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- Życiorys każdego z Państwa to 
wielka księga bólu, cierpienia … 
a mimo to zachowali Państwo coś 
niezwykłego, zachowali Państwo 
godność, dumę i wiarę w niepod-
ległość dlatego zwyciężyliście – 
mówił Minister Jan Józef Kasprzyk 
podczas XXXII Międzynarodowego 
Zjazdu Stowarzyszenia Łagierników 
Żołnierzy AK jaki odbył się w Ku-
j y g

klówce. W Zjeździe wzięli udział 
kombatanci z szeregów Armii Krajo-

wej z Polski, Białorusi i Litwy, samo-
rządowcy wśród nich reprezentują-
ca Gminę Radziejowice Wójt Urszula 
Ciężka, przedstawiciele lokalnych 
szkół. Podczas Zjazdu wręczone zo-
stały Medale Pro-Patria dla współ-
pracowników Stowarzyszenia. Uro-
czystość rozpoczęła Msza Święta 
p y

w Kościele w Kuklówce w intencji 
kombatantów, łagierników, wszyst-
kich tych, którzy wspierają żołnierzy. 
Program Zjazdu był bardzo bogaty, 

nie zabrakło Balu a podczas niego, 
tradycyjnego poloneza Pułkownik 
Stefanii Szantyr Powolnej, przy mu-
zyce na żywo w wykonaniu chóru 
kresowego Społem z Mińska Bia-
łoruskiego. Kombatanci odwiedzili 
między innymi Muzeum Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich, 
Pałac w Radziejowicach, wzięli 
udział we Mszy Świętej w Bazylice 

j ę

Katedralnej w Łowiczu.
Oprac. jn
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Absolutorium dla Wójt Urszuli Ciężkiej

Urszula Ciężka Wójt Gminy Ra-
dziejowice otrzymała absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za ze-
szły rok. Taką decyzję podjęli Radni 
na wniosek Komisji Rewizyjnej 
podczas ostatniej sesji (20 czerw-
ca). Pozytywną decyzję wydała 
Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Zeszłoroczny budżet sięgał ponad 
27 milionów złotych, zadłużenie 
na koniec grudnia 2016 roku było 
niskie i stanowiło zaledwie – 6,73 
procent - przypomina Skarbnik 
Teresa Jaworska. Jak poinformo-
wała Wójt Urszula Ciężka w 2016 
roku Gmina nie korzystała z kre-
dytów i pożyczek, spłacała kredyty 

zaciągnięte wcześniej w kwocie 
ponad półtora miliona złotych. Do 
najważniejszych zeszłorocznych 
inwestycji zaliczyć można mię-
dzy innymi: budowę kanalizacji 
w miejscowościach: Tartak Brzózki 
i Radziejowice, modernizację ulicy 
Głównej w Kamionce, moderni-
zację drogi w Benenardzie, mo-
dernizację drogi w miejscowości 
Budy Mszczonowskie. Niemałe 
kwoty pochłania także oświata, 
kosztowała w zeszłym roku ponad 
dziewięć milionów dwieście ty-
sięcy złotych z czego subwencja 
jaką otrzymała Gmina na ten cel 
wyniosła ponad pięć i pół miliona 

złotych. Zeszłoroczny budżet był 
wyższy a to z tytułu dodatkowych 
pieniędzy (trzy miliony złotych) 
jakie wpłynęły w ramach realizacji 
programu ,,Rodzina 500 plus”. Za 
przyjęciem absolutorium głosowa-
ło 9 radnych, 2 było przeciw, przy 
4 radnych nieobecnych. To kolejny 
dobry i stabilny, rzetelnie wykonany 
budżet- mówiła przewodnicząca 
Rady Gminy Krystyna Skoneczna. 
Gmina ma bardzo niskie zadłużenie, 
znaczne możliwości finansowe, ko-
rzysta z wielu dotacji, przygotowuje 
wnioski o dofinansowanie różnych 
inwestycji, jest w tym skuteczna. 

Justyna Napierała

Nowy Proboszcz Parafii 

w Radziejowicach

Ksiądz Henryk Andrzejewski

został nowym Proboszczem

Parafii w Radziejowicach.

Ksiądz Kanonik Waldemar 

Okurowski po 26 latach pracy 

w Radziejowicach odchodzi na

emeryturę jednak będzie tutaj 

mieszkał. Jak mówi miesz-

kańcy tej Gminy to jego jedyna 

rodzina. 

Więcej na stronie numer 3. 

Bogumiła Bielecka nową 

Sołtys Krzyżówki

Bogumiła Bielecka została 

wybrana nową Sołtys Krzy-

żówki, zastąpiła tym samym 

zmarłego w marcu Sołtysa 

Mieczysława Bieńka. Wybory 

odbyły się 24 kwietnia. Stra-

towało troje kandydatów, obok 

Bogumiły Bieleckiej także Da-

riusz Bodecki i Stefan Szafran.

Więcej na stronie numer 5. 

Konsultacje społeczne 

do Programu Ochrony 

Środowiska

Gmina Radziejowice zapra-

sza mieszkańców do wzięcia 

udziału w tworzeniu Progra-

mu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Radziejowice na lata 

2017-2020 z perspektywą na 

lata 2021-2024. Uwagi zgła-

szać można między innymi 

tradycyjnie w Urzędzie Gminy 

ale też pocztą elektroniczną. 

Więcej na stronie numer 11.
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu ga-
zety ,,Nasza gmina Radziejowice”. Szanowni
młodzi przyjaciele, uczniowie naszych szkół,
życzę Wam spokojnego wypoczynku pełne-
go pozytywnych wrażeń. Serdecznie gratulu-
ję tym, którzy uzyskali najwyższe oceny. Na 
stronie numer 4 nazwiska najlepszych z na-

szych szkół na koniec roku szkolnego. Dro-
dzy Państwo już wakacje nie tylko dla dzieci
ale też dla wszystkich lipiec i sierpień to czas
urlopów. Niestety w naszej Gminie jak i w całej
Polsce lato powitało nas wichurami, burzami.
Mazowsze najbardziej ucierpiało, wiele osób
przez wiele dni nie miało prądu, także w naszej
Gminie. Wynikało to z szeregu awarii, sytuacja 
była naprawdę trudna. Mamy nadzieję, że tak 
zmienna aura już za nami. W tym wydaniu też
wspomnienie o Druhu Jerzym Kneblu, nieste-
ty jesteśmy po ostatnim pożegnaniu Prezesa
Honorowego OSP Radziejowice. Rodzinie,
bliskim, przyjaciołom Świętej Pamięci Jerzego

g j

Knebla składam wyrazy współczucia. W tym
wydaniu gazety wiele ciekawych tematów, 
wrócimy do Festynu Rodzinnego jaki odbył 
się w Korytowie, Dnia Rodziny w Gimnazjum,

Święta Sportu w Szkole Podstawowej w Ku-
klówce. W tym numerze gazety także ogło-
szenie wyników konkursu plastycznego dla 
dzieci, jaki zorganizowała Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego ale też o pikniku 
w Budach Mszczonowskich i o zmianie na 
stanowisku Proboszcza Parafii w Radziejowi-
cach. Dziękuję za zaangażowanie i pracę Księ-
dzu Kanonikowi Waldemarowi Okurowskiemu, 
który dawał i daje całe serce Parafii, z wielką 
życzliwością witamy także nowego Probosz-
cza Księdza Henryka Andrzejewskiego. Życzę 
y ą y g

Państwu miłej lektury. 
Serdecznie pozdrawiam,

Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice
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Największy transfer, z Klubu UKS Hetman do Polonii Warszawa

Druh Jerzy Knebel nie żyje

Antoni Szustakowski mieszka-
niec Gminy Radziejowice, wybitny 
zawodnik który zaczynał rozwijać 

swoją pasję do gry w szachy w Klu-
bie UKS Hetman przeszedł do Klubu 
Szachowego Polonia Warszawa. -To 

nasz jak dotąd największy transfer- 
mówi z uśmiechem Dariusz Koliń-
ski jeden z nauczycieli Antoniego. 
Antek to utytułowany zawodnik, 
reprezentował Mazowsze na Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach 
Szachowych Juniorów w Grecji. 
11 marca wziął udział w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów do 18 lat. 
Zajął 15 miejsce. Antek wiele czasu 
poświęca na treningi i rozwój. Od 
niemal 12 lat gra w szachy. Ma-
rzeniem nastolatka jest gra zawo-
dowa, chłopiec bardzo dobrze się 
uczy. Jest pracowity, wspierają go 
rodzice. Tata także gra w szachy, 
mama uwielbia podróże.

jn

Po długiej chorobie w nocy 
z 22/23 czerwca zmarł druh Jerzy 
Knebel- Prezes Honorowy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Radzie-
jowicach. Pogrzeb odbył się we 
wtorek w Radziejowicach. Jerzy 
Knebel całe życie był społeczni-
kiem, Radnym, Prezesem OSP 
w Radziejowicach (1991-2012), 
pomagał ludziom, był oddany 

społeczności lokalnej. Za
swoją działalność wielo-
krotnie odznaczany a naj-
ważniejsze wyróżnienia
to: Medal honorowy im.
Bolesława Chomicza,
Złoty, Srebrny i Brązowy
Medal za Zasługi dla Po-
żarnictwa. -Śmierć druha

g

Jerzego Knebla to wiel-
ka strata- mówi Prezes
OSP Radziejowice Marek 
Leja, który jednocześnie
zwraca uwagę na zasługi
zmarłego dla całej Gminy.
Rodzinie i bliskim składa-

my najszczersze wyrazy współczu-
cia. Cześć Jego pamięci!- dodaje
Prezes Marek Leja. Kondolencje
składają samorządowcy z Wójt
Urszulą Ciężką, Radni, pracownicy
Urzędu, Sołtysi, Strażacy i miesz-
kańcy.

jn

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej…

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś. P.

Jerzego Knebla
wieloletniego Prezesa OSP Radziejowice, 

Radnego Gminy Radziejowice oraz Sołtysa Wsi Tartak Brzózki, 

oddanego społecznika i wspaniałego człowieka. 

Łącząc się w bólu, składamy wyrazy współczucia

 Rodzinie, Krewnym i Przyjaciołom,

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice

 /-/ Krystyna Skoneczna
wraz z Radnymi i Sołtysami

 Wójt Gminy Radziejowice

 /-/ Urszula Ciężka
wraz z Pracownikami Samorządowymi
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Nowy Proboszcz Parafii w Radziejowicach

Dzień Dziecka w GCK Powozownia

Wichury i deszcze nie oszczędziły naszej Gminy

Ksiądz Henryk Andrzejewski zo-
stał nowym Proboszczem Parafii 
w Radziejowicach. Ksiądz Kanonik 
Waldemar Okurowski po 26 latach 
pracy w Radziejowicach odchodzi 
na emeryturę jednak będzie tutaj 
mieszkał. Jak mówi mieszkańcy tej 
Gminy to jego jedyna rodzina. -Ja 
ich kocham- dodaje Ksiądz Walde-
mar. W niedzielę 2 lipca odbyło się 
oficjalne powitanie Księdza Henryka 
Andrzejewskiego, który przyszedł 

z Parafii w Pszczonowie, starej 
parafii z XIV wieku, znanej między 
innymi ze scen do filmu Chłopi. 
Ksiądz Henryk spotkał się z miesz-
kańcami podczas Mszy Świętych. 

ą y p ę

,,- Usłyszałem wiele życzliwych 
i ciepłych słów, życzeń. Wszystko 
jest tutaj nowe, będę się uczył tej 
Parafii. Ksiądz Waldemar zbudował 
wiele dobrego, nie jestem typem re-
wolucjonisty. Cieszę się bo właśnie 
tutaj będę obcował z wielkim Jó-

zefem Chełmońskim- mówi nowy 
Proboszcz”. Ksiądz Waldemar 
Okurowski jest bardzo szanowany 
przez mieszkańców i oni cieszą się 
z tego, że zostaje z nimi w Radzie-
jowicach. Ksiądz Waldemar oprócz 
drogi kapłańskiej jest też nauczy-
cielem. Nowy Proboszcz ukończył 
studia magisterskie z Teologii na 
Papieskim Wydziale Teologicznym 
oraz Prawo Kanoniczne na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego. Podczas uroczystej Mszy
Świętej nowego Proboszcza powi-

g y j y

tała Wójt Urszula Ciężka, Księdzu
Kanonikowi Waldemarowi serdecz-
nie dziękowała za dotychczasową
pracę. W uroczystości wzięli udział
strażacy, przedstawiciele szkół i in-
stytucji, mieszkańcy.

Jn fot. jn i JK

Przedstawienie teatralne, zabawy
na świeżym powietrzu, warsztaty
plastyczne, to wszystko czekało na
dzieci z okazji ich święta w Gmin-
nym Centrum Kultury Powozow-
nia. Najmłodsi mieszkańcy naszej
Gminy mogli korzystać z ulubio-

nych przez nich dmuchańców. 
Nie zabrakło stoisk z tradycyjnymi 
potrawami, imprezę wsparli dorośli 
między innymi członkowie Klubu 
Seniora Dyliżans czy mieszkańcy 
Zboisk. Święto należy zaliczyć do 

y y y

udanych.

Aż 77 razy w naszym powiecie 
interweniowali strażacy w dniach 
28-29 czerwca a to z powodu wi-
chur i burz jakie przeszły nad Ma-
zowszem. Połamane drzewa, znisz-
czone dachy, zalane budynki i brak 

prądu- to wszystko dało się we 
znaki. Jeszcze w niedzielę 2 lipca 
w części Gminy Radziejowice nie 
było prądu a to za sprawą awarii. 
Mazowsze w tych dniach ucierpiało 
najbardziej. Na ogólną liczbę 6000 

interwencji zgłoszonych w kraju, 
połowa z nich dotyczyła właśnie 
Mazowsza. Niestety do takiej sy-
tuacji właściwie nie można się 
przygotować, żywioł niszczy domy, 
przewraca drzewa, uszkadza linie 

energetyczne, które zasilają siedli-
ska w prąd. Tak trudnej sytuacji nie
było od lat, na całe szczęście prąd
już wrócił do gniazdek.

jn
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Zakończenie roku szkolnego

Mniej stomatologa w ramach NFZ

Małgorzata Wojnarowicz nadal 
Dyrektorką Przedszkola w Radziejowicach

Dzieci już wypoczywają na wa-
kacjach, przed upragnionym relak-
sem odebrały cenzurki a najlepsi 
otrzymali nagrody i świadectwa 
z czerwonych paskiem. Jak zawsze 
wręczone zostały nagrody i wy-
różnienia przyznane przez Wójta 
Gminy Radziejowice dla najlep-
szych uczniów w roku szkolnym 
2016/2017:

Gimnazjum im. E.hr. Krasińskiego 

w Radziejowicach:

2 równorzędne nagrody:

Dominika Dziekańska

Kamila Zabrzygraj

II nagroda:

Nikola Kołaszewska

III nagroda

Karolina Sroka

Szkoła Podstawowa 

w Korytowie A:

nagroda: 

Julia Pirowska

II nagroda:

Iga Budziło

III nagroda:

Zuzanna Ambroziak

Martyna Budziło

Paulina Kowalska

Zuzanna Płaza

Jakub Jagiełło

wyróżnienia kl.I-III:

Krystian Ziemichód

Julia Kaczyńska

Oliwia Rowińska

Oliwia Gryz

Szkoła Podstawowa 

im. J. Chełmońskiego 

w Kuklówce Radziejowickiej:

nagroda: 

Klaudia Rudek

II nagroda:

Karolina Bugajska

III nagroda:

Bartosz Wiciński

wyróżnienia kl.I-III:

Szymon Gaik

Aleksandra Grenda

Franciszek Biały

Szkoła Podstawowa 

im. Wł. Rdzanowskiego 

w Radziejowicach:

nagroda: 

Mikołaj Izworski

II nagroda:

Wiktoria Wiklak

III nagroda:

Oliwia Wójcik

Marek Sobiecki

Jessica Bakalarska

Adam Szlaga

wyróżnienia kl.I-III: 

Magdalena Radlińska

Maksymilian Gawin

Zofia Koźmin

Maria Wałachowska

Wiktor Elak

I nagr. – 5 osób
II nagr. – 4 osób

III nagr. – 11 osób
wyróżnienia kl. I-III 12 osób

Nagrody rzeczowe dostali 
uczniowie, którzy uzyskali najwyż-
szą średnią (tak jak było w latach 
ubiegłych) oraz ci uczniowie, któ-
rzy uzyskali drugi i trzeci wynik 
średniej z ocen. Nagrodami były: 
Smartwatches- główne nagrody 
w Gimnazjum, różnej wielkości 
i mocy głośniki Bluetooth, kijki 
do „SELFIE”. W klasach I-III wzo-
rem lat ubiegłych, dla najlepszych 
uczniów z każdej klasy przyznane 
zostały wyróżnienia. Wyróżnieni 
dostali gry edukacyjne- informu-
je Beata Kalina, Dyrektor gminnej 
oświaty. Serdecznie gratulujemy.

Od lipca na kolejnych pięć lat
obowiązuje nowy kontrakt na
świadczenie bezpłatnych usług
stomatologicznych dla mieszkań-
ców naszej Gminy. Kontrakt został
okrojony o 15 procent. - Protesto-
waliśmy, wysyłaliśmy pisma. Dla
nas, w Gminie rozwijającej się,
gdzie sprowadza się coraz to wię-
cej mieszkańców, gdzie w zeszłym
roku wydano najwięcej pozwoleń
na budowę w całym powiecie
żyrardowskim to niesprawiedli-
we - mówiła na jednej z sesji Wójt
Urszula Ciężka. Niestety odpowiedź
NFZ nie jest pocieszająca, kontrakt

został okrojony. Jak mówi stoma-
tolog Renata Sznajder tak dzieje się 
w całej Polsce, kontrakty są sys-
tematycznie ograniczane i jest to 
przykre. Teraz miesięcznie z usługi 
bezpłatnej w gabinecie w Radziejo-
wicach korzystało blisko 100 osób. 
Na wizytę pacjent czekał do tej 
pory trzy miesiące. Gabinet istnieje 
4 rok, spełnia swoją rolę. Lekarz 
bezpłatnie przyjmuje w poniedziałki 
od godziny 12 do 18, w środy od 
8.00 do 14.00, w piątki od 8.00 do 
14.00. Nowy kontrakt obowiązuje 
od lipca, stomatolog Renata Sznaj-
der szacuje ,że kolejka znacznie się 
wydłuży i czas oczekiwania także. 
Warto dodać, że mieszkańcy wsi 
Krze Duże w ramach funduszu 
sołeckiego postanowili przezna-
czyć środki na profilaktykę stoma-
tologiczną dla dzieci. To niezwykle 
istotne by już w młodym wieku za-
dbać o zęby, wtedy często już nale-
ży walczyć z próchnicą. Marzenie 
o pięknym i zdrowym uśmiechu 
należy wdrażać od dziecka, jak nie 
pomyślimy o tym rychło w czas to 
może być za późno- podkreśla Re-
nata Sznajder.

Jn fot. Fot. archiwum Renaty 
Sznajder dostępne w Internecie.

Kolejny konkurs na dyrektorskie 
stanowisko w naszej Gminie. Tym 
razem dotyczył stanowiska Dyrek-
tora Przedszkola Publicznego. Do 
rywalizacji przystąpiły dwie panie. 
Po dyskusji z komisją, przedsta-
wieniu dokumentacji, spełnieniu 

wymogów oraz informacji dotyczą-
cej przyszłego rozwoju placówki 
nastąpiło oficjalne ogłoszenie wy-
ników. Dyrektorem Przedszkola na 
kolejne lata została wybrana Małgo-
rzata Wojnarowicz.

 jn
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Bogumiła Bielecka nową Sołtys Krzyżówki
Bogumiła Bielecka została wy-

brana nową Sołtys Krzyżówki, 
zastąpiła tym samym zmarłego 
w marcu Sołtysa Mieczysława 
Bieńka. Wybory odbyły się 24 
kwietnia. Stratowało troje kandyda-
tów, obok Bogumiły Bieleckiej także 

Dariusz Bodecki i Stefan Szafran.
Kontrkandydaci pani Sołtys otrzy-
mali odpowiednio po 6 głosów, zaś
ona sama- 19. To pierwsza funkcja
społeczna Bogumiły Bieleckiej.-
Dla mieszkańców Sołectwa chcę
przede wszystkim dobrych dróg,

asfaltu na ulicy Kolejowej i Za-
rzecznej. Pani Sołtys jest żoną, ma
dwóch synów, synową i wnuka. Na
co dzień pracuje w firmie Canpol.

Jn

Najprawdopodobniej już w lipcu
rozpocznie się inwestycja w Szkole
Podstawowej w Korytowie. W jej ra-
mach do istniejącego obiektu szkoły
dobudowany zostanie nowy w któ-
rym znajdą się cztery sale lekcyjne,
gabinet logopedy i integracji senso-

rycznej, szatnia, zaplecze sanitarne 
i socjalne do cateringu, będzie też 
pokój nauczycielski- informuje Be-
ata Kalina z radziejowickiej oświaty. 
Nowy obiekt powstanie przy hali 
z którą połączy się łącznikiem.

Jn

Więcej ciekawych zajęć dla 
uczniów szkół Gminy Radziejowice, 
dodatkowe wyposażenie placówek 
to wszystko stanie się faktem już 
w nowym roku szkolnym. Gmina 
otrzymała na ten cel dotację z Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, wygrany 
projekt zatytułowany jest ,,Zaradni 
z Gminy Radziejowice, komplekso-
we wsparcie nowoczesnej edukacji 
w szkołach naszej Gminy”. Całość 
ma być realizowana do czerwca 
2019 roku. Wartość tego zadania to 
993.047,00 złotych. To kolejne pie-
niądze z zewnątrz pozyskane przez 
radziejowicki samorząd na wspiera-

nie tradycyjnej edukacji. Niedawno 
szkoły promowały zajęcia z wycho-
wania fizycznego w ramach pro-
gramu ,,Mały Mistrz”. Projekt skie-
rowany był do dzieci pierwszych 
klas szkół podstawowych. Jego 
ideą było propagowanie aktywnej 
postawy poprzez dodatkowe zajęcia 
sportowe umożliwiające zbieranie 
odznak sportowych potwierdzają-
cych zdobycie przez uczniów po-
szczególnych sprawności. Szkoły 
otrzymały w jego ramach także 
sprzęt sportowy. Tymczasem na-
uczyciele brali udział w konferen-
cjach metodycznych.

Jn

Zuzanna Musioł odkrywa swój 
talent, podczas warsztatów jakie 
odbywają się w GCK Powozownia. 
Ćwiczy pod okiem plastyczki Hanny 

y ją ę

Gancarczyk, jest w grupie pasjona-
tów, których prace można oglądać 
na wystawie w GCK do końca lipca. 
Tymczasem Zuzia Musioł ostatnio 
wygrała kolejny konkurs, tym razem, 
pod tytułem ,,Kocham Polskę, Skar-
by Narodu”- to już IV Sochaczewski 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
im. Władysława Ślewińskiego. Zuzia 

g p y y

pokonała 906 osób z całej Polski. To 
bardzo utalentowana młoda dama. 
-Obserwuję jej rozwój, coraz lepszy 
warsztat i wyobraźnię- mówi Hanna 
Gancarczyk. Na koncie piętnasto-
latki jest też I nagroda w XI edycji 
międzynarodowego konkursu pla-
stycznego „Jan Paweł II w oczach 

dziecka” w kategorii młodzieży do
lat 19. Konkurs został zorganizowa-
ny przez Muzeum w Bielsku Podla-
skim, pod honorowym patronatem
J.E. Biskupa Drohiczyńskiego – Ta-
deusza Pikusa, Ministra Edukacji
Narodowej – Anny Zalewskiej oraz
władz samorządowych na czele
z Marszałkiem Województwa Pod-
laskiego – Jerzym Leszczyńskim.
Spośród niemal 1600 prac nadesła-
nych m.in. z Polski, Ukrainy, Litwy
i Mołdawii, obraz Zuzanny zdobył
największe uznanie w oczach jury.
Ponadto w CV Zuzanny także:
• I miejsce w IV edycji konkursu
„Wędrówki przez Chiny” organizo-
wanego przez Instytut Konfucjusza
Centrum Języka i Kultury Chiń-
skiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
V.2016 r.
• Nagroda i Dyplom ufundowane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskie-
go w V Konkursie Plastycznym im.
Władysława Ślewińskiego pt. „Pej-
g y y

zaż ojczysty”, VI. 2015 r.
Oprac. Jn, fot. nadesłane przez

Hannę Gancarczyk

Szkoła Podstawowa w Korytowie 
przed rozbudową

Prawie milion złotych na dodatkowe 
zajęcia dla dzieci i sprzęt

Zuzanna Musioł talent plastyczny
z Gminy Radziejowice

Wójt Gminy Radziejo ice zaprraasza n Świiętoo Chleb i Mioddu,u, k re oddbęd ie w iu 266..080 .20017 r. Wójt Gminy Radziejoowice zapr za nna Święto CChlh ebaa i odu, które odb zie ę dniu 26dbędzie się ww dniuu
Obchody rozpoczną sięę o dzinieei  14.  - MMszą Ś ię ąą odprrawi ą pr  K li  z r źbammi upupaamięt-ody rozpoczną się o goodzin  14.000 - szą ŚwŚwięttą o rawio ą zy li  z źb i amięęt-wionną przyy Kapliczce z rzeźźbam

j y j p ę ęj y j p ę ęę ę

niającymi miejsce dawnnego ewnnin ane o kośścioła a terrenie ZZesp Pa co -Par we  w RRadzizieejniającymi miejsce da ego drew aneggo ko io aa na a teet renie Zesp u łaco -P ko  R ziejowspołuu Pałaacowoo-Parkoowegoo w R ziejoowi-
cach. Po nabożeństwiee kor wód dddoży owyy prze zie nna ter  G o ntru ury owocach. Po nabożeństwi koroowód żynnkow przeejdziee na terren mi o nt m ltur woozoy prze zie  ter  Gmminneggo Cenntrum Kulturry Powwozowwnia Cenntrum Kult y Po

adziejowicach, gdzie odb dziee ssię urocz te e or  traddyw Radziejowicach, gd e odbbędzi  się uurocz te ootwar e oraaz trazysste otwwarciee oraz tradyycyjne dzie nie Chleba i Mio u z teego-zieeleleleniniee CChChC lelebaa ii MMiooiooddudu z
rocznych zbiorów. Po cczęści i ofic aalnnej na sceerocznych zbiorów. Po cczęśc oficjaalnej nna sccennie wyystąpiąą:

15.30 Śpiewający „Dyliżaans15.30 Śpiewający „Dyli ns”
ęy ę j

15.45 Ochotnicza S aż WWok a i5.45 Ochotnicza Sttraż okalnnaWokalnna i Marcinn Fibicch
15.30 Muzyczny Pokokaz KKarate TraadyycyjnnegMuzyczny P kkaz Kaa ate Tradycyj goyycyjneego
16.00 ALLA PUGACCZOWA - Jooa nnaa a Fo wwar ka16.00 ALLA PUGAC OWAA - Joaanna Folw rska

0 GOLDEN H TSS17.00 GO N HITSS
19.00 LOMBARD19.00 LOMBA
20.00 Dyskoteka pood chmurkąą - DJ TTOMMO EKKDyskoteka po chmmurką - DJ OMEKK
W trakcie imprezy bęędzie prowwadzonna ddziiałaln ć staW trakcie imprezy bęędzie prow dzonaa dz aałaln ć stawdziałalnoość wwystawwieiennnniiczo-hhandloowa, sstrrefefaaa a zzabaww w

dla dzieci /dmuchańce,e, warssztatyy artysstyczznne/, strefa gag st nomicznaa. dla dzieci /dmuchańc  warssztaty artystyczne/, str a stro miczczycznne/, strefa ggagaststroonommicznaa. Zostttstananieie równinież rooz-
strzygnięty konkurs pn.. “Chleb i mmiód - radziieiejowiickie sspecjaały”.konkurs pn.. “Chleeb i mmiód - rradzieejowickkie sppecjał .ł ”

Zachęcamy rękodzi lnik , hanndlow ów do zggłaszania uddziałuu. Regulaminn oro azz Formmularzz Zachęcamy rękodzielnik , hanndlowcców ddo zgłaaszania udzziału. Regulamin az okodzieelnikóww, h
zgłoszeniowy dosy dosstępnyy:

- w Biurze Gminneg Ce rum ltur PO OZOOWWNIAA w Raadziejjowicaach, ul. Siennkiewwicza 6- w Biurze Gminneg Ce rum ltur PO OZOWWNIA w Raddziejoowic h, ul. Sienkiewiczza 6Biurze Gminnegoo Centtrum KKulturyy POWWOZOoo Centtrum KK
acie Ur du miny Rad ej e, l. KKubbu ickieggo 10- w Sekretariacie Ur du miny Radzi ow e, ul  Kubickiego 10- w Sekretariacie Urzzędu miny Radziejowiice, ul.. Kubicckiacie Urzzędu GGminyy Radzziejejowicicee,w

- na stronie internetooweonie internena stronie internetowe internetoowej:a- n- jwew ra ie ce ple.pllwww ow own .raddziejowwice.pplwwwww.pp. oowoozownnia.raadzdzd ieie c

Święto Chleba i Miodu - 26 sierpnia



www.radziejowice.pl6

Festyn Rodzinny w Korytowie

Igrzyska w Szkole Podstawowej w Kuklówce

Ponad dwustu gości przyjęło 
zaproszenie i wzięło udział w Festy-
nie Rodzinnym jaki zorganizowała 
Szkoła Podstawowa w Korytowie. 
To doroczna impreza, odbywa się 
już niemal na koniec roku szkolne-
go. Dedykowana jest uczniom, ro-
dzicom i mieszkańcom Korytowa. 
Publiczność oklaskiwała wystę-
pujących na scenie młodych arty-
stów, którzy brawurowo śpiewali, 
brali udział w projekcie talent show 
a potem dostali nagrody. -Spotkanie 
miało jeszcze kilka ważnych oka-
zji: Dzień Dziecka, minione święto 
Mam, Dzień Taty, Babci i Dziadka- 
zatem było co świętować- mówi 
Dyrektor szkoły Małgorzata Kło-

potowska. W tym roku festynowi 
towarzyszyła muzyka filmowa. Wy-
brane z popularnych seriali utwory 
można było usłyszeć w wykonaniu 
uczniów z Korytowa. Publiczność 
chętnie włączała się we wspólne 
nucenie piosenek znanych chociaż-
by z ,,Czterdziestolatka”, czy ,,Woj-
ny domowej” i ,,Polskich dróg”. 
Dzieci prezentowały też scenki fil-
mowe.

Poza sceną na gości czekał 
kiermasz z którego dochód prze-
znaczony został na rzecz szkoły 
i uczniów, między innymi na wy-
cieczki szkolne. Nie zabrakło także 
kawiarenki z ciastami, daniami 
z grilla- to w wykonaniu rodziców. 

Oni także postarali się by na placu 
przy szkole na najmłodszych czeka-
ły dodatkowe bonusy, między inny-
mi popularne dmuchańce, bungie, 
kula wodna czy pyszne lody i soki.

Wśród gości była Wójt Ra-
dziejowic Urszula Ciężka, Sołtysi, 
Radni, przedsiębiorcy i oczywiście 
mieszkańcy, uczniowie, nauczycie-
le i pracownicy szkoły. Placówka 
znana jest z organizowania cieka-
wych przedsięwzięć jak chociażby 
niedawny konkurs gminny na Ma-
sterChefa Juniora. Tutaj najlepszym 
gminnym i szkolnym kucharzem 
drugi raz z rzędu okazał się Mateusz 
Majchrzak.

JN

Od pięciu lat 1 czerwca
w Dzień Dziecka organizuje-
my Szkolne Igrzyska Olimpijskie
nawiązujące do tradycji Starożytnych
Igrzysk. Pierwsze Igrzyska odbyły
się w 2013 roku pod nazwą ,,Fary
Play Kibic”, II Igrzyska 2014 ,,Fary
Play i TY”, III Igrzyska 2015 - ,,Nek-
tar i Ambrozja”, IV Igrzyska 2016 -
,,W rytmie samby” jako nawiązanie
do ubiegłorocznej Letniej Olimpiady
w Rio, a w tym roku postawiliśmy
na równoległy rozwój fizyczny i inte-
lektualny uczniów ,,Ruch ważny jak 
czytanie”. W zajęciach wzięła udział
cała społeczność szkolna. Uczniowie
rywalizowali w konkurencjach spor-
towych indywidualnych oraz gru-
powych. Każda klasa wybrała sobie
kraj, który reprezentowała w trakcie
„Igrzysk”. Między sobą rywalizowali
reprezentanci Polski, Francji, Rosji,
Anglii, Holandii, Portugalii, Japonii.
Podczas trwania zawodów spor-
towych włączyliśmy się w ogólno-
polską akcję bicia rekordu czytania
w jednym momencie ,,Jak nie czy-
tam jak czytam”. W trakcie zabaw
wykorzystaliśmy nowatorską pomoc
dydaktyczną piłki edukacyjne EDU-
BALL, które bawiąc uczą i służą do
nauki języka polskiego, matematyki,
informatyki. Uroczyste rozpoczęcie
Szkolnych Igrzysk Olimpijskich po-
legało na przemarszu grup sporto-
wych wokół boiska, prezentacji haseł
i okrzyków, złożeniu przysięgi olim-
pijskiej przed społecznością szkolną.

Następnie nastąpiło rozpalenie Znicza 
Olimpijskiego przez wyróżnionych re-
prezentantów krajów biorących udział 
w Olimpiadzie oraz oficjalne otwarcie 
przez Dyrektor Szkoły. Punktualnie 
o godzinie 10.00 cała społeczność 
szkolna z książką w ręku utworzy-
ła na płycie boiska olbrzymi napis 
,,czytamy” i przez 10 min. ucznio-
wie czytali przyniesioną przez sie-
bie ulubioną książkę. Na pamiątkę 
tegorocznego czytania uczniowie 
otrzymali od autorki tworzącej w Is-
landii Olgi Hołowni pozycję w języku 
angielskim ,,Gling Gló and the Rain-
bow”. W czerwcu ubiegłego roku 
432 608 uczniów ustanowiło rekord 
w masowym czytaniu w jednym 
momencie, na ten imponujący wynik 
miała wpływ również nasza szkoła. 
Jaki będzie wynik tegorocznego czy-
tania okaże się już wkrótce. Następnie 
cała społeczność szkolna przystąpiła 
do rywalizacji w kilku dyscyplinach. 
Naczelna zasada Fary Play obowiązy-
wała każdego. Zawodom sportowym 
towarzyszyła rywalizacja w układaniu 
i wspinaniu się na skrzynki, pod nad-
zorem OSP Kuklówka. Rodzice przy-
gotowali pyszne, zdrowe wyżywienie 
i nagrody. W konkurencji wspinania 
się na skrzynki nagrody ufundowała 
OSP Kuklówka. Nauczyciele, Sa-
morząd Uczniowski i OSP Kuklów-
ka przeprowadzali poszczególne 
zmagania, a nad wszystkim czuwał 
nauczyciel wychowania fizycznego 
Łukasz Borowy. Tradycyjnie oficjal-

nego zamknięcia V Igrzysk dokonała 
Dyrektor Szkoły. 

Konkurencje i wyniki rozgrywek 
sportowych podczas V Szkolnych 
Igrzysk Olimpijskich ,,Ruch ważny 
jak czytanie”:

I. RZUT DO CELU (rzut do obręczy piłką
ręczną) – najlepsze wyniki w klasach
Kl. ”O” – Kostrzewa Wiktoria, Krop Maja
Kl. I – Gaik Szymon
Kl. II – Perlińska Zuzanna
Kl. III – Wałachowska Aleksandra, Wojtasiak 
Bartłomiej
Kl. IV – De Kok Aleksander, Truszkowska
Aleksandra
Kl. V – Filczak Aleksandra, Socha Dominika
Kl. VI – Wisińska Wiktoria
II. WYŚCIGI W WORKACH – najlepsze
wyniki w klasach
Kl. „O” – Czechowski Alan
Kl. I – Michalski Stanisław
Kl. II – Kluziak Patryk
Kl. III – Przybysz Natalia
Kl. IV – Izak Maciej
Kl. V – Wiciński Konrad
Kl.VI – Karolak Zuzanna
III. ODBICIA PIŁKI SIATKOWEJ – najlepsze
wyniki w klasach
Kl. „O” - Czechowski Alan
Kl. II – Roguska Nikola
Kl. III –Wojciechowska Oliwia
Kl. IV – Witecka Magdalena
Kl. V – Tereszczuk Szymon
Kl. VI – Rudek Klaudia
IV. RZUTY PIŁKĄ DO KOSZA 
I miejsce - Czechowski Alan (kl. „O”)
II miejsce – Gocan Tymoteusz (kl. III)
III miejsce – Brysiak Patryk (kl. III)
V. KONKURS PLASTYCZNY NA NAJŁAD-
NIEJSZĄ OKŁADKĘ DO KSIĄŻKI
I miejsce – Kamińska Martynka (kl. „O”)
II miejsce – Białobrzeska Antonina 
(kl. II), Zielińska Maja (kl. II)
III miejsce – Przybysz Natalia (kl. III)

VI. KONKURS CZYTELNICZY – MISTRZ
CZYTANIA
I miejsce – Wójcicka Oliwia (kl. VI)
II miejsce – Wójcicka Natalia (kl. VI)
II miejsce – Rusek Paulina (kl. VI)
VII. BIEGI WOKÓŁ BOISKA NA CZAS – 

j ( )

najlepsze wyniki
Karolak Hubert (kl. III)
Niemirska Amelia (kl. V)
Wiciński Konrad (kl. V)
VIII. MECZE PIŁKI NOŻNEJ

( )

I miejsce – FC Budy Józefowskie
II miejsce – FC Kampinos
III miejsce – FC Kuklówka
IX. KONKURS WSPINANIA SIĘ 
NA SKRZYNKI
Klasy O-III
I miejsce – Wrzosek Maja (kl.”O”) – 15
skrzynek
II miejsce – Gocan Tymoteusz (kl. III) – 12 
skrzynek
III miejsce – Gawarska Maria (kl. II) – 10 
skrzynek
Klasy IV-VI
I miejsce – Karolak Zuzanna (kl. VI) – 20
skrzynek
II miejsce – Karolak Natalia (kl. V) – 18 
skrzynek
III miejsce – Truszkowska Karolina (kl. VI)
– 17 skrzynek

Za szlachetne współzawodnic-
two, za krzewienie idei ,,czystej 
gry” ponad żądzę zwycięstwa 
i pokonania przeciwnika, za liczny 
udział w V Szkolnych Igrzyskach 
Olimpijskich, za przemiłe chwile 
Uczniom, Rodzicom, Straży Po-
żarnej, Nauczycielom i Pracowni-
kom szkoły serdecznie dziękuję. 
Najważniejszą rzeczą w igrzyskach 
olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale 
wziąć w nich udział. 

Irena Skowrońska
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Święto Rodziny w radziejowickim Gimnazjum

,,Zielona Szkoła” w malowniczych Tatrach

Złóż nowy wniosek na 500 plus

Święto Rodziny w Gimnazjum to 
tradycja szkoły. To czas kiedy mogą 
się spotkać zarówno uczniowie, 
rodzice, pracownicy Gimnazjum, 
nauczyciele.

W tym roku święto upłynęło 
w nieco w sentymentalnej atmos-
ferze w związku z reformą oświa-

tową a tym samym likwidacją Gim-
nazjum. Na scenie młodzi ludzie 
pokazali swoje talenty. Tradycyjnie 
już przygrywał szkolny zespół, któ-
rego muzycy brali udział w różnych 
konkursach, ostatnio o zdrowiu 
organizowanym przez Sanepid. 
Gwoździem programu były skecze 

w wykonaniu uczniów. Prezento-
wane skecze to parodia tych już 
znanych szerokiej publiczności jak 
,,Grażyna” Paranienormalnych czy 
,,Marylin” kabaretu Smile. Na sce-
nie pojawił się zespół Bolszoj i che-
erleaderki. O obsługę sali zadbali 
uczniowie klasy 1a. –Wszystkim 

serdecznie dziękujemy za obecność 
i bardzo miłą atmosferę- mówi Kry-
styna Szymańska, dyrektor Gim-
nazjum w Radziejowicach. JN, fot. 
Gimnazjum w Radziejowicach

JN

Wieliczka, Jaskinia Bielańska, 
Zamek Orawski, później Kraków. 
W sumie dwa i pół tysiąca kilome-
trów przemierzyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej z Kuklówki w ramach 
tegorocznej ,,Zielonej szkoły”. Wró-
cili pełni wrażeń i chęci do dalszych 
wojaży. -Naszą wyprawę rozpoczę-
liśmy od wędrówki po pięknych 
solnych podziemiach Kopalni Soli 
,,Wieliczka”. Królewskie Kopalnie 
Soli w Wieliczce to obiekt z listy 
światowego dziedzictwa UNE-
SCO. Kopalnia liczy 9 poziomów. 

Przeszliśmy około 3 kilometrów 
trasy składającej się z 20 komór, 
położonych na głębokościach od 
64 do 135 metrów. Zajrzeliśmy do 
największej na świecie podziemnej 
świątyni. Po zwiedzeniu ,,Wielicz-
ki” pojechaliśmy do Murzasichle, 
miejsca naszych noclegów w są-
siedztwie Tatr i Tatrzańskiego Parku 
Narodowego- mówi Irena Skowroń-
ska dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kuklówce. Drugi dzień upłynął 
zwiedzającym na podziwianiu sło-
wackiej części Tatr. Tego samego 

dnia trasa wyprawy wiodła nad 
Szczyrbskie Jezioro, drugie co do 
wielkości w Słowacji. Później już 
przystanek w miejscowości Oraw-
skie Podzamcze a tam zwiedzanie 
Zamku Orawskiego, który wznosi 
się na skale. Kolejny dzień wypo-
czywającym upłynął już w Polsce 
w ,,zimowej stolicy naszego kraju”- 
Zakopanem. Tutaj dyrektor szkoły 
Irena Skowrońska postanowiła 
zaprosić dzieci do pustelni Adama 
Chmielowskiego- przyjaciela patro-
na szkoły- Józefa Chełmońskiego. 

Czwarty dzień wycieczki to typowy 
relaks w basenach termalnych na 
północy Węgier. Kąpiel była wyjąt-
kowa bo w naturalnych jaskiniach. 
Na koniec w drodze powrotnej 
młodzież zwiedziła Kraków a tutaj 
tradycyjnie już Zamek Królewski na 
Wawelu, Kościół Mariacki, Sukien-
nice, Bramę Floriańską, Barbakan 
i Planty. Oprac. Jn fot. Irena Skow-
rońska dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Kuklówce.

Mija pierwszy okres rozliczenio-
wy programu ,,Rodzina 500 plus”. 
W sierpniu w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej należy złożyć 
dokumenty by móc dalej otrzymy-
wać świadczenie- informuje Monika 
Karpiniuk kierownik GOPS w Ra-
dziejowicach. Pieniądze z tego tytułu 
zostaną przyznane na kolejny okres 
świadczeniowy - od 1 października 

2017 roku do 30 września 2018 
roku. Jeśli dziecko w tym okresie 
nie skończy 18 lat. Program ,,Ro-
dzina 500 plus” to 500 złotych mie-
sięcznie na każde drugie i kolejne 
dziecko, bez dodatkowych warun-
ków. Rodziny o niskich dochodach 
otrzymują wsparcie także na pierw-
sze dziecko lub jedyne dziecko przy 
spełnieniu kryterium 800 złotych 

netto lub 1200 złotych w przypadku 
wychowywania w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego. Świadczenie 

y y

otrzymują rodzice oraz opiekunowie 
dzieci do 18 roku życia. Dodatkowo 
wsparcie w wysokości 500 złotych 
otrzymują także rodziny zastępcze, 
placówki opiekuńcze i wychowaw-
cze typu rodzinnego oraz rodzinne 
domy dziecka, na każde dziecko, na 

podstawie ustawy o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej. 
Świadczenie otrzymuje każda ro-

y y p y ęp j

dzina bez względu na stan cywilny 
rodziców. W przypadku rodziców 
rozwiedzionych wsparcie otrzymu-
je rodzic, który faktycznie sprawuje 
opiekę nad dzieckiem.

JN
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Konkurs KRUS o bezpieczeństwie dla dzieci

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w sieci szpitali

W niedzielę 25 czerwca Błękitni Korytów zakończyli sezon

Najmłodsi, uczniowie gminnych 
szkół podstawowych wykazali się 
dużą wiedzą i kreatywnością .Wzięli 
udział w konkursie plastycznym 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego o bezpieczeństwie 
pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi 
to podstawa- środki chemiczne to 
nie zabawa”. Młodzi ludzie wykonali 
prace plastyczne, które miały za za-
danie przedstawić zagrożenia oraz 
miały zwrócić uwagę na bezpie-
czeństwo pracy w gospodarstwach 
rolnych. Zbliża się bowiem czas 
kiedy wypadków jest najwięcej. 
W zeszłym roku na naszym tere-
nie doszło do 35 nieszczęśliwych 
zdarzeń. Młodzi ludzie nie tylko 
wykonali piękne prace plastyczne 
ale też wykazali się dużą wiedzą. 
Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 19 czerwca w UG Radziejowice. 
Gmina była partnerem tego pro-
jektu. -Gratuluję Wam serdecznie 
i mam nadzieję, że zdobyta wiedza 
zostanie przez Was wykorzystana 
w praktyce- mówiła Wójt Urszula 

Ciężka. Konkurs dotyczył całego 
powiatu żyrardowskiego, wzię-
ło w nim udział 344 uczestników 
z 17 szkół podstawowych. Komisja 
w skład której weszli przedstawicie-
le Oświaty, Urzędów Gmin, artyści 
plastycy, wyłoniła laureatów na eta-
pie gminnym i powiatowym nagro-
dziła najlepszych. 
Laureatami na szczeblu gminnym 
(Gmina Radziejowice) zostali: 

W kategorii wiekowej (0-3)
1 miejsce – Katarzyna Trzpiel - 
Szkoła Podstawowa w Korytowie
2 miejsce – Julia Płuzińska – Szkoła 
Podstawowa w Korytowie
3 miejsce – Piotr Jeziorek– Szkoła 
Podstawowa w Radziejowicach
Wyróżniono: Maję Stusińską, Na-
talię Grzegółkę, Kryspina Grzegółkę 
ze Szkoły Podstawowej w Radziejo-
wicach 
W kategorii wiekowej klas (4-6) 
1 miejsce – Mateusz Bielawski - 
Szkoła Podstawowa w Radziejowi-
cach

1 miejsce - Klaudia Rudek -Szkoła 
Podstawowa w Kulkówce Radzie-
jowickiej 
2 miejsce - Małgorzata Jarkiewicz 
- Szkoła Podstawowa w Radziejo-
wicach
3 miejsce - Szymon Pokropek – 
Szkoła Podstawowa w Radziejowi-
cach
3 miejsce - Iga Soból - Szkoła Pod-
stawowa w Radziejowicach
Wyróżniono: Julię Pirowską, Zu-
zannę Ambroziak ze Szkoły w Ko-
rytowie, oraz Dawida Stusińskiego, 
Wiktora Mroczka, Michalinę Kamiń-
ską, Maję Hass ze Szkoły w Radzie-
jowicach
Na etapie powiatowym w kategorii 
wiekowej klas (4-6)
1 miejsce zajął Mateusz Bielawski 
– Szkoła Podstawowa w Radziejo-
wicach
2 miejsce zajęła Klaudia Rudek – 
Szkoła Podstawowa w Kulkówce 
Radziejowickiej.

Narodowy Fundusz Zdrowia 

opublikował sieć szpitali. W sieci 

jak mówi p.o. rzecznik NFZ Syl-

wia Wądrzyk znalazły się szpitale 

,,szczególnie istotne dla zapew-

nienia pacjentom równego dostę-

pu do świadczeń zdrowotnych”. 

Placówki, które się w niej znalazły 

podzielone zostały na sześć po-

ziomów systemu zabezpieczenia. 

W pierwszym są głównie szpi-

tale powiatowe w tym Centrum 

Zdrowia Mazowsza Zachodniego 

w Żyrardowie w drugim już po-

nadpowiatowe, a w trzecim woje-

wódzkie, kolejne poziomy to szpi-

tale specjalistyczne: pediatryczne, 

ogólnopolskie, onkologiczne i pul-

mo no logiczne. Finansowanie szpi-

tali w sieci będzie odbywało się 

poprzez ryczałt, który ma zostać 

wyliczony na podstawie liczby 

i struktury sprawozdanych w po-

przednim okresie świadczeń. 

Teraz pod uwagę brane będą 

świadczenia wykonane w 2015 

roku według ceny obowiązującej 

dniu wejścia w życie sieci szpitali. 

Wspomniany ryczałt zostanie wy-

liczony za pomocą jednakowego 

dla wszystkich wzoru, który okre-

ślony został w rozporządzeniu. 

Na funkcjonowanie systemu, sieci 

szpitali będzie przeznaczone ok. 

93% środków, z których obecnie 

jest finansowane leczenie szpi-

talne. Zakwalifikowanie szpitala 

do sieci będzie gwarancją, że Na-

rodowy Fundusz Zdrowia zawrze 

z nim umowę, bez konieczności 

uczestniczenia w postępowaniu 

konkursowym. ,,Ideą wprowa-

dzonych zmian jest koordynacja 

całego procesu leczenia pacjenta, 

który zostaje skierowany do szpi-

tala. Opieka nad pacjentem ma 

być kompleksowa i zorganizowa-

na. Szpitale w sieci są zobowią-

zane zagwarantować pacjentom 

nie tylko leczenie szpitalne, ale 

także dostęp do poradni specjali-

stycznych oraz rehabilitacji. Z kolei 

przychodnie nocnej i świątecznej 

opieki zdrowotnej będą funkcjo-

nować obok Szpitalnych Oddzia-

łów Ratunkowych i izb przyjęć, 

dzięki czemu znacząco poprawi 

się dostęp do tych świadczeń”- 

zapewnia NFZ. Sąsiednie szpitale: 

grodziski i sochaczewski także są 

w sieci, pierwszy otrzymał drugi 

stopień, sochaczewski pierwszy 

podobnie jak placówka w Żyrar-

dowie.

Młodzi sportowcy z Klubu Błę-
kitni Korytów zakończyli sezon 
2016/2017. Uroczyste spotkanie 
odbyło się 25 czerwca na boisku 
w Korytowie, gdzie sportowcy 
trenują. Ten dzień przyniósł wiele 
atrakcji dla dzieci i całych rodzin. 
Jak mówi Piotr Rowiński podzię-
kowania należą się Wójt Gminy Ra-
dziejowice Urszuli Ciężkiej, Dyrektor 
Gminnego Centrum Oświaty Beacie 
Kalinie, głównym sponsorom Klu-
bu i niedzielnej imprezy Magdzie 
i Pawłowi Mróz właścicielom firmy 
MAGROAD, Klaudii i Piotrowi Smul-

skim właścicielom firmy KP Trans-
pol, Pawłowi Majchrzakowi właści-
cielowi firmy Majbud, Zbigniewowi 
Wojnarowiczowi właścicielowi fir-
my Zbi Bud oraz rodzicom którzy 
czynnie włączyli się w przygotowa-
nia. Wysiłek wspólny miłośników 
sportu skutkuje tym, że dzieci coraz 
chętniej w Klubie spędzają wolny 
czas, dzięki temu z pewnością są 
zdrowsze, rywalizują i poznają no-
wych przyjaciół. 

Fot. Facebook Klubu Błękitni 
Korytów.
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Warsztaty dla uczniów w uroczym miejscu- Stawy Borki

Festyn w Sołectwie Budy Mszczonowskie

Gmina Radziejowice zaprosiła 
uczniów ze szkół na warsztaty eko-
logiczne pod nazwą ,,Obrazy Przy-
rody”. Warsztaty zostały zorganizo-
wane w ramach projektu „Warsztaty 
przyrodnicze dla mieszkańców po-
wiatu żyrardowskiego pn. Ob-
serwuję – Rozumiem – Szanuję” 
w ramach programu „Organizacja 
szkolenia, warsztatu, konferencji, 
seminarium w zakresie edukacji 
ekologicznej i ochrony przyrody” 
realizowanych dzięki uzyskanemu 
przez Gminę dofinansowaniu z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
j g y

w Warszawie. Zajęcia odbywały się 
według ustalonego harmonogramu 
w godzinach 9.00-12.00. Każda 
z grup młodych ludzi wzięła udział 
w trzech blokach tematycznych na-
przemiennie: Obserwacja Przyrody 
– czatownie, Doświadczanie Przy-
rody – pomoce dydaktyczne, Od-
twarzanie przyrody–zajęcia z zesta-
wami warsztatowymi i materiałami 
plastycznymi. Na koniec nastąpiło 
wspólne podsumowanie działań 
przy ognisku. Trzeba przyznać ,że 
Stawy Borki to niezwykle urokliwe 
miejsce. Tutaj słychać szum wody, 
śpiew ptaków, chce się żyć, nieba-

wem pojawi się tutaj żółw błotny. 
Dziewicze, niezwykłe miejsce, tuż 
przy trasie katowickiej a jakby z dala 
od niej. Nieskażone działalnością 
człowieka, dziko rosnące rośliny, 
ptaki aż 77 unikatowych gatun-
ków. ,,-Nie chcemy wycinać trzcin, 
mamy prawdziwe okazy ptaków 
jak zimorodek, czaple białe i siwe, 
bielik, bączek. Rano śpiewają aż 
chce się żyć- mówi Marek Komo-
rowski, który to miejsce znalazł trzy 
lata temu, zakochał się w nim i tutaj 
sprowadził rodzinę.” Dziś to wspól-
ne, rodzinne gniazdo. W planach 
ostoi hodowla dzikich kaczek oraz 

edukowanie młodzieży i dorosłych.
-Wszystkich zapraszamy do nas,
z pewnością będzie to czas piękny,
odpoczynku, obcowania z przyro-
dą- dodaje Marek Komorowski. To
tutaj znajdują się wyjątkowe zioła,
pachnie mięta, tutaj dobywają się
warsztaty z malowania ptaków.
Stawy Borki to przepiękne miejsce
w którym niebawem ma się pojawić
też żółw błotny.

jn

To już druga taka impreza, rów-
nie udana co pierwsza. Pomimo 
zmiennej pogody mieszkańcy 
przyjęli zaproszenie i w sobotę, 
1 lipca przyszli by skorzystać ze 
wspólnego świętowania. Festyn był 
doskonale zorganizowany. Dzieci 
ani przez chwilę nie mogły czuć 
się znudzone. Brały udział w kon-
kursach takich jak przeciąganie 

liny czy przekładanie szarfy, grały 
w piłkę nożną, specjalnie dla nich 
ustawione zostały bramki. Były też 
występy, najmłodsi na scenie pre-
zentowali swoje talenty wokalne, 
byli gromko oklaskiwani przez pu-
bliczność. Na stołach nie zabrakło 
pyszności, był żurek, ciasta, kiełba-
ska z grilla, napoje i inne słodycze. 
A przede wszystkim rodzinna, miła 

atmosfera. Przyjechali też strażacy, 
którzy instruowali najmłodszych jak 
udzielać pierwszej pomocy, można 
było także obejrzeć strażackie auto 
i zadawać pytania. Festyn zorgani-
zowali: Radna Eugenia Madejczyk- 
Nowakowska wspólnie z Sołtysem 
Zbigniewem Nowakowskim i radą 
sołecką. Przybyły też Przewod-
nicząca Rady Gminy w Radzie-

jowicach Krystyna Skoneczna
i Krystyna Penczonek Radna po-
wiatowa. Spotkanie było bardzo
udane i z pewnością stanie się już
tradycją Sołectwa Budy Mszczo-
nowskie.

JN
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Filia Gminnego Centrum Kultury w Korytowie?

Festiwal Waldorffa

„Zielony Laur” dla Gminy Radziejowice

Są po pierwszym spotkaniu, naj-
prawdopodobniej już we wrześniu
w Korytowie ruszy filia Gminnego
Centrum Kultury Powozownia. Wy-
nika to z zapotrzebowania szczegól-
nie najmłodszych, którzy mają nie-
rzadko wiele trudności by dojechać
do GCK w Radziejowicach. Tutaj na
miejscu na razie raz w tygodniu,
popołudniami i najprawdopodobniej

we wtorki odbywać się będą zajęcia 
- mówi Dyrektor GCK Powozownia 
Magdalena Masewicz- Kierzkow-
ska. Pomysł poparł Sołtys Zdzisław 
Madejczyk i Prezes OSP Korytów 
Tomasz Rokwisz- to właśnie w bu-
dynku straży lub szkoły planowane 
są różnego rodzaju warsztaty. 

jn

Festiwal Jerzego Waldorffa jaki
odbywa się od lat w radziejowic-
kim Pałacu znany jest w Polsce
jak i na świecie. Melomani z od-
ległych miejsc przyjeżdżają do
Radziejowic by wysłuchać wy-
smakowanego repertuaru. Dla

każdego znajdzie się miejsce, 
impreza nie jest biletowana. To 
festiwal który łączy pokolenia 
i ludzi. Powstał z myślą o wszyst-
kich tych dla którzy chcą odpo-
cząć i skosztować wyjątkowych
wrażeń muzycznych po trudach

codziennej pracy- mawiał Jerzy 
Waldorff, który jest też autorem 
powiedzenia ,,muzyka łagodzi 
obyczaje” a to powstało niejako
z inspiracji stwierdzeniem Ary-
stotelesa, że ,,muzyka wpływa 
na uszlachetnienie obyczajów”. 
Artyści podczas sobotniego, in-
auguracyjnego wydarzenia wy-
konali II Koncert fortepianowy
Raula Koczalskiego nazywane-
go cudownym dzieckiem, który 
zadebiutował w wieku zaledwie 
trzech lat. Ze sceny popłynęły 
dźwięki Uwertury Stanisława Mo-
niuszki. Pierwsza to ,,Bajka, dru-
ga Uwertura do opery ,,Hrabina”.
Na koniec na gości czekała grat-
ka, pierwszy poemat symfoniczny 
,,Step” Zygmunta Noskowskiego. 
Wieczór muzyczny został uzupeł-
niony dwoma wystawami. Pierw-
sza to ,,Maestria” -fotografie 
w wykonaniu dyrektora Orkiestry 
Sinfonia Varsovia, Janusza Mary-

nowskiego, który uwiecznił przy 
pracy wybitnych. Pozowali Yehudi 
Menuhin- wirtuoz skrzypiec, pro-
wadził orkiestrę na wielu festiwa-
lach muzycznych. Występował 
z nią w Nowym Yorku, Londynie 
czy Paryżu i Krzysztofa Penderec-
kiego- kompozytora, który od lat
związany jest z Sinfonią Varsovia,
dziś jest jej dyrektorem artystycz-
nym. 

Kolejna wystawa zapropono-
wana jest jakby uzupełnieniem tej 
jaką od lat można podziwiać w ra-
dziejowickim parku- Arki Wilko-
nia. Jak mówił prowadzący kon-
cert Jerzy Kisielewski, Arkę spod
Zachęty lata temu do Radziejowic
porwał Bogumił Mrówczyński, 
dyrektor Domu Pracy Twórczej. 
Teraz na gości Pałacu czekają 
kolejne zwierzęta Józefa Wilkonia. 
Wystawę można oglądać w No-
wym Domu Sztuki.

Polska Izba Gospodarcza „Eko-
rozwój” po raz 12 przyznała Zie-
lone Laury za działania w sferze
ekologii. Wśród laureatów znalazła
się również Gmina Radziejowice,
która została doceniona za reali-
zację projektów mających na celu
zachowanie dziedzictwa przyrod-
niczego obszaru „Natura – 2000”.
Konkurs „Zielony Laur” organizo-
wany jest corocznie przez Polską
Izbę Gospodarczą Ekorozwój pod
patronatem Prezesa Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
p g

i Gospodarki Wodnej, Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska 

p j g

oraz Przewodniczącego Kon-
wentu Prezesów Wojewódzkich
Funduszu Ochrony Środowiska

jj

i Gospodarki Wodnej. Tegoroczna
edycja została objęta honorowym 
patronatem Marszalka – Seniora
Kornela Morawieckiego oraz pa-
tronatem medialnym czasopisma 
„Biznes i Ekonomia”. Inicjatywa

kierowana jest zarówno do sa-
morządów, organizacji, firm, jak 
i pojedynczych osób zajmujących 
się realizacją przedsięwzięć eko-
logicznych. Celem konkursu jest
promowanie ekorozwoju poprzez 
nagradzanie najlepszych inwe-
stycji i przedsięwzięć gospodar-
czych przyczyniających się do
poprawy stanu środowiska natu-
ralnego. Realizatorzy najbardziej 
efektywnych przedsięwzięć zo-
stają uhonorowani Honorowym 
Dyplomem za zasługi dla rozwoju 
ochrony środowiska oraz statuet-
ką ZIELONY LAUR. Podczas gali
wręczenia nagród, która odbyła
się w dniu 21 czerwca w Pałacu
Staszica Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, statuetki i dyplomy 
odebrało dziesięciu laureatów.
Wśród samorządów docenio-
nych za działania mające na celu
propagowanie inicjatyw na rzecz
ekorozwoju znalazły się oprócz

Gminy Radziejowice, również 
Gmina Tarczy. Nagrodę w imieniu 
Gminy Radziejowice odebrały:
Pani Wójt Gminy - Urszula Ciężka 
oraz Pani Sekretarz Gminy - Wio-
letta Micewicz. Nagrody indywi-
dualne otrzymali: Pan Profesor dr. 
Piotr Moncarz oraz Pan Dariusz
Gronek – Prezes Firmy Hydro-
invest Sp. z o.o. Za wdrożenie no-
watorskich rozwiązań i realizację
inwestycji ekologicznych nagro-
dzeni zostali również: Biebrzański
Park Narodowy, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Żyrardowie, Przedsiębiorstwo 

p j p

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Suwałkach, Tarnowskie Wodo-
ciągi Sp. z o.o., Enea Wytwarzanie
w Kozienicach, Wydawnictwo Se-
idel – Przywecki.

Autor: UG Radziejowice
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Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z p6i:n. zm.) Wójt 
Gminy Radziejowice informuje o rozpoczęciu procedury udzia-
łu społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu pn.: Program
Ochrony Środowiska dla gminy Radziejowice na lata 2017-2020

p p y p g

z perspektywą na lata 2021-2024. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Roz-

woju Lokalnego Gospodarki Gminnej w Radziejowicach ul. Kubic-
kiego 10, pok. nr 20 i można się z nią zapoznać w dniach: poniedzia-
łek w godzinach 7.45- 17:00, wtorek, środa i czwartek w godzinach 
7.45 - 15.45, piątek w godzinach 7.45 - 14.30 oraz dostępna jest 

w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod ad-
resem: http://bip.radziejowice.pl w zakładce “ochrona środowiska” 

Uwagi i wnioski w terminie 21 dni, tj. od dnia 29 czerwca 2017 r. 
do dnia 20 lipca 2017 r. można składać: 

1. w formie pisemnej - w Sekretariacie Urzędu Gminy Radziejo-
wice ul. Kubickiego 10 lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy 
Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, 

2. ustnie do protokołu w Referacie Rozwoju Lokalnego Gospo-
darki Gminnej w Radziejowicach ul. Kubickiego 10, pok. nr 20 I

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
urzad@radziejowice.pl

Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Radziejowice.

OGŁOSZENIE
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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

y

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 10 (budynek Urzędu 
Gminy), 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
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