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Pielgrzymi zdążający na Świa-
towe Dni Młodzieży przez kilka dni 
gościli na terenie naszej Gminy. 
- To wyjątkowe dla nas przeżycie, 
chłopcy, którzy u nas mieszkali na-
zwali nas polskimi rodzicami- mówi 
Grażyna Maszkowska- która wspól-
nie z mężem i dziećmi podejmowali 
młodych ludzi z Włoch. W Kory-
towie przez kila dni mieszkali: An-
drea Frattegiani, Andrea Bragetta, 
Christian Fusco, Lorenzo Bragetta. 
Pielgrzymi wyjechali do Krakowa 
z pozytywnym nastawieniem, ro-
dziny bardzo starały się o to by 
niczego im nie brakowało. Państwo 

Maszkowscy zaprosili swoich go-
ści także na spotkanie ze straża-
kami z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Korytowie, w sobotę było wspól-
ne grillowanie. Pielgrzymi mieli bar-
dzo zajęty czas ale wspólnie z Pa-
nią Grażyną, Panem Tadeuszem, 
Markiem, Mateuszem, Martą, 
Aleksandrą, Marią i Marcinem udali 
się do Warszawy, podziwiali widok 
z 30 piętra Pałacu Kultury i Nauki, 
byli w Kościele pod wezwaniem 
Świętej Anny, odwiedzili Żyrardów, 
gdzie odbył się koncert, udali się 
też w Łowicza- stolicy Diecezji 
Łowickiej. Druga grupa- pielgrzy-

mi, którzy przebywali w Radziejo-
wicach uczestniczyli w spotkaniu 
integracyjnym w w Zbiroży pod 
Mszczonowem, byli też na zlocie 
zabytkowych aut i na Termach. 
W sumie goście spędzili w naszej 
Gminie 5 dni.- To wspaniali ludzie, 
otwarci, radośni ale w poglądach 
konserwatywni- przyznaje Pani 
Grażyna. Wszyscy bardzo się zżyli, 
są w kontakcie. Dzień wyjazdu był 
bardzo smutny. 

jn 
Fot. dzięki uprzejmości rodziny 

Państwa Maszkowskich

Kombatanci, harcerze, schola, 
chór Gaudeamus, mieszkańcy, 
samorządowcy modlili się w Ku-
klówce podczas uroczystej Mszy 
Świętej w intencji poległych oraz 
żyjących uczestników Powstania 
Warszawskiego. To już tradycja 

lokalnej społeczności, że w ostat-
nią niedzielę sierpnia ma miejsce 
uroczystość, która jest hołdem 
złożonym bohaterom. Spotkanie 
zorganizowali członkowie Sto-
warzyszenia Nasza Kuklówka 
oraz Jacenty Suzdorf, który po 
Mszy Świętej zaprosił na piknik. 
W pierwszych rzędach Kościoła 
siedzieli nasi bohaterowie, komba-
tanci: Janina Soporek, Aleksander 
Suzdorf, Tadeusz Tondera, Stefan 
Łuczyński. - Dzisiejsza uroczy-
stość to dla nas ogromne przeży-
cie, dziękujemy Księżom, Jacente-

mu Suzdorfowi, Wam wszystkim, 
którzy modlicie się w naszej in-
tencji- mówiła Janina Soporek. 
Przyznała, że wspomnienie walk, 
dramatu sprzed lat jest żywe w Jej 
pamięci. - Nadal słyszę ogłuszają-
cy huk broni, nigdy więcej wojny! 
- mówiła Janina Soporek.  jn

Więcej na stronie numer 10
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Pielgrzymi w drodze do Krakowa w naszej Gminie

72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Policjanci obchodzili swoje 
święto

18 lipca w żyrardowskiej 
Resursie odbyła się uroczysta 
zbiórka podczas której wręczo-
no akty mianowania na wyższe 
stopnie policyjne. Obchody 
w Resursie poprzedzone były 
Mszą Świętą w Kościele pod 
wezwaniem Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Żyrardowie. Wię-
cej na stronie numer 9.

21 sierpnia Święto Chleba 
w Radziejowicach

21 sierpnia odbędą się Do-
żynki Gminy Radziejowice. Jak 
zawsze ten dzień upłynie pod 
znakiem ciekawych wydarzeń 
dla ducha i ciała. Uroczysto-
ści rozpocznie Msza Święta 
o godzinie 12.00 w Parafii pod 
wezwaniem Świętego Kazi-
mierza Królewicza. Później już 
występy i oficjalne powitanie 
na scenie od godziny 13.30. 
Więcej na stronie numer 5. fot. 
oficjalna strona The Postman 
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Witam serdecznie w kolejnym wydaniu 
miesięcznika ,,Nasza gmina Radziejowice”. 
Minął pierwszy miesiąc wakacji, w naszej 
Gminie jak zawsze bardzo bogaty kulturalnie, 

artystycznie. Tradycyjnie już Pałac zaprosił 
na Letni Festiwal, Gminne Centrum Kultury 
na zajęcia. Dzieci spędzają czas na miejscu 
ale też wyjeżdżają na wycieczki, odwiedziły 
między innymi Stawy Borki czy gospodarstwo 
agroturystyczne. Podczas wakacji swoje pro-
pozycje ma także Biblioteka, tam młodzi ludzie 
biorą udział w konkursach, poznają literaturę. 
Szanowni Państwo, realizujemy projekt  pod 
nazwą ,,Usunięcie i unieszkodliwienie wyro-
bów zawierających azbest”, dostaliśmy do-
finansowanie na ten cel. W tym wydaniu ga-
zety o pielgrzymach zdążających do Krakowa 
na Światowe Dni Młodzieży, rodziny z naszej 
Gminy przyjęły ich bardzo ciepło, dzięki cze-

mu wyjechali ze wspaniałymi wspomnieniami. 
Na pierwszej stronie przeczytacie Państwo 
także o kolejnej rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, w uroczystości wzięli udział  
bohaterowie- kombatanci. Księża oprawili 
Mszę Świętą w intencji powstańców. W tym 
wydaniu także zaproszenie na Dożynki, w tym 
roku uroczystość odbędzie się w niedzielę 21 
sierpnia. Mam nadzieję, że wszyscy spotka-
my się na Święcie Chleba. Przygotowaliśmy 
atrakcyjny program artystyczny, dlatego ten 
dzień warto spędzić w naszej Gminie!

Serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice
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PSZOK popularny

Uruchomiony przez Gminę 
Radziejowice Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych na 
terenie składowiska w Słabomie-
rzu- Krzyżówce cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Mieszkańcy 
najczęściej przyjeżdżają z odpa-
dami w soboty, bywa, że jest do 
dziesięciu osób. Żeby skorzystać 
z bezpłatnej oferty należy zabrać 

ze sobą dowód tożsamości i po-
kwitowanie płatności za odpady. 
Punkt czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.00 do 
15.00, w soboty w godzinach od 
7.00 do 13.00. Mieszkańcy przy-
wożą najczęściej: meble, gruz. 
Głównym celem PSZOK -u jest 
udoskonalenie systemu gospo-
darki odpadami na terenie Gminy 
oraz podniesienie poziomu od-
zysku oraz recyklingu- informuje 
Wójt Urszula Ciężka. W Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych bez dodatkowych 
opłat przyjmowane są między in-
nymi:
- papier/makulatura (gazety, kata-

logi, ulotki reklamowe, książki, 
pudełka),

- tworzywa sztuczne- plastikowe 
butelki po napojach bez zawar-
tości,

- torebki foliowe, plastikowe do-
niczki, wiadra, styropian,

- szkło- opakowaniowe- butelki 
szklane, słoiki szklane, opako-
wania szklane bez zawartości 
oraz budowlane- szyby okienne 
bez ram,

- opakowania wielomateriałowe 
kartony po napojach,

- meble i inne odpady wielkoga-

barytowe,
- opakowania po farbach, lakie-

rach i rozpuszczalnikach,
- chemikalia w oryginalnych opa-

kowaniach,
- odpady ulegające biodegradacji, 

w tym drewno, oleje jadalne,
- tłuszcze,
- odpady budowlane i rozbiórko-

we, w tym gruz ceglany, beto-
nowy, ceramiczny pochodzący 
z samodzielnego prowadzenia 
drobnych prac remontowo- bu-
dowlanych, styropian, umywal-
ki, sedesy, wanny- 800 kilogra-
mów na gospodarstwo na rok,

- odpadowa papa- 200 kilogra-
mów na gospodarstwo na rok.

- trawa, sezon od maja do listo-
pada w ilości maksymalnie 2 
sztuk worków o pojemności do 
120 litrów na miesiąc od go-
spodarstwa,

- zużyte opony z samochodów 
osobowych oraz pojazdów jed-
nośladowych: nie dotyczy opon 
z samochodów ciężarowych 
i ciągników- 8 sztuk od go-
spodarstwa na rok. Do PSZOK 
-u przyjmowane są odpady 
posegregowane oraz zabezpie-
czone. 
Przyjęcie odpadów następuje 

po sprawdzeniu ich czystości, 
składu i zabezpieczenia. Przyjmo-
wane są wyłącznie odpady znaj-
dujące się w wykazie odpadów 
dopuszczonych do zbierania. Od-
dając odpady do PSZOK -u należy 
przedstawić aktualny dokument 
potwierdzający dokonanie opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi na rzecz Urzędu Gminy 
Radziejowice.

Oprac. jn
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Wakacje w naszej Gminie

Minął pierwszy miesiąc wakacji. 
W tym czasie organizacją czasu 
wolnego najmłodszym zajęły się 
Gminne Centrum Kultury Powo-
zownia oraz Gminna Biblioteka. 
Dzieci z pewnością się nie nudziły, 
najmłodsi wzięli udział w dwóch 
wycieczkach, odwiedzili Stawy 
Borki, gdzie mogli dowiedzieć się 
o ptasich zwyczajach, odbyła się 
lekcja z ornitologii. Uczestnicy za-
jęć ponadto wyruszyli na wyciecz-
kę rowerową do gospodarstwa 
agroturystycznego Wesołe Ko-
pytko. Nie zabrakło też atrakcji na 
miejscu. Młodzi ludzie mogli do-
wiedzieć się o zwyczajach Japo-
nii, odbyły się zajęcia plastyczne, 
muzyczne, ale też projekcja filmów 
dla całych rodzin. Dzieci z harce-
rzami spędziły noc w Powozowni, 
gdzie wzięły udział w grze tereno-
wej i ognisku. To nie jest koniec, 
placówki zachęcają wypoczywają-
cych na wakacjach, by korzystali 
z propozycji, także tych sporto-
wych. Od 1 sierpnia prowadzone 
są zajęcia z wielokulturowości, 
w międzyczasie odbywają się 
zajęcia karate i z malarstwa. Dla 
dorosłych proponowane są zaję-
cia Nordic Walking, niebawem roz-
poczną się też warsztaty z języka 
francuskiego. 

Fot. GCK oraz JN

PROPOZYCJE 
8-12 sierpnia• , 17.00-18.00, 
warsztaty komputerowe, doro-
śli, gratis
24-26 sierpnia•  - warsztaty ar-
tystyczne dla dzieci i młodzieży 
- prowadzenie Leszek Zduń
28 sierpnia•  - udział w widowi-
sku w Brwinowie
W sierpniu zaplanowany jest 

spływ kajakowy oraz wycieczki 
do Strefy Ruchu w Książenicach. 
Będą też odbywały się warsztaty 
malarskie. Planujemy zrobić jesz-
cze jedną noc w Powozowni.

KONTAKT:
BIURO GCK POWOZOWNIA
tel. 46 856 35 35, 
tel. 885 272 885,
e-mail: 
biuro.powozownia@gmail.com
DYREKTOR MAGDALENA MASE-
WICZ-KIERZKOWSKA
tel. 501 211335

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Radziejowicach

16, 18, 19, 22 sierpnia•  w godz. 
11.00-13.00„Edukacja pla-
styczna”
Koszt jednych zajęć – 5 zł.( 

koszt materiałów, które uczestnicy 
zabierają do domów)

17 sierpnia„Edukacja turystycz-• 
na” odbędzie się wycieczka do 
„Magicznych Ogrodów” w Ja-
nowcu, Koszt 35,00 zł od osoby.

W okresie wakacji w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Radziejo-
wicach dzieci i młodzież mogą sko-
rzystać z gier komputerowych oraz 
gier ruchowych na konsoli Xbox 
360 Kinect. Ponadto dostępne są 
e -kursy w ramach „Funpakietu 
dla bibliotek”. Każdy uczestnik ma 
możliwość nauczyć się szybkiego 
czytania, doskonalić pamięć oraz 
ukończyć kurs początkującego fo-
tografa i obsługi Photoshopa.
KONTAKT:
Tel. 46857-71-50
e-mail:gbp.rce@wp.pl
info@biblioteka-radziejowice.eu

Gimnazjum im. Edwarda hr. Kra-
sińskiego w Radziejowicach

8-12 sierpnia•  2016r.BEZPŁAT-
NE ZAJĘCIA NA HALI SPORTO-
WEJ dla uczniów:
- z klas IV -VI szkół podstawo-

wych w godz. 14.00-15.30.
- z klas I-III gimnazjum i ze szkół 

ponadgimnazjalnych w godz. 
15.30 – 17.00.

Zajęcia prowadzić będzie na-
uczyciel wychowania fizycznego.
KONTAKT:
tel. (46) 857 70 34, 
tel. 784-300-353
e-mail: 
gimradziejowice@poczta.onet.pl
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„Mój tata”
Chyba rzadko zdaje-

my sobie sprawę, ile oso-
ba taty znaczy dla każdego 
z nas. Dla dzieci to na pewno mo-
ralny autorytet .”Mój ojciec był 
niezwykłym człowiekiem”-pisał 
o swoim ojcu, Karol Wojtyła, póź-
niejszy papież Jan Paweł II, patron 
Biblioteki Gminnej. Kiedy miał 9 lat, 
zmarła jego mama, Karol został sam 
z ojcem. To na nim spoczywał cię-
żar wychowania syna i wywiązał 
się z tego obowiązku należycie. 
Patrząc na życie Karola Wojtyły, 
nie ma co do tego żadnych wąt-
pliwości. Chcąc zwrócić uwagę 
na rolę ojca w rodzinie, przypo-
mnieć o wartości, jaką jest rodzi-
na, Biblioteka Gminna zorganizo-
wała konkurs z okazji Dnia Ojca , 
a wcześniej także z okazji Dnia 
Mamy. W dniu 18 lipca b. r. mia-
ła tam miejsce mała uroczystość. 
Tego dnia wręczono nagrody 
i dyplomy laureatom konkur-
su plastycznego i literackiego 
z okazji Dnia Ojca. Jury po zapo-
znaniu się z pracami literackimi 
nadesłanymi na konkurs postano-
wiło przyznać następujące miejsca 
i nagrody. W konkursie plastycz-
nym na „Laurkę dla mojego taty 
w dniu jego święta” w katego-
rii klas 0-III wyróżnienie otrzy-
mała Lena Kenig z przedszkola 
w Korytowie ,która przygotowała 
pracę konkursową pod kierunkiem 
p. Julity Staniaszek. W konkursie 
literackim na „Wywiad z moim 
tatą”, w kat klas I-III szkoły pod-
stawowej pierwsze miejsce - ex 
aequo przyznano Weronice Rusek 
i  Amelii Nawrockiej z SP w Ku-
klówce, autorki wzruszających 
wywiadów pt. „Jak mój tata poznał 
mamę”. Laureatki przygotowała  
Agnieszka Dobrowolska. Dodat-
kową  nagrodą dla każdej laureatki 
był voucher do kina w dla dwóch 
osób. Drugie miejsce zajęła Kinga 
Idzikowska, a trzecie - Katarzyna 
Trzpiel, obie uczennice  SP w Ko-
rytowie. Laureatki przeprowadziły, 

każda ze swoim tatą świetne wy-
wiady pt. ”Mój tata, koledzy i szko-
ła”.Opiekunem Kingi  i Kasi była 
Małgorzata Dróżka. Przyznano 
także wyróżnienia: Tymoteuszo-
wi Gocan za wyjątkowo owocny 
wywiad ze swoim tatą pt. ”Kiedy 
mój tata był chłopcem”(nagroda 
-voucher do kina ) oraz Karolinie 
Siemickiej, Olimpii Obłąkowskiej, 
Katarzynie Sadowskiej i Wojcie-
chowi Sucheckiemu. W kat. klas 
IV-VI, pierwsze miejsce za wy-
jątkowo edukacyjny wywiad ze 
swoim tatą pt.” Tata i jego praca” 
zajął  Oskar Obłąkowski (SP w Ko-
rytowie, opiekun M.Szczepanik ). 
Nagrodą specjalną dla laureatów 
były bony podarunkowe do Term 
w Mszczonowie. Wyróżnienia 
otrzymały : Anna Singh i Julia Kuć-
min z SP w Radziejowicach przy-
gotowane przez  p.Sylwię Cuper. 
Jury było pod wrażeniem talentu 
uczniów naszych szkół. Wywia-
dy były  bardzo emocjonujące , 
a jurorki czytały je ze wzrusze-
niem.  Warto także przypomnieć 
także laureatów konkursu z okazji 
Dnia Mamy. Najpiękniejszy wiersz 
o mamie napisał Adam Szlaga, 
drugie miejsce zajął Mateusz Mil-
czarek, trzecie - Iga Soból  , wszy-
scy  z SP w Radziejowicach. Naj-
ładniejszą laurkę dla swojej mamy 
wykonała Julia Kurowska  (SP 
w Radziejowicach).Drugie miejsce 
zajęły Marta Krysiak (SP Kuklów-
ka), trzecie - Michalina Kamińska  
i Ula Ryguła (SP w Radziejowi-
cach). Dziękujemy wszystkim 
dzieciom i nauczycielom naszych 
szkół i zapraszamy  do udziału w  
konkursach organizowanych przez 
Bibliotekę . Najbliższy to konkurs 
fotograficzny dla dzieci i młodzieży 
pt. ”Nasza gmina –super miejsce 
na wakacje”, regulamin na stronie 
www.biblioteka-radziejowice.pl lub 
www.radziejowice.pl .  Zachęcamy 
do udziału. Na laureatów konkursu 
czekają atrakcyjne nagrody!!!

BD

Fragmenty  nagrodzonych wywiadów 
pt.” Jak mój tata poznał mamę?”

I miejsce
-Ciekawa jestem, jak poznałeś mamę?
-Mamę poznałem na polu truskawkowym w Niemczech.
-Naprawdę na polu.
-Tak. Pracowaliśmy tam przy zbiorze truskawek na dużej plantacji… 

.Wszystkich zbieraczy było tam bardzo dużo…, chyba ze 200 osób.
-To jak zwróciłeś uwagę  właśnie na mamę?
-Mama zbierała truskawki bardzo szybko. Zaczepiałem ją , mówiąc, że 

jest „kombajnistką” i starałem się zbierać tak szybko jak ona, aby móc 
spotkać się przy ważeniu i oddawaniu skrzyneczek z truskawkami na 
samochody.

-Udawało ci się to?
-Na początku było ciężko, bo plątały mi się ręce i zrywałem więcej 

liści niż truskawek. Ale z czasem doszedłem do wprawy i zbieraliśmy 
w równym tempie.

-A pamiętasz, jak mama była ubrana, jak zobaczyłeś ja pierwszy raz?
-O…bardzo….bardzo oryginalnie. Miała na sobie zielony płaszcz od 

deszczu, gumowe spodnie i kalosze. Spod kaptura widać było tylko 
uśmiechniętą buzię.

- Spotkanie „jak z bajki”, to raczej nie było?
-No nie, ale od tamtego czasu podtrzymywaliśmy naszą znajomość 

i ….polubiłem deszcz.
Autor: Weronika i jej tata

I miejsce ex aequo
-Tato, jak poznałeś się z mamą?
-Poznaliśmy się przez radio.
-Jak to przez radio?
-Kiedyś nie było telefonów i smartfonów , miałem zamontowane 

w domu cb przez, które mogłem zapoznać znajomych i z nimi rozma-
wiać, jak ty teraz na Facebooku lub na Skype.

-Ojej , jak to? Nie było Internetu?
-Nie było, ……nikt nie miał komputera ani Internetu, kiedy chcieliśmy 

porozmawiać to trzeba było się odwiedzić.
.-A jak już się poznaliście, to kiedy się zobaczyliście po raz pierwszy?
-Mieszkaliśmy od siebie kilka kilometrów i spotkaliśmy się na ognisku 

u wspólnych znajomych.
-I co?
- I mama spodobała mi się.
-Jak wyglądała?
-Miała długie włosy i jeździła „maluchem”.
-A potem?
-Potem przyjeżdżałem do mamy na randki, często rozmawialiśmy 

przez radio cb ,… po kilku latach wzięliśmy ślub.
-Tato, masz jeszcze to radio? Możesz mi je pokazać
?
-Pewnie, że mam. Pokażę Ci…. .

Autor: Amelia i jej tata

I miejsce w konkursie na wiersz dla mamy

Adam Szlaga -Moja mama
Moja mama ciągle mnie zaskakuje, 
codziennie czas dla mnie znajduje.
Gdy jestem w potrzebie, Ona już wie,
co robić, kiedy potrzebna mi jest.
Gdy chce mi się płakać, albo jest źle,
Do mamy mogę przytulić się.
Mama pocieszy, zawsze uściska,
a wtedy świat pięknieje z bliska.
Jestem wesoły, gdy mama kochana,
Jest uśmiechnięta od samego rana.
Lubię, gdy mama moja jedyna,
Jest zawsze dumna ze swojego syna.
Jestem szczęśliwy, że Ciebie mam,
jesteś najlepsza ze wszystkich mam.
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21 sierpnia Święto Chleba Gminy Radziejowice
21 sierpnia odbędą się Dożynki 

Gminy Radziejowice- Święto Chle-
ba 2016. Jak zawsze ten dzień 
upłynie pod znakiem ciekawych 
wydarzeń dla ducha i ciała. Uro-
czystości rozpocznie Msza Świę-
ta o godzinie 12.00 w Parafii pod 
wezwaniem Świętego Kazimierza 
Królewicza w Radziejowicach. 
Później już występy które rozpocz-
nie o godzinie 13.30 część oficjal-
na. Następnie:

14.00-występ Chóru Gaude-
amus,

14.30- Kamil Grygiel- saksofon, 
Emil Grygiel- akordeon

15.00- Luigi Pagano,
17.00- The Postman,
19.00- Szafa Gra,

20.30- DJ Salis,
22.00- Zakończenie.
Program Święta Chleba wyglą-

da interesująco. Wśród muzyków 
znajdą się też reprezentanci naszej 
Gminy, wystąpi Chór Gaudeamus, 
który działa przy GCK. Chór znany 
jest z wysokiego poziomu muzy-
ków, którzy występują podczas 
ważnych gminnych uroczystości. 
Na scenie pojawią się też utalen-
towani bracia: Kami Grygiel i Emil 
Grygiel. Wszyscy ci, którzy czuli 
niedosyt występu uroczego Wło-
cha- Luigi Pagano podczas jego 
ostatniego koncertu w Radziejowi-
cach będą mogli raz jeszcze prze-
nieść się w muzyczne klimaty Italii. 
Luigi Pagano to wybitny muzyk, 

który grał z Paulem McCartneyem, 
występował z największymi gwiaz-
dami kina, koncertował na całym 
świecie. Do Polski sprowadziła go 
miłość do żony. Pochodzi z Ne-
apolu. Gra na gitarze akustycznej 
i śpiewa. O godzinie 17.00 kolej-
na dawka wspaniałej tanecznej 
muzyki, tym razem w wykonaniu 
zespołu The Postman. Zespół 
The Postman z Polkowic powstał 
w 1997 roku. Założycielem i lide-
rem grupy jest Gracjan Machnicki, 
wielbiciel oraz wielki fan Beatle-
sów i muzyki z tamtego okresu. 
Zespół zagrał od tego czasu ponad 
1000 koncertów w Polsce, Anglii 
i w Niemczech. Swoją energią 
i charyzmą na scenie podbija każ-
dą publiczność. O godzinie 19.00 
na scenę wkroczy grupa artystów 
o wdzięcznej nazwie ,,Szafa Gra”. 
Zespół liczy sobie już14 lat, arty-

ści, którzy wchodzą w jego skład 
mają za sobą duży dorobek teatral-
no- muzyczny. Zatem po polskich 
Beatelsach na scenie pojawi się:  
Barbara Melzer, Beata Wyrąb-
kiewicz, Wojciech Dmochowski, 
Rafał Drozd oraz Ewa Lachowicz, 
Tomasz Błasiak, Tomasz Steciuk. 
Na koniec muzyczne bity zapropo-
nuje DJ Salis. Finał Święta Chleba 
o godzinie 22.00. Oprac. jn na 
podstawie informacji o zespołach, 
fot. strony internetowe i Facebook 
artystów: Luigi Pagano, The Post-
man, Szafa Gra oraz własne  jn



www.radziejowice.pl6

500 plus w naszej Gminie

W Rodzinie siła w naszej Gminie

Wyprawka Szkolna 2016/2017

Kolejne klasy otrzymają darmowe podręczniki

Już 490 wniosków wpłynęło do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Radziejowicach w ra-
mach programu ,,Rodzina 500 
plus”. Jest to zdecydowanie wię-
cej niż zakładano na samym po-
czątku. Ilość wynika z liczby osób 
zamieszkujących teren Gminy, 
pieniądze wypłacane są w miej-
scu zamieszkania, dlatego też 

niezameldowani- tutaj pobierają 
świadczenie. GOPS ma miesiąc na 
wydanie decyzji, realizacja projek-
tu kosztowała w naszej Gminie po-
nad jeden milion złotych. To znacz-
na pomoc dla rodzin. Wiele osób 
decyduje się na założenie lokaty 
dziecku, dla innych w trudniejszej 
sytuacji to pomoc w codziennym 
życiu. Dzięki projektowi wiele dzie-

ci skorzysta w tym roku z wakacji, 
bowiem rodziców będzie na nie 
stać. Przyznana teraz decyzja jest 
aktualna do września 2017 roku, 
chyba ,że wystąpią inne okoliczno-
ści jak chociażby dziecko osiągnie 
pełnoletność. Aleksandra Smyka 
mama małego Antka przyznaje, że 
projekt jest potrzebny, bo pomaga 
przede wszystkim dzieciom.  jn

Gmina Radziejowice wspólnie 
z Gminami: Puszcza Mariańska, 
Wiskitki i Stowarzyszeniem Kuź-
nia Inicjatyw wiskitki.org  będą 
realizatorami projektu, który ma za 
zadanie poprawić relacje w rodzi-
nie, podnieść kompetencje rodzi-
cielskie. W ramach tego projektu 

zakwalifikowane rodziny w sierp-
niu wezmą udział w szkoleniach, 
warsztatach – zaplanowano 16 
godzin warsztatów dla rodziców 
oraz 28 godzin zajęć dla dzieci, 
12 godzin spotkań samopomo-
cowych, 30 godzin poradnictwa 
specjalistycznego dla rodziców, 

12 godzin animacji zabawy. W ra-
mach projektu odbędą się też dwa 
spotkania integracyjne. Program 
został dofinansowany ze środków 
Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego, jego koordynatorem jest Ja-
kub Kamiński. jn

Do 9 września w Zespole ds. 
Oświaty, Kultury i Sportu w Ra-
dziejowicach można składać wnio-
ski o przyznanie wyprawki szkol-
nej. Do wniosku należy dołączyć 
aktualne orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Uwaga 
zmieniają się zasady programu. 
Pomoc w zakupie podręczników 
i materiałów dydaktycznych przy-
sługuje uczniom niepełnospraw-
nym:

1. słabowidzącym,
2. niesłyszącym,
3. słabosłyszącym,
4. z niepełnosprawnością inte-

lektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością inte-

lektualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym,

6. z niepełnosprawnością ru-
chową, w tym z afazją,

7. z autyzmem, w tym z zespo-
łem Aspergera,

8. z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wyżej wymie-
niona,

posiadającym orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, 
uczęszczającym w roku szkolnym 

2016/2017 do szkół dla dzieci 
i młodzieży do: klasy VI szkoły 
podstawowej, klasy III gimna-
zjum, lub szkoły ponadgimnazjal-
nej: zasadniczej szkoły zawodo-
wej, liceum ogólnokształcącego, 
technikum lub szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy dla 
uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz dla uczniów z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi. 
W przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniów z niepełnosprawno-

ściami sprzężonymi, w przypadku 
gdy jedna z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, uczęszczających 
w roku szkolnym 2016/2017 do 
szkół dla dzieci i młodzieży do: 
klas I-III i VI szkoły podstawowej, 
klasy III gimnazjum lub szkoły po-
nadgimnazjalnej dofinansowanie 
obejmuje również zakup materia-
łów edukacyjnych. 

Nowy rok szkolny to nowe wy-
zwania, nowe przepisy. Już wiemy, 
że przed oświatą kolejna reforma, 
która ma doprowadzić do likwida-
cji gimnazjów, tymczasem w no-
wym roku szkolnym kolejne klasy 
otrzymają darmowe podręczniki. 
Dla rodziców to dobra wiadomość, 
bo zmniejszą się koszty wyprawki 
ich pociech. Reforma by wszyst-
kie książki do wszystkich klas były 
darmowe wprowadzana jest eta-
powo. W zeszłym roku darmowe 
książki otrzymały dzieci w klasach 
I, II i IV oraz I klasy gimnazjum. 
W tym roku to samo czeka uczniów 
klas III i V klas podstawowych i II 
gimnazjum. W przyszłym roku 
komplet darmowych podręczni-
ków otrzymają  uczniowie klas VI 

szkoły podstawowej i III gimna-
zjum. Uczniowie wszystkich klas 
objętych dotacją otrzymają kom-
plet książek do nauki w poszcze-
gólnych klasach, w tym podręcz-
nik i ćwiczenia oraz podręcznik do 
nauki języka obcego. Uczniowie 
klas I, II, IV szkoły podstawowej 
i I klasy gimnazjum otrzymają 
podręczniki wieloletnie, w tym Ele-
mentarz MEN oraz podręcznik do 
języka obcego. W tym roku nowe 
będą ćwiczenia, które są własno-
ścią każdego ucznia. Obowiązkiem 
rodziców będzie zakup podręczni-
ków do lekcji z przedmiotów nie-
obowiązkowych. Uczniowie klas III 
i V szkoły podstawowej oraz klasy 
II gimnazjum dostaną książki za 
darmo.

Kwota dotacji dla klasy I i II to 
– 49,50 zł/dziecko, dla klasy IV – 
24,75 zł/dziecko,  dla klasy I gim-
nazjum – 24,75 zł/dziecko. Szkoły 
dostaną nowe Elementarze MEN 
dla uczniów klas 3 oraz dla tego 
samego rocznika dotacje na pod-
ręcznik do języka obcego (24,75 zł/
dziecko) i ćwiczenia do kształcenia 
zintegrowanego i języka obcego – 
kwota dotacji: 49,50 zł/dziecko. 
Dla uczniów klas 5 placówki do-
staną dotacje w kwocie 138,60 zł/
dziecko na komplet podręczników 
do wszystkich przedmiotów oraz 
24,75 zł/dziecko na ćwiczenia do 
wszystkich przedmiotów, dota-
cja dla klas II gimnazjum obejmie 
podręczniki wieloletnie w kwocie 
247,50 zł/dziecko i ćwiczenia do 

wszystkich przedmiotów w kwo-
cie 24,75 zł/dziecko.
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16 sierpnia po wakacyjnej przerwie 
rusza Przedszkole w Radziejowicach

Po Innej Bajce Szkoła

16 sierpnia to dzień powro-
tu do pracy załogi Przedszkola 
w Radziejowicach po wakacyjnej 
przerwie- informuje Dyrektor Mał-
gorzata Wojnarowicz. Placówka 
czynna będzie od 6.30 do 17.30, 
pod koniec sierpnia: 24,25,26 
odbędą się dni adaptacyjne dla 
nowych przedszkolaków. W tym 
roku szkolnym przybyło 30 no-
wych dzieci- podkreśla Małgorza-
ta Wojnarowicz, zajęcia będą się 

odbywać w budynku Przedszkola 
ale też w wygospodarowanych 
klasach w budynku Gimnazjum. 
Przedszkole przyjmuje dzieci od 
trzeciego roku życia. Przypomina-
my, że rodzice nie płacą za prze-
bywanie w Przedszkolu malucha 
w godzinach od 9.00 do 14.00, 
później już za każdą godzinę za-
płacą jedną złotówkę, całodzienny 
koszt wyżywienia to 6 złotych. jn

Agata Skoneczna, właścicielka 
Przedszkola Inna Bajka, miesz-
kanka naszej Gminy buduje Szkołę 
Podstawową nr 1 im. Krzysztofa 
Kolumba. Placówka powsta-
je w Żyrardowie, u wjazdu do 
miasta. - Nowoczesna edukacja 
powinna być ukierunkowana na 
działania, które pozwolą uczniom 
uczestniczyć i kształtować  nad-
chodzący świat. Aby to osiągnąć, 
nacisk edukacyjny powinien być 
położony na kilka kluczowych za-
gadnień, w dzisiejszych szkołach 
zaniedbywanych lub uczonych 
na niewystarczającym poziomie. 
Powinna to być oczywiście na-

uka języków obcych, współpraca 
między uczniami i szkoły z innymi 
podmiotami i realizacja projektów 
edukacyjnych. To stanowi kor-
pus merytoryczny przygotowania 
uczniów. Na poziomie bardziej 
fundamentalnym sądzimy, że 
nowoczesna edukacja powinna 
bazować na myśleniu filozoficz-
nym, wspierać twórczość i dbać 
o bezpieczeństwo uczniów- mówi 
Agata Skoneczna, która w ten wła-
śnie sposób prowadzi swoje pla-
cówki edukacyjne. Budynek nowej 
szkoły będzie  trzykondygnacyjny 
o powierzchni2500 m2. 

Oprac. jn

Zmiana przebiegu linii 400kV
PSE poinformowało o zmianie 

przebiegu linii 400 kV. Wedle ko-
munikatu z trasy niedawno wy-
branej po tak zwanej analizie wie-
lokryterialnej przez między innymi 
Mszczonów, Gminy: Radziejowi-
ce, Wiskitki zmieniono na trasę 
przebiegu przez między innymi: 
Żabią Wolę, Kuklówkę Zarzeczną, 
Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki 
- wylicza Jacek Krawczyński szef 
grupy roboczej zajmującej się 400 
kV na terenie naszej Gminy. Jacek 

Krawczyński podkreśla, że stano-
wisko samorządu Radziejowic, 
Wójta Gminy, Rady Gminy jest jed-
noznaczne, nie ma zgody na prze-
bieg przez teren Gminy, zarówno 
pierwsza jak i druga trasa jest zła, 
bo ingeruje w naturalne piękno tu-
rystycznej Gminy Radziejowice ale 
też jest to sprzeczne z interesem 
społecznym mieszkańców. Sytu-
acja jest napięta, ludzie protestują. 
Linia 400kV ma zostać wybudo-
wana do 2019 roku. jn

Najbliższe wydarzenia Biblioteki
16 sierpnia godzina 11.00 
spotkanie z Edytą Zarębską pisar-
ką dla dzieci oraz z muzykiem Jac-
kiem Zarębskim,

16 sierpnia godzina 14.00
wakacyjne warsztaty tworzenia 
biżuterii. 
14.00 - mały jubiler- koszt 10 zło-
tych od osoby, 
17.00 - biżuteria szklana -koszt od 
jednej osoby- 20 złotych,

17 sierpnia
wycieczka Magiczne Ogrody do 
Trzcianki, koszt wycieczki od jed-
nej osoby 35 złotych,

23 sierpnia
Dzień Tańca od godziny 11.00, 
wstęp wolny.

Działkowicze opodatkowani

Teren gminny do zagospodarowania 
przez Sołectwo

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Radziejowice osoby przebywające 
sezonowo na terenie naszej Gminy 
płacą za swoje odpady. Jak infor-
mują pracownicy Urzędu Gminy 
Radziejowice wysłano już zawia-
domienia po czym z m. Adamów 
Parcel złożono 78 deklaracji, z m. 
Adamów Wieś- 132 deklaracje, 
z m. Tartak Brzózki- 112, z pozo-
stałych miejscowości wpłynęło 75 

deklaracji. W sumie 397 osób na 
ten czas przystąpiło do systemu 
gospodarowania odpadami. 99% 
osób zadeklarowało segregację 
odpadów. Ściągalność należności 
jest 90 procentowa. Warto do-
dać, że 16 sierpnia odbędzie się 
dodatkowy odbiór odpadów poza 
harmonogramem. 

oprac. jn

Sołectwo Tartak Brzózki zago-
spodaruje teren gminny nieopodal 
zbiornika Hamernia. Działka mie-
rzy blisko dwa tysiące metrów- 
szacuje Sołtys Marcin Mrówczyń-
ski. Teraz tam jest dzika roślinność 
i drzewa samosiejki. Po uzyskaniu 
stosownych pozwoleń usuniemy 
drzewa, zakrzaczenia- dodaje Soł-

tys. Pojawi się tam altana i nowa 
roślinność. Sołectwo otrzymało 
pieniądze na inwestycje w ramach 
funduszu FIO. Po uporządkowaniu 
będzie to doskonałe miejsce do 
organizowania spotkań integracyj-
nych i spędzania wolnego czasu 
przez mieszkańców. jn

Usunięcie i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest- 

realizacja projektu
Gmina Radziejowice otrzymała 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska dotację w wysoko-
ści 41,395,00 złotych na realizację 
projektu ,,Usunięcie i unieszkodli-
wienie wyrobów zawierających 
azbest”. Mieszkańcy otrzymają 
wsparcie w ramach tego zadania. 
Do Urzędu Gminy 36 właścicieli 

budynków złożyło wniosek w ra-
mach projektu, w tym 14 osób chce 
usunąć azbest z dachu, 22 osoby 
zadeklarowały usunięcie zdjętego 
już azbestu. Realizacją zajmuje się 
firma Eko -Grunt z Bielsko Białej. 
Roboty mają zostać zakończone 
z ostatnim dniem sierpnia.  jn
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Nowa inicjatywa w naszej Gminie

Inwestycje realizowane w naszej Gminie

Uwaga na to co ląduje w kanalizacji

W Kuklówce powstał Salon 
Urody, mieści się w budynku na-
przeciwko Szkoły Podstawowej. 

To inicjatywa Marty Kaczmarczyk. 
W Salonie wykonywane są zabie-
gi pielęgnacyjne między innymi: 

pielęgnacja twarzy, ciała, stóp, 
dłoni, mezoterapia, wprowadzanie 
substancji odżywczych, egipskie 
bandażowanie ciała, walka z po-
marańczową skórką. Właścicielka 
salonu poszukuje fryzjera/ fryzjerki 
z doświadczeniem, docelowo ma 
tu być kosmetyka i fryzjerstwo. 
-Przygotowania do otwarcia tego 
miejsca trwały trzy lata. Dziś Salon 
jest wyposażony w nowoczesny 

sprzęt, klienci oprócz skorzystania 
z zabiegu tutaj odpoczywają. Na 
zabiegi zapisywać się można tele-
foniczne dzwoniąc pod numer te-
lefonu: 881000701. Dla pierwszej 
osoby, która zadzwoni do naszej 
redakcji pod numer: 518740182 
parafinowy zabieg na dłonie za 
darmo w prezencie od właścicielki 
Salonu. Zapraszamy do zabawy. 

jn

Gmina prowadzi ważne inwe-
stycje, projektuje kolejne i oddaje 
do użytku.

Kanalizacja
15 lipca zakończono roboty w ra-

mach budowy kanalizacji sanitar-
nej podciśnieniowej pn.,,Budowa 
sieci sanitarnej podciśnieniowej 
w miejscowościach Radziejowice 
i Tartak Brzózki w Gminie Radzie-
jowice”. Z zaprojektowanych 64 
przyłączy kanalizacyjnych ujętych 
w 8-etapie udało się wybudować 
60 przyłączy (tyle osób podpisało 
umowę o wykonawstwo i doko-
nało wpłat). W zadaniu tym zaszła 

konieczność doprojektowania 
przyłączy w m.3 szt. Tartak Brzózki 
3 szt. i 2 szt. przyłączy w Radzie-
jowicach, dzięki temu Gmina uzy-
skała zakładany efekt ekologiczny 
w ilości 63 sztuk wybudowanych 
przyłączy kanalizacyjnych.

Gmina podjęła działania zmierza-
jące do dokonania doprojektowań 
kanalizacji w m. Korytów, Korytów 
A dla osób chętnych a nieprzyłą-
czonych do kanalizacji. Stworzono 
listę na której znajdują się na dzień 
dzisiejszy 34 nieruchomości ocze-
kujące doprojektowania. Gmina 
nawiązała kontakt z projektantem 
i po pozyskaniu stosownych map 

ze Starostwa rozpoczną się prace 
projektowe.

Trwają prace projektowe do-
kumentacji rozbudowy stacji 
uzdatniania wody w m. Krze Duże 
Uprawniony geodeta wykonał aktu-
alną mapę do celów projektowych 
ujęcia wody w m. Krze Duże oraz 
dokonał jej uzgodnienia w ZUD. 
Gmina pozyskała wypisy z rejestru 
gruntów dla obszaru inwestycji 
oraz wyniki badań wody surowej. 
Obecnie materiały te zostaną prze-
kazane wykonawcy, który przystą-
pi do prac projektowych. 

Zakres prac do wykonania:
-projekt technologiczny dwóch 

filtrów pospiesznych, zestawu 
pompowego, sieci między-
obiektowych,

-projekt budowlany zbiornika na 
wodę o pojemności 150 m2,

-odwierty geologiczne pod zbior-
nik, projekt elektryczny plus 
automatyka. Sierpień, wrzesień 
planowane wystąpienie o po-
zwolenie na budowę.

Wodociągi
W czerwcu Gmina zakończyła 

budowę inwestycji w m. Tartak 
Brzózki, była to rozbudowa od ul. 
Piaskowej w ulicę Wiosenną, od-
cinek o długości 267 mb. 

Uwaga na to co wrzucamy do 
kanalizacji, to ważne, bo niesto-
sowanie się do zaleceń powodu-
je awarie, które generują koszty 
i utrudniają życie mieszkańcom. 

- Sieć kanalizacyjna jest urzą-
dzeniem, które w ogólnym skrócie 
działa na zasadzie podciśnienia 
wysysając nasze nieczystości 
i poprzez przepompownie zlo-
kalizowane na terenie wsi Tartak 
Brzózki i Korytów pcha ścieki do 
oczyszczalni znajdującej się w Ży-
rardowie. Urządzenia kanalizacji 

sanitarnej są stosunkowo nowe ale 
niebezawaryjne. Pamiętać należy, 
że kanalizacja to nie pojemnik na 
odpady stałe takie jak obierki z ja-
rzyn i owoców, kości czy też środki 
higieny osobistej (w tym: patyczki 
do czyszczenia uszu, wkładki, 
podpaski, chusteczki nawilżające, 
waciki do mycia twarzy)- mówi 
Anna Majchrzak z Urzędu Gminy 
w Radziejowicach. Nieprawidłowe 
korzystanie z urządzeń kanaliza-
cyjnych było przyczyną majowego 
zapchania sieci odprowadzającej 

ścieki ze wsi Tartak Brzózki i Ra-
dziejowice do Korytowa. Podczas 
prac czyszczących sieć wydobyto 
zbite resztki chusteczek do pielę-
gnacji niemowląt będące najpraw-
dopodobniej przyczyną zablo-
kowania się sieci kanalizacyjnej. 
Informujemy, że sieć kanalizacyjna 
nie jest przeznaczona do wyrzu-
cania odpadów stałych a tylko jej 
prawidłowa eksploatacja może za-
pewnić bezawaryjne działanie. 

Do kanalizacji nie wrzucamy:
-twardego osadu, śmieci, gruzu, 

piasku, żwiru, popiołu i wydzielin 
zwierzęcych,

-stałych odpadów gospodar-
stwa domowego takich jak obie-
rzyny, kości, skorupy, gałgany, 
wata, pierze, itp.

-stałych i płynnych produktów, 
które wskutek swego składu che-
micznego lub temperatury mogły-
by uszkodzić przewody,

- do kanalizacji zabrania się od-
prowadzać wód deszczowych,

-zabrania się podłączać drenażu 
i odwadniać posesji.

Młodzi twórcy zrealizują film o kombatantach
Stowarzyszenie Nasza Kuklów-

ka razem z młodymi filmowcami 
zrealizują film o kombatantach. 
Pomysł zrodził się kilka lat temu. 

Będzie to opowieść o żołnierzach 
AK z Grupy Krzysztof i Bażant. To 
projekt, który połączy dwa powia-
ty: żyrardowski i grodziski- mówi 
Prezes Stowarzyszenia Nasza Ku-
klówka Joanna Zawadzka- Mróz.   
Kombatanci są pozytywnie nasta-
wienie do pomysłu, film to pokłosie 
dorocznej Mszy Świętej za Ojczy-
znę, która od lat odprawiana jest 
w Kuklówce w ostatnią niedzielę 
sierpnia. W filmie wystąpią mię-
dzy innymi: Aleksander Suzdorf, 

Janina Soporek, Stefan Łuczyński, 
w przedsięwzięcie zaangażowały 
się też wolontariuszki: Kasia Ska-
lińska i Paulina Bajkowska. Reali-
zacja filmu ma potrwać rok czasu. 
Pierwsze próbne zdjęcia i wywia-
dy wyszły znakomicie. Żołnierze 
przedstawieni zostaną w natural-
nym środowisku ich domów. Film 
ma zostać zaprezentowany na Fe-
stiwalu Filmów Dokumentalnych.  

jn
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Wypadek

Powiatowe Święto Policji 2016

Rozbity samochód i obraże-
nia kierowcy. To skutek wypadku 
z udziałem kierowcy samochodu 
przewożącego pieczywo, do które-
go doszło w czwartek 28.07.2016 

roku ok. 05.38 w miejscowości 
Kuklówka Zarzeczna. Z wstępnych 
ustaleń wynika, że do zdarzenia 
doszło kiedy kierowca chciał omi-
nąć psa, który wybiegł na jezdnię. 

Kierowca stracił panowanie nad 
pojazdem, wypadł z drogi i uderzył 
w przydrożne drzewo. Zakleszczo-
nego kierowcę uwolnili strażacy 
z OSP Kuklówka Zarzeczna, któ-

rzy udzielili mu również pierwszej 
pomocy medycznej. Na miejsce 
wezwano także policję i pogotowie 
ratunkowe. W ponadgodzinnej ak-
cji brało udział 12 strażaków z JRG 
Żyrardów i OSP Kuklówka Zarzecz-
na. Niestety jest to już kolejny wy-
padek gdzie bezpośrednią przy-
czyną było wtargnięcie zwierzęcia 
przed poruszający się pojazd.

Tekst – mł. bryg. Piotr Grze-
lecki, zdj. KP PSP Żyrardów

18 lipca w żyrardowskiej Re-
sursie odbyła się uroczysta zbiór-
ka podczas której wręczone akty 
mianowania na wyższe stopnie 
policyjne. Obchody w Resursie 
poprzedzone były Mszą Świętą 
w Kościele p. w. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Żyrardowie. Obchody 
Powiatowego Święta Policji roz-
poczęły się o godzinie 12:00 uro-
czystą Mszą w intencji policjantek, 
policjantów i pracowników Policji, 
która była celebrowana przez ks. 
prał. Stanisława Lecha, Powiato-
wego Kapelana Policji ks. Rober-
ta Sierpniaka oraz ks. Zbigniewa 
Kalińskiego. Po zakończeniu Mszy 
policjanci oraz zaproszeni goście 
przeszli ulicami miasta do Resur-
sy gdzie rozpoczęła się oficjalna 
część obchodów Powiatowego 
Święta Policji. Wśród przybyłych 
gości znaleźli się Starosta Po-
wiatu Żyrardowskiego- Wojciech 
Szustakiewicz, Przewodniczący 
Rady Powiatu Żyrardowskiego 
-Daniel Suchecki, Zastępca Pre-
zydenta Miasta Żyrardowa -Lucjan 
Chrzanowski, Przewodniczący 
Rady Miasta Żyrardowa -Marcin 
Rosiński, W -ce Burmistrz Miasta 
i Gminy Mszczonów -Grzegorz 
Kozłowski, Wójt Gminy Wiskitki 
-Franciszek Miastowski, Wójt Gmi-
ny Radziejowice- Urszula Ciężka, 

mł. insp. w stanie spoczynku Da-
riusz Sipak, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Żyrardowie -mł. bryg. 
Mgr inż. Roman Murgrabia, Ko-
mendant Straży Miejskiej - Jan 
Sankowski, Prokurator Rejonowy 
w Żyrardowie -Marek Marciniak 
Dyrektor Zakładu Poprawczego 
w Studzieńcu -Andrzej Zakrzewski 
oraz księża którzy koncelebrowali 
Mszę Świętą. Po przedstawieniu 
krótkiego rysu historycznego Po-
licji, która została powołana 24 
lipca 1919r. oraz przywitaniu gości 
przez Komendanta w towarzy-
stwie Starosty Powiatu Żyrardow-
skiego- Wojciecha Szustakiewicza 
wręczył on akty mianowania na 
wyższe stopnie policyjne. Po mia-
nowaniu życzenia i gratulacje dla 
awansowanych złożyli zaproszeni 
goście. Padło wiele miłych słów 
i podziękowań za trud codziennej 
służby. Na ręce Komendanta zo-
stały złożone listy z życzeniami dla 
policjantek, policjantów i pracow-
ników Policji.

Z dniem 24 lipca awansem zo-
stali uhonorowanie:

Na stopień: podinspektora: Edy-
ta Marczewska

Na stopień aspiranta sztabowe-
go: Bernard Grzejszczak, Sławo-
mir Matysiak,

Grzegorz Połosa, Robert Wierz-
bicki, Sławomir Zieliński

Na stopień starszego aspiranta: 
Paweł Wierzbicki, Robert Sulik, 
Zenon Stegienko, Tomasz Pilaszek, 
Tomasz Adamczyk

Na stopień aspiranta: Mariusz 
Bulzacki, Robert Kobyliński, 
Krzysztof Krystjanik, Przemysław 
Marjański, Witold Sobieszek

Na stopień młodszego aspiran-
ta: Maciej Bandura, Paweł Olszak, 
Rafał Sałbut, Mariusz Śmiałek

Na stopień sierżanta sztabowe-
go: Zbigniew Kaźmierczak, Aneta 
Rabas -Szarska, Renata Trzcińska 
-Nowakowska

Na stopień starszego sierżanta: 
Paweł Bajwoluk, Michał Bieńkow-

ski, Łukasz Bońkowski, Andrzej 
Marczewski, Michał Nowek, Karo-
lina Obszańska, Łukasz Potucha, 
Sionek Andrzej, Emilia Wielorań-
ska, Arkadiusz Wójcik, Jakub Zię-
ba

Na stopień sierżanta: Kaszuba 
Piotr, Patrycja Kieszek, Ewa Piątek- 
Kwasek, Łukasz Salamon, Łukasz 
Stępień, Daniel Ambroziak

Na stopień starszego poste-
runkowego: Katarzyna Choinka, 
Krzysztof Chydzyński, Łukasz 
Jagieła, Igor Kobylarz, Paulina Ku-
tera, Jarosław Orłowski, Wojciech 
Pączek, Sebastian Płatos, Mariusz 
Turkot, Malwina Wanko, Wesołow-
ski Szymon, Tomasz Zegarek

Asp. Agnieszka Ciereszko
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72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego -fotorelacja

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w nowych warunkach

c.d. ze strony numer 1
Powstanie Warszawskie trwa-

ło od1 sierpnia do 3 październi-
ka1944 roku. Było to wystąpienie 
zbrojne przeciw okupującym War-
szawę wojskom niemieckim, zor-
ganizowane przez Armię Krajową 
w ramach akcji „Burza”. Powsta-
nie było wymierzone militarnie 
przeciw Niemcom, a politycznie 
przeciw ZSRR oraz polskim ko-
munistom. Oddziały powstańcze 
walczyły 63 dni, była to niestety 
samotna walka z przeważającymi 
siłami niemieckimi, zakończona 
kapitulacją 3 października 1944 
roku. Powstanie pochłonęło bar-

dzo dużo ofiar, Warszawa była 
doszczętnie zniszczona. Pomimo 
słabego uzbrojenia najczęściej 
młodzi ludzie nie szczędzili krwi, 
walczyli o wolną Ojczyznę. Bar-
dzo odważni i dzielni, dla których 
Bóg, Honor, Ojczyzna  to wartości 
najwyższe- mówili podczas Mszy 
Świętej Księża: Robert Stanicki 
i Andrzej Sadowski. - Powstanie 
Warszawskie to zryw młodzieży 
pełnej wartości. - Wizyty trzech 
Papieży: Świętego Jana Pawła II, 
Benedykta XVI oraz Franciszka 
w oświęcimskim obozie, to zwró-
cenie uwagi na dramat, na to okru-
cieństwo jakie jest w stanie zgoto-

wać człowiek- człowiekowi, jeśli 
w  sercu nie ma Boga, szacunku 
do drugiego człowieka oraz miło-
ści- mówił Ksiądz Robert Stanicki. 
Po Mszy Świętej odbył się koncert 
w wykonaniu Chóru Gaudeamus. 
Gminę podczas uroczystości re-
prezentowali: Wiceprzewodniczą-
cy RG Jacek Krawczyński, Justyna 
Klimaszewska z UG, Radne: Gra-
żyna Jabłońska, Wanda Zielińska, 

Sołtys Henryk Zieliński. Byli też 
Starosta Powiatu Żyrardowskiego 
Wojciech Szustakiewicz i Staro-
sta Powiatu Grodziskiego Marek 
Wieżbicki, Maria Grabowska z UG 
w Grodzisku Mazowieckim oraz 
Joanna Zawadzka- Mróz Prezes 
Stowarzyszenia Nasza Kuklówka 
i Dyrektor SP w Kuklówce Irena 
Skowrońska.  jn

Najprawdopodobniej we wrze-
śniu oficjalnie zostaną zakończone 
prace związane z remontem bu-
dynku Gminnego Centrum Kultury 
Powozownia, w którym mieści 
się także Biblioteka Gminna. To 
obiekt, który w ostatnich latach 
został przywrócony do dawnej 
świetności. Rozpoczęło się od 
remontu dachu, teraz już budynek 
ma odnowioną elewację, nowe 
ogrzewanie, elektrykę. Pomiesz-

czenia zostały wyremontowane, 
sala widowiskowa jest estetyczna, 
toalety na parterze także przeszły 
gruntowny remont. W miejscu, 
gdzie dawniej odbywały się zajęcia 
świetlicowe zostanie uruchomio-
na kawiarnia, to będzie miejsce 
o dwóch funkcjach- kawiarnianej 
oraz nadal świetlicowej. GCK po-
siada jak mówi Dyrektor Magdale-
na Masewicz- Kierzkowska dobrej 
jakości sprzęt nagłośnieniowy. 

W GCK pojawią się też nowe me-
ble. Biblioteka zaś już zaprasza do 
nowej- starej siedziby. Wszystko 
jest czyste, nowy charakter zyska-
ła pracownia komputerowa i pokój 
przeznaczony dla najmłodszych 
czytelników. Biblioteka ma też pa-
trona Świętego Jana Pawła II. Na 
pierwszym piętrze nowe oblicze 
zyskały pracownie: ceramiczna 
i językowa.  jn
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Wakacyjne remonty w naszych szkołach
Czas wakacji kiedy w szkołach 

nie ma uczniów to najlepszy mo-
ment na remonty, modernizacje, tak 
by po dwóch miesiącach przerwy 
placówki przywitały dzieci w nowej 
odsłonie. W naszej Gminie trwa-
ją prace we wszystkich szkołach 

i przedszkolu. Na terenie Przed-
szkola zmodernizowane zostały 
zabawki na placu zabaw, teraz pla-
cówka przygotowuje sale w budyn-
ku Gimnazjum do przyjęcia dzieci, 
planowane jest malowanie oraz 
nowe zabawki. W budynku Szkoły 

Podstawowej w Korytowie ekipa 
remontowa odnawia sale, wymie-
nia elektrykę w części budynku, 
trwa remont korytarza i cyklino-
wanie podłóg. W budynku Szkoły 
Podstawowej w Radziejowicach 
odświeżony ma zostać po zalaniu 

pokój Pani Dyrektor ale też kory-
tarz, sala komputerowa, na koniec 
wakacji rozpocznie się termomo-
dernizacja dachu. W Szkole Pod-
stawowej w Kuklówce trwa remont 
korytarza, począwszy od podłóg, 
skończywszy na ścianach. jn

Relacja z wycieczki szkolnej do 
Krakowa, Wadowic i Częstochowy
W dniach 20-21 czerwca  

uczniowie Gimnazjum w Radzie-
jowicach pojechali na wspaniałą 
wycieczkę, która była nagro-
dą za grę aktorską w Misterium 
Męki Pańskiej. Wycieczka została 
sponsorowana przez Panią Wójt 
Radziejowic, Księdza probosz-
cza Waldemara Okurowskiego 
oraz Księdza Roberta Stanickiego 
z Kuklówki. W ciągu dwóch dni 
uczniowie zwiedzili Bazylikę Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewnikach 

z możliwością przejścia Świętą 
Bramą Miłosierdzia, Muzeum JP II 
w Wadowicach, zabytki Krakowa 
i Jasnej Góry, Parku Miniatur Sa-
kralnych oraz ruiny zamku w Olsz-
tynie. Uczniowie mieli możliwość 
wzmocnić swoją wiarę, pogłębić 
wiedzę i zintegrować się z grupą. 
Uczestnicy wycieczki bardzo go-
rąco dziękują sponsorom, którzy 
okazali wielką życzliwość, hojność 
oraz ogromne serce.

Elżbieta Olborska

Budynek mieszkalny DPS Hamernia 
docieplany

Budynek mieszkalny Domu Po-
mocy Społecznej w miejscowości 
Tartak Brzózki doczekał się remon-
tu. Teraz trwa jego docieplanie. 
Inwestycja to niebagatelny koszt 
około 150 tysięcy złotych. Dzięki 
wykonaniu prac mieszkańcy będą 
mieli w swoim domu dużo cieplej, 
zmaleją też koszty utrzymania 
obiektu. W budynku są 32 pokoje, 
mieszkają w nich 73 osoby. Prace 
mają się zakończyć za dwa tygo-
dnie. Pomieszczenia wewnątrz od 
dłuższego czasu są odświeżane. 

jn
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Urząd Gminy w Radziejowicach
ul. Kubickiego 10
tel. 46 857-71-71
OSP Radziejowice
tel. 46 857-71-92
OSP Kuklówka
tel. 46 857-77-77, 506-517-079
OSP Korytów
tel. 608-620-532
Parafia w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3, tel. 46 857-71-18
Parafia w Kuklówce
ul.Chełmońskiego 6
tel. 22 243-29-82
Muzeum Lwowa i Kresów 
w Kuklówce Radziejowickiej 
ul. Biniszewicze 4
Muzeum można zwiedzać po 
wcześniejszym ustaleniu telefo-
nicznym  numer tel. do Dyrektor 
Muzeum Joanny Aleksandry 
Biniszewskiej: 602 603 588
GOPS w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3, tel. 46 857-71-22
Gminna Biblioteka 
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 6, tel.46 857-71-50
Gminne Centrum Kultury 

Powozownia oraz Świetlica 
Socjo-Terapeutyczna
ul. Sienkiewicza 6, 
tel. 46 856-35-35, 
885-272-885, 501-211-335
Dom Pracy Twórczej 
w Radziejowicach
ul. Sienkiewicza 4
tel. 46 857-71-75
Szkoła Podstawowa 
w Radziejowicach
ul. Główna 2
tel. 46 857-71-26
Szkoła Podstawowa w Kuklówce
tel. 46 857-77-29
Szkoła Podstawowa w Korytowie
ul. Szkolna 3
tel. 46 857-51-70
Przedszkole w Radziejowicach
ul. Kubickiego 12, tel. 46 857-71-76
Gimnazjum Publiczne 
w Radziejowicach
ul. Kubickiego 3a
tel. 46 857-74-03 
Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu
ul. Słoneczna 2, tel. 46 857-71-23
Komisariat Policji w Mszczonowie
ul. Kościuszki 3, 

tel. 46 858-22-63, tel. 46 858-22-66
Dzielnicowy - Sławomir Klucznik
tel. 506 905 720
Poczta Polska Mszczonów 
filia w Radziejowicach
ul. Kubickiego 1, tel. 46- 857-71-69
Gabinet Stomatologiczny 
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2, tel.505 59 80 30
Szpital w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 30, 
tel. 46 855-20-11
Komenda Powiatowa Policji 
w Żyrardowie
ul. Chopina 4, tel. 46 858-21-00
Powiatowy Urząd Pracy 
w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45, 
tel. 46 855-38-12
Weterynaria ,,Pod Lipą”
gabinet weterynaryjny
tel. 506-170-277
Starostwo Powiatowe 
w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45
tel. 46 855-22-19
Przychodnia Zdrowia 
w Radziejowicach

ul. Słoneczna 2, 
tel.  46-857-71-17, 514-740-908
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Radziejowicach
ul. Kubickiego 8, tel. 46 857-71-19
Dom Pomocy Społecznej
Hamernia Tartak, 
ul. Mszczonowska 1
tel. 46 857-71-02
Apteka ,, Remedium” 
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 2a, tel. 46 857-70-15
Schronisko dla zwierząt 
w Żyrardowie
ul. Czysta 5, tel. 46 855-25-82
Bank Spółdzielczy 
w Radziejowicach
ul. Słoneczna 1, tel. 46 857-71-88
Konserwatorzy:
Paweł Madejczyk
tel.530 416 654,
Andrzej Finkelsztajn  
tel. 530 741 979,
w sprawie odczytów liczników
tel. 692 606 190
Konserwator sieci kanalizacyjnej
Krzysztof Kunecki
tel.882 044 222

Informator adresowo-telefoniczny

Pielgrzymi w naszej Gminie, regionie - Światowe Dni Młodzieży
fotografie ze zbiorów własnych i nadesłane  (wielu autorów) 

Rodzina Państwa Maszkowskich, Justyna Napierała, Łowickie Miasteczko na ŚDM, Justyna Klimaszewska


