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Etap powiatowy 40 edycji Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym odbył 
się na hali sportowej radziejowic-
kiego Gimnazjum. To nie tylko ry-
walizacja ale przede wszystkim 
nauka bezpieczeństwa w praktyce 

oraz teorii, sprawdzenie umiejęt-
ności udzielania pierwszej pomocy 
i spotkanie młodych ludzi połą-
czone z przyznaniem nagród. Tur-
niej odbył się 12 maja. W ramach 
konkursu na młodych ludzi czekał 
tor przeszkód który pokonywali 

rowerem, zmierzyli się także z py-
taniami teoretycznymi. Koordyna-
torem całego przedsięwzięcia był 
Wydział Komunikacji, Transportu 
i Dróg Starostwa Powiatowego w 
Żyrardowie. Zawodników wspie-
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rali też samorządowcy wśród nich 
Wójt Urszula Ciężka, Sekretarz 
Wioletta Micewicz, Starosta Woj-
ciech Szustakiewicz, szef Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiato-
wego Paweł Myszkowski, Dyrektor 
Gimnazjum Krystyna Szymańska, 
Dyrektor Oświaty Beata Kalina 
i inni. Nie zabrakło też przedstawi-
cieli Policji Powiatowej w Żyrardo-
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wie i Straży. Przed rozpoczęciem 
zawodów Wójt Radziejowic Urszula 
Ciężka z życzeniami dobrej rywali-
zacji wręczyła zawodnikom pakiety 

startowe ufundowane przez Gminę 
Radziejowice oraz firmę Helukabel 
Polska Sp. z o.o., składające się z: 
napoju, batonika, rogalika, książ-
ki pt. „Eko-bajka”, mapy Gminy 
Radziejowice, długopisu, apteczki 
rowerowej oraz breloczka z grupą 
krwi. Wyniki i więcej informacji 
o konkursie na stronie numer 6. 

Oprac. jn
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Powiatowy Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym 
w Radziejowicach

3 maja - Święto Wolności i Radości
Msza Święta, akademie w wy-

konaniu uczniów Szkół Podstawo-
wych z Korytowa i Radziejowic, 
konkursy, loterie z Biblioteką Pu-
bliczną, zajęcia plastyczne o te-
matyce patriotycznej z GCK Po-
wozownia to wszystko czekało na 
uczestników uroczystości rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Podczas Mszy Świętej uczniowie 4 
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klasy radziejowickiej podstawówki 
przypomnieli podczas obrad zain-
scenizowanego sejmiku czym jest 
Konstytucja, jak ważny i pionierski 
jest to dokument regulujący nasze 
prawa i obowiązki. - Naród, który 
nie zna swojej przeszłości umiera 
i nie buduje przyszłości, najważ-
niejsze słowa na dziś to: Bóg, 
Honor i Ojczyzna- mówiły dzieci. 
Dzieci przypomniały także, że Kon-
stytucja to najważniejszy dokument 

w Państwie. Konstytucja 3 Maja 
była ratunkiem dla kraju, to pierw-
sza uchwalona w Europie a druga 
na świecie. Konstytucja miała zre-
formować będący w kryzysie kraj, 
unowocześnić go, sprawić by Pań-
stwo stało się silne i nowoczesne. 
Dziś każdą rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja nazywamy 
Świętem Wolności i Radości. Dzie-
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ci zadały sobie pytanie: Czym jest 
wolność? Później już Wójt Urszula 
Ciężka podziękowała młodym ar-
tystom za piękny występ i zaapelo-
wała o to byśmy zawsze szanowali 
kraj, wartości, symbole narodowe 
i wolność, o którą trzeba dbać bo 
nic nie jest nam dane raz na za-
wsze- mówiła Pani Wójt. Pani Wójt 
złożyła jednocześnie życzenia stra-
żakom, którzy każdego roku 4 maja 

obchodzą swoje święto. - Dziękuję 
Wam za to, że zawsze można na 
Was liczyć, bez Was żadna uroczy-
stość by się nie odbyła. Zawsze je-
steście gotowi do pomocy ludziom. 
Życzę Wam samych pomyślnych 
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dni, tyle samo powrotów ile wy-
jazdów, dużo zdrowia- podkreśliła 
Urszula Ciężka. Po Mszy Świętej 
j p

przed Kościołem wystąpiła mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej w Ko-
rytowie. Później już na dalszą część 
uroczystości zaprosiła Biblioteka 
i GCK Powozownia. Były loterie 
z nagrodami, konkurs wiedzy, przy-
gotowane zostały ciekawe pozycje 
książkowe, fanty: koszulki, puzzle, 
poduszeczki, breloczki, można było 
też wziąć udział w zajęciach pla-
stycznych.

Justyna Napierała

Dzień Dziecka z GCK Powo-
zownia

GCK Kultury Powozownia
zaprasza wszystkie dzieci na 
wspólne świętowanie- Dnia 
Dziecka. Uroczystość odbę-
dzie się 4 czerwca, początek 
godzina 13.00. W programie
wiele atrakcji, wśród nich: 
pokaz karate, tańca, warsz-
taty plastyczne, ceramiczne. 
Impreza potrwa do godziny 
17. Więcej na plakacie na stro-
nie numer 7. Fot. archiwum 
J&A Media

Realizacja reformy oświaty 
w naszej Gminie

Zgodnie z obowiązującą 
reformą oświaty, czekają nas
zmiany w funkcjonowaniu 
szkół. W Naszej Gminie pozo-
staną trzy szkoły podstawowe
w: Korytowie A, Radziejowi-
cach i Kuklówce Radziejo-
wickiej. Nowości czekają na 
uczniów podstawówki z Ra-
dziejowic, będą się oni uczyć 
w dwóch budynkach, obec-
nej Szkoły Podstawowej oraz 
obecnego Gimnazjum. W tym 
pierwszym zaplanowano na-
ukę do 4 klasy, w budynku 
Gimnazjum uczyć się będą 
starsze dzieci od klasy 5-tej. 
Szkoły zgodnie z reformą będą 
ośmioklasowe. Nikt z nauczy-
cieli pracujących w placów-
kach oświatowych na terenie 
naszej Gminy w związku z re-
formą nie straci pracy. Więcej
na stronie numer 2.
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu ga-
zety ,,Nasza gmina Radziejowice”. Za nami
kolejny miesiąc i wiele ciekawych wydarzeń.
Bardzo ważne w naszej Gminie jest pielęgno-
wanie wartości patriotycznych, dlatego też 
w rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
spotkaliśmy się na uroczystej Mszy Świętej 
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w intencji Ojczyzny podczas której oraz po niej
mogliśmy wysłuchać okolicznościowych wy-
stąpień naszych najmłodszych. Na dziedzińcu 
Kościoła czekały już stoiska GCK Powozow-

nia i Biblioteki a tam ciekawe konkursy, zaję-
cia plastyczne, loterie. Wszystko to związane
z tematyką rocznicy Uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Podczas Mszy Świętej złożyłam także
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najlepsze życzenia strażakom i strażaczkom,
którzy 4 maja obchodzą swoje święto. Drodzy
Druhny i Druhowie dziękuję Wam za Wasze
poświęcenie i życzę zdrowia oraz tyle samo 
powrotów co wyjazdów. W niedawnym cza-
sie nasza Gmina była miejscem gdzie rozegrał 
się Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Konkur-
su o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
To bardzo ciekawa inicjatywa, młodzi ludzie
uczą się tego jak swobodnie i bezpiecznie po-
ruszać się po drodze ale też rozwiązują test
teoretyczny oraz przyswajają wiedzę z zakresu
udzielania pierwszej pomocy. To było bardzo
ciekawe wydarzenie. Gratuluję wszystkim 
uczestnikom. Jestem bardzo dumna z na-
szych młodych sportowców z Gimnazjum, oni
przywożą coraz to nowe nagrody ,zdobywają
je podczas różnych rozgrywek sportowych. 

Tym razem okazali się najlepsi o czym prze-
czytanie w gazecie. Szanowni Państwo przed 
nami reforma oświaty. U nas wszystko jest 
już przygotowane. Będą funkcjonować trzy 
szkoły podstawowe, tak jak do tej pory, jednak 
w Radziejowicach będą dwa budynki, w któ-
rym teraz mieści się Szkoła Podstawowa i ten 
w którym funkcjonuje teraz Gimnazjum. Żaden 
y ę

nauczyciel pracujący w naszych gminnych 
szkołach nie straci pracy wskutek reformy. 
Już teraz zapraszam Państwa szczególnie naj-
młodszych naszych mieszkańców na obchody 
Dnia Dziecka. Czekamy na Was z ciekawymi 
propozycjami. W tym wydaniu też o zbliżają-
cym się wielkimi krokami Festiwalu im. Jerze-
go Waldorffa w Pałacu w Radziejowicach oraz 
o Karcie Rodzina 3 plus, Radni przedłużyli ten 
projekt o kolejne trzy lata. 

Serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice
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Realizacja reformy oświaty w naszej Gminie

Na obywatel.gov.pl sprawdzisz swoje punkty karne

Wiosenne porządki w Zboiskach

Zgodnie z obowiązującą refor-
mą oświaty, czekają nas zmiany 
w funkcjonowaniu szkół. W Naszej 
Gminie pozostaną trzy szkoły pod-
stawowe w: Korytowie A, Radzie-
jowicach i Kuklówce Radziejowic-
kiej. Nowości czekają na uczniów 
podstawówki z Radziejowic, będą 
się oni uczyć w dwóch budyn-
kach, obecnej Szkoły Podstawowej 
oraz obecnego Gimnazjum. W tym 
pierwszym zaplanowano naukę do 

4 klasy, w budynku Gimnazjum 
uczyć się będą starsze dzieci od 
klasy 5-tej. Szkoły zgodnie z refor-
mą będą ośmioklasowe. Nikt z na-
uczycieli pracujących w placów-
kach oświatowych na terenie naszej 
Gminy w związku z reformą nie 
straci pracy. Szkołą Podstawową 
w Kuklówce Radziejowickiej tak jak 
do tej pory kierować będzie Dyrek-
tor Irena Skowrońska, Szkołą Pod-
stawową w Korytowie A- Dyrektor 

Małgorzata Kłopotowska a Szkołą 
Podstawową w Radziejowicach- 
Irena Sosnowska, zastępcą Dyrek-
tora radziejowickiej podstawówki 
będzie Krystyna Szymańska obec-
na Dyrektor Gimnazjum. Szkoły są 
coraz nowocześniejsze, korzystają 
z różnych projektów a w ich ra-
mach sukcesywnie pojawiają się 
w nich nowe pomoce naukowe dla 
uczniów. jn

Każdy, kto ma wątpliwości ile już 
i czy zgromadził punkty karne może 
się o tym przekonać- na stronie 
internetowej pod adresem www.
obywatel.gov.pl. Po wejściu na por-
tal wybieramy zakładkę: Sprawdź 
Punkty Karne, klikamy i sprawdzamy 

na przykład przez Profil Zaufany. Jeśli 
takiego nie mamy należy je utworzyć. 
Za pomocą nazwy użytkownika i ha-
sła możemy to zrobić poprzez różne 
źródła między innymi za pomocą in-
ternetowej bankowości, czyli nasze-
go internetowego konta w banku albo 

certyfikatu kwalifikowanego. Po wy-
pełnieniu naszych danych możemy 
odczytać nasz aktualny stan punktów 
karnych. Ilość zgromadzonych punk-
tów karnych możemy sprawdzić też 
na komisariacie policji.

Oprac. jn

Mieszkańcy Zboisk odpowie-
dzieli na zaproszenie Sołtys i Rady 
Sołeckiej i 13 maja postanowili 
rozpocząć wiosenne porządko-

wanie terenu gminnego w swoim
Sołectwie. O godzinie 11 rozpo-
częło się wielkie sprzątanie. Każdy,
kto wziął w nim udział przyniósł ze
sobą potrzebny do porządkowania

sprzęt. Przydały się zatem: szpa-
dle, wiertarki, taczki, czy szczotki. 
Później już odbyło się wspólne 
ognisko. Pogoda dopisała, humory 
też. Mieszkańcy Sołectwa są bar-

dzo zaangażowani i zintegrowani 
co udowodnili już nieraz. Sami 
z pomocą dostępnych dotacji i do-
finansowania zbudowali na terenie 
gminnym świetlicę wiejską, gdzie 
dziś odbywają się różnego rodza-
ju imprezy i wydarzenia, konkursy 
i turnieje sportowe- mówi Grażyna 
Jabłońska. jn
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Karta Dużej Rodziny 3 plus na kolejne 3 lata przyjęta

Rywalizowali w konkursie Piosenki Patriotycznej

Radni Rady Gminy Radziejowice 
przyjęli na kolejne trzy lata program 
Karta Dużej Rodziny Gminy Radzie-
jowice skierowany do członków 
rodzin wielodzietnych, zamiesz-
kujących pod wspólnym adresem 
w Gminie Radziejowice. Przez 
rodzinę wielodzietną rozumie się 
rodzinę zamieszkującą na terenie 
Gminy Radziejowice (także rodzinę 
zastępczą, składającą się z rodzi-
ców (jednego rodzica) mających 
na utrzymaniu troje i więcej dzieci 
w wieku do 18 roku życia lub do 
ukończenia 25 roku życia, w przy-
padku gdy dziecko uczy się lub 
studiuje lub bez ograniczenia wieku 
w przypadku dzieci posiadających 
orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności bądź całkowitej 
niezdolności do pracy i samodziel-
nej egzystencji. Program ma na 
celu: promowanie modelu rodziny 

wielodzietnej, umacnianie rodziny 
oraz wspieranie realizacji funkcji 
rodziny wielodzietnej, kształtowanie 
pozytywnego wizerunku rodziny 
wielodzietnej, zwiększenie szans 
rozwojowych dzieci i młodzieży 
z rodzin wielodzietnych, wzmacnia-
nie kondycji rodzin wielodzietnych 
poprzez rozszerzenie katalogu ulg, 
zwiększenie pomocy rodzinom wie-
lodzietnym. Realizacja powyższych 
celów nastąpi poprzez zapewnienie 
członkom rodziny wielodzietnej ulgi 
polegającej na możliwości skorzy-
stania z :

50 procentowej zniżki od obo-
wiązującej ceny na dostęp do za-
jęć w Gminnym Centrum Kultury 
Powozownia w Radziejowicach, 
50 procentowej zniżki od obowią-
zującej ceny na dostęp do zajęć 
sportowych w halach sportowych 
w Radziejowicach i Korytowie A, 

50 procentowej zniżki od obowią-
zującej ceny opłat za zajęcia dla 
dzieci i młodzieży organizowanych 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Radziejowicach, umożliwienie 
rodzinom wielodzietnym uzyskania 
20 procentowej zniżki w opłacie za 
gospodarowanie stałymi odpadami 
komunalnymi na nieruchomości, 
na których zamieszkują, umożli-
wienie rodzinom wielodzietnym do-
stępu do instytucji zapewniających 
aktywny wypoczynek oferowany 
przez sąsiednie gminy w przypadku 
braku zasobów własnych (basen, 
lodowisko, sauna, itp.)- 50 pro-
centowej zniżki oraz dobra kultury 
(kino)-20 procentowej. Zgodnie 
z zawartymi umowami w danym 
roku kalendarzowym, zgodnie z re-
gulaminem. Karta Dużej Rodziny 
zawiera informacje podstawowe 
jak imię i nazwisko na które zosta-

ła wydana, datę ważności, numer 
Karty. Korzystanie z Karty moż-
liwe jest wyłącznie z dowodem
osobistym lub innym dokumen-
tem ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość. Dzieci nieposiadające
własnego dokumentu będą mogły
korzystać z ulg na podstawie wła-
snej Karty oraz w obecności ro-
dzica lub opiekuna posiadającego
własną Kartę. Karta Dużej Rodziny
jest wydawana na wniosek rodzica
lub opiekuna. Wniosek składany
jest w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Radziejowicach.
Karta jest wydawana po pozytyw-
nej weryfikacji złożonego wnio-
sku. Środki finansowe do realizacji
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programu pokrywane są z budżetu
Gminy Radziejowice.

Oprac. jn

16 maja w Szkole Podstawo-
wej im. J . Chełmońskiego w Ku-
klówce Radziejowickiej odbył się 
I Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Patriotycznej. O miłości do ojczy-
zny, o walce, o wolności i bohater-
stwie polskiego żołnierza śpiewali 
uczniowie szkół: Szkoła Podstawo-
wa w Kuklówce, Szkoła Podstawo-

wa w Radziejowicach oraz Szkoła 
Podstawowa w Korytowie. Celem 
konkursu było rozwijanie zaintere-
sowań młodego pokolenia Polaków 
pieśnią patriotyczną i żołnierską, 
poszerzenie edukacji patriotycznej 
o prezentację działań o charakterze 
artystycznym oraz upowszechnia-
nie historii naszego kraju poprzez 
piosenkę. Do udziału w konkurso-
wych zmaganiach przystąpiło 20 
wykonawców w trzech kategoriach 
wiekowych. Powołana komisja 
miała bardzo trudny wybór, jednak 
zgodnie i jednogłośnie wyłoniła lau-
reatów konkursu.

Kategoria I – klasy „0”
I miejsce Dawid Michałowski 

z utworem „I Kadrowa”
II miejsce Mateusz Kuziemski - 

„Pałacyk Michla”
III miejsce Marcelina Tereszczuk 

– „ Tu wszędzie jest moja ojczyzna”
Kategoria II – klasy I-III

I miejsce Iga Kruszelnicka 
z utworem „Biały Krzyż”

II miejsce Jakub Matukin – 
„Przybyli Ułani”

III miejsce egzekwio Tymoteusz 
Gocan – „Ułani”

Jakub Budzisz – „ Mazurek 3 – 
go Maja”

Kategoria III – klasy IV-VI
I miejsce Jessika Bakalarska 

z utworem „ Powrócisz tu”
II miejsce równolegle Zuzanna 

Ambroziak – „Tu wszędzie jest moja 
ojczyzna”

Barbara Kowalska - „Pałacyk 
Michla”

III miejsce Maja Stefanowska – 
„Warszawskie dzieci”

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
a laureaci nagrody. -Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za przyjęcie naszego zapro-
szenia i udział w festiwalu. Zapra-

szamy za rok i gratulujemy- mówi
M. Bukat autorka przedsięwzięcia.
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Konkurs jak utrzymać sprawność fizyczną i zdrowie w Korytowie 
po angielsku

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej w SP 
w Radziejowicach

Dorota Mularczyk w Szkole Podstawowej w Radziejowicach

Szkoła Podstawowa w Koryto-
wie A uczy dzieci różnych umiejęt-
ności, niedawno najmłodsi wzięli 
udział w Masterchefie Juniorze, 
tym razem w ramach projektu Mał-
gorzaty Szczepanik nauczycielki 
języka angielskiego zmierzyli się 
w konkursie ,,How to keep fit, six 

pieces of advice”- czyli sześć rad 
jak utrzymać sprawność fizyczną 
i zdrowie. Do konkursu przystąpili 
uczniowie klas V-VI ze Szkoły Pod-
stawowej w Kuklówce (10 prac) 
i Szkoły Podstawowej w Korytowie 
A (6 prac). Jury oceniło prace pod 
względem poprawności językowej, 

zgodności z regulaminem i estetyki 
pracy. Komisja konkursowa podsu-
mowała punktację i przyznała:
I miejsce
Bartosz Wiciński SP Kuklówka
Natalia Melon SP Korytów
Paulina Kowalska SP Korytów
II miejsce

Klaudia Rudek SP Kuklówka
III miejsce
Oliwia Bujnicka SP Kuklówka
Julia Pirowska SP Korytów
SP w Korytowie A

22 maja utalentowani muzycz-
nie uczniowie z klas I – III ze szkół 
Gminy Radziejowice wzięli udział 

w Międzyszkolnym Konkursie Pio-
senki Dziecięcej organizowanym 
corocznie przez Elżbietę Paluch- 
nauczycielkę Szkoły Podstawowej 
w Radziejowicach. W przesłucha-
niach wzięło udział 11 uczniów. 
Najlepsi, zdaniem jury w składzie: 
Irena Sosnowska, Barbara Ciastek, 
Krystyna Majksner- Krzywicka, 
okazali się:
I miejsce – Maja Sroka (SP Ra-

dziejowice)
II miejsce – Szymon Gaik (SP Ku-

klówka)
III miejsce – Gabriela Mróz (SP 

Korytów)
IV miejsce (nagroda publiczności) 
– Natalia Glizia (SP Radziejowice)

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu i ich opiekunom 
i dziękujemy Radzie Rodziców za 
ufundowanie nagród- mówi Dy-
rektor SP w Radziejowicach Irena 
Sosnowska. Fot. SP w Radziejo-
wicach

Dorota Mularczyk - autorka fan-
tastyczno-przygodowych książek 
dla dzieci i młodzieży wśród nich 
,, Jagódkowego Pogotowia Ratun-
kowego” i ,,Magicznego świata tuż 
za płotem” spotkała się z czytelni-
kami w Szkole Podstawowej w Ra-
dziejowicach. Wizyta autorki była 
możliwa dzięki współpracy z GCK 
Powozownia. Dorota Mularczyk 
opowiadała o swoich książkach, 
o radości płynącej z tworzenia dla 
dzieci, które pozostają w interak-
cji z pisarką poprzez prowadzoną 
przez nią stronę internetową. Autor-
ka dyskutowała z uczniami klas I-IV. 

Zajęcia połączone były z zabawą. 
Dzieci poznawały ciekawy zawód 
literata, na koniec obejrzały ,,Opo-

wieści ze świata pszczół”. Spotka-
nie miało miejsce 12 maja.

Fot. SP w Radziejowicach
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Szczypiornistki z Radziejowic Najlepsze na Mazowszu!!!

Gimnazjaliści z Radziejowic w Miejscu Pamięci i Przestrogi Ravensbruck

Piłkarki ręczne z Gimnazjum im. 
E. hr. Krasińskiego w Radziejowi-
cach po wygraniu eliminacji po-
wiatowych i półfinałów wojewódz-
kich awansowały do najlepszej 
ósemki na Mazowszu. W dniach 
12-14.05.2017r odbyły się XIX 
Mazowieckie Igrzyska Młodzie-

ży Szkolnej. Zawody odbyły się 
w Sochocinie, który przez trzy dni 
gościł osiem najlepszych zespołów 
w piłce ręcznej dziewcząt z całego 
Mazowsza. Nasze zawodniczki po 
bardzo dobrej i emocjonującej grze 
zajęły pierwsze miejsce w turnieju. 
Jest to ogromny sukces i histo-

ryczne osiągnięcie dla naszej szko-
ły. Po wygranych igrzyskach nasze 
szczypiornistki będą reprezentowa-
ły nie tylko Gminę Radziejowice, 
ale i województwo mazowieckie 
na turnieju ogólnopolskim, podczas 
którego zmierzy się 16 najlepszych 
zwycięskich zespołów z każdego 
województwa. Turniej odbędzie się 
w Elblągu w czerwcu br. Bardzo 
chcemy podziękować za wsparcie 
pani Krystynie Szymańskiej, Dyrek-
tor Gimnazjum w Radziejowicach, 
a także Pani Urszuli Ciężkiej, Wójt 
Gminy Radziejowice, która znajduje 
środki finansowe, aby sport mógł 
się rozwijać i nasi sportowcy mogli 
osiągać tak dobre i spektakularne 
wyniki.

Nasz zespół wystąpił na igrzy-
skach w składzie:
1. Adamska Ewa

2. Bzdęga Maria
3. Kociszewska Gabriela
4. Lesiak Wiktoria
5. Łuczak Wiktoria
6. Piotrowska Weronika
7. Rudnik Monika
8. Soból Karolina
9. Sroka Karolina
10. Wójtowicz Agata
11. Zaprzałek Urszula

Klasyfikacja końcowa igrzysk:
1. Radziejowice
2. Radzymin
3. Płock
4. Radom
5. Małkinia Górna
6. Warszawa
7. Sochocin
8. Mińsk Mazowiecki

Autor. Paweł Zieliński

Grupa gimnazjalistów z Radzie-
jowic w maju odwiedziła Miejsce
Pamięci i Przestrogi Ravensbruck.

Młodzi ludzie pojechali do dawnego 
obozu dla kobiet, położonego około 
80 kilometrów od Berlina. Gimna-

zjaliści oprócz spaceru po mia-
steczku odwiedzili Berlin. Oglądali 
Checkpoint Charlie- dawne przej-
ście graniczne dla cudzoziemców 
i dyplomatów i pozostałą część 
muru: Reichstag i Bramę Bran-
denburską. Byli w muzeum- Topo-
grafia Terroru, które zlokalizowane 
jest w miejscu budynków, które 
w czasie nazistowskich Niemiec od 
1933 do 1945 roku były siedziba-
mi głównymi gestapo i SS. Grupa 
zwiedzała teren obozu między inny-
mi gmach byłej komendatury, dom 
komendanta oraz inne pozostałości 
obozu. Wyjazd młodzieży był jed-
nym z elementów ogólnopolskie-

go projektu IPN ,,Kobiety, które 
przeszły piekło obozów i łagrów” 
i był sponsorowany przez organi-
zacje pozarządowe. -To już piąty 
rok realizacji przez młodzież tego 
programu- mówi Jolanta Brycka 
z Gimnazjum.

Jn fot. Gimnazjum w Radziejo-
wicach

Pałac w Radziejowicach zaprosił na Noc Muzeów

Po raz drugi już Pałac w Radzie-
jowicach zaprosił na Noc Muzeów. 
Publiczność po zmroku miała moż-
liwość wzięcia udziału w specjal-
nym programie, który o godzinie 
19-tej rozpoczął koncert uczniów 
Janusza Olejniczaka, później już 
wszyscy przeszli podziwiać obrazy 

Józefa Chełmońskiego. Przy okazji 
wysłuchali ciekawych opowieści 
o historii przepięknych Radziejo-
wic. Goście przeszli alejkami parku 
gdzie także można podziwiać zna-
komite dzieła w plenerze. Doktor 
Zenon Butkiewicz zastępca Dyrek-
tora Domu Pracy Twórczej w Ra-

dziejowicach opowiadał o wybit-
nym obrazie Józefa Chełmońskiego 
,,Noc Księżycowa” od którego 
zaczął się wielki paryski sukces 
Józefa Chełmońskiego. Gospoda-
rzem wieczoru był Jerzy Kisielew-

ski. Radziejowicki Pałac w ramach
tegorocznej edycji Nocy Muzeów
odwiedziło kilkaset osób.

Oprac. Jn, fot. Robert Lewan-
dowski i Łukasz Janecki /Pałac

w Radziejowicach/



www.radziejowice.pl6

 Konkurs o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
Ciąg dalszy ze strony numer 1

Wygrana dla Nieprzygotowanych

Po rywalizacjach na torze ale też 
teście teoretycznym i sprawdzeniu 
umiejętności z udzielania pierwszej 

pomocy Wójt Radziejowic i Staro-
sta Żyrardowski wręczyli puchary, 
p y j j

dyplomy drużynom, a najlepszym 
znawcom przepisów ruchu drogo-
wego – nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez firmę Bottari Polska 
Sp. z o.o. oraz Helukabel Polska Sp. 
z o.o. Oto wyniki turnieju:

Szkoły Podstawowe:
I miejsce: SP Nr 7 Żyrardów

y

II miejsce: SP Franciszków

III miejsce: SP Puszcza Mariańska
Najlepsi zawodnicy - Szkoła 
Podstawowa:
I miejsce - Kacper Misiak 
(SP Nr 7 Żyrardów)

j p

II miejsce - Adrianna Kostrzewa 
(SP Nr 7 Żyrardów)

j

III miejsce - Julia Misiak 
(SP Nr 7 Żyrardów)

j

Gimnazjum:
I miejsce: ZSP Nr 3 w Żyrardowie

j

II miejsce: Gimnazjum w Wiskit-

kach
III miejsce: Gimnazjum w Radzie-
jowicach
Najlepsi zawodnicy - Gimnazjum:
I miejsce - Martyna Gemziak 
(ZSP Nr 3 w Żyrardowie)

j y

II miejsce - Lidia Antolak 
(ZSP Nr 3 w Żyrardowie)

j

III miejsce - Konrad Narożny (Gim-
nazjum w Mszczonowie)

Oprac. jn

Reprezentacja Gimnazjum z Ra-
dziejowic - grupa muzyczna Nie-
przygotowani wywalczyła i wzięła
udział w kolejnym etapie tym razem
powiatowym, Konkursu Piosenki
o Zdrowiu pod hasłem Świato-
p y

wy Dzień Zdrowia 2017-Depresja
-porozmawiajmy o niej. Zespół
muzyczny w składzie: Domini-
ka Dziekańska, Inga Popławska,
Laura Hys, Wiktor Rysznuk, Jan
Sadowski zajął pierwsze miejsce
w konkursie powiatowym i został

zakwalifikowany do etapu wo-
jewódzkiego jaki odbędzie się 9 
czerwca w Siedlcach. Opiekunem 
grupy jest Jolanta Brycka. Ze-
spół wykonał utwór do słów Ingi 
Popławskiej, muzykę stanowiła 
mieszanka utworów różnych auto-
rów między innymi: Roberta Gaw-
lińskiego i Lecha Janerki. Zespół 
zyskał uznanie publiczności i jury 
któremu przewodniczył Dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epide-
miologicznej w Żyrardowie Andrzej 

j j pj

Liszewski. -Celem festiwalu było 
zainteresowanie dzieci, młodzieży 
i ich opiekunów tematyką zdrowia, 
zainspirowanie uczestników do po-
szukiwania treści prozdrowotnych 
i nowych form wyrazu, aktywizacja 
środowisk szkolnych w zakresie 

działań prozdrowotnych. Połącze-
nie atmosfery zabawy z uczestnic-
twem w rozpowszechnianiu i popu-
laryzowaniu treści prozdrowotnych 
zarówno wśród dzieci i młodzieży, 
jaki i w całym środowisku lokal-
nym. Głównym założeniem festi-
walu było motywowanie dzieci 
i młodzieży do szeroko pojętego 
pozytywnego myślenia o zdrowiu, 
propagowanie zasad i idei dotyczą-
cych szeroko rozumianego zdro-
wia, a w szczególności zdrowego 

stylu życia, zdrowego odżywiania, 
profilaktyki chorób, profilaktyki an-
tytytoniowej oraz profilaktyki innych 
nałogów, jak również higieny osobi-
stej, higieny jamy ustnej, bezpiecz-
nego wypoczynku, bezpieczeństwa 
na drodze oraz ochrony środowiska 
i ekologii- mówi Dyrektor Sanepidu 
w Żyrardowie Andrzej Liszewski 

g y p

i jednocześnie przewodniczący jury 
konkursu. 

Oprac. Jn, fot. Sanepid w Ży-
rardowie
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Nowy Komisariat Policji dla dwóch Gmin

XXXII Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej 
w Kuklówce Radziejowickiej

Nowy Komisariat Policji powsta-
je przy krajowej ósemce u styku 
granic gmin Mszczonów i Radziejo-
wice. Oficjalne wmurowanie kamie-
nia węgielnego odbyło się 3 maja, 
podczas drugiej części spotkania 
patriotycznego. To wielki dzień, bo 
od lat policjanci ledwo mieszczą 
się w budynku nieopodal dużego 
Kościoła przy ulicy Kościuszki. Dla 
policjantów, mieszkańców którzy 
liczą na otwarte drzwi nowej sie-

dziby to duża radość. -Cieszę się 
,że będziemy pracowali w bardzo 
dobrych warunkach- mówi Krzysz-
tof Puszcz Komendant Komisariatu 
Policji we Mszczonowie. Starania 
o nowy Komisariat Policji trwały 
dwie dekady, w realizacji przedsię-
wzięcia bardzo pomógł samorząd 
Mszczonowa, który ofiarował dział-
kę pod ten cel. Budowa nowego 
obiektu ma się zakończyć w tym 
roku. jn

W Kuklówce Łagiernicy spotkają 
się by obchodzić XXXII Międzynaro-
dowy Zjazd Łagierników Żołnierzy 

ę y ę y

Armii Krajowej. Uroczystość zapla-
nowana jest na kilka dni. W naszej 
Gminie wydarzenie rozpocznie się 8 
czerwca. Tego dnia goście udadzą 
się na koncert do Muzeum Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich, 
o godzinie 20-tej rozpocznie się II 
wspólne wieczorne dla uczestni-
ków zjazdu i młodzieży Ognisko Pa-
mięci Żołnierzy Niezłomnych z cy-

j y g

klu ,,Zapalmy Ogniska Przeszłości”. 
Kolejnego dnia zjazdu- 9 czerwca 
o godzinie 10-tej zaplanowana jest 

uroczysta Msza Święta w Kuklów-
ce w intencji poległych, pomordo-
wanych, zmarłych i żyjących Ła-
gierników- żołnierzy AK i ich rodzin. 
W samo południe oficjalne, uroczy-
ste rozpoczęcie XXXII Międzynaro-
dowego Zjazdu Łagierników Żoł-

p ę ę y

nierzy Armii Krajowej w Kuklówce 
Radziejowickiej (Ośrodek Kuklówka 
Conference). Podczas spotkania 
planowane są wystąpienia Artura 
Kondrata Prezesa Zarządu Stowa-
rzyszenia Łagierników Żołnierzy 

ą

AK oraz wręczenie nominacji oraz 
medali MON,UDSKIOR,SŁŻAK i od-

ę j

znaczeń i następnie przemówienie 

Ministra Jana Józefa Kasprzyka 
i innych zaproszonych gości w tym 
Wójt Urszuli Ciężkiej. W sobotę, 10 
czerwca zaplanowane jest zwie-
dzanie Pałacu w Radziejowicach 
i wystawy prac Józefa Chełmoń-
skiego oraz wizyta w Muzeum im. 
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów 
w Stawiskach, tam planowana 
jest prelekcja. W czwarty dzień 
Zjazdu jego uczestnicy wyruszą 
do Łowicza gdzie w Bazylice Kate-
dralnej odprawiona zostanie Msza 
Święta, modlitwa pod obrazem 

j p

łaskami słynącej NMP Łowickiej, 
planowane jest złożenie kwiatów 

przy tablicy por. Konstantego Sie-
dleckiego- Dowódcy Kedywu AK
w Łowiczu i przy pomniku ,,Synom
Ziemi Łowickiej” obok Bazyliki i za-
palnie zniczy przy Dębie Pamięci
i tablicy upamiętniającej, następnie
planowana jest wizyta w Skansenie
w Maurzycach a później zwiedzanie
Pałacu w Nieborowie oraz spacer 
uliczkami romantycznego parku
w Arkadii.

Oprac. Jn na postawie mate-
riałów

Biblioteka świętowała 97 urodziny 
patrona

18 maja minęła 97 rocznica 
urodzin Patrona Biblioteki w Ra-
dziejowicach Świętego Jana Pawła 
II. Z tej okazji placówka dla wszyst-
kich odwiedzających ją czytelni-
ków przygotowała ulubiony deser 
Papieża o którym mówił podczas 
pielgrzymki do kraju w 1999 roku 
w rodzinnych Wadowicach. Mowa 
oczywiście o kremówkach, które od 
tego czasu robią furorę. Oprócz po-
częstunku dzieci wykonywały pra-
ce plastyczne. Inni zaś wzięli udział 
w quizie składającym się z 51 py-
tań o życiu, pracy duszpasterskiej 
Papieża Polaka. -Z przyjemnością 
informujemy, że nagrodę w postaci 
wyjazdu na wycieczkę do Krakowa 
dla dwóch osób, którą organizuje-
my w wakacje (10-11 sierpnia b.r.) 
otrzymała Wiktoria Rypkowska (51 
pkt. ). Alicja Dylewska–Szymańska 
( II miejsce- 45 pkt.) i Małgorzata 
Panufnik (III miejsce -44 punk-
ty) otrzymały nagrody związane 
z Patronem- informuje Kierownik 
placówki Barbara Draniak. -Udzia-
łu w konkursie gratulujemy także 
pozostałym osobom oraz uczen-

nicom miejscowego gimnazjum. 
Wszyscy uczestnicy otrzymują pa-
miątkowe dyplomy. Na wycieczkę 
do Krakowa pojedzie także Szymon 
Pokropek ,ubiegłoroczny laureat 
Nagrody Publiczności w konkursie 
plastycznym o Naszym Patronie, 
uczeń Szkoły Podstawowej w Ra-
dziejowicach-dodaje Pani Kierow-
nik. 

Oprac. Jn, fot. BP w Radziejo-
wicach
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NFZ chce zmniejszyć pieniądze na opiekę stomatologiczną, samorząd 
Radziejowic protestuje

Narodowy Fundusz Zdrowia chce
zmniejszyć ilość środków na opie-
kę dentystyczną w naszej Gminie
w ramach funduszu. Proponowana
zmiana miałaby wynieść 15 procent
mniej niż teraz. –Nie godzimy się na

to i zaprotestowaliśmy w przesłanym 
piśmie- mówi Wójt Urszula Ciężka . 
-I tak opieka stomatologiczna jest 
niewystarczająca, w sytuacji zwięk-
szającej się systematycznie w naszej 
Gminie liczby mieszkańców ta pro-

pozycja jest nie do zaakceptowania- 
mówi Wójt Radziejowic. W uzasad-
nieniu odwołania Pani Wójt załączyła 
statystyki także te mówiące o tym, że 
w Gminie Radziejowice w ostatnim 
roku wydano najwięcej pozwoleń 

na budowę w całym powiecie żyrar-
dowskim. Gmina posiada też wiele 
osób oprócz zameldowanych na 
pobyt stały także na pobyt czasowy. 
Kontrakt z NFZ-tem podpisywany jest 
na 5 lat. jn

Rubinowy Książę dla dzieci z naszej Gminy
40 minutowy spektakl na jaki 

zaprosiło dzieci GCK Powozow-
nia okazał się dla nich niezwykłą 
przygodą wyobraźni. Publiczność 
zapełniła wszystkie miejsca a dzie-
ci chętnie włączyły się we wspólną 
zabawę. ,,Rubinowy Książę”- to 
adaptacja jednej z mniej znanych 
baśni Wschodu. Córka szacha - 

Fatima w niezwykły sposób zostaje 
żoną Rubinowego Księcia. Jednak 
przez swoje natarczywe wścibstwo 
traci ukochanego. Dzięki prawdzi-
wemu uczuciu odzyskuje męża. 
Musi jednak obiecać Królowi Wód 
- ojcu Księcia, że nigdy więcej nie 
będzie o nic niepotrzebnie wypy-
tywać. Spektakl przeplatany był 

orientalną muzyką, przybliżył egzo-
tykę wschodu. Barwne, piękne ko-
stiumy i scenografia w pełni oddały 
baśniową atmosferę. Wesoło prze-
stawione niektóre wątki spektaklu 
zapewniły dobrą zabawę. Baśń 

uczy, że nadmierna ciekawość,
brak poszanowania dla czyichś se-
kretów i wścibstwo, mogą czasem
zgubić.

Fot. GCK Powozownia

Dzień Ziemi w podstawówce

Sołectwo Tartak Brzózki zaprasza na piknik

Tegoroczny Dzień Ziemi w Szko-
le Podstawowej w Radziejowicach
był wyjątkowy. Społeczność szkoły
zgodnie z pomysłem Renaty Matu-
siak i Marioli Wencel sadziła rośliny
przy budynku podstawówki. Pomo-
gli rodzice, dzieci. Akcja ,,Roślinka
dla szkoły” była bardzo udana. Przy
szkole pojawiły się zatem nowe
okazy: rododendrony i azalie. Dzień
Ziemi obchodzimy 22 kwietnia,
to coroczne akcje, których celem
jest promowanie ekologii i dbałości
o środowisko naturalne. Organiza-
torzy tego święta chcą uświadomić
jak kruchy jest ekosystem planety.
Na obchody składa się zwykle wie-

le wydarzeń organizowanych przez 
różnorodne instytucje. 

Fot. SP w Radziejowicach

Serdecznie zapraszamy na piknik 
integracyjny mieszkańców Sołec-
twa Tartak Brzózki, który odbędzie 
się w sobotę, 10 czerwca na Placu 
Sołeckim. Planowany początek im-
prezy godzina 15- informuje Sołtys 

Marcin Mrówczyński. W ramach 
spotkania przewidziany turniej piłki 
siatkowej i badmintona – dla dzie-
ci i dorosłych, konkursy na naj-
lepszą nalewkę i najsmaczniejszy 
smalec. Organizatorzy zapewniają 

muzykę, ognisko i dobrą zabawę.
Zgłoszeń do poszczególnych kon-
kursów można dokonywać wpisu-
jąc się na listy w sklepach „MARS” 
i „U Siemiątka” do środy, 7 czerw-
ca. - Prosimy o przyniesienie we 

własnym zakresie jedzenia oraz 
napojów- dodaje Sołtys Marcin 
Mrówczyński.

Kadencyjność ale bez możliwości 
działania prawa wstecz, propozycje 

PIS-u
Kadencyjność ale bez działa-

nia prawa wstecz- tę informację 
w maju podał Prezes PiS-u Jaro-
sław Kaczyński. Partia rządząca 
od kilku miesięcy forsuje temat ka-
dencyjności w samorządach lokal-
nych. Zgodnie z nim funkcję: wójta, 
burmistrza czy prezydenta miasta 
można by było pełnić maksymalnie 
dwie kadencje. Politycy PiS-u jesz-
cze na początku tego roku mówili 
o wprowadzeniu ustawy z dzia-
łaniem prawa wstecz, odmienne 
zdanie w tej sprawie ma Prezydent 

Andrzej Duda. Prawo i Sprawiedli-
wość dziś zapowiada wprowadze-
nie kadencyjności ale bez działania
prawa wstecz. Według wielu sa-
morządowców w tym Wójt Gminy
Radziejowice i Burmistrza Mszczo-
nowa sam pomysł kadencyjności
jest zły, każdy wyborca w wyniku
głosowania ma możliwość wybra-
nia swojego kandydata na wójta,
burmistrza czy prezydenta miasta.
Jedna kadencja czy nawet dwie
to zbyt krótki czas by zrealizować
śmiałe wizje dla gmin. jn
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Nie ma dofinansowania na 
instalacje w ramach OZE

Rozpoczął się remont schodów 
w Przychodni Zdrowia

Szkoła Podstawowa w Korytowie 
A przed rozpoczęciem inwestycji

GOPS ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki na sesji

Gmina Radziejowice nie otrzy-
mała dofinansowania w ramach 
projektu na OZE. Gmina przeszła 
do drugiego etapu konkursu. Co 
ciekawe na złożonych 85 projek-
tów zaledwie 5 otrzymało dofinan-
sowanie. -Odwołaliśmy się od tej 

decyzji- mówi Wójt Urszula Ciężka.
-Jeśli teraz się nie uda przystąpimy
już indywidualnie jako Gmina do
kolejnego konkursu z dofinanso-
waniem na ten cel- mówiła pod-
czas sesji RG Pani Wójt. jn

W części Przychodni Zdrowia
przeznaczonej do opieki dla naj-
młodszych rozpoczął się remont
schodów wejściowych i tarasu.
Prace zakończą się 20 czerwca. Na
tym terenie Gmina wykonała także
odwodnienie z dopływem do pobli-
skiego kanału.  jn

Gmina Radziejowice posiada 
już projekt i pozwolenie na budo-
wę w ramach inwestycji w Szko-
le Podstawowej w Korytowie A. 
W czerwcu ma się odbyć przetarg 
na wykonawcę tego zadania. Jego 
realizacja najprawdopodobniej roz-

pocznie się w wakacje. W ramach
inwestycji planowana jest dobudo-
wa skrzydła szkoły na potrzeby od-
działów przedszkolnych. W sumie
pojawi się dodatkowo ponad 900
metrów2 powierzchni.

Oprac. jn

Radni Rady Gminy Radziejowice
przyjęli sprawozdanie z wykona-
nia rocznego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii za 2016 rok. Program
finansowany był z budżetu Gminy
ze środków pochodzących z wpłat
za wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. W 2016
roku planowana wysokość budżetu
na realizację programu profilaktyki
wynosiła 120 000 złotych. Kwota
uwzględniała podstawowe stawki
opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wpływy z zezwoleń jednorazo-
wych, i ulega zmianie w zależności
od poziomu sprzedaży i liczby ze-
zwoleń. W budżecie uwzględniono
95 000 złotych na działania i pro-
filaktykę alkoholową oraz 25 000
złotych na działania i profilaktykę
narkotykową. Wpływy z wydania
zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych w 2016 roku wyniosły
135 864,19 złotych. Łącznie wy-
datki w ramach realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i narkoma-
nii wyniosły 121 785,44 złotych.
Realizatorem programu była Ko-
misja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminny Ośrodek 
Kultury „Powozownia” oraz szkoły
na terenie Gminy. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych odbyła 12 posiedzeń na
których rozpatrywała i zobowiązy-
wała określone osoby motywując
do podjęcia leczenia. Sekretarz
GKRPA sporządził 80 wezwań

dla osób zgłoszonych do Komisji. 
Prowadzone procedury dotyczyły 
26 osób z problemem alkoholo-
wym. Sporządzono 9 wniosków 
do Biegłego Sądowego, z czego 2 
osoby podjęły dobrowolny kontakt 
z Poradnią Uzależnień. w stosun-
ku do pozostałych podjęte będą 
dalsze działania - zgłoszenie do 
Sądu o leczenie odwykowe lub do-
prowadzenie na badanie Sądowe 
i podjęcie dalszej procedury, z po-
wody niestawienia się na pierwsze 
badanie. Przewodnicząca GKRPA 
uczestniczyła w spotkaniach ze-
społu interdyscyplinarnego oraz 
grup roboczych tj. ok. 9 godzin 
roboczych – praca nieodpłatna. 
W ramach współpracy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, GCK „Powozownia” 
oraz Gimnazjum w Radziejowicach 
zorganizowały wypoczynek letni 
i zimowy dla dzieci w różnym wie-
ku. 

W ramach działań profilaktycz-
nych odbyły się;

w Szkole Podstawowej w Kory-
towie A 

27.01.2016 r. – przedstawienie 
artystyczne dla dzieci

06.04.2016 r. – spektakl profilak-
tyczny dla uczniów

28.04.2016 r. – warsztaty pro-
filaktyczno-terapeutyczne dla 
uczniów i rodziców

05.10.2016 r. – Warsztaty roz-
wijające kompetencje emocjonalne 
dla dzieci 

16.11.2016 r. – profilaktyczny 
pokaz historyczny dla uczniów

20.12.2016 r. – warsztaty pro-

filaktyczno-terapeutyczne dla 
uczniów

Szkoła Podstawowa w Radziejo-
wicach

W 2016 r. ze środków alkoho-
lowych przeprowadzono w szkole 
następujące działania:

Udział nauczyciela w konferencji 
„Niebezpieczne zachowania dzieci 
- wychowanie czy choroba?

Warsztaty dla klas III i V – Opano-
wujemy agresję

Warsztaty dla klas IV – Zgrana 
klasa

Warsztaty dla klasy VI - Profilak-
tyka zachowań medialnych.

Szkolenie dla rodziców - Cyber-
przemoc i uzależnienie od mediów.

Spektakl profilaktyczny – Zespół 
Teatralny „Grupa T” z Krakowa 
– zdrowe odżywianie i styl życia 
z elementami ekologii (klasy I-III 
i IV-VI)

Zajęcia profilaktyczne w Gimna-
zjum W Radziejowicach

Spektakl z koszykarzem Kac-
prem Lachowskim – spotkanie 
motywacyjne, promocja aktywne-
go trybu życia, motywacja do po-
szukiwania pasji i dbania o własny 
rozwój – uczniowie i nauczyciele 
gimnazjum

Koncert Wojtka Kubiaka pt. „Pu-
kając do nieba bram- piosenki ar-
tystów, którzy odeszli tragicznie” 
– uczniowie i nauczyciele gimna-
zjum.

Spektakl „Wielka ucieczka” – 
problem uzależnień od dopalaczy, 
nauka asertywności, zdrowy styl 
życia – uczniowie i nauczyciele 
gimnazjum.

Spotkanie z R. Bretnerem – po-
licjantem Komendy Głównej Policji 
w Krakowie – uzależnienia, używki, 
dopalacze, narkotyki – uczniowie 
i nauczyciele gimnazjum, rodzice.

W 2016 roku ponownie został 
utworzony punkt konsultacyjny 
realizujący porady psychologiczne 
dla rodzin zagrożonych problemem 
alkoholowych oraz przemocą. 
GKRPA wraz z GOPS w Radziejo-
wicach przeprowadziły rekrutacje 
na wypoczynek letni dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym 
w ramach akcji „Pogodne Lato” 
w którym uczestniczyło 6 dzieci. 
Wypoczynek finansował Urząd 
Marszałkowski. W roku 2016 dofi-
nansowano zajęcia w ramach ferii 
zimowych i wypoczynku letniego 
organizowanych przez Gimnazjum 
w Radziejowicach 

fot. archiwum J&A Media, 
spotkanie profilaktyczne 

w Gimnazjum

Święto Chleba i Miodu – 26
sierpnia w Gminie Radziejowice

Trwają przygotowania do Świę-

p

ta Chleba w naszej Gminie. W tym
roku uroczystość odbędzie się 26
sierpnia, upłynie pod znakiem chle-
ba i miodu. Będzie mieć zatem swój
indywidualny charakter. Na scenie
nie zabraknie rodzimych artystów,
między innymi członków Klubu Se-
niora Dyliżans. Gwiazdą święta ma

być grupa Lombard. Dzień później
odbędzie się tradycyjny Bieg Cheł-
mońskiego. W tym roku nieco póź-
niej niż zwykle, organizatorzy tego
przedsięwzięcia a więc między in-
nymi Gmina Radziejowice, Klub Ży-
p ę ę ę ę y

rafa Żyrardów zapraszają, o szcze-
y j y

gółach napiszemy na łamach.



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 
Gminne Centrum Oświaty
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

y

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

3 Maja w naszej Gminie, Święto Wolności i Radości


