
www.radziejowice.pl 1

ście z Wilna, dla których niezwykle 
ważne jest podtrzymywanie więzi 
z Polakami. Później już po powita-
niu, modlitwie, złożeniu kwiatów 
i krótkim koncercie aktorzy z grup 
rekonstrukcyjnych w tym msz-
czonowskiej przedstawili epizod 
z życia na Kresach kilka dni po 
17 września 1939 roku. Gminę 
Radziejowice reprezentowała Wójt 
Urszula Ciężka.  jn

Trwa peregrynacja kopii Obra-
zu Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Diecezji Łowickiej. To wyjątkowo 
podniosła chwila dla wiernych, to 
też moment duchowego oczysz-
czenia. Idea wizyty w parafiach Cu-
downego Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej zrodziła się w 1956 
roku podczas procesji po Wałach 
Jasnej Góry, wtedy obraz witany 
był słowami- ,,Matko Przyjdź do 
Nas”. To niejako zawołanie do pe-
regrynacji obrazu po całym kraju. 
Pomysł bardzo spodobał się Pry-
masowi Stefanowi Wyszyńskiemu, 
który uznał, że to doskonały zamysł 
do duchowego odnowienia polskie-
go Kościoła przed Millenium Chrztu 
Polski. Nawiedzenie Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej w Diecezji 

Łowickiej to czas, w którym wierni 
mogą złożyć swoje życie – troski 
i radości – przed Cudownym Wize-
runkiem Królowej, danej narodowi 
polskiemu jako pomoc i obrona. 
Uroczysta chwila w naszej Gminie 
miała miejsce 22 i 23 września. 
Obraz przyjął Ksiądz Proboszcz 
Waldemar Okurowski z rąk Pro-
boszcza Księdza Sławomira Tulina 
oraz Dziekana Księdza Tadeusza 
Przybylskiego, Mszę Świętą kon-

celebrował Ordynariusz Diecezji 
Łowickiej Ksiądz Biskup Andrzej 
Franciszek Dziuba. Uroczystość 
miała wyjątkową oprawę, obraz 
do Kościoła nieśli: strażacy, męż-
czyźni oraz kobiety z naszej Gminy, 
młodzież ale też samorząd lokalny 
z Wójt Gminy na czele. Wierni, 
mieszkańcy na te chwile czekali 
przygotowani duchowo. Ksiądz 
Biskup przyznał, że przyjechał 
do radziejowickiej Parafii bo jest 
szczególna, to tutaj nieprzerwanie 
czczona jest Matka Boża. To tutaj 
tworzył Józef Chełmoński, który 
także ją namalował a modlił się nie-
raz w radziejowickim Kościele. Wójt 
podczas powitania zawierzyła Gmi-
nę matczynej opiece Matki Bożej. 
-Święta Boża Rodzicielko,spraw 
aby w naszej Gminie panowała mi-
łość, zgoda i wzajemne zrozumie-
nie. Powierzam Tobie całą naszą 
społeczność, bądź nam matką, 
opiekunką i wzorem do naśladowa-
nia!- mówiła Urszula Ciężka. 

Justyna Napierała

W 77 rocznicę sowieckiej na-
paści na Polskę Muzeum Lwowa 
i Kresów z Kuklówki zaprosiło na 
uroczystości upamiętniające dra-
mat sprzed lat. Spotkanie jakie od-
było się 2 października jest jednym 
z szeregu w ramach realizowane-
go przez Fundację Lwów i Kresy 
Południowo- Wschodnie progra-
mu, który Honorowym Patronatem 

objął Prezydent Polski Pan Andrzej 
Duda. Uroczystość w Muzeum 
Lwowa i Kresów rozpoczęła się 
od modlitwy pod  kapliczką i hi-
storyczną figurą Chrystusa Fraso-
bliwego, tam też złożone zostały 
kwiaty. Aleksandra i Bogdan Bini-
szewscy powitali przybyłych go-
ści. Później wszyscy przeszli pod 
kolumnę poświęconą Polakom 

pomordowanym na Wschodzie, 
w tym miejscu znajduje się złożona 
ziemia z między innymi Charkowa, 
Miednoje, Katynia. To miejsce ma 
przypominać o wielkiej tragedii lu-
dzi. - Postawiliśmy tę kolumnę na 
znak pamięci o pomordowanych 
na Wschodzie- mówiła Aleksandra 
Biniszewska. W uroczystości wzięli 
udział młodzi ludzie z Grodna, go-
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Peregrynacja kopii Obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej

Uroczystości upamiętniające w Muzeum Lwowa 
i Kresów

Dzień Rodziny w Kuklówce
17 września na terenie Szko-

ły Podstawowej w Kuklówce 
odbył się Dzień Rodziny. Z za-
proszenia skorzystali ucznio-
wie szkoły, rodzice, miesz-
kańcy, nauczyciele. Dzień 
wypełniony był konkurencjami 
sportowymi i artystycznymi. 
Policjant znakował rowery, 
społeczność szkoły zaś czę-
stowała pysznościami. Więcej 
na stronie numer 6. 

Ewakuacja w Szkole Podsta-
wowej w Korytowie- ćwicze-
nia

Strażacy przeprowadzili 
ewakuację w Szkole Podsta-
wowej w Korytowie. Groźnie 
wyglądająca akcja to ćwicze-
nia, jakie strażacy prowadzą 
raz w roku, by w razie real-
nego zagrożenia być dobrze 
przygotowanym. Tym razem 
w piątek, 30 września wszyst-
ko udało się zgodnie z zamie-
rzeniami. Upozorowano ranną 
i udzielono jej pomocy. Więcej 
na stronie numer 8. 
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu 
miesięcznika ,,Nasza gmina Radziejowice”. 
Za nami pierwszy, powakacyjny miesiąc. 
Dzieci na dobre rozpoczęły naukę w swoich 
szkołach. Za nami kolejna rocznica wybuchu 

II Wojny Światowej oraz napaści sowieckiej 
na Polskę. Lekcję historii i pamięci o pomor-
dowanych na Wschodzie dało nam ostatnio 
Muzeum Lwowa i Kresów. To ważne by wciąż 
przypominać o dramacie wojny i tych wszyst-
kich bohaterach którzy oddali życie w obronie 
Ojczyzny. Jesteśmy także po bardzo ważnej 
i wzruszającej uroczystości- peregrynacji 
kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 
Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy modlić 
się przez obliczem Matki Bożej. To niezwykła 
dla nas wszystkich chwila duchowego odno-
wienia. W tym wydaniu gazety o powstałej 
świetlicy pod chmurką w miejscowości Tartak 
Brzózki, święcie pieczonego ziemniaka w Ku-

klówce oraz święcie szarlotki Lokalnej Grupy 
Działania Ziemia Chełmońskiego ale też o re-
witalizacji- projekcie nad którym pracujemy 
wspólnie z Państwem- naszymi mieszkańca-
mi. W tym wydaniu gazety też o inwestycjach 
ale także o Narodowym Czytaniu w Bibliotece 
i Gimnazjum. Już teraz zapraszam Państwa na 
koncert zespołu Szafa Gra- 17 października, 
muzyczne spotkanie odbędzie się w namiocie 
koncertowym Domu Pracy Twórczej, początek 
godzina 18.00. Raz jeszcze polecam i zapra-
szam. Życzę przyjemnej lektury.

Serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice
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GOPS rozdaje 
zabawki

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zabawki, ubranka, buty, 
książeczki to wszystko czeka 
ma mieszkańców w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Radziejowicach. Zebrane 
rzeczy to dary ludzi, którzy 
albo oddają albo wymieniają 
je na inne. Zabawki są dobrej 
jakości tak samo jak odzież. To 
wszystko czeka na potrzebują-
cych. Dostępne są nieodpłat-
nie.  jn

W województwie mazowieckim 
uruchomiona została Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Każdy mieszkaniec może po-
dzielić się z Policją informacjami 
o zagrożeniach, które zauważył. 
Zgłoszenia trafią do policjantów, 
którzy regularnie będą sprawdzać 
wskazane miejsca. Z narzędzia 
należy korzystać w sposób roz-
sądny. Każde naniesione na mapę 
zagrożenie wywoła odpowiednią 
reakcję Policji. Z jednego kompu-
tera można zgłosić jedno zagroże-
nie na dobę.

Informacje prezentowane na 

mapach uwzględniają zarówno 
wybrane kategorie przestępstw 
i wykroczeń, jak i zagrożenia, 
które w subiektywnym odczuciu 
mieszkańców negatywnie wpły-
wają na ich poczucie bezpieczeń-
stwa. Aby zgłosić zagrożenie na-
leży wejść na stronę internetową 
komendy wojewódzkiej, miejskiej 
lub powiatowej Policji. Przekaza-
nie tych informacji zajmuje tylko 
kilka chwil. W razie potrzeby moż-
na skorzystać z instrukcji obsługi. 
Pomocą służą także funkcjonariu-
sze. Zgłoszenie trafi do policjan-
tów odpowiedniej komórki Policji. 

Zebrane informacje pozwolą na 
jeszcze lepszą dyslokację służb, 
aby uniknąć w przyszłości po-
nownego zgłaszania tego same-
go typu zagrożeń w tym samym 
miejscu. Mapy zostały opracowa-
ne w oparciu o informacje własne 
Policji, czyli między innymi staty-
styki policyjne, a także na pod-
stawie informacji przekazanych 
przez podmioty biorące udział 
w konsultacjach społecznych 
oraz w oparciu o wyniki badań 
opinii publicznej oraz informacje 
różnych instytucji. Podczas two-
rzenia mapy zagrożeń na terenie 

całego kraju przeprowadzono po-
nad 11 tysięcy spotkań, podczas 
których mieszkańcy zgłaszali 
swe uwagi, mówili o potrzebach 
i zagrożeniach w swojej okolicy. 
W spotkaniach wzięło udział po-
nad 217 tysięcy osób. Należy pa-
miętać, że zgłoszenia w ramach 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa nie zastępują potrzeby 
pilnej interwencji Policji. W tego 
typu przypadkach należy korzy-
stać z numerów alarmowych 112, 
997. Więcej o Krajowej Mapie Za-
grożeń Bezpieczeństwa na stronie 
www.policja.pl

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
- realizacja zakończona

Gmina Radziejowice zrealizo-
wała projekt ,,Usunięcie i uniesz-
kodliwienie wyrobów zawierają-
cych azbest” z dofinansowaniem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie, w formie 
dotacji w kwocie 26 075,72 zło-
tych- informuje Teresa Czaplarska 
z UG w Radziejowicach. Umowa 
dotycząca projektu została podpi-
sana w sierpniu tego roku (Gmina 

Radziejowice i WFOŚiGW w War-
szawie). Z projektu skorzystało 
31 osób -właścicieli posesji. Po-
legał na dofinansowaniu zdjęcia 
azbestowych elementów dachów 
i wywiezienie ich w bezpieczne 

miejsce lub wywiezienie już zdję-
tych. Właściciele otrzymali dofi-
nansowanie, ich zobowiązanie to 
jedynie15 procent kosztu. 

UWAGA!

Monitoring w Korytowie

Oo 3 października 2016 roku
ZMIANA ROZKŁADÓW JAZDY 
AUTOBUSÓW SZKOLNYCH!
Zmiany objęły:
Linię komunikacyjną 28
(Radziejowice Szkoła– Ka-
mionka- Krze Duże– Ra-
dziejowice Szkoła)
- odjazdy rano z miejscowości 
Kamionka o 6 minut wcze-
śniej,
- na kursie powrotnym odjeżdża-
jącym ze szkoły o godz. 13.30

przyjazd do miejscowości Zbo-
iska i Kamionka przesunięty 
o 5 minut później,
Linię komunikacyjną 37
(Korytów A Szkoła – Tar tak 
Brzózki - Radziejowice Szkoła)
Kurs powrotny z godz. 
14.25 przesunięty o 5 minut
 - wg nowego rozkładu na 14.30
GŁÓWNA ZMIANA:
- w środy wszystkie kursy 
z 15.20 przesunięte na 16.05 
i 16.10!

Na terenie Szkoły Podstawowej 
w Korytowie pojawią się kamery 
monitoringu. W sumie zainsta-
lowanych zostanie sześć kamer 
wokół szkoły. Ponadto monitoring 

pojawi się też na teremie OSP 
Korytów, gdzie niedawno ruszyła 
świetlica pod chmurką. Całość 
zadania będzie kosztować 13 ty-
sięcy złotych. 
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Peregrynacja kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
Trwa peregrynacja kopii Obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Diecezji Łowickiej. To wyjąt-
kowo podniosła chwila dla wier-
nych, to też moment duchowego 
oczyszczenia, modlitwy i skupie-
nia. Kościoły są pełne ludzi, którzy 
celebrują te ważne chwile. Idea wi-
zyty w parafiach Cudownego Ob-
razu Matki Bożej Częstochowskiej 

zrodziła się w 1956 roku podczas 
procesji po Wałach Jasnej Góry, 
wtedy obraz witany był słowa-
mi- ,,Matko Przyjdź do Nas”. To 
niejako zawołanie do peregrynacji 
obrazu po całym kraju. Pomysł 
bardzo spodobał się Prymasowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu, który 
uznał, że to doskonały zamysł do 
duchowego odnowienia polskiego 
Kościoła przed Millenium Chrztu 
Polski. Nawiedzenie Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej w Diece-
zji Łowickiej to czas, w którym 
wierni mogą złożyć swoje życie 
– troski i radości – przed Cudow-
nym Wizerunkiem Królowej, danej 
narodowi polskiemu jako pomoc 
i obrona. Nawiedzenie jest reali-
zacją Jasnogórskich Ślubów Na-
rodu i pomocą w dobrym przeży-
ciu 1050-lecia Chrztu Polski oraz 
Roku Miłosierdzia. Są okazją do 
osobistego, parafialnego i diece-
zjalnego oddania się i zawierzenia 
Królowej Polski w 50-tą rocznicę 
Milenijnego Aktu Oddania w nie-
wolę miłości. Przez Nawiedzenie 
Obrazu ma się dokonać rzeczywi-
ste spotkanie Matki z całą rodziną 
diecezjalną. Owocem tego spo-
tkania powinien być wzrost wia-
ry, odrodzenie religijno -moralne, 
umocnienie więzi duchowej z Ko-

ściołem, rozbudzenie ducha i ak-
tywności apostolskiej wśród wier-
nych. Nawiedzenie to także okazja 
do osobistego i wspólnotowego 
przyjęcia łaski Odpustu Roku Mi-
łosierdzia, wyznania Chrystusa 
przed ludźmi, manifestacji wiary 
w Boga, do ukazania jedności Ko-
ścioła i oddania szczególnej czci 
Najświętszej Maryi Pannie jako 
Matce Chrystusa i Kościoła, Kró-
lowej Polski. Przed uroczystością 
powitania kopii Obrazu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej odbywały 
się misje i przygotowanie. W dniu 
przywitania odprawiona została 
uroczysta Msza Święta, później 
już odbyło się modlitewne czuwa-
nie, następnie Apel Jasnogórski, 
modlitwa za zmarłych, modlitwa 
w intencji powołań. Drugi dzień 
Nawiedzenia rozpoczyna się go-
dzinkami o Niepokalanym Poczę-
ciu Najświętszej Maryi Panny. 

Tego dnia odprawiana jest 
Msza Święta w intencji chorych, 
starszych, niepełnosprawnych. 
Po kazaniu udzielany jest chorym 
Sakrament Namaszczenia. Wierni 
modlą się tego dnia także w inten-
cji dzieci, młodzieży, ludzi pracy, 
matek w stanie błogosławionym, 
w intencji Rodzin. Na koniec 
uroczystości pożegnania Ksiądz 

Proboszcz czyta Akt Oddania lub 
zawierzenia Matce Bożej Parafii 
i Parafian. Uroczystości w Ra-
dziejowicach odbywały się 22  
i 23 września. 
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Rodzinny Turniej Piłki Nożnej w Sołectwie Krze Duże

Konsultacje w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Radziejowice

Mieszkańcy Sołectwa Krze 
Duże 10 września zorganizowali 
na swoim terenie kolejne spotka-
nie, którego celem była integracja 
lokalnej społeczności. Głównym 
punktem pikniku było rozegranie 
Rodzinnego Turnieju Piłki Nożnej. 
Dodatkowo dla chętnych dużych 
i małych przygotowano warsztaty 
z rękodzieła, które poprowadziła 
Małgorzata Brendel. Uczestnicy 
warsztatów mogli własnoręcz-
nie wykonać biżuterię, pluszowe 
przytulanki, oraz gadżety z filcu. 
Zarówno dzieciom jak i dorosłym 
zadanie to sprawiło wielką radość. 
Każdy uczestnik mógł zabrać 
wykonane przez siebie dzieła do 
domu.  Organizacją Turnieju zajął 
się Jakub Borowiec, który spo-
śród chętnych uczestników zor-
ganizował pięć drużyn. Drużyny 
składające się zarówno z dzieci jak 
i dorosłych rozegrały krótkie me-
cze systemem „każdy z każdym”. 
Dorośli uczestnicy turnieju otrzy-
mali specjalne koszulki promują-
ce zarówno Gminę Radziejowice 
jak i Sołectwo Krze Duże. Uczest-

ników Turnieju dopingowały Wójt 
Gminy Urszula Ciężka oraz Se-
kretarz Gminy Wioletta Micewicz. 
Zwycięzcami turnieju okazała się 
drużyna w następującym skła-
dzie: Jakub Świdlicki (kapitan), 
Jan Bucior, Dawid Tondera, Agata 
Świdlicka i Justyna Klimaszew-
ska. Kapitan drużyny otrzymał 
z rąk Sędziego Głównego „Puchar 
Sołtysa”, który będzie pucharem 
przechodnim, do wykorzystania 
w kolejnych Turniejach. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
medale, które wręczył im Sołtys 
Tomasz Bucior. Wszyscy uczest-
nicy losowali nagrody za udział 
w turnieju, którymi były m. in. na-
rzędzia ogrodnicze, art. sportowe 
i art. gospodarstwa domowego. 
Podczas spotkania dzieci wzięły 
udział w konkursie plastycznym, 
którego tematem były „Wspo-
mnienia z wakacji”. Laureatami 
konkursu zostali:

I miejsce – Wojciech Suchecki
II miejsce – Zuzanna Głąb
III miejsce – Agata Świdlicka
Wszyscy laureaci otrzymali 

nagrody plastyczne, a pozostali 
uczestnicy drobne upominki i od-
blaski. Organizatorzy przygotowali 
także podziękowania z nagrodami 
dla osób wyjątkowo zaangażo-
wanych w organizację obydwu 
spotkań sołeckich oraz działania 
podejmowane na rzecz poprawy 

wizerunku Sołectwa Krze Duże, 
tj.  Dariusza Brysiaka, Jakuba 
Borowca oraz Sylwii Sucheckiej. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w organizację 
tego spotkania. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do Anny 
Palczewskiej z Rady Sołeckiej, 
Marka Świdlickiego, Roberta 
Zduńczyka, Dominika Kwiatkow-
skiego oraz pozostałych miesz-
kańców, bez których organizacja 
Turnieju i konkursów nie byłaby 
możliwa. Dziękujemy także Ewe-
linie Ziółkowskiej, która wszystkie 
najważniejsze chwile uwieczniła 
na fotografii oraz firmie Helukabel 
Polska za przekazanie gadżetów. 
O bezpieczeństwo podczas im-
prezy zadbali druhowie z OSP 

Radziejowice. Wszystkie nagrody, 
podziękowania oraz warsztaty 
z rękodzieła zostały sfinansowane 
z budżetu sołeckiego Sołectwa 
Krze Duże. Do zobaczenia na ko-
lejnym turnieju. 

Justyna Klimaszewska 
Fot. Ewelina Ziółkowska

13 września członkowie zespo-
łu zajmującego się opracowaniem 
Projektu Rewitalizacji Gminy Ra-
dziejowice spotkali się z miesz-
kańcami by poinformować ich 
o projekcie oraz przyjąć uwagi 
na temat potrzeb ludzi i w przy-
szłości kierunków rozwoju Gminy. 
Przybyło blisko trzydzieści osób. 
Mowa była o potrzebie stworze-
nia miejsc do wypoczynku i in-
tegracji ludzi, wiele osób z roz-
rzewnieniem wspominało obiekt 
turystyczny Hamernia. Propozy-
cje dotyczyły stworzenia siłow-
ni na świeżym powietrzu oraz 
dbałości o środowisko naturalne. 
Projekt rewitalizacji i konsultacje 
są niezwykle istotne bo pozwalają 

określić zapotrzebowanie miesz-
kańców i ich priorytety. Dokument 
ten ma za zadanie pomóc w po-
zyskiwaniu wszelkiego rodzaju 
dotacji na różnego rodzaju przed-
sięwzięcia. Prace dotyczące przy-
gotowania GPR koordynowane są 
przez Centrum Doradztwa Ener-
getycznego i potrwają do dnia 31 
października 2016 r. Proces jest 
zgodny z nowoprzyjętą Ustawą 
o rewitalizacji z 9 października 
2015 roku (Dz. U. z 2015 poz. 
1777). Rewitalizacja jest złożo-
nym, kompleksowym procesem 
wyprowadzania ze stanu kryzyso-
wego obszarów zdegradowanych 
poprzez działania całościowe, 
integrujące interwencję na rzecz 

społeczności lokalnej, przestrzeni 
i lokalnej gospodarki oraz skon-
centrowane terytorialnie. Działa-
nia te realizowane są w sposób 
zaplanowany oraz zintegrowany 
poprzez programy rewitalizacji. 
Rewitalizacja jest przeprowadza-
na przez osoby zaangażowane 
w życie i rozwój gminy, przy zna-
czącym udziale lokalnej społecz-
ności, czyli mieszkańców Gminy 
Radziejowice.

W efekcie działania rewitaliza-
cyjne powinny:

– prowadzić do polepszenia 
warunków życia mieszkańców, 
w tym zwiększenia ich szans na 
zatrudnienie;

–pozwolić na trwałą odnowę 

rewitalizowanego obszaru, po-
prawę ładu przestrzennego, stanu 
środowiska i zabudowy;

– przyczynić się do ożywie-
nia rewitalizowanych obszarów, 
nadania im nowych funkcji, pod-
niesienia ich atrakcyjności, co 
w konsekwencji wiązać się będzie 
ze zwiększeniem zainteresowa-
nia tym obszarem mieszkańców 
a także turystów i inwestorów. 
Spotkanie prowadziła Wójt Urszu-
la Ciężka, uczestniczyli w nim: Se-
kretarz Gminy Wioletta Micewicz, 
Pełnomocnik ds. Rewitalizacji 
Monika Soból, Zastępca Pełno-
mocnika ds. Rewitalizacji Justyna 
Klimaszewska oraz przedstawiciel 
Centrum Doradztwa Energetycz-
nego Artur Twardowski.  

Projekt współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2014-
2020

Oprac. jn
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Świetlica pod chmurką w miejscowości Tartak Brzózki
Każdy, kto przejeżdża trasą 

Żyrardów- Radziejowice przez 
miejscowość Tartak Brzózki 
mógł zaobserwować powstającą 
świetlicę pod chmurką. W miej-
scu samosiejek i zakrzaczeń, po-
wstał elegancki plac do integracji 
mieszkańców. Wszystkim zajął 
się Sołtys Marcin Mrówczyński 
oraz jego współpracownicy. Te-
ren został ogrodzony, pojawiły 

się rośliny a w ubiegłą sobotę od-
było się jego uroczyste otwarcie. 
To dzień wspólnego pikniku na 
który przyszli mieszkańcy, było 
dużo pyszności, kiełbaska z grilla, 
ciasta, miody ale też przygrywa-
ła muzyka. -To miejsce powsta-
ło z potrzeby mieszkańców i za 
sprawą mieszkańców- mówił 
Sołtys Marcin Mrówczyński. Po-
dziękował Wójt Urszuli Ciężkiej za 

zrozumienie potrzeby, przekazanie 
terenu i wsparcie. Podziękowania 
trafiły też do Anny Majchrzak, 
Włodzimierza Rybackiego, Mag-
daleny i Waldemara Pierzchałów, 
Krzysztofa Rdesta, właścicieli 
sklepów ,,U Siemiątka” i ,,Mars”, 
mieszkańców Sołectwa, do człon-
ków grup nieformalnych ,,Zielono 
nam” i członków ,,Stowarzyszenia 
Tartak Brzózki”. -To co się stało, to 
dopiero początek- mówił Sołtys. 
Dodał, że w planach jest jeszcze 
umieszczenie ławek parkowych, 
koszy na odpady a w przyszłym 
roku  ma się pojawić siłownia ze-
wnętrzna, elementy placu zabaw 
dla dzieci oraz oświetlenie. - Gra-
tuluję inicjatywy, życzę by to miej-
sce służyło mieszkańcom. Tutaj 
sprawdziła się stara mądra dewi-
za mówiąca o tym, że zgoda bu-
duje- mówiła Wójt Urszula Ciężka. 
- Z uznaniem przyglądam się Pań-
stwa pracy, jesteście wzorem dla 

innych- dodał Jacek Krawczyński 
Wiceprzewodniczący RG Radzie-
jowice. Na spotkaniu obecna była 
też Radna Ewa Ignaszak.   jn

Szafa Gra 17 października w Radziejowicach
Wójt Gminy Radziejowice Ur-

szula Ciężka zaprasza na koncert 
zespołu Szafa Gra. Artyści mieli 
wystąpić podczas Święta Chleba 
jednak pogoda zakłóciła te plany. 
Dlatego też teraz specjalnie dla 

mieszkańców odbędzie się ich 
koncert. Wydarzenie mieć będzie 
miejsce w namiocie Domu Pracy 
Twórczej 17 października, począ-
tek godzina 18.00. Wstęp wolny. 
Warto dodać, że zespół liczy sobie 

już14 lat, artyści, którzy wchodzą 
w jego skład mają za sobą duży 
dorobek teatralno- muzyczny. Na 
scenie w Radziejowicach pojawią 
się: Barbara Melzer, Beata Wyrąb-
kiewicz, Wojciech Dmochowski, 

Rafał Drozd oraz Ewa Lachowicz, 
Tomasz Błasiak, Tomasz Steciuk. 

 jn

W rodzinie siła - ciąg dalszy
12 rodzin z naszej Gminy bie-

rze udział w projekcie ,,W ro-
dzinie siła”. Realizatorami za-
dania oprócz naszej Gminy są 
Puszcza Mariańska, Wiskitki, 
Stowarzyszenie Kuźnia inicja-
tyw wiskitki.org. Celem pro-
jektu jest nawiązanie jeszcze 
lepszych relacji rodzinnych, 
pomoc w trudnych sytuacjach, 

pokojowe rozwiązywanie pro-
blemów, nauka umiejętności 
rodzicielskich. Psycholog To-
masz Szustakiewicz prowadzi 
warsztaty. W tym czasie kiedy 
dorośli biorą w nich udział, 
dzieci uczestniczą w zajęciach 
ceramicznych lub w warsz-
tatach teatralnych. Niedawno 
wszyscy wzięli udział w pikni-

ku jaki odbył się w Jesionce na 
terenie Gminy Wiskitki. Warsz-
taty prowadzone są od sierp-

nia, potrwają do października 
tego roku.   jn

fot. GOPS w Radziejowicach
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Festyn Rodzinny w Kuklówce
17 września na terenie Szkoły 

Podstawowej w Kuklówce odbył 
się Dzień Rodziny. Z zaproszenia 
skorzystali uczniowie szkoły, ro-
dzice, mieszkańcy, nauczyciele. 
Dzień wypełniony był konkuren-
cjami sportowymi i artystyczny-
mi. Policjant Sławomir Klucznik 
znakował rowery, społeczność 
szkoły zaś częstowała pyszno-
ściami. Piknik jak zawsze połączo-
ny został z profilaktyką. -Chcemy 
zachęcać całe rodziny do spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu 
i rodzinnie- mówi Dyrektor SP 
w Kuklówce Irena Skowrońska. 
-To kolejny festyn z profilaktyką 
w tle. Zwracamy uwagę na zagro-

żenia współczesnego świata, takie 
jak uzależnienia od alkoholu, nar-
kotyków czy komputerów- dodaje 
Irena Skowrońska. Na uczestni-
ków Dnia Rodziny czekało wiele 
konkurencji oraz dobrej zabawy. 
Oto wyniki rywalizacji i zmagań.

1. Konkurs ekologiczno – przy-
rodniczy „EKO Rodzina”
I część – test wiedzy ekologiczno 

-przyrodniczej (25 pytań)
II część – układanie piramidy ży-

wienia z puzzli na czas
Udział w konkursie wzięło 5 

rodzin.
I miejsce– rodzina p.p. Maksalon 

– Niemirscy
II miejsce– rodzina p.p. Biały
III miejsce– rodzina p.p. Gocan
IV miejsce– rodzina p.p. Teresz-

czuk, p.p. Michalskich
Franciszek Biały uczeń klasy III 

otrzymał nagrodę specjalną za sa-
modzielne, bezbłędne rozwiązanie 
testu przyrodniczo -ekologiczne-
go, nie potrzebował podpowiedzi 
rodziny.

2. Konkurs na „Najładniejszą 
fryzurę”

Udział wzięło 9 tatusiów z cór-
kami, których zadaniem było 
wykonanie najładniejszej fryzury 
swojej córce.
I miejsce– rodzina p.p. Popłoń-

skich
3.Konkurs językowy „Poliglota” 

– test wiedzy z języka polskiego, 
angielskiego, niemieckiego

Udział wzięło12 rodzin.
I miejsce– rodzina p.p. Wójcic-

kich
II miejsce– rodzina p.p. Perliń-

skich

III miejsce– Dominik Maciejewski
4. Konkurs sprawnościowy – 

„Korkowo -kolorowo”
Strzelanie korkami na odle-

głość
I miejsce –Niemirski Konrad kat. 

klas 0-I II miejsce –Wiciński 
Paweł kat. Klas I-III

III miejsce –Wiciński Bartosz kat. 
Klas IV-VI
5. Wspinanie się na skrzynki
Pobito rekord z zeszłego roku 

w układaniu skrzynek – aż 4 oso-
by wspięły się na wysokość 24 
skrzynek: Zuzanna Karolak, Na-
talia Karolak, Wiktoria Wisińska, 
Anna Kampa

6. Igrzyska Sportowo – Drogo-
we

Konkurencja - wiedzy o przepi-
sach ruchu drogowego -kategoria 
rodzinna
I miejsce –rodzina p.p. Gocan
II miejsce –rodzina p.p. Przybysz
III miejsce –rodzina p.p. Rudek

Konkurencja – przeskoki przez 
ławeczkę na czas - kategoria dzie-
ci:
1 miejsce- Magda Witecka
2 miejsce- Paweł Wiciński
3 miejsce- Marta Krysiak

Konkurencja – cwał bokiem po 
ławeczce na czas - kategoria ro-
dzinna
1 miejsce - Magda i tata Grzegorz 

Witeccy
2 miejsce - Ola i mama Barbara 

Wałachowskie
3 miejsce - Maja i mama Renata 

Wrzosek
konkurencja - układanie puzzli 

na czas - kategoria rodzinna
1 miejsce- Agata, Beata, Maksa-

lon i Konrad Niemirski
2 miejsce- Paweł Wiciński 

z mamą
3 miejsce- Bartek Wiciński 

z mamą
Puchary za najwyższą punkta-

cję we wszystkich konkurencjach 
Igrzysk:
1 miejsce- Magda Witecka
2 miejsce- Paweł Wiciński
3.miejsce- Agata, Beata, Maksa-

lon i Konrad Niemirski



www.radziejowice.pl 7

Gmina Radziejowice poszukuje pracownika na zastępstwo

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Krze Duże do rozbudowy

Konkurs Pięknego Czytania w Bibliotece

Narodowe Czytanie w Gimnazjum

Urząd Gminy Radziejowice 
poszukuje pracownika na zastęp-
stwo na stanowisko pracy- kon-
serwator stacji uzdatniania wody 
i sieci wodociągowej. Wymiar 
czasu pracy- 1 etat, umowa na 
zastępstwo, umowa zlecenie. 
Wymagania niezbędne: obywa-
telstwo polskie, pełna zdolność 
do czynności prawnych oraz 
korzystanie z pełni praw publicz-

nych, wykształcenie średnie lub 
zawodowe preferowane elek-
tryczne lub sanitarne, stan zdro-
wia pozwalający na zatrudnienie, 
kandydat nie mógł być karany za 
przestępstwo popełnione umyśl-
nie, posiada prawo jazdy i dys-
ponuje samochodem osobowym, 
posiada podstawową znajomość 
układów automatyki stacji wodo-
ciągowych, posiada uprawnienia 

elektryczne kat. E w zakresie eks-
ploatacji SUW i sieci wodociągo-
wej lub zobowiązuje się do wyko-
nania uprawnień. Ogólny zakres 
zadań: obsługa stacji uzdatnia 
wody i ujęć wody, obsługa sieci 
wodociągowej. Praca w terenie. 
Wymagane dokumenty: list mo-
tywacyjny, życiorys, CV, kopie 
dokumentów potwierdzających 
wykształcenie, doświadczenie, 

staż pracy i posiadane kwalifika-
cje, kopia uprawnień elektrycz-
nych kat. E w zakresie eksplo-
atacji SUW i sieci wodociągowej 
lub zobowiązanie do wykonania 
uprawnień i inne dokumenty. 
Informacje dodatkowe można 
uzyskać w Urzędzie Gminy, ulica 
Kubickiego 8, Referat Gospodarki 
Komunalnej, numer telefonu: 46, 
8543029.

Gmina Radziejowice ubiega się 
dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie rozbudowy Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Krze Duże. 
Inwestycja ma polegać na do-
budowie do dwóch istniejących 
dwóch filtrów do uzdatniania 

wody oraz dobudowie jednego 
zbiornika o pojemności150 m3. 
W ten sposób uda się zwiększyć 
wydajność. Inwestycja jest nie-
zwykle istotna, Gminie Radziejo-
wice przybywa mieszkańców tym 
samym odbiorców wody. Pierw-
szy etap budowy stacji zakończył 
się w 2001 roku.

Biblioteka Gminna w Radzie-
jowicach imienia Jana Pawła II 
zaprosiła na konkurs Pięknego 
Czytania. To wkład placówki 
i propozycja w ramach programu 
Narodowego Czytania w naszym 
kraju. Zgodnie z tegorocznym 
zamysłem, uczestnicy konkursu 
czytali wybrane przez siebie frag-
menty ,,Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza. Spotkanie odbyło się 3 
września. Jury w skład którego 

weszły: Barbara Draniak, Agniesz-
ka Nowakowska i Ewa Michalska 
brały pod uwagę dobór i inter-
pretację tekstu, kulturę słowa. 
Każdy uczestnik konkursu miał 

kwadrans na prezentację. Udział 
w nim wzięli: Anna Olędzka, Anna 
Gruszka, Łukasz Fabisiak i Michał 
Łygas. W konsekwencji zwycięz-
cą okazał się Łukasz Fabisiak, 

drugie miejsce zajął Michał Ły-
gas. Zwycięzca w nagrodę otrzy-
mał czytnik E- booków oraz tytuł 
Mistrza Interpretacji.  jn

14 września radziejowickie 
Gimnazjum włączyło się w akcję 
Narodowe Czytanie. W tym roku 

lekturą wybraną do głośnego czy-
tania było ,,Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza. To już piąta edycja 

tej edukacyjnej i ciekawej akcji. 
Lekturę na ten dzień wybrali czy-
telnicy w formie głosowania. - To 
piękna książka o zwycięstwie 
prawdy i miłości, historia wiary, 
która pozwala budować silne wię-
zi kształtujące wspólnotę- mówi 
Prezydent Polski Andrzej Duda, 
który jest Honorowym Patronem 
tego wydarzenia. Wyjątkowym 

gościem w Gimnazjum była 
Wójt Urszula Ciężka, która wraz 
z uczniami klasy Ic oraz Dyrektor 
Krystyną Szymańską przeczy-
tała całej społeczności szkolnej 
wybrane fragmenty powieści. 
Dodatkową atrakcją  były stroje, 
w których wystąpili wszyscy czy-
tający.   jn
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Ewakuacja w Szkole Podstawowej w Korytowie

Plany jednostek OSP na 2017 rok

Stawki za wodę i ścieki przyjęte

Piątek 30 września, po godzinie 
12.00 alarm w Szkole Podstawo-
wej w Korytowie. Informacja jaką 
dostali nauczyciele mówiła o za-
grożeniu. Na korytarzach dym, 
z tego wynika ,że może narastać 
pożar. Akcja ewakuacja. Nauczy-
ciele szybko wychodzą z uczniami 
na zewnątrz szkoły, niosą ze sobą 
dzienniki lekcyjne, by następnie 
sprawdzić obecność uczniów. 
Tak się dzieje, wszyscy kierują się 
na boisko sportowe, do placówki 
przyjeżdża wezwana straż pożar-
na. Służby otrzymują informację 
o tym ,że w środku jest osoba 
poszkodowana. Natychmiast 

sprawdzają sytuację i wchodzą 
do środka budynku. Wynoszą na 
zewnątrz panią, która jest poszko-
dowana, opatrują rany. Oglądają 
raz jeszcze budynek w którym 
wcześniej  było zadymienie. Opis 
to jedynie ćwiczenia, jednak bar-
dzo istotne w sytuacji prawdzi-
wego zagrożenia, strażacy mają 
opanowane wszelkie procedury, 
które należy wdrożyć. Akcja była 
sprawna, szybka i bezpieczna. 
Dla dzieci było to nie lada prze-
życie. O ćwiczeniach przed nimi 
wiedziała jedynie Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Małgorzata Kłopo-
towska.  jn

Gmina Radziejowice już przy-
gotowuje projekt budżetu na 
przyszły rok. Strażacy zgłaszają 
zapotrzebowanie. Jak informuje 
Justyna Klimaszewska z UG jed-
nostki OSP w Korytowie, Radzie-
jowicach i Kuklówce dostaną tak-
że wsparcie z funduszy sołeckich 

poszczególnych Sołectw. OSP 
Radziejowice otrzyma wsparcie 
z Sołectwa Krze Duże oraz Budy 
Mszczonowskie. OSP Korytów 
z Sołectwa Korytów i Korytów 
A a OSP Kuklówka z Sołectwa Ku-
klówka Radziejowicka oraz Budy 
Józefowskie. Plany jednostek na 

przyszły rok są następujące. OSP 
Korytów planuje ocieplenie bu-
dynku i wymianę dachu. OSP Ra-
dziejowice planuje zakup nowego 
samochodu a plany OSP Kuklów-
ka są niezmienne i dotyczą budo-
wy strażnicy. Z tymi założeniami 
i planami teraz zapozna się samo-

rząd lokalny, Wójt Gminy, Rada 
Gminy- przypomina Justyna Kli-
maszewska. Później już czynione 
będą zapisy budżetowe na miarę 
możliwości finansowych Gminy. 

Rada Gminy Radziejowice 
jednogłośnie przy 11 Radnych 
obecnych na sesji głosujących 
,,za” zatwierdziła taryfy opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków. Zgod-
nie z dokumentem opłata za 1 m3 
wody pobranej z urządzeń zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę, 
stanowiących własność Gminy 
Radziejowice wynosić będą:
-2,44 złotych plus podatek VAT 

2,64 złotych (z podatkiem VAT) 
dla I grupy odbiorców, abona-
ment miesięczny:5,00 złotych 
plus podatek VAT, tj. 5,40 zło-
tych (z podatkiem VAT)

-2,93 złotych plus podatek VAT, tj. 
3,16 złotych (z podatkiem VAT) 
dla II grupy odbiorców, abona-
ment miesięczny: 5,00 złotych 
plus podatek VAT, tj. 5,40 zło-
tych (podatkiem VAT) 
Stawka za 1m3 odprowadza-

nych ścieków wynosić będzie:
-9,17 złotych plus podatek VAT tj. 

9,90 złotych (z podatkiem VAT) 
dla I grupy odbiorców. Staw-
ki zawarte w taryfach za 1m3 
wynikają z planowanych i uza-
sadnionych rocznych kosztów 
utrzymania i eksploatacji urzą-
dzeń zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz zbiorowego od-
prowadzania ścieków na tere-
nie Gminy Radziejowice, oraz 

poniesionych kosztów wyni-
kających z hurtowego zakupu 
wody. Ponadto stawki opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków powinny podlegać corocz-
nym wyliczeniom, na podstawie 
poniesionych i planowanych 
kosztów zależnych między in-
nymi od zmieniających się cen 
rynkowych (materiały budow-
lane, energia elektryczna). 
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Dzień Pieczonego Ziemniaka w Kuklówce
Potrawy z ziemniaków, kon-

kurs kulinarny, rywalizacja 
na najwięcej zebranych ziem-
niaków w określonym czasie 
schowanych na terenie gdzie 
odbywał się piknik ale też 
konkurencje celności rzutu 
ziemniakiem do wiaderka- to 
wszystko czekało na  uczestni-
ków Dnia Pieczonego Ziemnia-

ka jaki odbył się w Kuklówce 
na boisku Szkoły Podstawo-
wej. Organizatorem była Sołtys 
Beata Trzaskowska. Zaprosze-
nie przyjęli też strażacy, którzy 
rozpalili ognisko, by później 
można było piec ziemianki 
i kiełbaski. Mieszkańcy bawili 
się świetnie także w konkuren-
cjach rodzinnych. Wśród gości 

byli także Wójt Urszula Ciężka, 
Radni: Mieczysław Bielak, Sta-
nisław Pajurkowski, Zdzisław 
Madejczyk. Członkowie Rady 
Rodziców, mamy przygotowa-
ły pyszne potrawy, dzieci brały 
udział w zajęciach plastycz-
nych. Atmosfera i humory do-
pisywały.  jn

Seniorzy na balu

Wymiana odcinka wodociągu nad 
rzeką Pisią

Seniorzy z naszej Gminy od 
lat, od momentu powołania Klubu 
Seniora Dyliżans systematycznie 
się spotykają, organizują imprezy 
i wydarzenia. Tym razem w ostat-
ni weekend brali udział w balu 
z okazji pożegnania lata. To świet-
ne spotkanie z dużą frekwencją, 
z muzyką na żywo, pysznymi 
daniami. Organizacja jest dopra-
cowana, grupa zintegrowana. 
Impreza trwała do godziny 22. 

Kolejna już niebawem z okazji 
Andrzejek. W imieniu seniorów 
zapraszamy do wzięcia udziału 
ale też do Klubu Dyliżans.   jn

We wrześniu realizowana była 
wymiana odcinka wodociągu nad 
rzeką Pisią w ciągu ulicy Sienkie-
wicza w Radziejowicach. Odcinek 
istniejący był w znacznej mierze 
skorodowany, występowały awa-
rie odcinka prowadzącego wodę 
surową. Awarie prowadziły do 
znacznych strat w wodzie. Wy-
konawcą inwestycji była firma 
AMAR z Lublina. 
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Radziejowicki Pałac zaprasza

Spotkanie z autorem w Gimnazjum

GCK Powozownia zaprasza

Przeciwko 400kV kolejny protest

Wycieczka do Malborka

piątek, 14 października 2016 r.
g. 20.00, Nowy Dom Sztuki
Teatr Polski w Radziejowicach
Natalia Sikora śpiewa Norwida
Pałac w Radziejowicach i Te-
atr Polski im. Arnolda Szyfmana 
w Warszawie mają zaszczyt za-
prosić Państwa na spektakl „Nata-
lia Sikora śpiewa Norwida”, który 
zaprezentujemy w piątek, 14 paź-

dziernika o godzinie ósmej wie-
czorem w Nowym Domu Sztuki. 
Oto opis spektaklu za www.teatr-
polski.waw.pl: Jeden z najorygi-
nalniejszych głosów młodego po-
kolenia – Natalia Sikora prezentuje 
autorski projekt, oparty o poezję 
Cypriana Kamila Norwida. W jej 
wykonaniu Norwid jawi się jako 
duchowy patron poetów wyklę-

tych, bitników, autorów mrocznej 
poezji muzycznej, której świato-
wymi ikonami są dziś Tom Waits 
czy Nick Cave. Wiersze Cypriana 
Kamila Norwida, wykorzystane 
w recitalu zostały wybrane w cza-
sie nagrywania płyty „Absurd”. 
Autor: www.teatrpolski.waw.pl 
oraz DPT w Radziejowicach

piątek, 18 listopada 2016 r.
g. 20.00, Nowy Dom Sztuki
Teatr Polski w Radziejowicach
Samuel Beckett – „Końcówka”

piątek, 9 grudnia 2016 r.
g. 19.00, Nowy Dom Sztuki
Kolędy i Pastorałki
Reprezentacyjny Zespół Arty-
styczny Wojska Polskiego

Krzysztof Piersa autor książ-
ki pod tytułem ,, Komputerowy 
ćpun” spotkał się z uczniami 
Gimnazjum w Radziejowicach. 
Spotkanie było o tyle cieka-
we, że jego bohater opowiadał 

o swoich przeżyciach związa-
nych z uzależnieniem od kom-
putera. Sam też na podstawie 
swoich doświadczeń napisał 
książkę, jako przestrogę dla 
innych. Pozycja godna jest 

polecenia. To bezpośrednia 
opowieść z życia młodego 
człowieka, bez naukowego 
zadęcia, świetnie napisana. 
Krzysztof Piersa mówił jak ła-

two jest wpaść w szpony nało-
gu, zaczyna się niewinnie, póź-
niej jednak komputer staje się 
wszystkim. Na plan dalszy od-
chodzą znajomi, rodzina, przy-
jaciele, zanikają więzi, staje 
się niebezpiecznie. To już uza-
leżnienie, które należy leczyć. 
Krzysztof Piersa z trudnym 
doświadczeniem uzależnie-
nia zmierzył się w gimnazjum 
i dziś ostrzega innych.  jn

Gminne Centrum Kultury Po-
wozownia zaprasza na zajęcia. 
Warsztaty ceramiczne odby-
wają się dla dzieci i młodzieży 
w środy w godzinach 16.00-
17.00 oraz 17.00-18.00, dla 
dorosłych w godzinach 18.00-
19.00. Dziecięca grupa wo-
kalna spotyka się w czwar tki 
w godzinach 15.00-16.30, 

warsztaty prowadzi Jolanta 
Grygielska- Bilińska. Zajęcia 
komputerowe dla dorosłych, 
poziom podstawowy odbywają 
się we wtorki i środy w godzi-
nach 17.00-18.00. Konwersa-
cje z języka angielskiego które 
prowadzi Lucyna Urynowicz 
mają miejsce w czwar tki i piąt-
ki w godzinach 18.30 -19.30. 

W ofercie Nordic Walking, zaję-
cia we wtorki o godzinie 19.00 
pod okiem Marioli Kleczew-
skiej. Trwają zapisy na karate. 
Capoeira we wtorki w godzi-
nach 16.30-17.30, rękodzieło 
pod okiem Katarzyny Koncy 
w piątki dla dzieci w godzinach 
od 15.30 do 17.00, zaś zajęcia 
teatralne zaplanowane są na 

czwar tki w godzinach 16.00-
17.00 dla dzieci, w godzinach 
17.00-19.00 dla młodzieży. 
Prowadzi je Krzysztof Plewa-
ko- Szczerbiński. Świetlica 
w GCK czynna jest dla dzieci 
w godzinach 14.00-17.30 od 
poniedziałku do czwar tku. 

30 września w miejscowo-
ściach Pamiątka oraz Oddział 
odbyły się kolejne protesty 
przeciwko budowie linii 400kV 
między innymi na terenie Gmi-
ny Radziejowice. Zablokowane 
zostały drogi krajowe numer: 7 

i 8. To kontynuacja protestów 
w których od 2 sierpnia uczest-
niczą mieszkańcy 13 gmin: 
Tarczyn, Żabia Wola, Jaktorów, 
Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, 
Stromiec, Głowaczów, Promna, 
Jasieniec, Grójec, Ożarów Ma-

zowiecki, Białobrzegi, Radzie-
jowice, po tym jak 2 sierpnia 
PSE ogłosiło zmianę przebiegu 
linii 400kV na Mazowszu Za-
chodnim. Mieszkańcy nie chcą 
inwestycji na swoim terenie, 
argumentują to zagrożeniem 

dla zdrowia, spadkiem cen zie-
mi ale też obniżeniem walorów 
przyrodniczych atrakcyjnych 
miejscowości. Samorząd Gmi-
ny Radziejowice nie zgadza się 
na przebieg linii 400 kV przez 
teren Gminy Radziejowice. 

6 września mieszkańcy i pra-
cownicy DPS  Hamernia wybrali 
się na wycieczkę do Malborka. 
Nie przypadkowo wybór padł na 
Malbork bowiem wszyscy chcieli 
zobaczyć największą pamiątkę po 
Zakonie Krzyżackim jaka zosta-
ła na polskiej ziemi. -O godzinie 
10.00 rozpoczęliśmy przygodę 
z Największą Twierdzą w Europie 
wybudowaną w stylu gotyckim. 
Pani przewodnik oprowadziła nas 
po Zamku Krzyżackim, który zo-
stał wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego UNE-
SCO, zwiedziliśmy Zamek Wyso-
ki- czworoboczny z dziedzińcem 
otoczonym krużgankiem, kościół 
NMP z kaplicą grobową Świętej 
Anny. Zamek Średni -trójboczny 
oraz Zamek Niski z kaplicą Świę-
tego Wawrzyńca. Po trzygodzin-
nej lekcji historii udaliśmy się na 
obiad. Wyprawę zakończyliśmy 
rejsem po Nogacie- informuje Dy-
rektor DPS Daniel Borowski. 
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Gmina opracowuje Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2017

Dziewiąty Dzień Szarlotki

Rozpoczął się sezon grzewczy- uwaga na czad!

Trwają prace związane 
z przygotowaniem projektu  
Rocznego Programu Współ-
pracy Gminy Radziejowice 
z organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami, 
o których mowa ar t.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
na  2017 rok /Program Współ-
pracy/.  Program Współpracy 
ma na celu stworzenie warun-
ków budowania  par tnerskich 
relacji między samorządem, 
a zorganizowanymi grupami 

mieszkańców, które pozwo-
lą na zaspokajanie  potrzeb 
społeczności lokalnej oraz 
przyczynią się do skutecznego 
i efektywnego rozwiązywania 
problemów lokalnych poprzez 
aktywność obywatelską. Gmi-
na pracuje nad projektem 

wspólnie z organizacjami, któ-
re każdego roku składają swo-
je wnioski- informuje Sekre-
tarz Gminy Wioletta Micewicz. 
Przyjęte propozycje uwzględ-
niane są później w projekcie 
budżetu Gminy.

Od dziewięciu lat, we wrześniu 
LGD Ziemia Chełmońskiego orga-
nizuje Dzień Szarlotki. To spotka-
nie dla miłośników kulinariów ale 
też wspólnego spędzania czasu, 
konkursów i dla ludzi, którzy chcą 
pomóc zwierzakom dla których 
prowadzona jest zbiórka pienię-
dzy. W tym roku impreza to też 
propagowanie ekologicznych za-
chowań i rozwiązań. Na wszyst-
kich czekały stoiska tematycz-
ne: „Zrób domek dla owadów”, 
„Twórczy recykling – przykręcamy 
kolorowe nakrętki”, „Mikrosko-

py”, „Papierowe rolki”, rodzinna 
gra terenowa, „Malujemy ule”. 
Prezentowały się grupy, które 
otrzymały wsparcie na realizację 
projektów z FIO i „Działaj Lokal-
nie” – „Co brzęczy w ulu” (Błon-
koskrzydłe), „Weź mnie w obroty” 
(Odkorkowani), Happening ekolo-
giczny, „Książka muzyką i obra-
zem malowana”. Do Żabiej Woli 
przyjechali też uczestnicy rajdów 
w tym z Termami Mszczonów. 
Na scenie pojawiły się także gim-
nazjaliści z Radziejowic, którzy 
prezentowali odzież ekologiczną. 

Ważną chwilą było ogłoszenie wy-
ników konkursu na najpyszniejszą 
szarlotkę. Pierwsze miejsce zajęła 
Anna Wierzbicka, drugie Monika 
Wodnicka, trzecie Zuzanna Pacek 
-Puc. Konkurs, „Małe co nieco 
z jabłuszka”, skierowany był do 

dzieci poniżej 13 lat. W tym kon-
kursie wygrała Antosia, na kolej-
nych miejscach: Konrad i Maja. 
Na uczestników festynu czekało 
jeszcze wiele innych rywalizacji 
w których chętnie brali udział. 

Fot. Karolina Kempińska

Rozpoczął się sezon grzewczy, 
znów wzrasta zagrożenie zatru-
ciem tlenkiem węgla. Należy dbać 
o bezpieczeństwo, w przypadku, 
kiedy zachodzi podejrzenie pod-
trucia czadem należy od razu we-
zwać straż oraz pogotowie. Pierw-
sze sygnały, które mogą budzić 
niepokój to osłabienie organizmu 
po wyjściu na przykład z łazienki 
ogrzewanej piecykiem lub z ko-
tłowni. Aby uniknąć zagrożenia 
należy pamiętać o czyszczeniu 
przewodów wentylacyjnych, re-
gularnych przeglądach urządzeń 
grzewczych i montażu czujni-
ków tlenku węgla. Zaczadze-
nie w budynkach mieszkalnych 
może pośrednio powodować 
to, iż w okresie zimowym więk-
szość użytkowników budynków 
uszczelniania okna, drzwi przed 
zimnem. W ten sposób ogranicza 
się wymianę powietrza, a tym 
samym do spalania paliwa nie 
dostarcza się odpowiedniej ilości 
tlenu. Niedostateczna ilość tlenu 
do spalenia paliwa powoduje, ze 
następuje niepełne spalanie pali-
wa w urządzeniach grzewczych 

i tworzy się tlenek węgla, czad. 
Czad nie bez powodu nazywa-
ny jest „cichym zabójcą”. Jest 
bezwonny, bezbarwny i bardzo 
szybko wiąże się z krwią pro-
wadząc do utraty przytomności. 
Możemy jednak zadbać o własne 
bezpieczeństwo stosując się do 
przepisów przeciwpożarowych 
i budowlanych.

Przeczytaj i powtórz rodzinie!
-nie stosuj do ogrzewania po-

mieszczeń, w których stale 
przebywają ludzie gazowych 
przenośnych urządzeń pro-
miennikowych,

-nie ogrzewaj pomieszczeń za po-
mocą kuchni gazowych, gdyż 
może to spowodować poważne 
zatrucia,

-zapewnij skuteczną wentylację 
w pomieszczeniach, w których 
występuje spalanie paliwa,

-nie zatykaj kratek wentylacyjnych 
w drzwiach do łazienki oraz do 
przewodów wentylacyjnych,

-pamiętaj, że w pomieszczeniu, 
w którym zachodzi spalanie 
paliwa z grawitacyjnym odpro-

wadzaniem spalin z wykorzy-
staniem do spalania powietrza 
z pomieszczenia, stosowanie 
mechanicznej wentylacji wy-
ciągowej jest zabronione,

-wszelkie prace naprawcze, prze-
róbki, modernizacje i prace 
konserwacyjne przy urządze-
niach na paliwo stałe, ciekłe 
i gazowe zlecaj tylko specjali-
stom posiadającym odpowied-
nie kwalifikacje,

-nie pozostawiaj bez nadzoru po-
traw na włączonej kuchence 
czy ciasta w piekarniku,

-do wyposażenia mieszkania ku-
puj nowoczesne i bezpieczne 
urządzenia (kuchenki gazowe, 
przepływowe gazowe ogrze-
wacze wody), posiadające 
stosowne atesty, wyposażo-
ne w czujniki zabezpieczają-
ce przed zanikiem ciągu czy 
nieuzasadnionym wypływem 
paliwa,

-wyposaż również mieszkanie 
w gaśnice proszkowe, autono-
miczne bateryjne czujniki dymu 
i tlenku węgla oraz gazu,

-nie używaj świec, kaganków, 

petard, wyrobów pirotechnicz-
nych oraz innych źródeł świa-
tła wykorzystujących otwarty 
ogień w pomieszczeniach 
mieszkalnych, w sytuacjach 
mogących spowodować pożar,

-nie stosuj do mycia i prania 
odzieży cieczy łatwopalnych,

-nie susz odzieży i materiałów 
palnych bezpośrednio na pie-
cach,

-zapewnij sobie dostęp do tablic 
rozdzielczych prądu elektrycz-
nego, gniazdek i wyłączników 
oraz głównych zaworów gazu 
i wody,

-pamiętaj, że miły wieczór przy 
kominku może skończyć się 
tragicznie, jeśli zapomnisz 
o sprzątnięciu paleniska po za-
kończeniu wieczoru,

-nie pozostawiaj najmłodszych 
dzieci przy czynnych, otwar-
tych piecykach gazowych, 
kontroluj ich wejście do łazienki 
czy kuchni – dziecko z prostej 
ciekawości może odkręcić 
kurek gazu w kuchni czy butli 
w domku kempingowym.
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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

Uroczystości upamiętniające w Muzeum Lwowa i Kresów 
w 77- rocznicę napaści sowieckiej na Polskę


