęto decyzje 
o konieczności dokonania odkrycia 
sieci kanalizacyjnej w dwóch miej-
scach w celu wykonania dodat-
kowych miejsc czyszczenia sieci. 
Po ponownym czyszczeniu w dniu 

30 maja 2016 r. transport ścieków 
odbywa się w sposób niezakłóco-
ny. Podczas prac czyszczących 
sieć wydobyto zbite resztki chu-
steczek do pielęgnacji niemow-
ląt będące najprawdopodobniej 
przyczyną zablokowania się sieci 
kanalizacyjnej. Dlatego apelujemy 
i informujemy, że sieć kanalizacyj-
na nie jest przeznaczona do wy-
rzucania odpadów stałych a tylko 
jej prawidłowa eksploatacja może 
zapewnić bezawaryjne działanie. 
W kolejnym wydaniu gazety wy-
ciąg instrukcji eksploatacji kanali-
zacji podciśnieniowej. 

Autor: Anna Majchrzak UG 
Radziejowice
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Dzień Dziecka naszej Gminie

Dzień Dziecka to wyjątkowe 
święto, z tego też założenia wyszło 
GCK Powozownia w Radziejowi-
cach, które zaprosiło na radosne 
świętowanie. Wszystko odbyło 
się z myślą przewodnią: szukania 
pirackiego skarbu, ekwipunku pi-
ratów i charakteryzacji pirackiej. 

Innymi słowy dzieci zamieniły się 
w postaci bajkowe i przeniosły się 
do krainy zabawy. Wszystko roz-
począł występ ,,Teatru bez słowa”. 
Dla chętnych było znakowanie ro-
werów, dmuchańce, stoiska ręko-
dzielnicze i gastronomiczne, strefa 
sportu i plener malarski.  jn



www.radziejowice.pl 9

Zjazd strażaków Oddziału Gminnego

Piknik w Szkole Podstawowej w Korytowie A

W Radziejowicach odbył się 
zjazd Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP. To czas podsumowa-
nia pięcioletniej kadencji, wyboru 
władz i planów na przyszłość. Na 
terenie naszej Gminy jest blisko 
160 strażaków w jednostkach: 

OSP Radziejowice, OSP Korytów, 
OSP Kuklówka. -To niezwykle za-
angażowani ludzie, którzy zawsze 
służą pomocą, dzięki nim czujemy 
się bezpieczni- mówiła obecna 
na spotkaniu Wójt Urszula Cięż-
ka. Pani Wójt, Przewodnicząca 
RG Krystyna Skoneczna, Sekre-
tarz Wioletta Micewicz, Starosta 
Wojciech Szustakiewicz i Justyna 
Klimaszewska otrzymali od straża-
ków pamiątkowe puchary. Prezes 
Daniel Sawicki ceni sobie dobrą 
współpracę ze strażakami, jeste-
śmy bardzo zgrani, cieszymy się 

z tego,że podnosimy kwalifikacje, 
odbyliśmy samodzielne ćwiczenia 
a dwóch strażaków w tym cza-
sie otrzymało odznaki- Zasłużony 
Strażak. -Dziękuję za dobrą współ-
pracę z samorządem gminnym 
i powiatowym- dodał Daniel Sa-
wicki.  -Naszym marzeniem na ko-
lejne lata jest oczywiście pozyski-
wanie nowego sprzętu, szkolenie 
strażaków i kolejne samodzielne 
ćwiczenia. Po krótkim wystąpieniu 
nastąpił wybór władz. I tak decyzją 
strażaków: Prezesem został Da-
niel Sawicki, Wiceprezesem Ma-

rek Leja, Wiceprezesem- Stefan 
Zduńczyk, Skarbnikiem- Tomasz 
Rokwisz, Sekretarzem- Artur Dy-
biński, Komendantem- Marcin Sa-
dowski, Członkiem Zarządu- Woj-
ciech Szustakiewicz.   jn

Sobota 11 czerwca to duże wy-
darzenie w Szkole Podstawowej 
w Korytowie A. Tego dnia odbył 
się piknik rodzinny dla uczniów, ro-
dziców, nauczycieli, mieszkańców 
Korytowa i całej Gminy. Dopisała 
pogoda, uroczystość odbyła się 
w plenerze. Z tyłu budynku szko-

ły organizatorzy ustawili scenę, 
by najmłodsi mogli prezentować 
swoje zdolności. Dzieci zapropo-
nowały piosenki harcerskie, cy-
gańskie, biesiadne, wojskowe. Dla 
rodziców przygotowane zostały 
zajęcia z tańca country oraz zawo-
dy. Tradycyjnie odbył się kiermasz, 

nie zabrakło pysznych przekąsek. 
Ponadto młodzi artyści prezento-
wali swoje dzieła, jakie powstały 
na zajęciach koła plastycznego 
lub w domowym zaciszu. Piknik 
zakończył się o godzinie 19-tej.   

jn
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Błękitni Korytów- zakończenie sezonu

Rodzice aktorami z okazji Dnia Dziecka

Najmłodsi z Klubu Błękitni Ko-
rytów zakończyli sezon. Wszyst-
ko odbyło się oficjalnie podczas 
pikniku rodzinnego, wówczas ro-
zegrali pojedynek oraz otrzymali 
podziękowania za to, że się sta-
rają, ciężko pracują i rozwijają pa-
sje piłkarskie. Teraz w Błękitnych 
trenuje blisko 70 osób w trzech 
grupach wiekowych. Młodzi spor-
towcy mają od 6 do 14 lat. Cie-
szymy się ,że w Korytowie mamy 
swoje miejsce, wspiera nas Gmi-
na- mówi Prezes Piotr Rowiński, 
dzięki temu dzieciaki mogą  pod-
nosić swoje umiejętności i w spo-
sób sportowy spędzać swój czas 
wolny- dodaje. Młodzi piłkarze 
trenują popołudniami na boisku 
i hali sportowej w Korytowie oraz 
w Radziejowicach, na boisku we 

wtorki i czwartki, na hali we wtor-
ki, środy i piątki po godzinie 17-tej. 
Dzieci czynią duże postępy, Grupa 
Orlika awansowała do wyższej ligi. 
To dobra perspektywa na kolej-
ny sezon, teraz sportowcy myślą 
o wakacjach,wyjeżdżają na obóz 
na Mazury. W sierpniu rozpoczną 
treningi na miejscu. Podczas za-
kończenia sezonu najskuteczniejsi 
piłkarze zostali nagrodzeni. Wybrali 
ich nie tylko trenerzy ale też zawod-
nicy, którzy głosowali. W kategorii 
młodzików pierwsze miejsce zajął 
Jakub Świdlicki, w drużynie Or-
lików- Jakub Rowiński. - Bardzo 
się cieszymy i podziwiamy Wasze 
zaangażowanie sportowe, życzę 
byście w przyszłości byli tacy zna-
komici jak chociażby nasi piłkarze, 
jak podziwiany Robert Lewandow-

ski i inni, byście wysławiali naszą 
Gminę i się realizowali – mówiła 
obecna podczas uroczystości 
Wójt Urszula Ciężka. Warto dodać, 
że klub może liczyć także na wy-

rozumiałych sponsorów, oprócz 
Gminy Radziejowice Błękitnych 
wspierają też: Paweł Majchrzak 
i Michał Król.   jn

Gminne Przedszkole w Radzie-
jowicach to miejsce przyjazne 
dziecku, otwarte na jego potrzeby 
i stymulujące jego rozwój. A przede 
wszystkim miejsce ciekawych za-
baw i beztroskiego podróżowania 
przez dzieciństwo. Zwykle to dzieci 
prezentują swoje talenty przed gro-
nem rodziców (m.in. z okazji Dnia 
Matki, Dnia Babci czy zakończenia 
roku). Tym razem niespodziankę 

postanowili sprawić im wyjątkowi 
rodzice wystawiając z okazji Dnia 
Dziecka przedstawienie teatralne 
w reżyserii  Marioli Majer pt „Ca-
lineczka”. Celem spektaklu było 
zainteresowanie najmłodszych 
sztuką „na żywo”. Na przedsta-
wienie z przyjemnością i zaintere-
sowaniem przybyła  Wójt Urszula 
Ciężka, Przewodnicząca Rady 
Gminy Radziejowice Krystyna 

Skoneczna oraz Dyrektor ZOKS 
-u Beata Kalina. Przedstawienie 
było przygotowane profesjonalnie. 
Scenografię przygotowali nauczy-
ciele z przedszkola, charakteryza-
cję studentki Wyższej Szkoły Beaty 
Małachowskiej,Marta Tomczyk 
i Aneta Jabłońska. Aktorzy stanęli 
na scenie pięknie przebrani, pełni 
skupienia i powagi, ale z uśmie-
chami na twarzach, w odpowied-
niej scenografii oraz oprawie mu-
zycznej wprowadzili wszystkich 
gości w bajkowy klimat. Gra ak-
torska rodziców wzbudziła wśród 
publiczności duży podziw, za co 
zostali nagrodzeni niejednokrotnie 
gromkimi brawami. Okazało się, 
że rodzice mają zdolności nie tylko 
aktorskie, ale wokalne i taneczne. 
Przedstawienie było wielkim suk-
cesem. Maluchy były zachwyco-
ne. Oklaskom nie było końca. Na 

zakończenie przedstawienia go-
ście zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek. Wszyscy byli pod 
wrażeniem zaangażowania rodzi-
ców, ich pomysłowości i otwarto-
ści na wcielanie się w kreowanych 
bohaterów, a przede wszystkim ich 
współdziałania nie tylko na sce-
nie, ale także w przygotowywaniu 
strojów. Otwarci na zabawę w te-
atr rodzice z łatwością nawiązali 
podczas przedstawienia kontakt 
z młodą widownią, bo znają i ro-
zumieją potrzeby dzieci w wieku 
przedszkolnym. Poza tym podczas 
poprzedzających występ spotkań 
rodzice mieli szansę się lepiej po-
znać. Atmosfera prób dała wiele 
radości i służyła zawiązywaniu się 
przyjaźni. 

Autor: Przedszkole 
w Radziejowicach
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Harcerski Rajd Radziejewski za nami
Przeprawa pontonem przez 

rozlewisko, pokonanie mostu li-
nowego w lesie, bieg na orientację 
z mapą i busolą czy strzelanie. To 
tylko niektóre konkurencje Har-
cerskiego Rajdu Radziejewskiego. 
W imprezie wzięło udział ponad 
200 harcerzy z całej Polski (przy-
jechały drużyny m. in. z Krakowa, 
Warszawy czy Ostrołęki). W so-
botę harcerze mieli do pokonania 
najdłuższą i najtrudniejszą trasę. 
Rajd odbywał się w radziejowic-
kim kompleksie leśnym, gdzie 
powstało obozowisko harcerskie. 
Wszystkie konkurencje oraz sama 
baza nawiązują do angielskiego 

skautingu, który stawia na bliski 
kontakt z przyrodą, wychowanie 
w szacunku do natury, oraz umie-
jętności poradzenia sobie w trud-
nych warunkach, z dala od cywi-
lizacji. Trzydniowy rajd upamiętnia 
też zmarłego, charyzmatycznego 
phm. Roberta Komonia, który w la-
tach 80- tych reaktywował przed-
wojenną 77 Mazowiecką Drużynę 
Harcerską, organizatora rajdu. 
Rajd trwał trzy dni. W jego czasie 
odbył się też koncert w operze le-
śnej znakomitego żyrardowskiego 
duetu Andrzeja Koryckiego i Domi-
niki Żukowskiej. 

aw/jn

Specjaliści ds. uzależnień alarmują przed wakacjami
Rodzice, opiekunowie, pedago-

dzy i pracownicy socjalni ośrod-
ków pomocy społecznej alarmu-
ją- wakacje to czas, kiedy młodzi 
ludzie sięgają po używki. Środki 
psychoaktywne są najbardziej 
i najszybciej wyniszczającymi 
substancjami młode organizmy, 
nierzadko doprowadzającymi do 
śmierci. Tymczasem młodzież 
ma łatwiejszy dostęp do narkoty-
ków i środków odurzających niż 
przypuszczają rodzice. Wszystko 
z powodu dostępności do Inter-
netu oraz stron udających sklepy 
z przedmiotami kolekcjonerskimi, 
gdzie sprzedaje się różnego ro-
dzaju substancje psychoaktywne, 
nie zawsze znajdujące się na liście 
środków zabronionych, ze wzglę-
du na nieustannie zmieniający się 
skład. Problem jest bardzo poważ-
ny. Według statystyk Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w 2015 roku 
najwięcej zatruć (również dopala-
czami) na 100 tysięcy mieszkań-
ców w Polsce odnotowano w wo-
jewództwie łódzkim, na dalszym 
miejscu znalazło się województwo 

lubuskie i śląskie. Krzysztof Bal-
cerek Kierownik Ośrodka Krót-
kotrwałej Terapii i Rehabilitacji 
Uzależnień w Budach Zosinych  
zwraca uwagę na lawinowy 
wzrost zainteresowania w ostat-
nich latach terapią w ośrodku osób 
w wieku od 16 do 21 roku życia. 
Najczęściej do ośrodka trafiają 
osoby uzależnione krzyżowo od 
marihuany, mefedronu, dopalaczy 
i leków. Zdaniem psychoterapeuty 
to odpowiedź dzieci i młodzieży na 
rzeczywistość, zbyt dużą presję, 
rekompensata złych emocji, nie-
prawidłowych relacji rodzinnych. 
Uzależnienia zawsze są groźne, ro-
dzą skutki w obszarze społecznym, 
rodzinnym i zdrowotnym. Zdaniem 
Krzysztofa Balcerka, nierzadko 
uruchamiają i przyspieszają cho-
roby psychiczne lub je powodują. 
Nastolatki pod wpływem środków 
odurzających częściej popadają 
też w konflikt z prawem, a to może 
rodzić poważne konsekwencje. 
Ustawa traktuje odurzanie się jako 
przejaw demoralizacji. Za każdym 
razem kiedy sprawa trafia na poli-

cję, materiały dotyczące nieletnie-
go pod wpływem środków odu-
rzających, kierowane są do sądu 
rodzinnego, który może zastoso-
wać środki wychowawcze lub po-
prawcze. Sprawa staje się jeszcze 
trudniejsza, kiedy nieletni rozpro-
wadza posiada środki odurzające, 
udziela ich lub je wytwarza. Wów-
czas dopuszcza się przestępstwa, 
jest odnotowywany w krajowym 
systemie informacji policji. Jeśli 
skończył 17 lat grozi mu kara od 
grzywny, lub kara pozbawienia 
wolności nawet do lat 10. Uzależ-
nienie można poznać, kiedy poja-
wiają się wyrzuty sumienia, kiedy 
nie dokonuje się czynności do 
której przywykliśmy, kiedy z tego 
powodu spada nastrój, pojawiają 
się stany lękowe lub niepokój- wy-
jaśnia dr Aleksandra Staniewicz 
z Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Skierniewicach. Trud-
no je dostrzec, bo współczesny 
świat sprzyja tzw. efektywności: 
pracoholizmowi, uzależnieniu od 
adrenaliny, dodatkowych zajęć, 
generalnie byciu na maxa. Aby 

temu zapobiegać warto rozmawiać 
z dziećmi, uczyć je rozsądnego 
gospodarowania czasem, urozma-
icania spędzania wolnego czasu 
oraz budowania więzi rodzinnych, 
których brak leży u podstaw więk-
szości problemów z dzieckiem. Ze 
statystyk wynika, że średnia wieku 
eksperymentujących z używkami 
obniża się. Pierwszy kontakt z al-
koholem ma za sobą blisko poło-
wa polskich 11- latków, cztery lata 
później inicjację ma za sobą ponad 
90 procent młodzieży. Po narko-
tyki i inne środki psychoaktywne 
polska młodzież zaczyna sięgać 
około 15 roku życia. - Każde spo-
życie środka psychoaktywnego 
jest bardzo negatywne dla układu 
nerwowego, który rozwija się do 
około 21- 25 roku życia. Szczegól-
nie zaburza rozwój mózgu i połą-
czenia nerwowe odpowiedzialne 
m. in. za organizację działania czy 
planowanie- wyjaśnia psychote-
rapeutka Małgorzata Węgrowska 
z Żyrardowa.  aw/jn



www.radziejowice.pl12

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 telefo-
nicznym  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.  46-857-71-17, 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

Informator adresowo-telefoniczny

Bieg Chełmońskiego w Radziejowicach


