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14 października pracownicy 
oświaty obchodzą swoje święto. To 
ważny dzień, swoim nauczycielom 
za ich zaangażowanie i pracę dzię-
kują ich uczniowie oraz samorzą-
dowcy. 17 października tradycyjnie 
już Wójt Urszula Ciężka zaprosiła 
na wspólne spotkanie, tym razem 
odbyło się ono w budynku kuźni 
Domu Pracy Twórczej. Była krót-
ka dyskusja ale przede wszystkim 
podziękowanie. Wójt Gminy pod-
kreśliła rolę pedagogów w kształto-
waniu postaw młodego człowieka. 
Nauczyciel do ucznia podchodzi in-
dywidualnie dzięki temu rozwija ta-
lenty oraz uczy odwagi i otwartości 
na świat- mówiła Wójt Radziejowic. 
Panie Dyrektor szkół i przedszkoli 
(Irena Skowrońska, Irena Sosnow-
ska, Małgorzata Kłopotowska, 
Małgorzata Wojnarowicz, Agata 
Skoneczna, Krystyna Szymańska ) 
raz Dyrektor radziejowickiej oświa-
ty Beata Kalina otrzymały pisemne 
podziękowanie za swoją pracę. 
W imieniu pracowników oświaty 
głos zabrała Dyrektor Gimnazjum 

Krystyna Szymańska, która pod-
kreśliła zaangażowanie samorządu 
w sprawy oświaty, wsparcie i zro-
zumienie potrzeb. W trakcie spo-
tkania wszystkie placówki otrzy-
mały kosze na butelkowe korki 
oraz zgniatarki do butelek kupione 
w ramach projektu pn. „Odkorko-
wani” ze środków FIO Mazowsze 
Lokalnie. Dyskusja objęła nie tylko 
tematy oświatowe ale też współ-
pracę z Domem Pracy Twórczej. 
Tutaj padało wiele pozytywnych 
słów dotyczących dostępności im-
prez dla ludzi, młodzieży. Pałacowy 
park często przemierzają młodzi 
ludzie, to miejsce w którym obcuje-
my ze sztuką. Tutaj także odbywają 
się uroczystości szkolne, konkursy 
jak doroczny organizowany przez 
Gimnazjum. Dzieci zwiedzają ga-

lerię prac Józefa Chełmońskiego, 
ostatnio w pałacu gościli ucznio-
wie z Korytowa. Na koniec w kilku 
słowach mowa była o rewitalizacji- 
gminnym programie. - Zachęcam 
Państwa do włączenia się w dys-
kusję i kształtowanie programu re-
witalizacji, każda uwaga jest cenna 
i bardzo nam zależy na tym, byście 
tworzyli z nami ten projekt- dodała 
na koniec Wójt Urszula Ciężka. 

Justyna Napierała

W wieku 88 lat, 23 października 
zmarł Aleksander Suzdorf z Ku-
klówki, patriota, żołnierz AK pseu-
donim ,,Bartek”. Niezłomny, pełen 
zasad człowiek. Pogrzeb odbył 
się w czwartek- 27 października. 
Świętej Pamięci Aleksander Suz-
dorf został pochowany na cmen-
tarzu w Kuklówce. Ksiądz Andrzej 
Sadowski wspominał ogromną 

wiarę i umiłowanie Ojczyzny przez 
zmarłego. -Dziś już spotkał się ze 
swoją żoną Zuzanną, która przez 
lata była Kierownikiem szkoły 
w Kuklówce. Jego ziemska droga 
dobiegła końca - mówił Proboszcz 
Parafii w Kuklówce.  - Spoczywaj 
w spokoju Olku, walczyłeś z nami 
o wolną Polskę, byłeś odważny 
i niezłomny- mówiła Janina Sopo-
rek Prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej - Środo-
wiska Osa w Grodzisku Mazowiec-
kim. - Dziękuję wszystkim którzy 
przyszli na pogrzeb mojego Taty, to 
ważne by szanować i pielęgnować 
historię- mówił Jacenty Suzdorf. 
Aleksandra Suzdorfa na cmentarz 
odprowadziła rodzina, przyjaciele, 

kombatanci, znajomi, sąsiedzi, sa-
morządowcy z Radziejowic z Wójt 
Urszulą Ciężka i z Grodziska Ma-
zowieckiego z Marią Grabowską 
Sekretarz, wartę honorową pełnili 
członkowie Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej z Mszczonowa, były 
też poczty sztandarowe: Hufca 
ZHP z Jaktorowa oraz sztandar 
AK. jn
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Dzień Edukacji Narodowej w naszej Gminie

Zmarł Aleksander Suzdrof, patriota, żołnierz AK

Dzień Patrona i pomoc dla 
Aleksandra w SP w Radzie-
jowicach

Niezwykły Dzień Patro-
na obchodziła społeczność 
Szkoły Podstawowej imienia 
Władysława Rdzanowskie-
go w Radziejowicach. W tym 
roku oprócz wspomnień zwią-
zanych z wybitną postacią 
Władysława Rdzanowskiego 
zbierane były pieniądze by 
wspomóc niepełnosprawnego 
Aleksandra. - W ramach szkol-
nej zbiórki pieniędzy udało się 
zgromadzić 4447,61 złotych. 
Środki zostaną przeznaczone  
na zakup specjalnego foteli-
ka samochodowego dla Olka 
– chłopca z porażeniem mó-
zgowym- mówi Dyrektor Irena 
Sosnowska. Więcej na stronie 
numer 6. 

UKS Radziejowice
UKS Radziejowice rozpo-

czął działalność. Prezesem 
powstałego klubu został Paweł 
Zieliński, nauczyciel wycho-
wania fizycznego w Gimna-
zjum im. E. hr. Krasińskiego 
w Radziejowicach, a zarazem 
główny pomysłodawca i orga-
nizator zajęć piłki ręcznej, jak 
również wielki fanatyk sportu, 
który już od kilku lat pracuje 
z młodzieżą. Sportowcy mają 
na swoim koncie znaczne suk-
cesy. Zajęcia piłki ręcznej dla 
dziewcząt i chłopców w wieku 
12 – 16 lat odbywają się trzy 
razy w tygodniu: w poniedział-
ki, czwartki i piątki. Więcej na 
stronie numer 8. 
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Od 7 listopada w Urzędzie Gminy 
Radziejowice można płacić kartą.  
Zainteresowanie taką formą płat-
ności jest duże- mówi Ewa Wyga-
nowska  z UG. Zatem już nie trzeba 
brać ze sobą gotówki by móc ure-
gulować czynsz, opłaty za odpady, 
podatek oraz inne. Terminal w UG 
pojawił się w ramach pilotażowego 
projektu z wykorzystaniem termina-
li POS w jednostkach administracji 
publicznej. To wspólne działanie Mi-
nisterstwa Rozwoju we współpracy 
z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. 
w ramach programu „ Od papiero-
wej do cyfrowej Polski”, który ma 
na celu upowszechnienie płatności 
bezgotówkowych w jednostkach 
administracji publicznej.  jn

Witam serdecznie w kolejnym wydaniu mie-
sięcznika ,,Nasza gmina Radziejowice”.

Listopad to miesiąc zadumy i refleksji. Świę-
to Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny to 

czas kiedy wspominamy tych, którzy odeszli, 
członków naszych rodzin, znajomych, przyja-
ciół. Niestety ten rok przyniósł w naszej Gminie 
rozstania, w październiku zmarli Aleksander 
Suzdorf patriota, żołnierz AK ale także Joanna 
Grochowska nauczycielka języka rosyjskiego 
i angielskiego ale także Bożena Dubicka Pre-
zes Stowarzyszenia Ku Lepszemu. Składam 
kondolencje rodzinom pogrążonym w żałobie 
po stracie bliskich osób. Cześć Ich Pamięci! 
W październiku tradycyjnie już obchodziliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej, podczas spotkania 
z pracownikami oświaty dziękowałam za ich 
trud, pasję i zaangażowanie w kształtowa-
nie postaw młodych ludzi. W tym numerze 

gazety też o naszym wybitnym szachiście 
z Korytowa Antonim Szustakowskim ale też 
o Funduszu Sołeckim, utalentowanej Zuzi 
Musioł, Uczniowskim Klubie Sportowym, dro-
gich nam seniorach i inne tematy choćby ten 
związany z terminalem. Na koniec zapraszam 
na uroczystości 11 listopada, rozpoczną się 
o godzinie 12.00 Mszą Świętą w radziejo-
wickim Kościele, tymczasem Memoriał Ta-
deusza Kłucińskiego zaplanowany został na 
26 listopada, początek rozgrywek siatkówki 
godzina 10.00. Zapraszam i polecam.

Serdecznie pozdrawiam,
Urszula Ciężka

Wójt Gminy Radziejowice
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W Urzędzie Gminy można płacić 
kartą

Uwaga zmiany 
w przepisach na 

rynku pracy

Zmiany w systemie oświaty

Od września 2016 roku obo-
wiązuje nowe prawo, zgodnie 
z przepisami pracownik w mo-
mencie przystąpienia do pracy 
w pierwszym dniu musi mieć 
już podpisaną umowę. Ko-
lejna zmiana wejdzie w życie 
w styczniu 2017 roku, dotyczy 
minimalnej stawki, teraz najniż-
sze wynagrodzenie brutto wy-
nosi 1850 złotych, od stycznia 
wzrośnie do 2000 złotych brut-
to. Ponadto minimalna stawka 
godzinowa sięgać będzie13 
złotych brutto.  jn

Odwołanie od wyniku egzaminu 
maturalnego

Od 2017 roku będzie możli-
wość odwołania od egzaminu 
maturalnego. Osoby przystępu-
jące do egzaminu maturalnego 
oraz egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie będą 
miały możliwość odwołania od 
decyzji okręgowej komisji egza-
minacyjnej w sprawie pisemnych 
wyników egzaminów maturalnych 
i potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe. Powstanie niezależne 
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyj-
nego, które składać się będzie 
z egzaminatorów oraz ekspertów 
zajmujących się daną dziedziną 
nauki. Można też będzie sfoto-
grafowania pracę egzaminacyjną 
podczas wglądu w nią.
Krótszy rok szkolny

Zajęcia dydaktyczno -wycho-
wawcze będą kończyć się w naj-
bliższy piątek po 20 czerwca, co 
oznacza, że najwcześniej może to 
nastąpić 21 czerwca, a najpóź-

niej – 27 czerwca. Czas realizacji 
zajęć dydaktyczno -wychowaw-
czych w roku szkolnym zostanie 
skrócony o kilka dni. 
Innowacje w szkołach

Rusza pilotażowy program 
nauki programowania w szko-
łach. Zmiany mają spowodować, 
że elementem powszechnego 
kształcenia informatycznego sta-
nie się umiejętność programo-
wania – jedna z podstawowych 
kompetencji XXI wieku. Szkolenia 
w zakresie programowania mają 
przejść nauczyciele. Wszyscy 
uczniowie mają mieć w szkołach 
dostęp do internetu szerokopa-
smowego. 
Nowe zawody

Od 1 września uczniowie będą 
mieli możliwość kształcenia się 
w czterech nowych zawodach: 
technik szerokopasmowej komu-
nikacji elektronicznej, technik au-
tomatyk, mechanik -operator ma-
szyn do produkcji drzewnej oraz 
szkutnik. Dodatkowo utrzymujemy 

możliwość dalszego kształcenia 
w zawodach opiekunka dziecięca 
i asystentka stomatologiczna. Od 
roku szkolnego 2016/2017 będą 
brane pod uwagę do średniej za-
równo religia jak i etyka. 
Do szkoły tylko z dyplomem magistra

Zwiększają się wymogi kwalifi-
kacyjne stawiane nauczycielom. 
Nauczyciele w zasadniczych 
szkołach zawodowych (uczący 
przedmiotów ogólnokształcą-
cych), placówkach wychowania 
pozaszkolnego, bursach i mło-
dzieżowych ośrodkach wycho-
wawczych, a także logopedzi 
i pedagodzy szkolni muszą legity-
mować się dyplomem magistra.
Zmiany w sklepikach szkolnych

Do szkół wraca pieczywo pół-
cukiernicze oraz cukiernicze, 
w tym także drożdżówki, które 
muszą spełniać określone kryteria 
zawartości cukru, tłuszczu i soli. 
Dostępne powinny być  także ku-
pić kanapki przygotowane z róż-
nego rodzaju pieczywa.

Likwidacja tzw. „godzin karcianych”
Znikają „godziny karciane”. 

Dotychczas każdy nauczyciel 
w szkole podstawowej i gimna-
zjum musiał poświęcić dwie go-
dziny w tygodniu, a nauczyciel 
szkoły ponadgimnazjalnej jedną 
godzinę – na zajęcia pozalekcyj-
ne. Teraz ich nie ma.
Zmiana systemu edukacji

Wraca stary system eduka-
cji: 8-letnia szkoła powszechna, 
4-letnie liceum ogólnokształcące, 
5-letnie technikum oraz dwustop-
niowa branżowa szkoła, która 
zastąpi obecną zasadniczą szkołę 
zawodową. Zmiany będą wpro-
wadzane stopniowo. Uczniowie 
rozpoczynający naukę w klasie 
VI szkoły podstawowej, w roku 
szkolnym 2017/2018 zamiast do 
I gimnazjum pójdą do VII klasy 
szkoły podstawowej. Dwa lata 
później trafią do nowych szkół za-
wodowych, 4 letnich liceów lub 5 
letnich techników. 

Oprac. jn
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„Klaster Kultury na Mazowszu Zachodnim” - konwent w Radziejowicach

Szafa Gra - koncert w Radziejowicach

Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy 
o Henryku Sienkiewiczu

Pracownicy, współpracownicy 
kultury, samorządowcy, przed-
siębiorcy ale też przedstawiciele 
lokalnych organizacji, stowarzy-
szeń wzięli udział w konwencie- 
„Klaster Kultury na Mazowszu 
Zachodnim” jaki odbył się w Ra-
dziejowicach. Dyskusja dotyczyła 
wzajemnej współpracy, promo-
wania działań instytucji kultury ale 
też finansowania. Podstawowym 
źródłem innowacyjności i kon-
kurencyjności klastrów jest ich 
sieciowość i relacyjność. Klaster  
jest nowoczesną formą organi-

zacji polegającą na koncentracji 
w bliskiej przestrzeni elastycz-
nych przedsiębiorstw, organizacji 
prowadzących komplementarną 
działalność, podmioty te współ-
pracują ze sobą. -Charakteryzują 
się intensywnymi przepływami 
informacji i wiedzy. Spotkanie 
pozwoliło na poznanie wzajem-
nych potrzeb- mówi Katarzyna 
Konca, która współpracuje z GCK 
Powozownia w Radziejowicach. 
To pierwszy impuls dla wzajem-
nych relacji, współpracy- dodaje. 
- Jesteśmy otwarci na propozycje 

ludzi, mieszkańców. Kiedy zgła-
szają potrzebę zajęć na przykład 
plastycznych jesteśmy zobligo-
wani do tego, by im to umożliwić 
-mówi Wójt Radziejowic Urszula 
Ciężka. W dyskusji wzięli udział 
także przedstawiciele Centrum 
Kultury w Milanówku, przedstawi-
ciele grodziskich przedsiębiorców, 
Prezes LGD Ziemia Chełmońskie-
go Magdaleny Podsiadły, Dyrek-
tor GCK w Radziejowicach Mag-
dalena Masewicz- Kierzkowska 
oraz Maciej Kierzkowski- muzyk, 
Dominika  Święconek- współpra-

cująca z GCK Powozownia, Wójt 
Radziejowic Urszula Ciężka, Se-
kretarz Wioletta Micewicz i wiele, 
wiele innych osób, wśród nich też 
Jacek Gralczyk– edukator, ekspert 
zarządzania animacją kulturalną 
i społeczną, superwizor, Członek 
Zespołu Ekspertów Stowarzysze-
nia CAL, Korporacji Animatorów 
Społecznych, Sieci Centrów Ak-
tywności Lokalnej, Członek Sto-
warzyszenia Trenerów Organizacji 
Pozarządowych STOP, wykładow-
ca PAN, Collegium Civitas, który 
spotkanie prowadził. 

Oprac. jn

Znani są głównie z występów 
w musicalu Metro ale też z progra-
mów telewizyjnych, współpracy ze 
znakomitym duetem -Januszem 
Stokłosą i Januszem Józefowi-
czem- zespół Szafa Gra z koncer-
tem w Radziejowicach. Artyści 
Barbara Melzer, Beata Wyrąbkie-
wicz, Wojciech Dmochowski, Rafał 
Drozda wystąpili17 października. 
Ich spektakl muzyczny planowany 

był podczas Dożynek ale pogoda 
tego dnia to uniemożliwiła. Mu-
zycy, aktorzy, kabareciarze kiedy 
pojawili się na scenie nie pozwolili 
publiczności się nudzić. Pierwsze 
rytmy znanych przebojów porwały 
do tańca. Wykonali znane i lubiane 
przeboje minionych dziesięcioleci. 
Ucharakteryzowani na ówczesne 
gwiazdy, w sposób dowcipny 
i widowiskowy odnieśli się do mi-

nionych dekad w muzyce. Nie za-
brakło piosenek polskich artystów 
takich jak między innymi: Jerzy 
Połomski, Krzysztof Krawczyk, 
Danuta Rinn, ze sceny popłynęły 
nuty utworów Heleny Vondracko-
vej, Sabriny,  Shakin Stevensa, Al 
Bano & Rominy Power. Koncert 
był znakomity dlatego też widow-
nia nie chciała jego końca, były 
bisy oraz podziękowania w imieniu 

wszystkich Wójt Radziejowic Ur-
szuli Ciężkiej i Sekretarz Wioletty 
Micewicz. jn

7 grudnia w radziejowickim Pa-
łacu odbędzie się konkurs wiedzy 
o Henryku Sienkiewiczu. Teraz 
prowadzone są zapisy chętnych 
szkół do wzięcia udziału w wy-
darzeniu. Adresatami projektu 
są uczniowie i nauczyciele szkół 
podstawowych i gimnazjal-

nych z powiatu żyrardowskiego 
i ościennych. Szkoły zgłaszają 
jeden zespół dwuosobowy wraz 
z opiekunem. Organizatorem kon-
kursu jest Gimnazjum im. Edwar-
da hr. Krasińskiego w Radziejo-
wicach we współpracy z Gminą 
Radziejowice.

Jacentemu Suzdorfowi oraz całej rodzinie i bliskim najszczersze 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Ś. P.

Aleksandra 
Suzdorfa

składają Wójt Urszula Ciężka, Przewodnicząca Rady Gminy 

Krystyna Skoneczna z Radnymi oraz społeczność Gminy.
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Lokalny rynek pracy w powiecie żyrardowskim

Pożar

Uwaga czad!

Powiatowy Urząd Pracy pod-
sumował sytuację na lokalnym 
rynku pracy. Liczba bezrobotnych 
na koniec sierpnia wyniosła 3615 
osób i była wyższa od zarejestro-
wanych bezrobotnych na koniec 
lipca o 6 osób. Spośród gmin 
powiatu żyrardowskiego najmniej 
bezrobotnych wedle statystyk 
PUP jest w gminie Radziejowice- 
243 osoby, w mieście i gminie 
Mszczonów- 444osoby, w gminie 
Puszcza Mariańska- 442 osoby, 
w gminie Wiskitki- 532 osoby, 
w mieście Żyrardów- 1954 oso-
by. Z ewidencji bezrobotnych 
w sierpniu wyłączono 324 osoby. 

Na koniec sierpnia stopa bezro-
bocia wyniosła 13,4 %, na koniec 
sierpnia w sumie zarejestrowa-
nych było 1728 bezrobotnych ko-
biet, w stosunku do ogółu panie 
stanowiły 47,8%, w tym samym 
czasie w rejestracji PUP znajdo-
wało się 479 bezrobotnych do 25 
roku życia. Udział bezrobotnych 
bez prawa do zasiłku w ogólnej 
liczbie bezrobotnych wynosił 
90,1%. W sierpniu pośrednicy 
pracy pozyskali 399 ofert pra-
cy. Jest to o 231 ofert więcej 
niż w poprzednim miesiącu oraz 
o146 ofert więcej niż w analo-
gicznym miesiącu roku 2015. 

Wśród ofert dominowały: pako-
wacz ręczny- 90 ofert, magazy-
nier- 41 ofert, operator urządzeń 
do produkcji wyrobów cukierni-
czych- 40 ofert, betoniarz, zbro-
jarz- 20 ofert, sprzedawca- 19 
ofert. W sierpniu PUP skierował 
na szkolenie 2 osoby bez pracy, 
wzięły udział w szkoleniach na 
prawo jazdy kat C oraz prawo jaz-
dy kat. C+E z przewozem rzeczy. 
W sierpniu 15 osobom udzielono 
jednorazowych środków na roz-
poczęcie działalności gospodar-
czej. W tym czasie utworzono 27 
miejsc pracy w ramach zatrud-
nienia subsydiowanego. Staż- 9 

osób, staż-1 osoba ze środków 
PFRON, prace interwencyjne- 2 
osoby ze środków FP, refundacja 
doposażenia stanowiska pracy- 1 
osoba ze środków FP, roboty pu-
bliczne- 4 osoby ze środków FP, 
dofinansowanie wynagrodzenia 
za zatrudnienie skierowanego 
bezrobotnego powyżej 50 roku 
życia- 1 osoba ze środków FP, 
dofinansowanie wynagrodzenia   
skierowanego bezrobotnego do 
30 roku życia- 9 osób ze środków 
FP. 

Oprac. jn

W piątek 21.10.2016roku po 
godzinie 8 rano z nieustalonych 
jeszcze przyczyn doszło do poża-
ru w budynku mieszkalnym jed-

norodzinnym położonym w miej-
scowości Nowe Budy. Na miejsce 
zostały wysłane 4 samochody 
JRG oraz 2 samochody z OSP: 
Radziejowice i Kuklówka Zarzecz-
na. W chwili dojazdu pożarem 
objęte było piętro i dach budyn-
ku. Pożar ugaszono podając dwa 
prądy gaśnicze z zewnątrz przez 
okna oraz jeden od środka po 
klatce schodowej. Równolegle 
z gaszeniem ognia zajęto się 
przeszukaniem pomieszczeń, na 

szczęście nikogo z lokatorów nie 
było wewnątrz. W trakcie działań 
z budynku wyniesiono butlę z ga-
zem, która groziła wybuchem. Po 
ugaszeniu ognia nadpalone meble 
i elementy wyniesiono na zewnątrz 
i przelano wodą a następnie prze-
wietrzono pomieszczenia. Na 
miejsce wezwano policję celem 
przeprowadzenia dochodzenia 
co do przyczyn powstania pożaru 
a budynek w stanie ugaszonym 
przekazano właścicielce. W po-

nad trzygodzinnych działaniach 
brało udział 30 strażaków.

mł. bryg. Piotr Grzelecki, fot. 
KP PSP Żyrardów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-nie używaj świec, kaganków, 

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

-nie stosuj do mycia i prania 
odzieży cieczy łatwopalnych,

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

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

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

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

Oprac. jn
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Przeczytaj, wspomnij

Masterchef w Gimnazjum w Radziejowicach

Listopad to miesiąc kiedy 
wspominamy tych, którzy ode-
szli. Odwiedzamy rodzinne groby, 
mogiły przyjaciół, osób zasłużo-
nych, zapalamy znicze, symbol 
naszej pamięci. W tym roku po-
żegnaliśmy kolejne znane postaci 
z naszej gminy, w październiku 
odeszli Aleksander Suzdorf, żoł-
nierz AK oraz nauczycielka Jo-
anna Grochowska. Aleksander 
Suzdrof spoczął w rodzinnym 
grobie na cmentarzu w Kuklów-
ce, Joanna Grochowska na 
cmentarzu w Radziejowicach, 
kilka tygodni temu zmarła także 
Bożena Dubicka współpracująca 
z Gminą Radziejowice. Cmenta-
rze to miejsca pochówku i naszej 
historii, w Radziejowicach po le-
wej stronie nekropolii znajduje się 
nagrobek z 1923 roku Państwa 

Popłońskich, to grób rodzinny, 
nieopodal zwraca uwagę grobo-
wiec znanej i związanej z Radzie-
jowicami rodziny Krasińskich. 
Przy głównej alejce spoczywają 
księża: ksiądz Józef Łagodziński, 
ksiądz Aleksander Kozarzewski 
oraz ksiądz Wincenty Stelma-
ski. - Nasi kapłani mają ogrom-
ny wpływ na życie społeczności 
lokalnej- mówi Barbara Draniak 
z Biblioteki Publicznej w Radzie-
jowicach. U samego wejścia na 
cmentarz wspomnienie tragedii 
rodzinnej, grób młodego człowie-
ka, który zginął razem ze swoim 
kolegą podczas burzy. W alejce 
po lewej stronie od wejścia w po-
bliżu muru znajduje się grobowiec 
pierwszego komendanta OSP 
w Radziejowicach Hipolita Miko-
łajczyka. Pan Hipolit zmarł mając 
95 lat- w 1998 roku. Był społecz-
nikiem, pomagał mieszkańcom, 
uczestniczył w pracach komitetu 
powstania ośrodka zdrowia i tele-
fonizacji. Ważne dla nas wszyst-
kich są groby poległych żołnierzy. 
To często mogiły bezimienne, 
obok tych grobów spoczywa mała 
dziewczynka- Basia Domaradzka 

zginęła podczas wojny, uciekając 
z Warszawy, miała zaledwie 9 lat. 
Nekropolia w Radziejowicach to 
też miejsce wiecznego spoczynku 
pana Teodora Austa- budownicze-
go i dyrektora Żyrardowskich Za-
kładów Ceramicznych do których 
należała Cegielnia w Radziejowi-
cach. Przy głównej alejce pocho-
wany jest syn leśniczego- Tata-
ra. Zginął młodo, zamordowany 
przez Krwawego Alka- przestępcę 
znanego wówczas w Żyrardowie 
i okolicach. W lesie w miejscu 
mordu rodzice chłopca postawili 
pomnik. Grób Tymoteusza Tata-
ra znajduje się po lewej stronie 
głównej alejki. Nieopodal grób 
Państwa Gradkowskich, legenda 
głosi, że właśnie tutaj żołnierze 
Armii Krajowej podczas wojny 
chowali broń. Niedawno odeszli 
i spoczywają na tym cmentarzu 
między innymi Henryk Piątek- 
komendant OSP w Korytowie ale 
też Małgorzata Kulicka- dyrektor 
Szkoły Muzycznej w Grodzisku 
Mazowieckim Daniel Walasek, 
Radny oraz zastępca Wójta Gminy, 
Sołtys Ryszard Wasiak, Wiesława 
Czapińska- Kalenik wybitna dzien-

nikarka, w tym roku dołączyła też 
Joanna Grochowska- nauczyciel-
ka. Radziejowicki cmentarz to 
miejsce spoczynku wielu wybit-
nych mieszkańców, którzy praco-
wali na rzecz lokalnej społeczno-
ści, to im dziś należy się pamięć, 
w Kuklówce zaś pochowany jest 
Tadeusz Kłuciński do 2009 roku 
Wójt Gminy Radziejowice. Warto 
przyjść i zapalić znicz. Cześć Ich 
Pamięci! 

Justyna Napierała

38 osób wzięło udział w szkol-
nej edycji konkursu Masterchef 
w Gimnazjum w Radziejowicach. 
Konkurs składał się z dwóch czę-
ści. Wiedza kulinarna młodych 
ludzi zaskoczyła jury i wszyst-
kich uczestników. Pierwszy etap 
jak informuje Grażyna Haude 
składał się z pisemnego egza-
minu w formie testu. To projekt 
szkolny w ramach realizowanego 
większego zadania przez Kuźnię 
Inicjatyw wiskitki.org i Jakuba Ka-

mińskiego, szefa organizacji, któ-
ry był także w jury konkursu ku-
linarnego. W gronie oceniających 
znaleźli się też: Robert Nowak, 
Wioletta Micewicz, Małgorzata 
Hass oraz Krystyna Szymańska. 
Wszystko koordynowała Wioletta 
Czuba. W ramach projektu młodzi 
ludzie otrzymali pieniądze, po 45 
złotych każda z grup na zakupy 
produktów potrzebnych do wyko-
nania popisowego dania. Pomogli 
rodzice Robert Nowak, Iwona Że-

browska, Norbert Lesiak i firma 
Knauf. Gmina była sponsorem 
atrakcyjnych nagród. Rozstrzy-
gnięcie konkursu nie było łatwe 
bowiem potrawy były pyszne 
i pięknie podane, wśród dań: ło-
soś z kawiorem molekularnym 
czy quesadillas z awokado ale też 

sushi. Pierwsze miejsce w kon-
kursie po dyskusji i degustacji 
jury zajęły Lilianna Uler i Natalia 
Ciastek. W trakcie wykonywania 
potraw na scenie pojawili się mu-
zycy z zespołu Jacka Zielonki. jn

Uwaga na złodziei!
W ostatnim czasie w naszej 

okolicy nasiliła się ilość kradzieży- 
informuje Sołtys Sołectwa Tartak 
Brzózki Marcin Mrówczyński. 
Komendant Policji w Mszczono-
wie apeluje o zwracanie uwagi na 
obce, podejrzanie zachowujące 
się osoby i samochody z zamiej-

scowymi rejestracjami, zaparko-
wane w nietypowych miejscach. 
W przypadku zauważenia podej-
rzanych, dziwnie zachowujących 
się osób należy skontaktować się 
z dzielnicowym, Posterunkiem 
w Mszczonowie, bądź zadzwonić 
pod nr 997 lub 112.
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Święto Szkoły Podstawowej w Radziejowicach

Święto Seniorów w naszej Gminie

„Pomagamy - jak nasz patron 
pomagał” to hasło tegorocznego 
Dnia Patrona w Szkole Podsta-
wowej w Radziejowicach, świę-
to odbyło się 14 października. 
Całość spotkania związana była 
ze zbiórką pieniędzy na zakup 
fotelika samochodowego dla nie-
pełnosprawnego chłopca - Alek-
sandra. Dzięki wsparciu uczniów, 

rodziców, pracowników placówki 
udało się zebrać  4447,61 zło-
tych. Pomysłodawczynią akcji 
pomocy była nauczycielka Sława 
Wiśniewska- informuje Dyrektor 
SP Irena Sosnowska. Tego dnia 
uczniowie na scenie przedstawili 
nie tylko wysokość kwoty zebra-
nej ale też koncert życzeń, nie za-
brakło również części piknikowej 
czyli malowania twarzy, loterii fan-
towej, była gra terenowa i piecze-
nie kiełbasek. Udział w spotkaniu 
wzięli także Wójt Urszula Ciężka, 
Danuta Niedzińska, była Dyrektor 
Szkoły Podstawowej, Proboszcz 
radziejowickiej Parafii Ksiądz Wal-

demar Okurowski, Beata Kalina 
z biura oświaty, rodzice. Podczas 
święta szkoły cała społeczność 
wspominała swojego Patrona- 
Władysława Rdzanowskiego. Był 
to wyjątkowy człowiek, społecz-
nik, pedagog. 

O Patronie:
Władysław Rdzanowski z Ma-

zowszem był związany od uro-
dzenia. 24 października 1904 
roku przyszedł na świat we wsi 
Stary Wylezin. Zawodu uczył się 
w Państwowym Seminarium Na-
uczycielskim w Łowiczu. Pracę 
rozpoczął w 1927 roku w Cy-

bulicach Dużych. W 1936 roku 
zamieszkał z rodziną w Radziejo-
wicach. Tutaj włączył się w prace 
związane z budową szkoły, która 
przyniosła efekt. 1 września 1938 
roku budynek szkoły służył już 
uczniom. Był uczestnikiem wojny 
obronnej. Od 1943 roku do 1968 
roku pełnił funkcję Kierownika SP 
w Radziejowicach. Na emeryturze 
pracował jeszcze w placówce 
w Kuklówce. Zmarł w 1992 roku, 
miał 88 lat. Przed śmiercią spotkał 
się z Szają Goldmanem,dzieckiem 
uratowanym przez niego podczas 
wojny. 

Jn fot. SP Radziejowice

14 października obchodzimy 
Ogólnopolski Dzień Seniora. To 
święto bardzo ważne w społecz-
ności lokalnej. W naszej Gminie 

z dużym powodzeniem funkcjo-
nuje Klub Seniora Dyliżans. Se-
niorzy spotykają się cyklicznie, 
organizują wycieczki, są bardzo 
aktywni. Z okazji Dnia Seniora 
Wójt Gminy Urszula Ciężka i Se-
kretarz Wioletta Micewicz odwie-
dziły Seniorów by złożyć im naj-
lepsze życzenia zdrowia, radości 
oraz podarowały Seniorom bon 
upominkowy o wartości 1000 

złotych na sfinansowanie kosz-
tów przejazdu autokarem np. do 
teatru. Seniorów odwiedziła też 
z życzeniami Radna Anna Olędz-
ka. Prezes Klubu Seniora Dyliżans 
Zbigniew Nowakowski w imieniu 
Seniorów z Gminy Radziejowice 
gorąco podziękował Pani Wójt za 
prezent wręczając kosz kwiatów. 
18 października tymczasem gru-
pa Seniorów zwiedziła wystawę 

prac Józefa Chełmońskiego w ra-
dziejowickim Pałacu. 

Jn fot. KS Dyliżans 
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Zajęcia muzyczne w Szkole Podstawowej w Kuklówce

Światowy Dzień Zwierząt w SP w Kuklówce 

Inwentaryzacja dzików

„Co w zasięgu ręki mamy, na 
instrument zamieniamy” pod ta-
kim hasłem odbyły się warszta-
ty muzyki folkowej dla uczniów 
klas I-III. Z Galerii Instrumentów 
Folkowych przyjechał do szkoły 
Paweł Stróżewski z endemiczny-
mi instrumentami. Pokaz starych 
zapomnianych instrumentów 
takich jak: katarynka, basy, cym-
bały, harmonia polska, lira kor-

bowa, fujarka, suka i piszczałka 
podwójnostroikowa (pierdziel) 
oraz instrumentów wykonanych 
z przedmiotów codziennego użyt-
ku wzbudziły zainteresowanie, 
podziw i ciekawość uczniów. 
Podczas warsztatów wszystko 
grało: pompka do roweru, wie-
szak, patyk, łyżka drewniana, 
wędka itp. Zabawa dźwiękiem 
budziła radość i mobilizowała 

do aktywności wszystkie dzieci. 
Muzyka dla Pana Pawła jest pa-
sją, od najmłodszych lat ćwiczył 
grę na różnych instrumentach. 
Swoją pasją zaraża innych i tak, 
w ciągu dwóch godzin, wszyscy 
uczestnicy warsztatów chwycili 
za instrumenty i zakończyli spo-
tkanie wspólnym muzykowaniem 
na instrumentach ,,jakich świat 
nie widział”. Stworzyliśmy ku-
klowską kapelę folkową. Nauce 
gry na instrumentach folkowych 
towarzyszyły ciekawe historie 
związane z instrumentami, dźwię-
kiem i muzyką opowiadane przez 
muzyka. Paweł Stróżewski jest 
synem Antoniego Kani muzyka, 
multiinstrumentalisty, założyciela 
pierwszego folkowego zespo-
łu w Polsce ,,Syrbacy”. Zajęcia 
z dźwiękiem i muzyką rozwijają 
mózg, wpływają na dzieci kojąco 
i twórczo, odpowiednio pobudza-
ją lub wyciszają – folkoterapia. 

Irena Skowrońska 
SP w Kuklówce

W tym roku po raz pierwszy 
w szkole obchodzony był Świa-
towy Dzień Zwierząt. Z tej okazji 
przygotowano apel oraz zajęcia 
edukacyjne w wszystkich kla-
sach. Uczniowie dowiedzieli się 
kilku mitów i prawd na temat 
kotów i psów. Obejrzeli kilka 
wzruszających historii o tym 
jak zwierzęta domowe ratowa-
ły życie swoim właścicielom. 
Zobaczyli także jak wygląda 
życie zwierząt w schronisku.                                                              

Apel przygotowały Danuta Plewka 
i Agnieszka Dobrowolska. Z ini-
cjatywy p. Agnieszki, rozpoczę-
to zbiórkę karmy, kocy i innych 
potrzebnych rzeczy, które zosta-
ną przekazane do schroniska.                                                                                                                              
Uczniowie dowiedzieli się co to 
jest wolontariat. Obie Panie wraz 
z innymi nauczycielami propagują 
ideę wolontariatu w szkole. Pani 
Danuta jest wolontariuszką Sto-
warzyszenia na rzecz społeczno-
ści lokalnej „Ku Lepszemu” oraz 
Stowarzyszenia Dogi Adopcje. 
Pani Agnieszka opiekuje szkolnym 
kołem wolontariatu. Dzień można 
by rzec jakich wiele w szkole, ale 
ten był szczególny, bo w apelu 
i zajęciach z dziećmi uczestniczył 
nietypowy gość -4 letni dog nie-
miecki Cormac Czar Olbrzyma. 
Uczniowie przekonali się, że duży 

pies nie musi być groźny, jeśli jest 
właściwie wychowany. Dowie-
dzieli się na czym polega właści-
wa opieka nad psem i czym trzeba 
koniecznie pamiętać, mając pod 
opieką psa czy inne zwierzę do-
mowe. Ważnym elementem zajęć 
był pokaz jak do psa podejść, jak 
go głaskać, a czego w obecności 
psa nie można robić. Cormac 
dzielnie i bardzo spokojnie uczest-
niczył w zajęciach we wszystkich 
klasach. Uczniowie przełamywali 
swoje lęki i do głaskania chętnych 
było bardzo dużo. Wielu z nich po 
raz pierwszy widziało tak dużego 
psa. Dodatkowo dzieci pozna-
ły kilka nazw psiego osprzętu: 
smycz, smycz treningowa, szelki, 
obroża,  obroża zaciskowa, obro-
ża uzdowa czyli kantar, kaganiec, 
zgrzebło i wiele innych oglądając 

te przedmioty i widząc ich zasto-
sowanie. Ogłoszona zbiórka dla 
zwierząt potrwa do 25 październi-
ka, tego dnia będzie kolejne waż-
ne wydarzenie Dzień Kundelka 
i zebrane artykuły zostaną prze-
kazane wybranemu przytulisku.                                                                                                        
Następnego dnia w szkole dzieci 
pytały o Cormaca, bardzo im się 
spodobał, taką żywą lekcję wie-
dzy o zwierzętach domowych, 
a zwłaszcza o psach z pewnością 
zapamiętają na długo.  DP

Pracownicy Służby Leśnej 
Nadleśnictwa Grójec wraz z my-
śliwymi, członkami 25 kół Pol-
skiego Związku Łowieckiego 
gospodarujących na terenie 
nadleśnictwa w dniach 22 i 23 
października przeprowadzili in-
wentaryzację dzików. Do udziału 
w inwentaryzacji (w charakterze 
obserwatorów) zaproszeni zo-
stali przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, samorządów, 

przedstawiciele jednostek nadzo-
rowanych i podległych Ministro-
wi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. W pracach wzię-
ło udział ponad 360 osób. Pę-
dzenia zostały przeprowadzone 
w 28 miotach. Liczenie zwierząt 
ma m. in. związek z doniesienia-
mi o przypadkach afrykańskiego 
pomoru świń. Inwentaryzacja ma 
miejsce na co najmniej 10 proc. 

powierzchni leśnej nadleśnictw 
oraz na wybranych fragmentach 
upraw kukurydzy i innych siedlisk 
zajmowanych przez te zwierzęta 
jesienią. Szacunkowego określe-
nia liczebności dzików dokona 
Stacja Badawcza w Czempiniu. 
Na terenach leśnych bytuje nie-
mal 230 tys. dzików. Jednak po 
wiosenno -letnim okresie ich 
liczba może być znacznie wyż-
sza. Obecnie dziki w ciągu roku 

wyprowadzają nawet po trzy 
mioty a w każdym jest po kilka 
warchlaków. Wzrost ma związek 
ze wzrostem powierzchni upraw 
kukurydzy, która stała się pod-
stawą diety zwierząt. Zwierzęta 
coraz częściej wychodzą z lasów 
czy wiejskich terenów i szukają 
miejsca w miastach.
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Widoczni jesienią - policjant 
przypomina

Bokwa dla Olka

UKS już działa

Okres jesienno - zimowy to 
szczególnie niebezpieczny czas 
dla pieszych i rowerzystów. 
Wcześnie zapadający zmrok, 
mgły i deszcze w znacznym stop-
niu ograniczają widoczność na 
drodze. Piesi mogą jednak zabez-
pieczyć się poprzez noszenie ele-
mentów odblaskowych, a przede 
wszystkim powinni przestrzegać 
wszystkich zasad bezpieczeństwa 
na drodze. W październiku i listo-
padzie Sławomir Klucznik, Dziel-
nicowy  Gminy Radziejowice pod-
czas patroli zwraca szczególną 
uwagę na posiadanie odblasków. 
Warto pamiętać o przepisach 
obowiązujących, które nakazują 
wszystkim poruszającym się po 
zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym, pieszym, rowerzystom 

posiadać widoczny odblask. Brak 
egzekwowania przepisu grozi 
mandatem od 20 do 500 złotych 
ale też wypadkiem. Osoby, które 
podczas kontroli na terenie naszej 
Gminy nie będą posiadały odbla-
sku otrzymają od Dzielnicowego 
kamizelki odblaskowe, które ufun-
dowała firma Flis z Kuranowa. Do-
datkowo rowerzyści bez oświetle-
nia zostaną wyposażani w lampki 
do roweru sponsorowane przez 
firmę Bottari z Radziejowic. Są to 
kolejne firmy, które włączają się 
w akcje społecznościowe kiero-
wane do mieszkańców Gminy 
Radziejowice. Poprzednią serię 
kamizelek dla dorosłych miesz-
kańców Gminy sfinansowała fir-
ma Helukabel z Krze Duże. 

JK

Dbają nie tylko o swoją kondy-
cję, trenują i zachęcają do tego 
innych ale też pomagają, mają 
wrażliwe serca. Mowa o Marze-
nie Dymeckiej z Radziejowic oraz 
wszystkich Paniach, które zdecy-
dowały się potrenować z myślą 
o Olku, niepełnosprawnym miesz-
kańcu naszej Gminy. Aleksander 
cierpi na porażenie mózgowe, po-
trzebuje pomocy w zakupie spe-
cjalistycznego fotelika do auta.  
Chłopiec ma 16 lat, nie siedzi, 
nie mówi, ma trudności z połyka-
niem. Panie z Marzeną Dymecką 
i Moniką Wicińską na czele na-
wiązały współpracę z Fundacją 
Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Słoneczko” - dzięki Fun-

dacji zbierane były pieniądze na 
fotelik, by mama chłopca mogła 
go swobodnie przewozić. Kobiety 
trenowały z całych sił. Po treningu 
uzupełniły kalorie pysznym serni-
kiem.  jn

W Gminie Radziejowice po-
wstał Uczniowski Klub Sportowy. 
To odpowiedź na  duże zaintere-
sowanie dzieci aktywnym spę-
dzaniem czasu, w Gimnazjum 
funkcjonują klasy sportowe, 
młodzież wyjeżdża na zawody 
a Gmina propaguje i wpiera dzia-
łania sportowe. Prezesem Klubu 
jest  Paweł Zieliński, nauczyciel 
Wychowania Fizycznego w Gim-
nazjum im. E. hr. Krasińskiego 
w Radziejowicach, a zarazem 
główny pomysłodawca i orga-
nizator zajęć piłki ręcznej. Dzięki 
zaangażowaniu Pawła Zielińskie-
go, przychylności Urszuli Cięż-
kiej - Wójta Gminy Radziejowice, 
Dyrekcji Gimnazjum w Radziejo-
wicach oraz Zespołu ds. Oświaty 
Kultury i Sportu w Radziejowi-
cach Klub Sportowy mógł rozpo-
cząć działanie. Już na samym po-
czątku zawodniczki Klubu zostały 
rzucone na „głęboką wodę” zgła-
szając się do udziału w rozgryw-
kach Mazowieckiej Ligi Juniorek 
Młodszych organizowanych przez 
Warszawsko -Mazowiecki Zwią-
zek Piłki Ręcznej. Mimo bardzo 
wysokiego poziomu i dużej ilości 
zgłoszonych drużyn, na pewno 
będą godnie reprezentować naszą 
Gminę, Szkołę i Uczniowski Klub 
Sportowy w tych prestiżowych 
rozgrywkach.

-Przygotowywaliśmy się do 
nich bardzo starannie już od po-
czątku sierpnia, trenując 4-5 razy 
w tygodniu. Dodatkowo 21-27 
sierpnia przebywaliśmy na obo-
zie sportowym w Kołobrzegu, 
gdzie zajęcia sportowe zajmowa-
ły większą cześć dnia. Na efekty 
naszej pracy być może trzeba bę-
dzie trochę poczekać, ale najważ-
niejsze że wszyscy wróciliśmy 
zdrowi, zadowoleni, pełni energii 
i wiary w sukces- mówi Prezes 
Paweł Zieliński. UKS może się po-
chwalić też sukcesami chłopców, 
którzy są świetni w piłce ręcznej. 
Ich umiejętności i wyniki zostały 

dostrzeżone przez władze naszej 
Gminy, ale także przez wielu zna-
nych działaczy z całego kraju. 
Zaowocowało to między innymi 
ofertami gry i nauki na przykład 
dla Jakuba Balika, Marcina Zduń-
czyka i Mateusza Borowca, którzy 
od września reprezentują barwy 
KPR Ostrowia Ostrów Wielkopol-
ski, oraz dla Adriana Winnickiego, 
który jest obecnie zawodnikiem 
UW Radom. Zajęcia piłki ręcznej 
dla dziewcząt i chłopców wieku 
12 – 16 lat w ramach UKS od-
bywają się trzy razy w tygodniu: 
w poniedziałki, czwartki i piątki.  
Więcej informacji udzielają Tre-
nerzy: Paweł Zieliński numerami 
telefonów: 510212525; Daniel 
Kupiec- 609206406. 
A teraz Gminny Quiz wiedzy 
o piłce ręcznej
Czy wiesz, kto?
1. Zdobył Mistrzostwo Powiatu 

Żyrardowskiego w piłce ręcznej 
dziewcząt szkół Gimnazjalnych 
w kwietniu 2016?

2. Zdobył Mistrzostwo Powiatu 
Żyrardowskiego w piłce ręcznej 
chłopców szkół Gimnazjalnych 
w kwietniu 2016?

3. Zdobył Mistrzostwo Rejonu 
Sochaczew w skład, którego 
wchodzą Powiaty: Żyrardów, 
Pruszków, Sochaczew, Gro-
dzisk Mazowiecki, Warszawa 
Zachodnia zarówno dziewcząt 
jak i chłopców w Teresinie 
w kwietniu 2016?

4. Zdobył V miejsce wśród wszyst-
kich szkół Gimnazjalnych w Mi-
strzostwach Województwa 
Mazowieckiego w piłce ręcznej 
chłopców w czerwcu 2016 
w Ostrołęce?

5. Zdobył VI miejsce wśród 
wszystkich szkół Gimnazjal-
nych w Mistrzostwach Woje-
wództwa Mazowieckiego w pił-
ce ręcznej dziewcząt w czerwcu 
2016 w Ostrołęce?
Odpowiedź brzmi: Uczniowski 

Klub Sportowy z Radziejowic.

Fundusz Sołecki w naszej Gminie
Znana jest już wysokość Fun-

duszu Sołeckiego w poszcze-
gólnych Sołectwach. Fundusz 
Sołecki pozwala na realizację 
zamierzeń zgłoszonych podczas 
zebrań wiejskich. W sumie w ra-
mach Funduszu Sołeckiego na 
2017 rok do rozdysponowania 
jest: 401908,21 złotych. Poniżej 
kwoty na poszczególne Sołec-
twa:

Adamów Parcel- 15841,87 zło-
tych, Adamów Wieś- 14851,75 
złotych, Benenard- 12435,87 
złotych, Budy Józefowskie- 
15841,87 złotych, Budy Msz-
czonowskie- 11960,61 złotych, 
Chroboty- 14336,89 złotych, Ka-
mionka- 13742,82 złotych, Kory-

tów- 26376,71 złotych, Korytów 
A- 37 782,86 złotych, Krze Duże- 
20594,43 złotych, Krzyżówka- 
11564,56 złotych, Kuklówka Ra-
dziejowicka- 13188,36 złotych, 
Kuklówka Zarzeczna-18059,73 
złotych, Kuranów-10534,84 
złotych, Nowe Budy-13782,43 
złotych, Pieńki -Towarzystwo-
8831,84 złotych, Podlasie- 
10416,03 złotych, Radziejowice-
35723,41 złotych, Radziejowice 
Parcel- 19485,50 złotych, Słabo-
mierz- 15287,40 złotych, Stare 
Budy Radziejowskie- 10257,61 
złotych, Tartak Brzózki- 23168,73 
złotych, Zazdrość- 13307,17 zło-
tych, Zboiska-14534,91 złotych.



www.radziejowice.pl 9

OZE- projekt złożony

Arkadiusz Zgieb Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie

O rewitalizacji z młodzieżą na warsztatach 

Gmina Radziejowice będąca li-
derem projektu wspólnie z innymi 
gminami wśród nich Mszczonów, 
Puszcza Mariańska, Wiskitki, 
miasto Żyrardów złożyła wspólny  
wniosek o dofinansowanie projektu 
odnawialnych źródeł energii w go-
spodarstwach domowych. Projekt 
cieszył się ogromnym zaintereso-

waniem, w Gminie Radziejowice 
złożone zostały 92 wnioski, w Ży-
rardowie 61 wniosków, w Mszczo-
nowie 156 wniosków, w Puszczy 
Mariańskiej 207, w Wiskitkach- 
71. Opracowanie dokumentacji, 
uzgodnienia, podpisywanie umów, 
porozumień, to była żmudna praca 
– mówi Wioletta Micewicz Sekre-

tarz UG w Radziejowicach. Zalicz-
ka wpłacana przez mieszkańców 
w Gminie Radziejowice wyniosła 
1000 złotych od każdego. Decy-
zja o tym, czy uda się otrzymać 
dofinansowanie znana ma być na 
przełomie stycznia i lutego 2017 
roku. Teraz dokumenty trafiły do 
Mazowieckiej Jednostki Wdraża- nia Programów Unijnych. jn

28 października odbyła się uro-
czysta zbiórka z okazji objęcia 
stanowiska Komendanta Powia-
towego Policji w Żyrardowie przez 
mł. insp. Arkadiusz Zgieba.

Nowy Komendant służbę 
w Policji pełni od 24 lat. Pracę 
rozpoczął w Oddziałach Prewen-
cji Policji w Radomiu, następnie 
służył w Oddziałach Prewencji  
Policji Komendy Stołecznej Po-
licji. Od października 1993roku 
był policjantem w Wydziale Kry-
minalnym Komendy Powiatowej 
Policji w Grójcu. W 1999 roku 
został   Komendantem Komisa-

riatu Policji w Nowym Mieście 
nad Pilicą, a następnie rok póź-
niej objął również stanowisko 
Komendanta w Komisariacie 
Policji w Tarczynie. Od listopada 
2001roku zajmował stanowisko 
Naczelnika Wydziału Prewen-
cji Komendy Powiatowej Policji 
w Grójcu. W czerwcu 2011roku 
został mianowany na stanowisko 
I Zastępcy Komendanta Powiato-
wego Policji w Żyrardowie, a od 
lipca pełnił obowiązki Komendan-
ta Powiatowego Policji w Żyrar-
dowie. Mł. insp. Arkadiusz Zgieb 
został odznaczony brązowym 

krzyżem zasługi), brązową odzna-
ką zasłużony policjant , srebrnym 
medalem za długoletnią służbę. 
Prywatnie jest mężem oraz oj-
cem trójki dzieci. Ten sam dzień 
był ważny nie tylko dla nowego 
Komendanta Powiatowego ale też 
dla policjanta asp. Sztab. Marka 
Bednarza- który otrzymał Brązo-
wą Odznakę Zasłużony Policjant. 
Na koniec w imieniu samorządu 
Żyrardowa, Prezydent Miasta 
wręczył nowemu Komendantowi 
kluczyki do nowego radiowozu 
dla dzielnicowych, który został 
zakupiony przy wsparciu ratusza. 

Gminę Radziejowice podczas 
uroczystości reprezentowała Wójt 
Urszula Ciężka. 

Oprac. jn na postawie mat. 
prasowych, fot. KPP w Żyrar-

dowie

 6 i 7 października w gmin-
nych szkołach zorganizowano 
Konferencje w formie warszta-
towo -poznawczej, mające na 
celu przedstawienie procesu 
opracowywania Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji, zapoznanie 
się z planami na przyszłość dzieci 
i młodzieży, a w następstwie z po-
trzebami w związku z ich realiza-
cją. Konferencje poprowadziła 
Sekretarz Gminy Radziejowice  
Wioletta Micewicz wraz z Zespo-
łem Opracowującym Program 
Rewitalizacji: Pełnomocnikiem 
ds. Rewitalizacji Moniką Soból, 
Zastępcą Pełnomocnika ds. Re-
witalizacji Justyną Klimaszewską 

oraz z przedstawicielami Fundacji 
Grupa T – mentorami, dbającymi 
również o prawidłowy przebieg 
spotkania. W warsztatach wzięły 
udział trzy grupy, łącznie około 90 
osób, a w spotkaniu informacyj-
nym wszyscy uczniowie radziejo-
wickich szkół. W celu zachęcenia 
uczniów do swobodnego zgłasza-
nia pomysłów i wymiany poglą-
dów zastosowano metodę zwaną 
burzą mózgów. Wśród zgłasza-
nych pomysłów rewitalizacyjnych 
znalazły się m. in.: 
- utworzenie tras rowerowych 

i ścieżek rowerowych ze stoja-
kami,

- place zabawa, skate park,

- modernizacja szkół i hal spor-
towych,

- budowa boiska „Orlik”,
- wykorzystanie zbiorników wod-

nych do organizacji sportów 
wodnych, plaża, budki z jedze-
niem

- wykorzystanie nowoczesnych 
metod nauki,

- poprawa komunikacji na terenie 
gminy,

- zapewnienie miejsc noclego-
wych turystom - pola namioto-
we, 

- organizacja koncertów,
- zapewnienie nowych miejsc 

pracy, współpraca z przedsię-
biorcami,

- utworzenie parków wiejskich.
Wszystkie propozycje mają zna-

czenie i zostaną wzięte pod uwa-
gę podczas tworzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Zebranie 
wszystkich uwag pozwoli na stwo-
rzenie pełnego obrazu potrzeb 
mieszkańców w zakresie Rewita-
lizacji Gminy Radziejowice.  
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Paweł Piotrowski na spotkaniu w SP w Kuklówce i w Gimnazjum 
w Radziejowicach

Zuzia Musioł najlepsza w międzynarodowym konkursie

O swojej drodze na sam szczyt, 
pracy, radości ze zdobywania 
medali opowiadał paraolimpijczyk 
Paweł Piotrowski. Sportowiec 
przyjechał do naszej Gminy na 
zaproszenie Gimnazjum w Ra-
dziejowicach i Szkoły Podstawo-
wej w Kuklówce. Młodzi ludzie 
byli zafascynowani opowieścią 
utytułowanego sportowca, który 
mimo niepełnosprawności odnosi 

sukcesy, prowadzi ciekawe życie 
i jest szczęśliwy. Jego przygoda ze 
sportem zaczęła się przypadkiem, 
podczas wyboru szkoły średniej, 
jako nastolatek rozpoczął treningi 
a że jest ambitny sport stał się 
dla niego zawodem. Brał udział 
w Igrzyskach: w Atenach, w Pe-
kinie, w Londynie oraz w Rio. Ze 
wszystkich zawodów powracał 
z medalami lub nowymi rekorda-
mi świata. Paweł Piotrowski jest 
lekkoatletą uprawiającym rzut 
dyskiem, oszczepem i pchnięcie 
kulą. Niepełnosprawność nie jest 
dla niego problemem, mówi, że 
gdyby nie ona, nie przeżyłby tylu 
wspaniałych chwil i nie poznał 
tylu wspaniałych ludzi. Najwięk-
szą radością dla sportowca jest 
oczywiście wywalczenie medalu 
i moment kiedy z głośników pły-
nie Mazurek Dąbrowskiego. Re-

prezentowanie Polski to zaszczyt- 
mówi sportowiec. W Kuklówce 
towarzyszyła lekkoatlecie Sylwia 
Podgórska ze Stowarzyszenia Ni-
gdy Więcej. Stowarzyszenie zało-
żył Marcin Kornak, który od czasu 
wypadku, któremu uległ w wieku 
piętnastu lat, był osobą niepełno-
sprawną ruchowo. Stawiał sobie 
za cel przeciwdziałanie rasizmowi, 
nietolerancji, ksenofobii. Młodzi 
ludzie podczas wizyty gości mogli 
obejrzeć medale, zadać własne 
pytania między innymi o zarobki 
i plany prywatne sportowca. Ten 
zdradził, że w przyszłym roku 
zamierza zmienić stan cywilny. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kuklówce na spotkanie zaprosi-
li też swoich przyjaciół ze Szkoły 
Podstawowej w Radziejowicach. 

Oprac. jn

Zuzanna Musioł mieszkanka 
Gminy Radziejowice, uczennica 
Gimnazjum im. Karola Wojtyły 
w Międzyborowie, uczestniczka 
warsztatów plastycznych w GCK 
Powozownia w Radziejowicach 

zdobyła I nagrodę w XI edycji 
międzynarodowego konkursu pla-
stycznego „Jan Paweł II w oczach 
dziecka” w kategorii młodzieży 
do 19 lat. Konkurs był zorgani-
zowany przez Muzeum w Biel-
sku Podlaskim Oddział Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku pod 
Honorowym Patronatem J.E. Bi-
skupa Drohiczyńskiego Tadeusza 
Pikusa, Ministra Edukacji Narodo-
wej Anny Zalewskiej oraz władz 
samorządowych na czele z Mar-
szałkiem Województwa Podla-
skiego Jerzym Leszczyńskim. 

Spośród niemal 1600 prac nade-
słanych z Polski, Ukrainy, Litwy 
i Mołdawii obraz Zuzanny zdobył 
uznanie w oczach Jury. Zuzia 
jest bardzo zdolną i utalentowaną 
nastolatką. To bardzo dokładna 
artystka, poznaje różne  techniki 
malarskie. Maluje tuszem, szkicu-
je ołówkiem, węglem. Jest twór-
cza. Ma ciekawą osobowość, 
wielorakie zainteresowania, jest 
wytrwała, ma pasję. 

To ciekawa świata artystka. Za-
jęcia na które uczęszcza do GCK 
w Radziejowicach prowadzone są 

od 2014 roku. Zuzanna za swoją 
twórczość i nagrodę otrzymała 
uznanie Wójt Gminy Urszuli Cięż-
kiej. W przyszłości zastanawia się 
nad studiowaniem w Akademii 
Sztuk Pięknych. 

Oprac. jn

Trofea Pawła Piotrowskiego:
Mistrzostwa Europy 2003; 

pchnięcie kulą – 2 miejsce,
Igrzyska Paraolimpijskie 2004 

Ateny: Pchnięcie kulą – 1 miej-
sce, rzut oszczepem – 2 miejsce, 
rzut dyskiem – 4 miejsce,

Mistrzostwa Europy 2005: 
pchnięcie kulą – 1 miejsce, rzut 
oszczepem – 1 miejsce, rzut dys-
kiem – 2 miejsce,

Mistrzostwa Świata 2006: 
pchnięcie kula – 1 miejsce, rzut 
dyskiem – 1 miejsce, rzut oszcze-
pem – 4 miejsce,

Igrzyska Paraolimpijskie 2008 
Pekin: rzut oszczepem – 2 miej-
sce, pchnięcie kulą – 3 miejsce, 
rzut dyskiem – 8 miejsce,

Mistrzostwa Świata 2011: 
pchnięcie kulą - 1 miejsce, rzut 
oszczepem - 1 miejsce, rzut dys-
kiem - 1 miejsce.

Antoni Szustakowski mistrz w szachach z naszej Gminy
Antoni Szustakowski z Koryto-

wa to wybitny zawodnik w sza-
chach. Chłopiec od lat uprawia 
ten rodzaj dyscypliny i jest w tym 
znakomity. Wyjeżdża na zawody 
nie tylko krajowe ale też świa-
towe. Dariusz Koliński z Klubu 
Hetman w którym Antek trenował 
jest bardzo dumny. Przyznaje ,że 
chłopiec jest niezwykle zdolny 
ale też pracowity, nie boi się kon-
frontacji i rozgrywek na różnych 
szczeblach. -Antek wziął udział 

w Turnieju Mistrzostw Europy 
Juniorów, jaki był rozgrywany 
w tym roku w Pradze i odbył się 
w dniach 17 do 28.08.2016. 
Wystartował w grupie do lat 16 
i miał 61 miejsce startowe. Nasz 
zawodnik w dziewięciorundowym 
turnieju uzyskał 5 punktów (4 
wygrane, 2 remisy i 3 porażki ze 
znacznie silniejszymi rankingowo  
przeciwnikami) i ostatecznie zajął 
45 pozycję (poprawił o 16 pozycji 
lokatę z rozstawienia).Na uwagę 
zasługuje remis z Igorem Jani-
kiem - obecnym Mistrzem Polski 
i Wicemistrzem Europy- podkre-
śla Dariusz Koliński. 

Oto kilka osiągnięć Antoniego 
Szustakowskiego:

reprezentowanie Polski w Mi-• 
strzostwach Świata Juniorów 

2015 Porto Carras Grecja ( X.-
XI.2015r.),
zajęcie V miejsca w Otwartych • 
Mistrzostwach Skierniewic 
w Szachach Błyskawicznych 
(I.2016 r.),
zajęcie 7 miejsca w Mistrzo-• 
stwach Polski Juniorów 2016 
– chłopcy do lat 16 (III.2016 
r.) uzyskanie awansu do Mi-
strzostw Europy 2016 i Mi-
strzostw Polski Juniorów 
2017,
zajęcie V miejsca (i tytuł naj-• 
lepszego zawodnika do lat 16) 
w XV Międzynarodowym Festi-
walu Szachowym im. Mieczy-
sława Najdorfa Warszawa ( VII. 
2016),
zdobycie złotego medalu na • 
pierwszej szachownicy pod-

czas Drużynowych Mistrzostw 
Polski – II Liga Juniorów w sza-
chach ( VII.2016 r.),
reprezentowanie Polski w Mi-• 
strzostwach Europy Juniorów 
w szachach Praga (VIII.2016 
r.). Zapraszamy na stronę inter-
netową Klubu Hetman z Pusz-
czy Mariańskiej tam znajdziecie 
więcej szczegółów. 

Oprac. jn, 
fot. Jacek Szustakowski
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Pasowanie uczniów I klasy SP w Korytowie

Dzień Kolumba w Szkole Podstawowej w m. Tartak Brzózki

Wystawa w GCK

13 października w Szkole Pod-
stawowej w Korytowie A odbyła 
się uroczystość pasowania 12 
uczniów kl. I. Na apel przybyła 
wójt Urszula Ciężka. Na hali spor-
towej zgromadzili się uczniowie, 
nauczyciele, rodzice uczniów 
kl. I. Zgromadzonych przywita-
ła Dyrektor szkoły Małgorzata 
Kłopotowska. Podczas apelu 
pierwszaki pokazały składankę 
poetycko- muzyczną, w której 
zaprezentowały piosenki: Witaj, 

nasza dobra szkoło!”, ,,Pierw-
szaczek”, ,,Dostał Jacek elemen-
tarz”, a także wiersze mówiące 
o ich radości z powodu stania się 
uczniem. Dzieci radośnie śpiewa-
ły ilustrując piosenki ruchem. Na 
zakończenie złożyły nauczycielom 
życzenia w związku z Dniem Na-
uczyciela i zatańczyły przy ,,Pio-
sence dla nauczyciela”. Starania 
kl. I wsparł chór przygotowany 
przez Alicję Grzesiak. Pierwszaki 
zostały powitane wierszem przez 

uczniów klasy II (wych. Marta 
Tomczyk) i upominkiem przez 
szóstoklasistów (wych. Mirosła-
wa Osiadacz). Pani Wójt złożyła 
życzenia wszystkim pracowni-
kom szkoły. Wręczyła pierwszo-
klasistom upominki (podręczny 
zestaw: farby, kredki, ołówek 
i temperówka). Rada Rodziców 
kl. I przygotowała i wręczyła im 
kuferki obfitości. Nadszedł długo 
oczekiwany moment. Uczniom kl. 
I tekst ślubowania przeczytała ich 
wychowawczyni Magdalena Fila, 
a oni zgodnym chórem potwier-
dzili głośnym ślubujemy. Ślubuję 
uroczyście:
- być sumiennym uczniem - ślu-

bujemy! 
- dbać o honor i dobre imię mojej 

klasy i szkoły - ślubujemy! 
- szanować swoich nauczycieli 

i rodziców - ślubujemy! 
- uczyć się pilnie tego co mądre 

i dobre - ślubujemy! 
- pomagać słabszym i potrzebu-

jącym - ślubujemy! 

- swoją postawą sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom - ślu-
bujemy! 

- kochać swoją Ojczyznę - Polskę 
- ślubujemy!)
Ślubowanie zostało przyjęte 

przez dyrektor szkoły, która każ-
dego ucznia przyjęła do społecz-
ności uczniowskiej wręczając 
mu legitymację ucznia i okolicz-
nościowy dyplom. Apel był także 
okazją do podziękowań skiero-
wanych do pracowników szkoły. 
Swoje podziękowania wyraziła 
Dyrektor, Samorząd Uczniowski 
(przygotowany przez Katarzynę 
Kółkiewicz) i szkolna Rada Rodzi-
ców.

W miejscowości Tartak Brzózki 
powstała Szkoła Podstawowa, jej 
docelową siedzibą będzie Żyrar-
dów, jednak teraz dzieci uczą się 
w miejscowości Tartak Brzózki. 
Patronem szkoły jest Krzysz-
tof Kolumb -europejski żeglarz, 

podróżnik. Organizator i kapitan 
czterech odkrywczych wypraw 
transatlantyckich z Hiszpanii do 
Ameryki. Podczas Dnia Kolumba 
uczniowie szkoły po raz kolejny 
przypomnieli wyprawę Krzysztofa 
Kolumba. Przypomnijmy podróż-

nik był Kapitanem wyprawy, któ-
ra płynęła na trzech statkach: ,, 
Santa Maria, Nina, Pinta pod flagą 
Kastylii w poszukiwaniu zachod-
niej drogi morskiej do wschodniej 
Azji (według ówczesnego nazew-
nictwa – do Indii, gdyż pod tą 
nazwą w jego czasach rozumiano 
całość południowego, południo-
wo -wschodniego i wschodniego 
wybrzeża Azji). Jako pierwsza 
wyprawa  w historii nowożytnych 
odkryć geograficznych pokonała 
zwrotnikowy Ocean Atlantycki 
i 12 października 1492 dotarła 
do Indii zachodnich u wybrzeży 
Ameryki – kontynentu nieznanego 
w ówczesnej Europie. Za dokona-
nia został mianowany pierwszym 
namiestnikiem hiszpańskich kolo-

nii w Ameryce Środkowej. Wśród 
rzeczy sprowadzonych przez 
uczestników kolejnych wypraw 
Kolumba do Ameryki znalazły się 
m. in. konie i osły, bydło i świnie 
krzewy winorośli i nasiona euro-
pejskich roślin uprawnych, narzę-
dzia rolnicze i psy tresowane do 
chwytania ludzi. Dla dzieci zgłę-
bianie historii i przygód kapitana 
to ciekawe odkrycie. 

Fot. arch. jn

Artyści z grupy plastycznej 
jaka działa w GCK Powozownia 
z kolejną wystawą, tym razem 
w macierzystym miejscu -GCK. 

Na wystawie zgromadzone zo-
stały prace malarskie, rysunko-
we dzieci i młodzieży w wieku 
7-13 lat. Na spotkanie ze sztuką 

przyszło blisko stu gości. Gru-
pę artystyczną prowadzi Hanna 
Gancarczyk a zajęcia odbywają 
się w środy i soboty. Można do-

łączyć. Rysują także w plenerze, 
to miłe spotkania, w których 
wszyscy chętnie uczestniczą, są 
utalentowani i czynią duże po-
stępy- mówi Hanna Gancarczyk. 
Kolejna wystawa twórców odbyła 
się w Żabiej Woli, w marcu prace 
prezentowane będą w grodziskiej 
Wilii Radogoszcz.

 jn. fot. HG
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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

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny
odeszli- pamiętamy


