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Wioletta Micewicz objęła funkcję 
Sekretarza Gminy Radziejowice, 
zastąpiła tym samym na tym stano-
wisku Janinę Olborską która prze-
szła na emeryturę. 30 marca w UG 
odbyło się przekazanie obowiąz-
ków. Janina Olborska w Urzędzie 
pracowała od października 2002 
roku, obowiązki Sekretarza Gmi-
ny pełniła od 2003 roku. Wioletta 
Micewicz swoją zawodową drogę 
związała z UG w 2010 roku, kiedy 
to wzięła udział w konkursie na wol-
ne stanowisko do spraw promocji 

i pozyskiwania funduszy zewnętrz-
nych, konkurs wygrała. Później po 
powołaniu uchwałą Rady Gminy- 
Gminnego Centrum Kultury Powo-
zownia objęła funkcję Dyrektora 
i organizowała pracę placówki, wte-
dy też rozpoczął się remont obiektu 
(wymiana dachu). Następnie wró-
ciła do Urzędu Gminy by nadal 
zajmować się promocją. Wioletta 
Micewicz posiada wykształcenie 
wyższe, podyplomowo ukończyła 
studia w zakresie: „Administracji 
Funduszami Unijnymi edycja XX”, 

„Bezpieczeństwa i higieny pracy”, 
,„Audytor uprawniony do sporzą-
dzania świadectw energetycznych 
dla budynków”, „Produkcji Zwie-
rzęcej w Polsce po integracji z Unią 
Europejską”, „Public Relations”. 
- Jestem zadowolona z dotych-
czasowej pracy Wioletty Micewicz 
dlatego też zdecydowałam o awan-
sie zawodowym, jest kreatywna 
i pracowita, dobrze współpracuje 
z ludźmi- mówi o nowej Sekretarz 
Wójt Urszula Ciężka. Nowa Sekre-
tarz będzie zajmowała się też pro-
mocją. Obowiązki związane z pozy-
skiwaniem środków zewnętrznych 
przejął Sebastian Pomirski (umo-
wa- zlecenie). Wywiad z Wiolettą 
Micewicz na stronie numer 10.
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O finansowaniu oświaty, pro-
ponowanych zmianach, proteście 
w sprawie usytuowania na naszym 
terenie linii 400kV oraz możliwo-
ściach, jakie niosą ze sobą fun-
dusze unijne rozmawiali podczas 
Konwentu Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Miast Województwa 
Mazowieckiego samorządowcy. 
Spotkanie odbyło się 15 kwietnia 
w Mszczonowie. Gminę Radzie-
jowice reprezentowała Wójt Ur-
szula Ciężka. Dyskusję rozpoczął 
Sławomir Broniarz Prezes ZNP. 
Przypomniał, że Karta Nauczycie-
la to najważniejszy funkcjonujący 
akt prawny regulujący działalność 
placówek oświatowych. Finanso-

wanie jednak w dużej części po-
zostaje po stronie samorządów lo-
kalnych, subwencja nie wystarcza. 
W wielu gminach wydatki związa-
ne z oświatą stanowią przynaj-
mniej jedną trzecią budżetu, jak nie 
jego połowę, to jest najkosztow-
niejsza pozycja finansowa. Dzięki 
zaangażowaniu Gmin uczniowie 
mają dodatkowe zajęcia, placówki 
są remontowane i wyposażane. 
W Gminie Radziejowice funk-
cjonują trzy szkoły podstawowe 
i jedno gimnazjum. - Dbamy o na-
szych uczniów, chcemy by mieli 
jak najlepszy start, w gimnazjum 
prowadzone są dodatkowe zajęcia 
z wychowania fizycznego, młodzi 
ludzie mają różne możliwości, 
by się wykazać naukowo- mówi 
Wójt Urszula Ciężka. Finansowa-
nie nie jest sprawiedliwe- mówili 
samorządowcy. -Karta Nauczy-
ciela nie powinna ograniczać 
możliwości rozwojowych Gmin, 
musimy dyskutować ze związkami 

zawodowymi, by dojść do kom-
promisu, zadowolenia nauczycieli 
ale też realnych potrzeb samorzą-
dów- mówi Józef Grzegorz Kurek 
Burmistrz Mszczonowa i Prze-
wodniczący Konwentu. Podczas 
spotkania Adam Struzik Marszałek 
Mazowsza przypomniał o kolejnej 
perspektywie unijnych pieniędzy. 
- Jest dużo niewiadomych, będzie-
my się starali niwelować różnice 
w rozwoju Gmin- mówił samo-
rządowiec. Lokalne Gminy w tym 
Radziejowice, Mszczonów, Żabia 
Wola, Żyrardów, Grodzisk Mazo-
wiecki, Wiskitki, Jaktorów wyraziły 
swój sprzeciw dotyczący budowy 
na tym terenie linii 400 kV.  jn
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Gmina Radziejowice ma nową Sekretarz

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast 
Województwa Mazowieckiego

Lany poniedziałek po stra-
żacku

Tradycyjnie już strażacy 
z naszej Gminy zorganizowali 
lany poniedziałek. Symboliczne 
polewanie wodą zwiastuje po-
myślność i zdrowie, strażacy 
też informowali o bezpieczeń-
stwie. Było to miłe, świątecz-
ne spotkanie z mieszkańcami. 
Więcej na stronie numer 8. 

Nie dla linii 400 kV na naszym 
terenie

Samorządowcy Radziejowic 
biorą udział we wszystkich 
spotkaniach dotyczących pla-
nów budowy linii 400kV na 
tym terenie. Wyrażają swój 
ostry sprzeciw tak samo jak 
mieszkańcy. Odbyły się kolej-
ne protesty. Decyzja o lokaliza-
cji znana ma być na przełomie 
kwietnia i maja tego roku. Wię-
cej na stronie numer 4. 

O bezpieczeństwie na sesji 
Rady Gminy

Krzysztof Puszcz Komendant 
Komisariatu Policji w Mszczo-
nowie wziął udział w sesji Rady 
Gminy Radziejowice i omówił 
stan bezpieczeństwa w ze-
szłym roku. Przypomniał, że 
Gminą zajmuje się Dzielnicowy 
Sławomir Klucznik. W 2015 
roku doszło tutaj do 75 inter-
wencji, Dzielnicowy wylegity-
mował 368 osób, średni czas 
reakcji na interwencję wyniósł 
ponad 14 minut. Policjanci za-
trzymali także 8 nietrzeźwych 
kierujących. Więcej na stronie 
numer 6. 
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu mie-
sięcznika ,,Nasza gmina Radziejowice”. 

Za nami już święta, mam nadzieję, że Pań-
stwo wypoczęliście, przed nami długi majowy 
weekend. Na wstępnie zapraszam na Patrio-
tyczną Majówkę, jaka odbędzie się 3 maja na 

terenie Gminnego Centrum Kultury Powozow-
nia oraz Biblioteki. Chcemy uczcić to ważne 
święto w historii naszego kraju. Dlatego też 
będzie nam bardzo miło, jeśli skorzystacie 
Państwo z naszego zaproszenia. Szczegóły 
uroczystości na plakacie na stronie numer 11. 
W tym wydaniu gazety także o naszym sprze-
ciwie dotyczącym planów budowy linii 400kV 
na naszym terenie, jest to niedopuszczalne, by 
w Gminie turystycznej, przepięknie położonej 
takie inwestycje miały miejsce. Protestujemy, 
wychodzimy na ulice, uczestniczymy w fo-
rum dialogu. Nasze stanowisko jest jasne 
i czytelne, tak jak mieszkańców naszej Gmi-
ny. W tym wydaniu gazety też o egzaminach 
gimnazjalnych ale także o konkursie recyta-

torskim, podsumowanie bezpieczeństwa na 
stronie numer 6. Gratulujemy naszym spor-
towcom zarówno ze Szkoły Podstawowej jak 
i Gimnazjum w Radziejowicach, rosną nam 
profesjonalni zawodnicy. W tym numerze też 
o wystawie w GCK, zaproszenie do Pałacu 
i inne ciekawe wiadomości ostatnich tygodni. 
Na koniec serdecznie dziękuję za współpracę 
Pani Janinie Olborskiej, która pełniła przez lata 
funkcję Sekretarza Gminy, witam także nową 
Sekretarz Wiolettę Micewicz, którą powołałam 
do pełnienia tej funkcji.

Pozdrawiam serdecznie,
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice

„Nagroda Białego Gołębia” przyznana najlepszym recytatorom

Gimnazjaliści po egzaminach

Do Konkursu Recytatorskiego 
o „Nagrodę Białego Gołębia” zor-
ganizowanego przez Gminne Cen-
trum Kultury Powozownia i Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną im. Jana 
Pawła II, szkoły z terenu naszej 
Gminy zgłosiły 21 uczestników. 
Recytatorzy reprezentowali trzy 
kategorie wiekowe . W jury zasia-
dły: Katarzyna Afek -aktorka  i  Bo-
gusława Jantos- aktorka oraz Ewa 
Michalska -instruktorka zajęć dla 
dzieci. Recytatorzy prezentowali 
wiersze polskich poetów . Po wy-
słuchaniu wszystkich prezentacji 
i „dogrywce” ostatecznie przyzna-
no: W kategorii klas I-III, miejsce 

I- Aleksandrze Truszkowskiej ze 
Szkoły Podstawowej w Kuklówce, 
miejsce II -Wiktorowi Pęsiek , ze 
Szkoły Podstawowej w Radziejo-
wicach, III miejsce –Oliwii Gryz ze 
Szkoły Podstawowej w Korytowie. 
Laureatów przygotowały: Mał-
gorzata Leja –Kochan, Marzena 
Górzyńska i Małgorzata Dróżka. 
W kategorii klas IV-VI szkoły pod-
stawowej reprezentowanej przez 
największą liczbę recytatorów  
i najtrudniejszej do oceny przez jury 
ze względu na wyrównany poziom, 
przyznano następujące miejsca: 
I miejsce ex aequo Oliwia Wójcic-
ka z Kuklówki i Stanisław Stolarski 
z Radziejowic. II miejsce Wiktoria 
Wisińska z Kuklówki , III miejsce 
- ex aequo Karolina Truszkowska 

z Kuklówki i Piotr Kuzmenko  z Ra-
dziejowic. Wyróżnienie otrzymała 
Jessica Bakalarska. Laureatów 
przygotowali: Elżbieta Błażejew-
ska (3 nagrodzonych recytatorów 
), Sylwia Cuper (2 nagrodzonych) 
i Sylwia Król. W kategorii klas I- III 
gimnazjum I miejsce zajęła Karoli-
na Sroka, II miejsce ex aequo Mar-
ta Urbańska i Bartłomiej Perliński, 
uczniowie radziejowickiego Gim-
nazjum. Laureatów przygotowały: 
Genowefa Śledź i Jolanta Brycka. 

Były to eliminacje do XVIII Małego 
Konkursu Recytatorskiego Powia-
tu Żyrardowskiego. 
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Gimnazjaliści napisali egzaminy 
kończące naukę. Ich wynik znany 
będzie dopiero 17 czerwca. Prace 
uczniów są zakodowane, spraw-
dzą je egzaminatorzy z okręgo-
wych komisji egzaminacyjnych. 
Dobry wynik to gwarancja dobrej 
szkoły średniej. Przystąpienie do 
egzaminu jest warunkiem ukoń-

czenia gimnazjum Uczniowie na-
pisali między innymi tekst z języka 
polskiego. Tematem wypracowa-
nia była charakterystyka bohatera 
literackiego, dla którego wolność 
jest największą wartością. Zadania 
z historii i wiedzy o społeczeństwie 
rozwiązywało ponad 360 tys. 
uczniów III klas gimnazjów w ca-

łym kraju. Na egzaminie z wiedzy 
humanistycznej uczniowie naj-
pierw dostali blok zadań z historii 
i wiedzy o społeczeństwie. Na roz-
wiązanie zadań uczniowie mieli 60 
minut. Gimnazjaliści z Radziejowic 
są dobrej myśli, tuż po pierwszej 
części egzaminu mówili o dobrym 
ich zdaniem przygotowaniu.   jn
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Zużyte opony na śmieci Przedszkolaki w UG

Informacja dla działkowiczów

Mieszkańcy naszej Gminy zgła-
szają problem związany z zalega-
niem na terenie Gminy zużytych 
opon. -Przyjrzeliśmy się sprawie, 
istnieje możliwość bezpłatnego 
odbioru starych opon w przy-
padku; zgromadzenia 100 sztuk 
opon pochodzących z samocho-
dów osobowych, dostawczych 
lub 35 sztuk opon pochodzących 
z samochodów ciężarowych, ma-
szyn rolniczych- informuje Wójt 
Urszula Ciężka. Termin i miejsce 
odbioru opon zostanie wskazany 

po oszacowaniu zapotrzebowania. 
-W związku z tym prosimy o spo-
rządzenie w każdym Sołectwie 
listy osób chętnych do oddania 
zalegających opon. Wykaz należy 
przedstawić Katarzynie Sadkow-
skiej z Urzędu Gminy Radziejowice 
(UG, pokój numer 8 lub mejlem 
k.sadkowska@radziejowice.pl)- 
dodaje Sekretarz Wioletta Mice-
wicz. Opony powinny być oczysz-
czone z piachu, ziemi i innych 
zabrudzeń.

Przedszkolaki z Radziejowic 
odwiedzają różne ciekawe miej-

sca, tym razem tuż przed świę-
tami razem z wychowawczynią 

dzieci przybyły do 
UG Radziejowice. 
Tam z ciekawością 
maluchy wkroczyły 
do gabinetu Wójt Ur-
szuli Ciężkiej. Przed-
szkolaki podarowały 
Pani Wójt świątecz-
ną kartę w zamian 
poczęstowały się 
słodkościami.  

 jn

Zgodnie z nowelizacją ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Rada Gminy Radziejo-
wice ustaliła zryczałtowaną stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Opłatą zostają 
objęte nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub 
inne nieruchomości wykorzysty-
wane na cele rekreacyjno- wy-
poczynkowe jedynie przez część 
roku. Ryczałtowa opłata za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi za rok od jednego domku 
letniskowego lub innej nierucho-
mości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe wy-
korzystywane jedynie przez część 
roku wynosi:
-150,00 złotych, jeśli odpady są 

zbierane i odbierane w sposób 
selektywny,

-300,00 złotych jeśli odpady nie 

są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny.
Opłata ryczałtowa oznacza, że 

na jej wysokość nie ma wpływu 
ani ilość osób przebywających 
na terenie nieruchomości ani czas 
w jakim te osoby na niej przeby-
wają. Odbiór odpadów będzie pro-
wadzony każdego roku w terminie 
od 1 maja do 31 października 
począwszy od 1 maja 2016 roku 
i będzie odbywał się tylko z miejsc 
do których jest dojazd samocho-
dem ciężarowym. W tym roku wła-
ściciele nieruchomości otrzymają 
worki na odpady w ilości 12 sztuk. 
Worki należy odbierać w Urzędzie 
Gminy w okienku kancelaryjnym. 
Częstotliwość odbioru odpadów 
w 2016 roku będzie zgodna z har-
monogramem wywozu odpadów 
od mieszkańców stałych z terenu 
Gminy Radziejowice. Od właści-

cieli działek rekreacyjnych od-
bierane będą 2 frakcje odpadów: 
odpady mokre (niesegregowane) 
i suche. Odpady zielone- trawa li-
ście nie będą zbierane w ramach 
w/w usługi. Będzie możliwość 
odpłatnego dostarczania odpadów 
zielonych oraz wytworzonych po-
nad normę (12 worków) odpadów 
niesegregowanych i segregowa-
nych do PSZOK tworzonego na te-
renie Gminy Radziejowice. Wykaz 
przyjmowanych odpadów oraz 
szczegółowe informacje dotyczące 
PSZOK znaleźć można w regulami-
nie utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Radziejowice. 
Każdy właściciel nieruchomości, 
na której znajdują się domki letni-
skowe lub nieruchomości wyko-
rzystywane na cele rekreacyjno- 
wypoczynkowe zobowiązany jest 
złożyć do Wójta Gminy Radzie-

jowice deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, gdzie wskaże 
selektywny bądź nieselektywny 
sposób gromadzenia odpadów. 
Wypełnioną deklarację należy zło-
żyć w Urzędzie do końca kwietnia 
tego roku. Opłatę należy ponosić 
bez wezwania w terminie do dnia 
15 maja roku kalendarzowego, 
którego dotyczy opłata (w 2016 r 
do 31.05). Opłatę należy wnosić 
przelewem bankowym na rachu-
nek bankowy B.S. w Mszczono-
wie o/Radziejowice nr rachunku 
76930210143900090920000010 
lub uiścić bezpośrednio w kasie 
UG. W razie wątpliwości i pytań 
należy dzwonić pod numer 46 854 
30 30 do Pani Ewy Wyganow-
skiej.

Ruszył program ,,Rodzina 500 plus” w naszej Gminie
Bez niespodzianek, ale też bez 

dużych kolejek ruszył program 
,,Rodzina 500 plus” w naszej Gmi-
nie. Jak informowała podczas sesji 
RG Wójt Urszula Ciężka realizacja 
formalności idzie sprawnie, ludzie 
korzystają z doradztwa pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, gdzie przyjmowane są 
wnioski. Program ,,Rodzina 500 
plus” to 500 złotych miesięcznie 
na każde drugie i kolejne dziecko, 
bez dodatkowych warunków. Ro-
dziny o niskich dochodach otrzy-
mają wsparcie także na pierwsze 
dziecko lub jedyne dziecko przy 
spełnieniu kryterium 800 złotych 
netto lub 1200 złotych w przy-
padku wychowywania w rodzi-
nie dziecka niepełnosprawnego. 
Świadczenie otrzymają rodzice 

oraz opiekunowie dzieci do 18 roku 
życia. Dodatkowo wsparcie w wy-
sokości 500 złotych otrzymają 
także rodziny zastępcze, placówki 
opiekuńcze i wychowawcze typu 
rodzinnego oraz rodzinne domy 
dziecka, na każde dziecko, na pod-
stawie ustawy o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej. 
Świadczenie otrzyma każda rodzi-
na bez względu na stan cywilny 
rodziców. W przypadku rodziców 
rozwiedzionych wsparcie otrzy-
ma rodzic, który faktycznie spra-
wuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli 
wniosek zostanie złożony w ciągu 
pierwszych 3 miesięcy, rodzice 
dostaną wyrównanie wstecz od 1 
kwietnia. Dla osób korzystających 
z programu okres rozliczeniowy 
będzie trwał od 1 października do 

30 września następnego roku ka-
lendarzowego. Wnioski na kolejne 
okresy będą przyjmowane już od 1 
sierpnia danego roku. Istotne jest, 
że pierwszy okres na jaki będzie 
przyznane świadczenie rozpoczął 
się 1 kwietnia 2016 roku i trwać 
będzie do 30 września 2017 roku. 
W przypadku dziecka niepełno-
sprawnego kryterium dochodowe 
na pierwsze dziecko będzie wy-
nosiło 1200 złotych. W składzie 
rodziny brane będą pod uwagę 
pozostające na utrzymaniu dzie-
ci do ukończenia 25 roku życia. 
Dodatkowo wliczane będą dzieci, 
które ukończyły 25 lat, legitymu-
jące się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
w związku z niepełnosprawnością 
przysługuje świadczenie pielęgna-

cyjne lub specjalny zasiłek opie-
kuńczy albo zasiłek dla opiekuna. 
Świadczenie wychowawcze 500 
złotych nie będzie liczone do do-
chodu przy rozliczaniu prawa do 
świadczeń z innych systemów 
wsparcia. Dotyczy to szczególnie 
świadczeń z pomocy społecz-
nej, funduszu alimentacyjnego, 
świadczeń rodzinnych, dodatków 
mieszkaniowych, stypendiów dla 
uczniów  i studentów. 

Oprac. JN
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Ponad 90 tysięcy złotych na wyposażenie GCK

Wielkie sprzątanie na terenie Sołectwa Tartak Brzózki

Gmina Radziejowice zawalczy o Podwórko Nivea

Bardzo dobra passa Gminy Ra-
dziejowice trwa, tym razem Gmin-
ne Centrum Kultury Powozownia, 
które złożyło wniosek do Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa o dofi-
nansowanie wyposażenia placów-
ki otrzyma pieniądze. Konkurencja 
była ogromna. GCK otrzyma nieco 

niższą kwotę niż zabiegało, jednak 
jest ona niebagatelna, bo wynosi 
ponad 90 tysięcy złotych- infor-
muje Dyrektor Magdalena Ma-
sewicz- Kierzkowska. Pieniądze 
bardzo się przydadzą, zwłaszcza 
,że budynek GCK jest w trakcie 
trwania generalnego remontu. 

Najpierw GKC zyskało nowy dach, 
niebawem będą wyremontowane 
toalety, elewacja już nie straszy, 
jest nowe ogrzewanie, podłogi, 
okna. Potrzeba jeszcze wyposa-
żenia, oświetlenia, mebli- dodaje 
Dyrektor placówki.  jn

W Sołectwie Tartak Brzózki 
odbyła się kolejna, trzecia, akcja 
zbierania porzuconych śmieci 
w ramach Sprzątania Świata. Jak 
zwykle można było liczyć na od-
zew naszej lokalnej społeczności. 
W kolejnej akcji uczestniczyło 

kilkudziesięciu mieszkańców wsi 
i podopiecznych DPS w Hamer-
nia. Chodząc po głównych ulicach 
i odwiedzając boczne zakątki uda-
ło się zebrać prawie 9 m3 śmieci. 
Sytuacja się poprawia, ale na-
dal sporo ludzi porzuca odpady 

w przygodnych miejscach. Nieste-
ty sporo nieczystości zalegało nad 
zalewem Hamernia, mimo tego, że 
rok temu ustawiliśmy tam pojem-
niki na śmieci- mówi Sołtys Mar-
cin Mrówczyński. Trafiało się dużo 
odpadów, które zostawili wędkarze 

(opakowania po przynętach). Po-
goda dopisała, frekwencja rów-
nież. Wieczorem, zwyczajowo, 
mieszkańcy wzięli udział w inte-
gracyjnym spotkaniu.

Gmina Radziejowice w tym roku 
przystąpi do konkursu- Podwór-
ko Nivea. W zwycięskim miejscu 
powstanie podwórko ufundowane 
przez sponsora- firmę Nivea. Te 
rodzinne miejsca zabaw to idealny 
sposób na integrację i spędzanie 
czasu dla rodziców i ich pociech. 
W wygraniu tego plebiscytu liczy 

się zaangażowanie ludzi (miesz-
kańców), którzy za pośrednictwem 
strony internetowej głosują na wy-
braną lokalizację. Ta która otrzyma 
największą ilość głosów zwycięża. 
Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej: www.
nivea.pl/podworko2016. Dzięki za-
angażowaniu ludzi firma zbudowa-

ła już 40 Podwórek NIVEA w całej 
Polsce w 2015 roku. W tym roku 
planowana jest budowa kolejnych 
-40. Głosujemy! Typowana loka-
lizacja na terenie naszej Gminy to 
obszar za starą Pocztą w pobliżu 
Gimnazjum w Radziejowicach. 

Oprac. jn

Lany poniedziałek po strażacku

Tradycyjnie już strażacy z na-
szej Gminy zorganizowali lany po-
niedziałek. Symboliczne polewa-
nie wodą zwiastuje pomyślność 
i zdrowie, strażacy też informowali 
o bezpieczeństwie. Było to miłe, 
świąteczne spotkanie z mieszkań-
cami. Na spotkania z ludźmi wyru-
szyli ochotnicy i ochotniczki z OSP 
Radziejowice. Byli bardzo sympa-
tycznie witani przez świętujące ro-
dziny. Dopisała pogoda i humory. 
Strażacy podczas takich spotkań 
prowadzą akcję profilaktyki, infor-
mują o zagrożeniach. 

Jn fot. OSP Radziejowice

Podziękowanie dla OSP Radziejowice

Pragnę serdecznie podzięko-
wać Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radziejowicach za osobiste 
zaangażowanie i nieocenioną po-
moc udzieloną mojemu Tacie. 9 
kwietnia 2016 roku miała miejsce 
przerwa w dostawie energii elek-
trycznej. Sytuacja dla większości 
z nas po prostu niewygodna, dla 

mojego Ojca stanowi zagrożenie 
życia. Cierpi na przewlekłą choro-
bę płuc i jest uzależniony od apa-
ratury podającej tlen. Zagrożenie 
zostało błyskawicznie zażegnane 
dzięki pojawieniu się jednostki 
OSP Radziejowice z agregatem 
prądotwórczym. Nadzorowała 
ona sytuację, aż do chwili przy-

wrócenia zasilania. Dzięki Wam, 
Panowie, Rodzice czuli się bez-
piecznie. Nie obawiają się też ko-
lejnych przerw w dostawach prą-
du. Wiedzą, że zawsze mogą na 
Was liczyć, choć mam nadzieję, 
że sytuacje takie nie będą częste. 
Dobrze jest mieć świadomość, że 
gdzieś czuwa ktoś, kto wyciągnie 

pomocną dłoń, nie tylko w obli-
czu zagrożenia ogniem. Z całego 
serca dziękuję jeszcze raz i życzę 
pomyślności, zarówno w życiu 
osobistym jak i zawodowym całej 
OSP Radziejowice.

Patrycja Fastyn -Bendowska
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Radziejowiccy szczypiorniści w ósemce szkół gimnazjalnych na Mazowszu

Sportowcy z naszej Gminy na  XXI Wiosennych Biegach Przełajowych 
w Osuchowie

Kolejny wielki sukces Gimna-
zjum w Radziejowicach. W dniach 
11 i 14 kwietnia 2016 roku odby-
ły się Zawody Międzypowiatowe 
w Piłce Ręcznej chłopców i dziew-
cząt w Iłowie. Nasi uczniowie zajęli 
pierwsze miejsca w obu katego-
riach i zakwalifikowali się na Igrzy-
ska Szkół Gimnazjalnych, które od-
będą się na początku czerwca 2016 
roku  w Ostrołęce. Jest to ogromny 

sukces szkoły, ponieważ jesteśmy 
małą placówką oświatową. Ucznio-
wie bardzo ciężko pracują na trenin-
gach piłki ręcznej, która jest twardą 
dyscypliną sportu, gdzie decydują 
nie tylko mięśnie, ale i charakter 
człowieka- mówi Paweł Zieliński, 
który prowadzi drużyny: dziewcząt 
i chłopców. 

Fot. Gimnazjum 
w Radziejowicach

Szkołę reprezentowali:
Dziewczęta: Kozioł Emilia, Ka-
zimierczuk Zuzanna, Maciaszek 
Klaudia, Adamska Ewa, Bzdęga 
Maria, Kociszewska Gabriela, 
Lesiak Wiktoria, Łuczak Wiktoria, 
Rudnik Monika, Soból Karolina, 
Wójtowicz Agata, Zaprzałek Ur-
szula, Tomaszewska Zuzanna, 
Hys Laura, Mroczkowska Oliwia, 
Piotrowska Weronika

Chłopcy: Balik Jakub, Bonowski 
Bartosz, Borowiec Mateusz, Bu-
kowiecki Bartosz, Hys Hubert, 
Jakubczak Dawid, Kostrzewa 
Krzysztof, Piątkowski Tomasz, 
Zduńczyk Marcin, Jakubczak Ra-
fał, Tomaszewski Adam, Rusek 
Jakub, Tokarski Krzysztof, Tazbir 
Sebastian, Brysiak Arkadiusz.

Piękna pogoda, chętni sportow-
cy, znakomita baza- to wszystko 
przyciąga do Osuchowa. Już po 
raz XXI odbyły się wiosenne biegi 
przełajowe. Tradycyjnie już z na-
szej Gminy wyruszają sportowcy, 
by pokazać się z jak najlepszej 
strony. Tak było i tym razem. 
W sumie udział w imprezie wzięło 
ponad trzystu zawodników. Przy-
jechali z Mszczonowa, Osuchowa, 
Lutkówki, Puszczy Mariańskiej, 
Radziejowic i innych gmin. Jak 

informuje Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Władysława Rdza-
nowskiego w Radziejowicach 
Irena Sosnowska zawodnicy z tej 
szkoły pokazali klasę. Wywalczy-
li II miejsce w klasyfikacji szkół 
podstawowych. Indywidualnie 
w swoich kategoriach wiekowych 
- I miejsca zajęli - Emilia Oskiera 
i Mateusz Małecki. Gratulujemy! 
fot. SP w Radziejowicach

Wojciech Siemion- 6 rocznica śmierci aktora
W kwietniu mija 6 rocznica 

śmierci Wojciecha Siemiona, 
wybitnego aktora, który chętnie 
współpracował między innymi ze 
Szkołą Podstawową w Kuklówce. 
Nie ma artysty, nie ma dworu. Sło-
wa jakby prorocze. -Petrykozy bez 
przyjaciół nie istniałyby, ci ludzie 
tworzą wartość spotkań, zabawy, 
bycia w sztuce- zwykł mawiać W. 
Siemion.- Petrykozy nie istniałyby 
bez gospodarza- powtarzali naj-
bliżsi przyjaciele artysty. Petrykozy 
od zawsze kojarzą się z nieodża-
łowanym wybitnym aktorem, pro-

pagatorem sztuki ludowej- Woj-
ciechem Siemionem. Dziś dwór 
uległ częściowemu spaleniu, jed-
nak przez całe lata służył ludziom. 
Nieżyjący już artysta zapraszał 
gości. -Tutaj jakby świat się się 
zatrzymał potrzebujemy tego miej-
sca i człowieka tego miejsca- to 
słowa przyjaciela artysty poety 
Józefa Plessa wypowiedziane 
w 2008 roku podczas obchodów 
80 urodzin Siemiona. W dworze 
w Petrykozach kilkadziesiąt razy 
w roku odbywały się wystawy, 
plenery, wieczory poezji, koncerty. 

Od 1979 roku funkcjonowała gale-
ria sztuki ludowej. Jerzy Waldorff 
mawiał: w dworze polskim zawsze 
był zapas żywności, bo należało 
być czujnym i wyczekiwać go-
ści. Dwór w Petrykozach był tego 
potwierdzeniem. W Petrykozach 
miały miejsce złazy niepodległo-
ściowe. 11 listopada każdy, kto 
tutaj przybywał musiał odśpiewać 
ludową piosenkę lub wygłosić le-
gionowy wiersz. -Petrykozy bez 
przyjaciół nie istniałyby, ci ludzie 
tworzą wartość spotkań, zabawy, 
bycia w sztuce- zwykł mawiać 

nieżyjący aktor.- Petrykozy nie 
istniałyby bez gospodarza- zwykli 
odpowiadać najbliżsi przyjaciele 
artysty.   jn
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Policyjne podsumowanie roku 2015
Krzysztof Puszcz Komendant 

Komisariatu Policji we Mszczono-
wie podczas sesji Rady Gminy Ra-
dziejowice podsumował 2015 rok 
w policyjnej statystyce. Do zadań 
w naszej Gminie delegowany jest 
Dzielnicowy Sławomir Klucznik. 
Jak mówi Komendant K. Puszcz 
w 2015 Komisariat Policji w Msz-
czonowie powierzone zadania 
służbowe realizował w ramach 26 
osobowego stanu etatowego, pod 
nadzorem Komendanta i Zastępcy 
Komendanta Komisariatu, ramach 
3 zespołów tj. :
Zespół Kryminalny etatowo 7 po-
licjantów,
Zespół Dzielnicowych etatowo 3 
policjantów,
Zespół Patrolowo – Interwencyj-
nych etatowo 14 policjantów. 

Sławomir Klucznik - Dzielnico-
wy Gminy Radziejowice zrealizo-
wał całościowo 290 czynności 
zarówno zleconych jak i w ramach 
działania Komisariatu w ramach 
przydzielonej korespondencji. Po-
nadto w służbie obchodowej: prze-
prowadził łącznie 75 interwencji 
(w tym 19 domowych i 4 ramach 
procedury NK); zrealizowanych 
doprowadzeń osób do różnych 
jednostek organizacyjnych - 8; 
wylegitymował osób - 368; wy-
wiady, ustalenia dla innych upraw-
nionych organów i służb - 489; 
liczba spotkań z przedstawicielami 
społeczeństwa – 39; liczba powia-
domień skierowanych w sprawie 
uzależnień – 1; nałożonych manda-
tów karnych ogółem za wykrocze-
nia – 24; pouczeń 26; -w tym mię-
dzy innymi: naruszenie porządku 
i spokoju publicznego – ogółem 25 
(pouczeń 1);  bezpieczeństwu i po-
rządkowi w komunikacji – ogółem 
5 (pouczeń 2);  przeciwko mieniu 
– ogółem 3; naruszeniu urządzeń 
użytku publicznego – ogółem 5 ( 1 
pouczenie);  naruszenie przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści – ogółem 15 (10 pouczeń). 

przeciwko innym przepisom – 

ogółem 16 (11 pouczeń), sporzą-
dzonych wniosków o ukaranie – 4;  
sporządzonych odstąpień od skie-
rowania wniosku o ukaranie – 2; 

NIELETNI 
W tym zakresie na terenie obu 

gmin odnotowano: 
-ujawniono 5 nieletnich zagrożo-

nych demoralizacją; 
-skierowano 13 zawiadomień 

do Sądu rodzinnego i Nielet-
nich w Żyrardowie wnioskując 
o wgląd w sytuację rodzinną 
nieletniego oraz 1 wystąpienie 
do placówki oświatowej; 

-ujawniono 4 nieletnich pod wpły-
wem alkoholu; 

-zatrzymano 7 nieletnich na sa-
mowolnych pobytach poza pla-
cówkami opiekuńczymi; 

-przerodzono 24 rozmowy 
o charakterze profilaktyczno 
– ostrzegawczym z nieletnimi 
i 29 z prawnymi opiekunami 
osób nieletnich; 

-przeprowadzono 113 spotkań 
z młodzieżą i 13 z pedagogami 
szkolnymi. 

NIEBIESKA  KARTA  
W ramach realizacji procedu-

ry Niebieskiej Karty związanej 
ze zjawiskiem przemocy w ro-
dzinach, którą w głównej mierze 
zajmuje się dzielnicowy w 2015r 
łącznie dla obu obsługiwanych 
gmin sporządzono 32 formularze 
Niebieskiej Karty - ( 10 nowych 
procedur w Gminie Radziejowi-
ce). W ramach realizacji czynno-
ści związanych z tą problematyką 
Dzielnicowy brał udział w pracach 
grup roboczych funkcjonujących 
w ramach Gminnego Zespołu In-
terdyscyplinarnego w Radziejowi-
cach. 

ZESPÓŁ PATROLOWO-INTER-
WENYCJNY 

Przeprowadzono łącznie 1766 
interwencji (w tym 335 domowych 
– w tym 12 w ramach procedury 

Niebieskiej Karty ); zatrzymano 
56 sprawców przestępstw w tym 
rozboju: 1; kradzieży z włamaniem 
– 3; kradzieży – 3;  bójka, pobicie 
– 5; nietrzeźwych kierujących – 
31;  innych przestępstw – 4; ujaw-
nionych osób poszukiwanych – 
14; zrealizowanych doprowadzeń 
osób do różnych jednostek organi-
zacyjnych - 94; udzielonych asyst 
między innymi dla komorników - 3;  
wylegitymował osób - 5514; wy-
wiady, ustalenia dla innych upraw-
nionych organów i służb – 29; 
nałożonych mandatów karnych 
ogółem za wykroczenia – 554, 
pouczeń 658; -w tym między in-
nymi: naruszenie porządku i spo-
koju publicznego – ogółem 130 
(pouczeń 122);  bezpieczeństwu 
i porządkowi w komunikacji – ogó-
łem 659 (pouczeń 348) przeciwko 
mieniu – ogółem 24 (pouczeń 1) 
przeciwko obyczajności publicznej 
– ogółem 27 (pouczeń 12); naru-
szeniu urządzeń użytku publicz-
nego – ogółem 84 (51 pouczeń); 
naruszenie przepisów ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości – 
ogółem 142 (37 pouczeń); innym 
przepisom – ogółem 68 (28 po-
uczeń) sporządzonych wniosków 
o ukaranie – 22; sporządzonych 
odstąpień od skierowania wniosku 
o ukaranie – 74; 

Jednym z obszarów nadal mo-
nitorowanych przez KGP i KWP z/s 
w Radomiu jest czas reakcji policji 
na zdarzenie tj. od czasu przyjęcia 
informacji o zdarzaniu (interwen-
cji) do czasu przybycia na miejsce 
funkcjonariuszy policji. W 2015r 
średni czas reakcji na zdarzenie 
wyniósł 14.25 minuty ( 12.14 
minuty w 2014r, 11.16 minuty 
w 2013r, 12.20 minuty w 2012r). 

WYKROCZENIA 
art. 119 kw (kradzież) –łącznie 

152 postępowania (wzrost o 3 
postępowania z 2014r) w tym 92 
postępowania związane z kradzie-
żami paliwa na stacjach paliw  art. 

86 kw (kolizja drogowa) – łącznie 
70 postępowań (wzrost o 30 po-
stępowań z 2014r)); 

art. 124 kw (uszkodzenie mienia) 
– łącznie 25 postępowań (spadek 
o 14 postępowań z 2014r) art.92a 
kw (przekroczenie prędkości) – 
łącznie 16 postępowań (spadek 
o 4 postępowania z 2014r); art. 
87 kw (nietrzeźwi kierujący) – 16 
postępowań ( spadek o 24 po-
stępowania z 2014r) z tego: 13 
kierujących pojazdami mecha-
nicznymi i 3 kierujących rowerami 
(9 w Mszczonowie i 7 Radziejo-
wice) art. 145 kw (zaśmiecanie) 
– łącznie 6 postępowań (spadek 
o 6 postępowań z 2014r),  art. 51 
kw (zakłócanie ciszy) – łącznie 5 
postępowań ( spadek o 5 postę-
powań z 2014r); art. 43 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości – 
łącznie 3 postępowania (spadek 
o 9 postępowań)

W 2015r na terenie działania 
Komisariatu dokonano zatrzyma-
nia 65 nietrzeźwych kierujących 
pojazdami w tym na terenie Gminy 
Radziejowice: 
- 8 nietrzeźwych kierujących po-

jazdami, jako sprawców prze-
stępstwa w tym 1 w ramach 
naruszenia sądowego wyroku;

- 7 nietrzeźwych kierujących, jako 
sprawców wykroczeń, w tym 2 
kierujących rowerami.

Mieszkańcy DPS wsparli Sołectwo

02.04.2016 roku grupa miesz-
kańców z naszego domu brała 
udział w akcji sprzątanie wsi Tar-
tak Brzózki w ramach ‘’Dnia Zie-
mi’’. O godzinie 10.00 rozpoczę-
liśmy sprzątanie ulicy Krętej wraz 
z przyległymi do niej zagajnikami. 
Mieszkańcy naszego domu chętnie 
uczestniczyli w akcji, dodatkowym 

plusem była słoneczna pogoda. 
Zebraliśmy 10 worków śmieci, 
ubolewając ,że ludzie nie dbają 
o środowisko naturalne. Po sprzą-
taniu przyszedł czas na pieczenie 
kiełbasek- informuje Dyrektor DPS 
Daniel Borowski. 

Fot. DPS
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 Nie chcemy 400 kV na naszym terenie

Zakończyły się zapisy do Przedszkola w Radziejowicach

Dzień otwarty w Gimnazjum

Ponad 200 mieszkańców Gmin 
Radziejowice, Mszczonów, Wiskit-
ki, Pniewy i miasta Żyrardów pro-
testowało w Guzowie przeciwko 
tzw wariantowi społecznemu linii 
wysokiego napięcia 400 kV z Ko-
zienic do Ołtarzewa. Kolejny pro-
test miał miejsce w minioną nie-
dzielę w Słabomierzu i Żyrardowie. 
Wzięli w nim udział także samorzą-
dowcy, Wójt Radziejowic Urszula 
Ciężka, Burmistrz Mszczonowa 
Grzegorz Kurek, Prezydent Żyrar-
dowa Wojciech Jasiński i Wójt 
Wiskitek Franciszek Miastowski, 
nie zabrakło Radnych, społeczni-
ków i mieszkańców. Mieszkańcy 
oraz samorządowcy nie zgadzają 
się na przesunięcie planowanej 
linii wzdłuż drogi krajowej nr 50 
i A2 obok ich domów. Protestują, 
bo uważają, że nikt nie słucha ich 
racji. Argumentują, że linii nie było 
do tej pory w planach gmin, nikt jej 
nie konsultował, więc nie powinna 
nawet być brana pod uwagę. Boją 
się też spadku cen nieruchomości, 
zahamowania rozwoju gmin, cho-
rób, degradacji krajobrazu cennej 
przyrody (linia przecinałaby re-
zerwaty przyrody, doliny rzek Pisi 
Gągoliny, Jeziorki, a także przy-
czyniłaby się do kolejnej wycinki 

Puszczy Bolimowskiej, która ma 
zostać włączona do Bolimowskie-
go Parku Krajobrazowego), a także 
zagrożenia ujęcia wody pitnej dla 
Żyrardowa w Sokulu, przez które 
przechodziłaby linia. W proteście 
wzięli udział mieszkańcy powiatów 
grójeckiego i żyrardowskiego. Do 
protestujących przyjechał Poseł 
na Sejm RP Maciej Małecki (PiS), 
który złożył interpelację w ich 
sprawie. -Jest to dla mnie dosyć 
kuriozalne, bowiem prowadzenie 
linii z Kozienic do Ożarowa naokoło 
podnosi koszty i uderza w miesz-
kańców- zauważył Poseł Małecki. 
W tym samym czasie, używając 
podobnych argumentów, protesto-
wano przeciw tej samej inwestycji, 
na węźle autostradowym w miej-
scowości Tłuste koło Grodziska 
Mazowieckiego oraz na drodze 
S8 w miejscowości Oddział. Dwa 
ostatnie protesty dotyczyły budo-
wy linii w innym przebiegu. To ich 
wcześniejsze protesty sprawiły, że 
pojawił się tzw wariant społeczny 
linii wzdłuż krajowej 50 i A2. Trwa 
analiza wszystkich proponowa-
nych i oprotestowanych tras prze-
biegu linii 400 kV pod Warszawą. 
Decyzja w tej sprawie ma zapaść 
do końca kwietnia br. Nie wyklu-

czone, że inwestor skorzysta ze 
specustawy. 

- Nie zgadzam się na żadne roz-
wiązanie budowy tej inwestycji na 
terenie naszej Gminy- mówi Wójt 
Radziejowice Urszula Ciężka. - To 
niedopuszczalne, by linia 400kV, 
której przebieg przed laty planowa-

ny był gdzieś indziej miała zmienić 
szlak, ku niezadowoleniu ludzi. Nic 
o tym nie wiedzieli, niedopuszczal-
ne by zaskakiwać w tak ważnych 
sprawach- dodaje Wójt Radziejo-
wic. 

AW,JN

Zakończyły się zapisy do Przed-
szkola w Radziejowicach. Jak in-
formuje Małgorzata Wojnarowicz 
Dyrektor Przedszkola w planach 
utworzenie dwóch grup (5 i 6 lat-
ki) będzie też pełna grupa pięcio-
latków, w Przedszkolu uczyć się 
będzie jedna grupa czterolatków, 
w kolejnej będą zarówno 4 jak i 3 

latki.  Tradycyjnie już w Przedszko-
lu odbędzie się spotkanie adapta-
cyjne. Na 20 czerwca zaplanowa-
ne zostało spotkanie informacyjne 
dla rodziców o godzinie 17.30. 
Przypominamy także ,że Przed-
szkole w wakacje czynne będzie 
tradycyjnie od 16 sierpnia ,w lipcu 
i do połowy sierpnia zaplanowana 

jest przerwa. Koszt całodziennego 
wyżywienia w Przedszkolu to 6 
złotych. Posiłki są bardzo zdrowe 
i smaczne przygotowywane na 
miejscu. Dzieci 5 godzin spędzają 
w placówce bezpłatnie, za każdą 
dodatkową godzinę rodzice płacą 
1 złotych. Przedszkole czynne jest 
od godziny 6.30 do 17.30.   jn

Gimnazjum w Radziejowicach 
zaprosiło na dzień otwarty. Przy-
jechali uczniowie szkół Gminy 
Radziejowice ale nie tylko, byli 
także młodzi ludzie z rodzicami 
z sąsiednich miejscowości. Szko-
ła przez kilka godzin prezentowała 
ofertę, wśród której wyróżniały 
się zajęcia z robotyki, interesujące 
warsztaty chemiczne, zaprezen-
tował się szkolny kabaret i orkie-

stra Crescendo, którą prowadzi 
muzycznie Jacek Zielonka. Szkoła 
jest otwarta na różnego rodza-
ju inicjatywy, prowadzi adopcję 
na odległość. W ramach wolon-
tariatu współpracuje z Domem 
Pomocy Społecznej, uczestniczy 
w uroczystościach patriotycznych 
i religijnych. Uczniowie osiągają 
sukcesy w konkursach między in-
nymi: matematycznych, plastycz-

nych, muzycznych. Placówka dba 
o tradycję, wiedzę historyczną. Co 
roku bierze udział w  kolejnych 
finałach WOŚP. W szkole prowa-
dzona jest nauka także w klasach 
sportowych. Podczas spotkania 
wyświetlony został krótki film re-
klamujący Gimnazjum, wywołał 
on falę radości i burzę oklasków. 
Warto wejść na stronę internetową 

placówki i zapoznać się z ofertę. 
Zapraszamy.

Rusza kolejna tura wypłat 
uczniowskich stypendiów

Rusza druga tura wypłat sty-
pendiów dla uczniów – informuje 
Kamila Badowska z UG w Ra-
dziejowicach. 1 tura przyznanych 
środków trafiła do dzieci pod ko-
niec zeszłego roku. Skorzystało 
41 osób. Są to stypendia socjalne, 
wypłacane na zasadzie refundacji, 

należy złożyć faktury, które po-
twierdzą dokonane zakupy. Oprócz 
tej formy pomocy dzieci korzysta-
ją też rządowego programu ,,Wy-
prawka Szkolna”. W zeszłym roku 
wypłacone zostały też zasiłki loso-
we dla 5 dzieci.  jn
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Gmina Radziejowice pozyskała pieniądze na opracowanie dokumentu 
rewitalizacji

Ponad 77 tysięcy złotych do-
finansowania otrzymała Gmina 
Radziejowice na opracowanie pro-
gramu rewitalizacji. Dotacja po-
chodzi z Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych- 

informuje Sekretarz Urzędu Gmi-
ny Wioletta Micewicz. W ramach 
tego, bardzo ważnego dokumentu 
ma zostać wyznaczona strefa zde-
gradowana, nie powinna obejmo-
wać więcej niż 20 procent obszaru 
Gminy przy założeniu, że nie może 
mieszkać tutaj więcej niż 30 pro-
cent mieszkańców. - Do wniosku 
wstępnie wyznaczyliśmy teren od 
młyna w Korytowie wzdłuż rzeki 
Pisi Gągoliny, po miejscowość 
Tartak Brzózki, Hamernię, frag-

ment obszaru pocegielnianego, 
Aleję Lipową, centrum Radziejo-
wic, obszar też zawiera Kuklówkę 
od strażnicy do pomnika Józefa 
Chełmońskiego. W tym obszarze 
zlokalizowane są szkoły Gminy 
Radziejowice. W ramach prac nad 
dokumentem odbędą się konsulta-
cje społeczne. Obszar założony to 
narazie propozycja- mówi Wioletta 
Micewicz. -W ramach programu 
chcemy poznać bolączki ludzi, za-
dania konieczne do zrealizowania, 

jak chociażby dostosowanie obiek-
tów użyteczności publicznej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Dokument jest bardzo ważny do 
dalszego rozwoju Gminy- dodaje 
Sekretarz Gminy.  jn

Roczne podsumowanie 
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Monika Karpiniuk Kierownik 
GOPS w Radziejowicach podczas 
sesji Rady Gminy Radziejowice 
przedstawiła sprawozdanie z reali-
zacji Gminnego Programu Profilak-
tyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii za zeszły rok. Wynika 
z niego, że na ten cel Gmina prze-
znaczyła w zeszłym roku sto ty-
sięcy złotych. Wymieniona kwota 
uwzględniała podstawowe stawki 
opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wpływy z zezwoleń jednora-
zowych. W budżecie uwzględnio-
no 75 tysięcy złotych na działania 
i profilaktykę alkoholową oraz 25 

tysięcy  złotych na profilaktykę 
narkotykową. Wpływy z wydania 
zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych w 2015 roku wyniosły 
ponad 129 tysięcy złotych. Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych odbyła 12 
posiedzeń na których rozpatrywała 
i zobowiązywała określone osoby 
motywując do podjęcia leczenia. 
W ramach współpracy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, placówki: 
GCK Powozownia oraz Gimnazjum 
w Radziejowicach zorganizowa-
ły wypoczynek letni i zimowy dla 
dzieci w różnym wieku. W ramach 
profilaktyki odbyły się spotkania 

z Sędzią Anną Marią Wesołow-
ską, pokaz bezpiecznej jazdy na 
rowerze w ramach alternatywnej 
rozrywki. W Szkole Podstawowej 
w Kuklówce prowadzone były za-
jęcia profilaktyczne pod hasłem: 
„Skarb dobroci”, „Twój wybór”, 
„I dzień rodziny”, „Wychowawca 
we współczesnej szkole”. Przepro-
wadzono konkurs profilaktyczny 
i inne działania. W SP w Korytowie 
także dzieci miały zapewnioną pro-
filaktykę, mogły obejrzeć przed-
stawienie- ,,Tolerancja i pomoc in-
nym”, ,,Zdrowy styl życia”, ,,Żywa 
lekcja przyrody”. W szkole odbyły 
się między innymi warsztaty aser-
tywności. Gminne Przedszkole 

przeprowadziło warsztaty dla 104 
dzieci. -Potrzeba jeszcze porad-
nictwa prawnego dla osób które 
znalazły się w trudnej sytuacji, 
także dla ofiar domowej przemo-
cy- mówi Monika Karpiniuk. 

Oprac. jn

Biblioteka po remoncie z nowymi pomysłami
Naszym gościem jest Barba-

ra Draniak Kierownik Biblioteki 
w Radziejowicach. Pani Kierow-
nik Biblioteka po remoncie, za-
szły duże zmiany, macie patrona, 
nowe perspektywy.

Tak, jesteśmy po remoncie, 
uporządkowaliśmy siedzibę naszej 
Biblioteki, było dużo pracy ale dziś 
już widać efekty.

Generalny remont, nowe me-
ble, komputery. 

BD; Tak, to piękny budynek, 
zabytkowy, Biblioteka mieści 
się w nim od 1972 roku. Został 
przeprowadzony solidny remont, 
mamy nowe podłogi, nowe ogrze-
wanie, elektrykę, okna. Jest zde-
cydowanie widniej, mamy więcej 
światła. 

Podzieliliście pomieszczenia, 
jest czytelnia, pracownia kompu-
terowa.

Zawsze chciałam, żeby Biblio-
teka miała swój klimat. Układ po-
mieszczeń został uatrakcyjniony. 
W sali komputerowej dzieci oprócz 
wiedzy z Internetu mogą korzystać 
ze słowników. Zachęcam.

Księgozbiór liczy?
Księgozbiór liczy dwanaście 

tysięcy książek, co jakiś czas 
przeprowadzamy selekcję. Oprócz 
czytelni komputerowej mamy po-
kój z literaturą fachową, literaturą 
polską, w ostatnim pokoju znajdu-
je się literatura dla dzieci, tam naj-
młodsi czytelnicy mogą się czuć 
swobodnie. Dla nich przygotowa-
liśmy wygodne siedzenia, mogą 
poczytać, pograć. Oprócz tego 
w naszej placówce podkreśliliśmy 
to, że mamy Patrona, wybitnego 
Polaka- Papieża Jana Pawła II.

Jest estetycznie i mądrze. Mo-
żemy zapoznać się z papieskimi 
cytatami. Jakie słowa są Pani 

szczególnie bliskie? 
Tak, dla mnie istotne jest to co 

powiedział Jan Paweł II - ,,Nie 
ważne kim jesteś, ważne co robisz 
dla innych”- Zawsze w ten sposób 
pojmowałam swoją rolę, że jestem 
tutaj dla ludzi. Zależy mi na tym, by 
czytelnicy chętnie przychodzili do 
Biblioteki. Coraz więcej nowych 
osób się do nas zapisuje. Bibliote-
ka ma być barwna i ciekawa.

Organizujecie spotkania, uro-
czystości.

Ostatnio odbył się konkurs recy-
tatorski, promujemy osobę nasze-
go Patrona. Nasi recytatorzy wal-
czyli o Białego Gołębia- to symbol 
talentu. Konkurs wyłonił czterech 
laureatów. Był wysoki poziom. Or-
ganizujemy też konkurs plastyczny, 
konkurs polega na wykonaniu pra-
cy plastycznej o Patronie. Po tym 
konkursie wybieramy się na wy-
cieczkę do Krakowa- śladami Jana 

Pawła II. To trzydniowa wyprawa: 
27,28,29 maja. Mamy 50 miejsc, 
zapraszamy, koszt wycieczki to 
300 złotych. Będziemy w Krako-
wie, Wadowicach, Łagiewnikach. 
Niebawem włączamy się w gmin-
ną Patriotyczna Majówkę, jesienią 
chcemy zorganizować konkurs 
wiedzy o życiu Jana Pawła II dla 
dzieci i dorosłych. Mamy jeszcze 
wiele, wiele pomysłów, zaprasza-
my na naszą stronę internetową.

Dziękuję za rozmowę,
Dziękuję.
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15 maja- 10 urodziny Gimnazjum 
w Radziejowicach

GCK zaprasza 5 maja na spektakl 
,,Pinokio”

GCK zaprasza wystawców do 
wzięcia udziału w Pikniku

Druga seria Pucharu Polski

W stronę Wojtkiewicza- wernisaż Viesi Hołyńskiej

Gimnazjum w Radziejowicach 
już wkrótce obchodzić będzie 
dziesiątą rocznicę powstania. 
15 maja planowany jest festyn. 
Społeczność szkoły zaprasza na 
uroczystość. W programie wiele 
ciekawych atrakcji, konkursów, 
występów muzycznych. Na scenie 
pojawi się znana mszczonowska 
grupa Mister Dex, ale też Maciej 

Klociński z Żyrardowa, który wy-
stąpi w repertuarze ballad rosyj-
skich. Mieszkańcy usłyszą także 
grupę Janosiki ze Szczyrku. Nie 
zabraknie stoisk gastronomicz-
nych ale także przybędzie grupa 
rekonstrukcji- rycerze średnio-
wieczni zaproponują pokazy walk 
rycerskich.

GCK Powozownia zaprasza 
na spektakl teatralny dla dzieci 
pt. „Pinokio”, dnia 5 maja 2016 
roku o godzinie g. 9.00. Spektakl 
przygotowany na podstawie bajki 
włoskiego prozaika Carla Collo-
diego. Opowieść o drewnianym 
pajacyku, którego marzeniem jest 
zostać prawdziwym chłopcem, 
mieć rodzinę i chodzić do szkoły. 
Jednak chęć przygody i poznawa-

nia świata okazują się być bardziej 
kuszące. Pinokio lekceważy prze-
strogi Świerszcza i ucieka z domu. 
Pajacyk spotyka na swojej drodze 
Kierownika cyrku, podstępnego 
Lisa, mamiącego obietnicami Osła 
i dobrą Błękitną Wróżkę. Pinokio 
przekonuje się jednak, że kłam-
stwo nie popłaca, starszym należy 
się szacunek, a miłość czyni cuda. 
Czas trwania: 40 min.

Szanowni Państwo, zapraszamy 
do udziału w Pikniku z okazji Dnia 
Dziecka 2016, który odbędzie się 
5 czerwca 2016 roku na terenie 

Gminnego Centrum Kultury Po-
wozownia w Radziejowicach, ulica 
Sienkiewicza 6.

podczas tego weekendu (15-
17.04) na pruszkowskim torze 
kolarskim odbyła się druga seria 

Pucharu Polski w kolarstwie toro-
wym. Pierwszego dnia zawodów 
Grzegorz Drejgier z Korytowa 
wziął udział w sprawdzianie start 
na rundę z zatrzymanego i uzyskał 
najlepszy rezultat tej konkurencji. 
W sobotę startował w konkurencji 
sprint klasyczny pobił swój dotych-
czasowy rekord w kwalifikacjach 
na 200m ze startu lotnego i kon-
kurencję zakończył na pierwszym 
miejscu. W niedzielę wziął udział 
w konkurencji keirin i również wy-
walczył pierwsze miejsce. Zawody 
te były zarówno drugą jak i ostatnią 
edycją Pucharu Polski. Sportowca 
wspierają: EMKA S.A., BOTTARI 
Polska oraz Danielo Sportswear.

,,W stronę Wojtkiewicza”- to 
tytuł wystawy Viesi Hołyńskiej, 
w piątek 22 kwietnia w GCK od-
był się wernisaż. Oto co artystka 
mówi o swoich pracach, inspiracji 
i bohaterach.

-Przygotowując pracę mgr, 
która opierała się na twórczości 
Witolda Wojtkiewicza, miałam 
możliwość dogłębnie zapoznać się 
z jego dorobkiem twórczym. De-
kadę później, pracując z osobami 
niepełnosprawnymi dostrzegłam 
paralelność zachodzącą pomiędzy 
bohaterami obrazowanymi przez 
Wojtkiewicza a osobami niepełno-
sprawnymi intelektualnie. Jednak 
ogromnym spłyceniem byłoby od-
noszenie moich skojarzeń do jego 
cyklu Obłęd, gdzie tytuły poszcze-
gólnych dzieł jednoznacznie mówią 
o tematyce obrazów, tzn.o oso-
bach wykluczonych: Wariaci, Cyrk 
wariatów, Wariaci na śniegu czy 
Przechadzka w zaprzęgu,

C.G. Jung w jednej ze swoich 
wypowiedzi stwierdził, że nie ma 
normalnych ludzi i że nie należy 

posługiwać się tym terminem, po-
nieważ każdy z nas posiada jakie-
goś rodzaju defekt, niekoniecznie 
wynikający tylko z naszego gene-
tycznego dziedzictwa.

Jak powszechnie wiadomo, 
większość z nas nie ma na tyle 
silnej woli, żeby konsekwentnie 
przestrzegać reguł, które mają za 
zadanie nas doskonalić albo chro-
nić przed chorobami lub skutka-
mi lekkomyślnego postępowania 
i hołdowania nawykom. Więk-
szość z nas wykręca się brakiem 
czasu, natłokiem obowiązków 
albo obarcza odpowiedzialnością 
za swoje zdrowie lub porażki ży-
ciowe los. Często spodziewamy 
się, że jakaś siła sprawcza do-
kona zmian w naszym życiu bez 
naszego udziału. Jeśli zmiana nie 
następuje, sami skazujemy się na 
wegetację. Wszystko jedno czym 
ona jest podyktowana: lenistwem 
czy strachem przed ryzykiem. Czy 
można uznać, że taka postawa 
życiowa jest prawdziwą niepełno-
sprawnością? Z moich wielolet-
nich obserwacji wynika, że osoby 
upośledzone od urodzenia albo 
niepełnosprawne z powodu błędu 
lekarskiego lub kalekie z  przypad-
ku losowego są w stanie wykre-
ować swoje jestestwo o ile bliscy 
i instytucje do tego powołane we-
sprą ich wysiłek, skupiając uwa-
gę na ich predyspozycjach i już 

posiadanych umiejętnościach, 
które należy rozwijać a nie na ich 
dysfunkcjach, które te osoby ogra-
niczają. Dlatego w klaunach, ma-
rionetkach, pierrotach i błaznach 
widzę nie tylko smutnych, niejed-
nokrotnie pozbawionych wsparcia 
i wykluczonych z niejednego ob-
szaru życia społecznego niepełno-
sprawnych. Widzę w tych posta-
ciach również osoby, które chcą 
kreować swoje życie na własnych 
warunkach, często płynąc pod 
prąd, wbrew przyjętym stereoty-
pom. Muszę wspomnieć o dzie-
ciach, kluczowych bohaterach 
twórczości Wojtkiewicza. Dzieci, 
których ciekawość świata jest 
silniejsza od strachu. Dzieci, któ-
re mają niespożyte siły niezbędne 
do eksploracji zastanego świata. 
Dzieciom nie przeszkadza proteza, 
wózek inwalidzki lub czterdziesto-
letnie „dziecko”. Nie przeszkadza 
im choroba i starość. Są otwarte 
i gotowe na zabawę z każdym czło-
wiekiem, bez względu na jego stan 
psychofizyczny, dlatego, że sku-
piają uwagę na jego pozytywnych 
cechach i umiejętnościach a nie 
na dysfunkcjach.  ...Czy błaznem, 
outsiderem jest artysta? A może 
jest nim każdy, kto ma odwagę po-
wiedzieć, że król jest nagi? Zatem, 
kto jest bohaterem kreowanego 
przez Wojtkiewicza świata? Kogo 
reprezentują moi aktorzy odgry-

wający role namalowanych posta-
ci? Co chcę powiedzieć poprzez 
rozwijanie zaproponowanej przez 
Wojtkiewicza fabuły? Czemu mają 
służyć improwizacje, w których 
moi uczestnicy po prostu są?

Na te i inne pytania pozwalam 
Szanownym Odbiorcom mojego 
projektu odpowiedzieć samodziel-
nie, ponieważ moja opowieść 
adresowana jest do wrażliwych, 
świadomych osób, zdolnych do 
refleksji i chętnych do służenia 
pomocą tym wszystkim, którzy 
chcieliby zrozumieć przesłanie 
Witolda Wojtkiewicza i moją in-
terpretację jego twórczości- mówi 
autorka. Projekt składa się z prac 
inspirowanych twórczością Wi-
tolda Wojtkiewicza wykonanych 
w różnych technikach plastycz-
nych przygotowywanych przez 
wszystkich uczestników projektu 
oraz fotografii autorskich, które 
powstają podczas wielu sesji fo-
tograficznych aranżowanych przez 
Wiesławę Hołyńską.
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Majówkę Patriotyczną 

Gmina Radziejowice 
zawsze była mi bliska

Zmiana na stanowisku 
Sekretarza Gminy Radziejowice

Prezentacja dzieł oraz wystawa 
rzeźb

Dom Pracy Twórczej 
w Radziejowicach zaprasza

Naszym gościem jest Wioletta 
Micewicz Sekretarz Gminy Ra-
dziejowice. Co się zadziało w Pani 
życiu zawodowym w ostatnich 
latach, że dziś jest Pani w tym 
miejscu. Jak pamiętam zaczęło 
się kilka lat temu, kiedy wystar-
towała Pani w konkursie na sta-
nowisko urzędnicze.

To był 2010 rok, wówczas 
przeprowadziłam się do mojego 
rodzinnego Żyrardowa. Postano-
wiłam szukać pracy w okolicy. 
Znalazłam ogłoszenie i złożyłam 
swoją aplikację. To było wolne 
stanowisko urzędnicze do spraw 
promocji i pozyskiwania pieniędzy 
zewnętrznych. Muszę przyznać, 
że nigdy wcześniej nie myślałam 
o pracy w samorządzie, teraz im 
dłużej tutaj pracuję tym bardziej ta 
praca daje mi satysfakcję. 

Jaki był Pani pierwszy kontakt 
z Gminą?

Bywaliśmy w Radziejowicach, 
mamy tutaj działkę rekreacyjną, 
ponadto bywałam na koncertach 
organizowanych w Domu Pracy 
Twórczej. Jak byłam nastolatką 
często odwiedzałam Hamernię, to 
było przepiękne miejsce. Gmina 
Radziejowice zawsze była mi bli-
ska.

Jest Pani bankowcem, czy 
Praca w banku pomaga w pracy 
samorządowej?

Praca w każdej korporacji po-
maga, myślę, że teraz mogę wyko-
rzystać nieszablonowe myślenie. 

Korporacja stawia także na 
wyniki.

Jest duża zadaniowość. Sa-
morządy także przechodzą w ten 
system.

Samorządy to są takie przed-
siębiorstwa, dominuje konkuren-
cja chociażby jeśli chodzi o pozy-
skiwanie środków zewnętrznych.

Jeżeli chodzi o projekty pracując 
w centrali dużego polskiego banku 
stykaliśmy się z myśleniem pro-
jektowym. Wykształcenie i studia 
podyplomowe pozwoliły mi po-
znać fundusze od środka, wiedza 
spotkała się z praktyką.

Rozpoczęła Pani pracę w Ra-
dziejowicach, później została 
Pani Dyrektorem GCK, następnie 
wróciła do UG, by spotkać się 

z pytaniem: czy zostanie Pani 
Sekretarzem Gminy. Liczyła Pani 
na to?

Zdobywanie funkcji kierowni-
czych nie jest dla mnie celem sa-
mym w sobie. To prawda najpierw 
postawiono przede mną zadanie 
zbudowania od podstaw Gmin-
nego Centrum Kultury. Wówczas 
zadziało się mnóstwo ciekawych 
rzeczy, poznałam mieszkańców 
naszej Gminy, ich potrzeby. 

Chyba się polubiliście.
Praca z ludźmi daje dużą satys-

fakcję, warto z ludźmi rozmawiać. 
Od początku mojej pracy miałam 
bardzo dobre relacje z mieszkań-
cami. 

Ostatnia sesja RG i kolejne 
informacje, otrzymaliście pienią-
dze na opracowanie dokumentu 
rewitalizacji oraz na wyposaże-
nie GCK.

Bardzo się cieszymy, doku-
menty takie jak strategia, program 
rewitalizacji są niezwykle istotne 
dla Gminy. W ramach projektu bę-
dziemy się starali zidentyfikować 
potrzeby mieszkańców. Z Mini-
sterstwa Kultury otrzymaliśmy po-
nad 90 tysięcy złotych, dzięki temu 
GCK zyska dobre wyposażenie. 
Niebawem nastąpi nowe otwarcie 
tego obiektu.

Teraz Gmina zaprasza na uro-
czystości patriotyczne.

Tak z okazji uroczystości 3 Maja 
w GCK odbędzie się spotkanie. 
Rozdamy flagi, będziemy zna-
kować rowery, wspólnie z firmą 
Helukabel wyposażymy mieszkań-
ców  w odblaski. Na scenie wystą-
pi Chór. Rozpoczynamy od Mszy 
Świętej. Zapraszamy wszystkich. 
W organizację włączą się też 
strażacy i Biblioteka. Czekamy na 
wszystkich. Zapraszamy do naszej 
Gminy. 

Dziękuję za rozmowę,
Dziękuję.

22 kwietnia Pałac w Radzie-
jowicach zaprosił na niezwykłe 
wydarzenie. W sali koncertowej 
Nowego Domu Sztuki odbył się  
pokaz dwóch obrazów Józefa 
Chełmońskiego: Przed dworkiem 
oraz Polscy powstańcy 1863 roku. 
Tego wieczoru miała miejsce także 
prezentacja wydawnictwa- mo-
nografii Pałacu w Radziejowicach 
autorstwa Marii Barbasiewicz pt. 
Radziejowickie Theatrum. Dzieje 
Rezydencji. Książka to opis dziejów 
rezydencji, prezentacja sylwetek 
właścicieli i gości, a także infor-
macje dotyczące współczesnych 

wydarzeń - czytamy na oficjalnej 
stronie internetowej Pałacu. Warto 
dodać, że na terenie Pałacu podzi-
wiać również można plenerową 
galerię rzeźb. Tym razem przyby-
ły dwa dzieła:: portret rzeźbiarski 
prof. Teresy Żylis Gara oraz auto-
portret prof. Mariana Koniecznego. 
Odlew popiersia prof. Teresy Żylis 
Gary sfinansował Marek Miczulski. 
Obie rzeźby prezentują się z tyłu 
Pałacu.

Źródło: strona internetowa 
Pałacu fot. Dzięki uprzejmości 

DPT w Radziejowicach

Czwartek, 5 maja 2016 r., g. 19, 
Nowy Dom Sztuki
KONCERT ARTE DEI SUONATORI
soliści:
MARIA KEOHANE- sopran
CARLOS MENA – kontratenor
Czwartek, 12 maja 2016 r., g.19, 
Nowy Dom Sztuki
FINAŁ WARSZTATÓW VIOLI DA 
GAMBA

Sobota, 14 maja 2016 r., g.19, 
Nowy Dom Sztuki
NOC MUZEÓW
Piątek, 10 czerwca 2016 r., g.19, 
Nowy Dom Sztuki
WIECZÓR ARTYSTYCZNY
w programie:
WIESŁAW OCHMAN – malarstwo 
– otwarcie wystawy
DINARA KLINTON – recital forte-
pianowy

Boisko przy wsparciu społeczników 
przygotowane

Społecznicy z Gminy Radziejo-
wice pomogli Szkole Podstawowej 
w Radziejowicach przygotować 
boisko w pobliżu placówki. Na 
tym boisku dzieci rozgrywają me-
cze, teraz posadzona została tam 
trawa.- Dziękujemy wszystkim za 
okazaną nam pomoc- mówi Dy-

rektor Szkoły Irena Sosnowska. 
Wsparcie okazali: Józef Grzegorz 
Kłosowski, Zdzisław Madejczyk, 
Marek Leja i strażacy, Marcin 
Mrówczyński, Marek Maszkowski. 

Fot. SP w Radziejowicach
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Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka 
serdecznie zaprasza na  

MMajówkę Patriotyczną 
 3 maja 2016 

 

12.00 Msza Święta w Kościele p. w. św. Kazimierza 
          Królewicza w Radziejowicach 
13.30 Uroczyste rozpoczęcie na terenie GCK POWOZOWNIA 
          w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 6 
14.00 Występ Chóru GAUDEAMUS 
14.30 Test wiedzy w 1050 rocznicę Chrztu Polski 
15.00 Wspólne śpiewanie z akordeonistą  
          Marcinem Maroszkiem 
 

Dodatkowe atrakcje: 
Strefa Małego Patrioty 
Strefa Bezpiecznego Ruchu 
 

Organizatorzy:  

Urząd Gminy w Radziejowicach,  
GCK POWOZOWNIA, Gminna Biblioteka Publiczna 
 

Partnerzy:  
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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.  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

Protest przeciwko linii 400kV na naszym terenie


