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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comJubileusz 60-lecia 

to także czas zadumy
Obchody jubileuszowe powstania radomskiego „Medyka” to był ciąg podniosłych i wzruszają-
cych wydarzeń. Najpierw msza święta w pobliskim kościele, w czasie której poświęcono i prze-
kazano sztandar Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Następnie 
odsłonięcie przez dyrektor Agnieszkę Stolarczyk i Marcina Pawlaka, zastępcę dyrektora Departa-
mentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego pamiątkowej tablicy w budynku 
szkoły z sentencją „Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja szkoły”.

Główne uroczystości jubileuszu 
odbyły się w Teatrze Powszechnym 
im. Jana Kochanowskiego przy Pla-
cu Jagiellońskim. 

– Jubileusz placówki edukacyjnej 
to sentymentalna chwila wspomnień 
o tysiącach absolwentów i dziesiąt-
kach wykładowców. Wspólnie od 
sześćdziesięciu lat tworzymy histo-
rię tej szkoły. Przypomnijmy sobie 
wszyscy jak było, co czuliśmy i sym-
boliczną chwilą ciszy uczcijmy tych, 
którzy od nas odeszli – powiedziała 
dyrektor CKZiU Agnieszka Stolar-
czyk. – Nasza szkoła to jedna z in-
stytucji, związanych z Samorządem 
Mazowsza, dzięki któremu szkoła się 
rozwija. W tym roku właśnie otrzy-

maliśmy duże wsparcie fi nansowe na 
modernizację budynku przy Placu 
Stare Miasto 10, który umożliwi 
słuchaczom naukę w nowocześnie 
wyposażonych pracowniach i wie-
rzymy w to, że poszerzy spectrum 
naszego działania i  naszych moż-
liwości. Samorząd Województwa 
Mazowieckiego przekazał nam 
w ramach projektu „Zintegrowany 
rozwój szkolnictwa zawodowego” 
ogromną kwotę ponad 2 miliony 
zł, na rozwój kadry i wprowadzanie 
nowoczesnych technologii oraz po-
głębianie umiejętności zawodowych 

naszych słuchaczy w atrakcyjnej 
formie płatnych staży – dodała 
Agnieszka Stolarczyk.

Na uroczystość licznie przy-
byli wykładowcy, absolwenci 
i  przedstawiciele władz samo-
rządowych i resortowych, wśród 
których m.in. byli: wicemar-
szałek Rafał Rajkowski, radni 
Sejmiku Bożenna Pacholczak 
i Zbigniew Gołąbek, przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego: 
Waldemar Baran kierownik Biu-
ra Edukacji Publicznej i Sportu, 
Wioletta Górczak-Kutarba z De-
partamentu Edukacji Publicznej 
i Sportu, Agnieszka Gonczarek 
dyrektor Departamentu Zdro-
wia i Polityki Społecznej, Małgo-
rzata Sokulska przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Radomiu.

Obchody jubileuszu odbyły 
się w miłej, bez mała rodzinnej 
atmosferze zwieńczonej poczę-
stunkiem i wielkim jubileuszo-
wym tortem.

Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Struzik uho-
norował tę szacowną 60-letnią 
placówkę edukacji medycznej 
pamiątkowym medalem „Pro 
Masovia” przekazanym na ręce 
dyrektor Agnieszki Stolarczyk 
przez radnego Sejmiku Zbignie-
wa Gołąbka.   JaL

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu Agnieszka Stolarczyk

Placówka otrzymała pamiątkowy medal „Pro Masovia” Nie mogło także zabraknąć tortu

Na uroczystość jubileuszu licznie przybyli dostojni gości
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Z jubileuszu 20-lecia 
szpitala na Józefowie
Rys historyczny obecnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, przy ul. Aleksandrowicza 5, 
zahacza o początki lat osiemdziesiątych XX wieku. W 1981roku jednym z żądań NSZZ Solidar-
ność było przeznaczenie na szpital gmachu budowanego dla milicji przy ówczesnej ul. Dalekiej.

Pamiętam, że zagadnięty w  tej 
sprawie przeze mnie Lech Wałę-
sa powiedział podczas przerwy 
w  spotkaniu działaczy „Solidar-
ności”: – Wie pan… jeśli rządzący 
uważają, że z powodu przeznacze-
nia na szpital tego gmaszyska za-
wali im się Układ Warszawski, to 
wymusimy na nich budowę szpitala 
w innym miejscu Radomia. A przy 
okazji inne obiekty potrzebne lu-
dziom… 

W 1981 roku doszło do rozpo-
częcia wlokącej się jednak latami 
budowy szpitala na Józefowie, 
jak do dziś jest przez radomian 
nazywany. Jeden z  miejscowych 
wpływowych liberałów spod zna-
ku „Solidarności”, już po zmia-
nach ustrojowych, zaproponował 
przeznaczenie zaawansowanej do 
tzw. stanu surowego budowy na… 
centrum radomskiego biznesu. Na 
szczęście, do tego nie doszło. Na 
uroczystości 20-lecia nawiązał do 
tego radny Sejmiku, Jan Rejczak, 
działacz „Solidarności” z  tego 
okresu. 

Za czas rozpoczęcia działalności 
leczniczej w pełnym zakresie przez 
największy obecnie na południo-
wym Mazowszu szpital uważa się 
rok 1998. O tym, jaki był to rok, 
przypomniał gospodarz uroczysto-
ści – Prezes Zarządu Mazowieckie-
go Szpitala Specjalistycznego Sp. 
z o.o. w Radomiu Tomasz Skura. 
Po powitaniu uczestników, w tym 
zaproszonych gości, opowiedział 
on refl eksyjnie o historii szpitala na 
miarę XXI wieku, dokumentowa-
nej slajdami obrazującymi pracę le-
karzy, pielęgniarek oraz wszystkich 
pracowników medycznych, posze-
rzających wiedzę i umiejętności dla 
ratowania ludzkiego zdrowia i ży-
cia, m.in. poprzez stosowane w tej 
lecznicy innowacyjne, nowoczesne 
zabiegi.

– Dwadzieścia lat istnienia Ma-
zowieckiego Szpitala Specjalistycz-
nego to czas ogromnego postępu 
w  medycynie oraz ludzi, którzy 
przez te lata nieśli profesjonalną 
pomoc. Jubileusz to też okazja do 
wspomnień, jak wiele się zmieniło 
w  wyposażeniu, metodach dia-
gnostycznych i jak bardzo wzrosły 
możliwości leczenia pacjentów. 
Jubileusz to także okazja do wspo-
mnień o ludziach, którzy tworzyli 
historię szpitala, a także o tych, któ-
rzy budują jego przyszłość. Dzięku-
ję całemu personelowi za wytrwałą 
pracę, trud i poświęcenie podejmo-
wane dla ratowania zdrowia i życia 
pacjentów – podsumował prezes 
Jubilata. W rozmowach prowadzo-
nych podczas uroczystości przypo-
minał, że co prawda niektóre od-
działy i  poradnie specjalistyczne 
w szpitalu przy ul. Aleksandrowi-
cza służą pacjentom już od 1995 
roku, lecz nowoczesny wizerunek 

szpitala specjalistycznego ukształ-
tował się w roku 1998. Obecnie jest 
to lecznica dysponująca 760 łóżka-
mi. W skali rocznej około 37 tysię-
cy pacjentów korzysta ze specjali-
stycznych świadczeń zdrowotnych 
w 21 oddziałach szpitalnych. Jako 
jedyna placówka na tym obszarze 
leczy pacjentów wymagających 
interwencji kardiochirurgicznych, 
neurochirurgicznych, zajmuje się 
diagnostyką i leczeniem z zakresu 
onkologii klinicznej, chirurgii dzie-
cięcej oraz otolaryngologii. Szpital 
dysponuje blokiem operacyjnym 
z dziewięcioma nowocześnie wy-
posażonymi salami operacyjny-

mi. Ostatnio służy chorym także 
sala hybrydowa. Poziom leczenie 
wyznacza już jednak nie ilość łó-
żek szpitalnych, lecz szybka dia-
gnostyka i wysokospecjalistyczne 
leczenie. Nadrzędną wartością 
pozostaje dobro pacjenta, oczeku-
jącego na szybką i skuteczną pomoc 
lekarską. Bliskie realizacji zadanie 
rozwojowe to Zakład Rehabilitacji 
Dziecięcej. Zlecono już opraco-
wanie dokumentacji projektowej. 
Sejmik Województwa Mazowiec-
kiego przeznaczył na oczekiwaną 
placówkę kwotę 3 mln zł. Przeka-
zanie jej do użytku nastąpi w 2020 
roku. 

Uczestnicząca w  spotkaniu ju-
bileuszowym dyrektor szpitala do 
spraw ekonomiczno-fi nansowych 
Bożenna Pacholczak, tym razem 
także jako wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, wraz z  radnymi tego 
sejmiku – Zbigniewem Gołąbkiem 
i Janem Rejczakiem oraz Rafałem 
Rajkowskim Członkiem Zarządu 
Województwa Mazowieckiego, 
przekazali na ręce prezesa zarzą-
du Tomasza Skury i  wiceprezesa 
Krzysztofa Zająca Honorową Od-

Uczestnicy jubileuszowego spotkania

znakę „Zasłużony dla Mazowsza”, 
przyznaną Mazowieckiemu Szpita-
lowi Specjalistycznemu w Radomiu 
za szczególne zasługi w działalności 
leczniczej prowadzonej w  trosce 
o zdrowie ludzi.

 Nie było to jedyne wyróżnienie 
wręczane na uroczystości. Mar-
szałek Adam Struzik nadał kil-
ka medali Pamiątkowych „PRO 
MASOWIA” osobom związanym 
z działalnością szpitala-jubilata.

Pamiątkowym Medalem PRO MA-
SOVIA za całokształt działalności 
zawodowej, społecznej, publicznej 
lub realizację swoich zadań na rzecz 
Województwa Mazowieckiego 

uhonorowani zostali lekarze: prof. 
Jerzy Szafl ik – okulista, konsultant 
krajowy okulistyki, który pomagał 
przy tworzeniu jej oddziału w ma-
zowieckim szpitalu: Tadeusz Le-
wandowski – pierwszy ordynator 
Oddziału Anestezjologii, dr nauk 
medycznych Andrzej Szmigiel – 
ordynator oddziału ortopedii oraz 
Bożenna Pacholczak, obecna dy-
rektor szpitala odpowiedzialna za 
sprawy ekonomiczne i fi nansowe.

Marszałek Mazowsza przyznał 
także dyplomy uznania. W gronie 
wyróżnionych 129 osób, stanowią-
cych około10% personelu, znaleźli 
się emerytowani i obecni lekarze, 
pielęgniarki, pracownicy admini-
stracji oraz obsługi technicznej. 

Uroczystość jubileuszową za-
szczyciło wielu gości, wśród nich: 
Wicemarszałek Senatu RP Adam 
Bielan, posłanki – Anna Maria Biał-
kowska i Anna Kwiecień, członek 
Zarządu Woj. Mazowieckiego Rafał 
Rajkowski, radni Sejmiku -Zbigniew 
Gołąbek i Jan Rejczak, wiceprezy-
dent Radomia Jerzy Zawodnik, sta-
rosta radomski Mirosław Ślifi rczyk, 
przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych Małgorzata 
Sokulska, dyrektor Sanepidu w Ra-
domiu doktor Lucyna Wiśniewska, 
dziekan UTH prof. Zbigniew Ko-
twica, kierownik delegatury NFZ 
Andrzej Cieślik, dyrektor Departa-
mentu Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Agniesz-
ka Gonczaryk, dyrektorzy – RSS 
w Radomiu Marek Pacyna i szpitala 
w Krychnowicach Włodzimierz Gu-
zowski oraz szefowie innych szpitali 
powiatowych. Goście mówili ciepło 
o swoich doświadczeniach z pracy 
w  radomskim szpitalu, pobycie 
w szpitalu w charakterze pacjentów 
lub gości odwiedzających pacjentów.

Galę uświetnił koncert Trio 
akordeonowego z  Zespołu Szkół 
Muzycznych w  Radomiu – Piotr 
Motyka, Piotr Poterała i  Mikołaj 
Skopek. Trójka uzdolnionych mło-
dych muzyków przyszła na świat 
w szpitalu na Józefowie. 

 MK

Prezes Tomasz Skura wita gości
Prezesi zarządu: Tomasz Skura (z prawej) i Krzysztof Zając prezentują dyplom i odznakę „Zasłu-
żony dla Mazowsza”

Wiceprzewodnicząca sejmiku Bożenna Pacholczak od 2006 roku wręczała medale i dyplomy 
„Pro Masovia” innym, zanim doczekała się uznania dla siebie

Wręczanie marszałkowskich dyplomów uznania. Otrzymało je 129 osób czyli co 10. 
pracownik szpitala
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Mija 20 lat, odkąd służę Wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Kozienice, sprawując 
Urząd burmistrza. 

To również dzięki Waszym głosom wy-
grywałem wszystkie wybory w  pierwszej 
turze. Bardzo serdecznie dziękuję za wielkie 
zaufanie, którym mnie obdarzaliście.

Pięć kadencji samorządu – które tworzy te 
20 lat – to dobry okres w rozwoju całej Gmi-
ny Kozienice. Unijne środki, głównie inwe-
stycyjne, w kwocie ok. 70 mln zł („darmowe” 
3 lata wydatków inwestycyjnych gminy), 
zostały równomiernie rozdysponowane 
na obszar wiejski i miejski. W grupie gmin 
miejsko-wiejskich o dużych dochodach wła-
snych, gdzie najtrudniej pozyskuje się fun-
dusze europejskie, zajęliśmy 3 miejsce w Polsce w ilości 
środków unijnych na jednego mieszkańca. Wszystkie 
kredyty inwestycyjne o bardzo niskim oprocentowaniu 
(ok. 3%), zostały bardzo dobrze wykorzystane. Dzięki 
nim wybudowaliśmy znacznie więcej i znacznie taniej. 
Ceny usług budowlanych w ostatnim okresie wzrosły 
prawie o połowę, wskutek czego Centrum Kultural-
no-Artystyczne kosztowałoby obecnie o ok. 20 mln 
więcej. To są realne korzyści.

Kolejne lata z licznymi sukcesami Gminy Kozienice 
nie byłyby możliwe, gdyby nie rzetelna praca wielu 
osób, z którymi miałem przyjemność współpracować 

ne, w tym ważny jest skuteczny menedżer 
i  doświadczony samorządowiec, który 
właśnie w imieniu mieszkańców, będzie 
nią kierował, podnosząc jakość życia 
mieszkańców. To gwarancja zrównowa-
żonego i stabilnego rozwoju całej gminy.

Życzę Gminie Kozienice oraz jej Miesz-
kańcom nadal dynamicznego rozwoju. Nie 
odchodzę z samorządu. Jako bezpartyjny 
samorządowiec kandyduję z  listy Koali-
cji Obywatelskiej. Kandyduję do Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, dysponenta 
środków unijnych, ponieważ przed nami 
ostatnia kadencja i ostatnia szansa na pozy-
skanie kolejnych środków na dalszy rozwój 
Ziemi Kozienickiej i Regionu Radomskiego. 
Chcę służyć Mieszkańcom Ziemi Radom-
skiej swą wiedzą i doświadczeniem, jako 
radny sejmiku Mazowsza.

Szanowni Państwo, jestem szczęśliwy, że z Waszą 
pomocą mogłem i potrafi łem budować ład społeczny 
i zaufanie społeczne przez 20 lat. To bezcenny kapitał! 
Nie zmarnujmy go!

Proszę Państwa o udział w wyborach.
Niech nasze miasto Kozienice, rozwija się szczęśliwie 

dla wszystkich Mieszkańców Ziemi Kozienickiej.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności 

dr inż. Tomasz Śmietanka
Burmistrz Gminy Kozienice

Ponad 110 pedagogów 
z nagrodami
Z udziałem parlamentarzystów, władz miasta oraz dyrektorów placówek oświatowych i nauczy-
cieli, w Zespole Szkół Muzycznych odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Prezydent Radosław Witkowski 
podziękował wszystkim pedagogom 
za pracę, którą musieli włożyć we 
wdrożenie rządowej reformy oświaty.

– Pierwszy rok reformy pokazał, 
że w Warszawie bardzo łatwo jest 
podejmować decyzje. Później jed-

nak my musieliśmy szukać takich 
rozwiązań, by rządowe zmiany wy-
rządziły jak najmniej szkód. To był 
rok trudnych decyzji, ale uważam, 
że radomska oświata po raz kolejny 
stanęła na wysokości zadania – mó-
wił prezydent.

Podczas uroczystości 119 pedago-
gów otrzymało Nagrody Prezydenta 
Miasta Radomia. Ponadto dziesięcioro 
uczniów radomskich szkół – laureatów 
olimpiad przedmiotowych – otrzyma-
ło stypendia naukowe w kwocie 5 ty-
sięcy złotych.  UM Radom

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy

i wspólnie Państwu służyć, serdecznie za to dziękuję! 
Dziękuję również Wójtom, Burmistrzom i Prezyden-
tom Regionu Radomskiego, z którymi współpracowa-
łem przez 20 lat na rzecz rozwoju Regionu w latach 
1998–2018.

Aby doskonalić i  profesjonalizować zarządzanie 
gminą od lat prowadzę badania naukowe poświęcone 
polskim samorządom. Uważnie obserwuję realia na-
szej samorządności lokalnej w różnych regionach kraju 
i wiem, że w gminach o dużych dochodach własnych 
sam budżet nie jest gwarancją wysokiej jakości życia 
mieszkańców. Zawsze istotne jest zarządzanie publicz-
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Kandydaci na Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
W 

Jubileusz Klubu Seniora ZAMEK
9 października miała miejsce wyjątkowa uroczystość – swoje 55-lecie świętował Klub Seniora 
działający przy Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek.

Jubileusz otworzyły i przedstawi-
ły historię Klubu – Prezes Stowarzy-
szenia KLUB SENIORA ZAMEK 
Barbara Michalska oraz Kierownik 
Wydziału Kultury i  Dziedzictwa 
SCK – Zamek Agnieszka Sobutka-
-Klepaczewska. Następnie głos za-
brali goście honorowi przekazując 
najlepsze życzenia i upominki dla 
wszystkich seniorów. Po życzeniach 
przyszedł czas na autorski program 
artystyczny przygotowany przez 
członków Klubu. 

Klub Seniora Zamek to najstarszy 
tego typu Klub działający w naszym 
mieście, powstał w  grudniu 1963 

roku i wciąż cieszy się niesłabnącą 
popularnością. Ponadstuosobowa 
grupa rencistów i emerytów spotyka 
się w każdy wtorek w Szydłowieckim 
Zamku. W gronie seniorów i zapro-
szonych gości odbywają się imprezy 
okolicznościowe, wielkanocne, bo-
żonarodzeniowe, wieczorki taneczne 
oraz spotkania towarzyskie. Człon-
kowie Klubu organizują również wy-
jazdy wakacyjne oraz wycieczki tury-
styczno-krajoznawcze, dzięki którym 
zwiedzili już prawie pół Polski.

Wielką wartością Klubu Seniora 
są koleżeństwo i przyjaźnie wśród 
jego członków. To dzięki uczestnic-

twu w spotkaniach wielu osobom 
przestaje dokuczać samotność, 
inni zaś mogą tu odpocząć od 
domowych spraw powszednich. 
Przyjaźnie zawarte w  Klubie 
mają wielkie znaczenie w życiu 
codziennym seniorów. To nie 
tylko miłe, wspólne spędzanie 
czasu, lecz także wzajemna po-
moc w trudnych chwilach.

Szanownym Jubilatom życzy-
my wielu radosnych chwil, uda-
nych wyjazdów, cudownych przy-
jaźni i kolejnych tak wspaniałych 
jubileuszy.

 Materiał nadesłany

Dwa wernisaże i fi lm
Obydwie wystawy – „Radomianie na drodze do niepodległości” 
i „20-lecie Samorządu Radomskiego” to wspólne dzieło Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego i Archiwum Państwowego w Radomiu.

O zamyśle i realizacji wystawy 
opowiedzieli jej kuratorzy: Krzysztof 
Skarżyński z Muzeum oraz Krzysz-
tof Głowacki z Archiwum Państwo-
wego. Na wystawie prezentowane 
są głównie zbiory Muzeum i Archi-
wum. Adam Zieleniewski, dyrektor 
Muzeum, podziękował dyrektorowi 
Kazimierzowi Jaroszkowi za udo-
stępnione na wystawę zbiory. 

Uczestnicy wernisażu przeżyli 
wspaniałą „lekcję historii”, wyło-
żoną przez Adama Duszyka i jego 
uczniów z VI LO im. J. Kochanow-
skiego. Uczniowie wystąpili w hi-
storycznych mundurach. 

Barwną ilustracją wykładu był 
pokaz trailera fi lmu „Malowane 
Polski, zmartwychwstanie według 
Jacka Malczewskiego”, według sce-

nariusza i w reżyserii Przemysława 
Bednarczyka i zdjęciami Wojciecha 
Pronina – Agencja Filmowa „Spek-
tor”. Dodatkowym walorem fi lmu 
jest wspaniała ścieżka dźwiękowa 
z muzyką Zbigniewa Preisnera. 
Prapremiera fi lmu odbyła się tego 
samego dnia w kinie Mazowieckie-
go Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” w Radomiu.

Uzupełnieniem uroczystości był 
program artystyczny w wykonaniu 
Izabeli Brejtkop i Jarosława Raben-
dy, aktorów radomskiego Teatru 
Powszechnego. 

Uczestnicy wernisażu otrzymali 
bezpłatnie album z wystawy „20-le-
cie Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego” oraz gadżety niepod-
ległościowe.   JaL
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Uroczystość u stóp 
Mauzoleum Legionistów
Stojące przy torach pod lasem, niedaleko stacji kolejowej w Żytkowicach, Mauzoleum Legionistów 
zwieńczone ogromnym krzyżem, trudno przeoczyć. W dobie walki z pamiątkami okresu sanacji, w 
pierwszych latach po wyzwoleniu, swoje ocalenie zawdzięczało marszałkowi Michałowi Rola-Żymier-
skiemu, uczestnikowi walki pod Laskami-Anielinem.

– Droga do wolności naszej uko-
chanej Ojczyzny wiodła przez wiele 
takich miejsc, w których żołnierze 
Legionów składali największą swo-
ją ofi arę – powiedział wójt Gminy 
Garbatka-Letnisko, Robert Kowal-
czyk. – Dzisiaj, kiedy w całym kraju 
obchodzimy 100-lecie odzyskania 
niepodległości Państwa Polskie-
go, warto pamiętać o  wszystkich 
bitwach i  ich bohaterach. War-
to pamiętać i  przypominać, że 
niepodległość własnego kraju to 
jedna z największych wartości, za 
które nasi pradziadowie oddawali 
życie. Wiedzieli o tym, nasi przod-
kowie, którzy już w 1930 r. podjęli 
ideę wybudowania w  obecnym 

miejscu trwałego monumentu po-
święconego poległym legionistom. 
O wyborze lokalizacji przesądziło 
największe nasilenie walk 3. Ba-
talionu dowodzonego przez mjr 
Rydz-Śmigłego oraz to, iż jadący 
pociągiem będą mogli oglądać 
pomnik. Głównym organizatorem 
prac był dr inż. Jan Prot, dyrektor 
Wytwórni Prochu w Pionkach. (…) 
Dziękuję, że z okazji 104. rocznicy 
bitwy pod Anielinem i Laskami tak 
licznie spotykamy się, aby uczcić 
pamięć legionistów marszałka Jó-

zefa Piłsudskiego – zakończył wy-
stąpienie wójt Kowalczyk.

Obchody rocznicy bitwy roz-
poczęły się przy Urzędzie Gminy 
odsłonięciem płyty poświęconej 
organizatorom i członkom Komen-
dy Obwodu Kozienice ZWZ-AK. 
Przecięcia wstęgi dokonali Bożena 
Teperska, wnuczka legionisty Stani-
sława Chmielewskiego i kombatant 
Bolesław Warchoł. 

Ja co roku, u  stóp Mauzoleum 
w Żytkowicach, odprawiona została 
msza polowa celebrowana przez ks. 
Bogdana Piwko, proboszcza parafi i 
w Brzustowie. Teresa Fryszkiewicz, 
sekretarz Urzędu Gminy odczytała 
list prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
który objął patronatem narodo-
wym niedzielną uroczystość.

Wśród przybyłych gości byli 
m.in. minister Marek Suski, poseł 
na Sejm Dariusz Bąk, radny Sejmi-
ku Mazowieckiego Zbigniew Gołą-
bek, starosta Andrzej Jung i wielu 
innych dostojnych gości.

Po okolicznościowych przemo-
wach, apelu poległych i salwie ho-
norowej, wręczone z zostały medale 
i odznaczenia. Srebrnym Krzyżem 
Związku Piłsudczyków RP odzna-
czeni zostali: wójt Robert Kowalczyk, 
Stanisław Kiljańczyk, honorowy czło-
nek Szwadronu Ziemi Kozienickiej 
22. Pułku Ułanów Podkarpackich 
im. majora Jerzego Sas-Jaworskiego 
i Leszek Marcinkiewicz, komendant 
radomskiego Związku Strzeleckiego 
„Beliniak”. Medal pamiątkowy 30-le-
cia powstania Związku Piłsudczyków 
RP otrzymali między innymi wójt 
Robert Kowalczyk, sekretarz UG Te-
resa Fryszkiewicz, radni Paweł Kibil 
i Zbigniew Wdowiak.

Kulminacją uroczystości była in-
scenizacja bitwy we wsi Brzustów, 
poprowadzona przez radomskiego 
historyka Przemysława Bednarczy-
ka. Na polu bitwy starło się ze sobą 40 
jeźdźców i ponad 80 piechurów przy-
byłych z Garbatki, Radomia, Mszczo-
nowa i wielu innych, często odległych 
miejsc. Wiadomo, że zwyciężyli „nasi”, 
zagrzani do walki przez marszałka Pił-
sudskiego czyli Pawła Kibila. 

 Jacek Lombarski

Odsłonięcie płyty w hołdzie żołnierzom ZWZ i AK
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List nadesłany przez prezydenta odczytała sekretarz Teresa Fryszkiewicz

Oddano hołd poległym legionistom

Teresa Fryszkiewicz otrzymała medal pamiątkowy 30-lecia Związku Piłsudczyków RP

Chciałoby się powiedzieć „bolszewika goń”, ale to nie była ta wojna

Medale i odznaczenia dla pielęgnujących pamięć legionistów

Paweł Kibil poprowadził do boju polską kawalerię

Rosyjska piechota walczyła dzielnie
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Lewica dla Mazowsza. Dobry wybór! Silny samorząd. Demokratyczna Polska!

SILNY SAMORZĄD
DEMOKRATYCZNA POLSKAKKW SLD LEWICA RAZEM

LISTA NR 5
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DO WYBORCÓW RADOMIA 
I ZIEMI RADOMSKIEJ

Najbliższe wybory są czymś 
więcej niż wybór radnych, 
wójtów, burmistrzów i  pre-
zydentów miast. Nasz głos 
może przesądzić o przyszło-
ści Polski!

Jeśli potwierdzimy nasze 
przywiązanie do zasad demo-
kratycznego państwa prawa, 
do naszej obecności w  Unii 
Europejskiej, do wolnego od 
partyjnej dominacji i  uczci-
wego samorządu, to zdolni 
będziemy do rozwiązywania 
nawet najtrudniejszych pol-
skich spraw. 

Koalicyjny Komitet Wybor-
czy SLD Lewica Razem, 
przedstawiając Państwu kan-
dydatki i kandydatów z okręgu nr 5 do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
apeluje przede wszystkim o udział w wyborach. 

Idźcie Państwo do wyborczych lokali. Zdecydujcie, komu po-
wierzycie sprawy własnej społeczności, a w konsekwencji sprawy 
naszego kraju. 

Idziemy do tych wyborów pod hasłem Silny samorząd, demokratyczna 
polska. W przekonaniu, że bez społecznej i politycznej różnorodności w pol-
skim samorządzie nasza demokracja i nasze życie publiczne może być, jeszcze 
bardziej niż dotąd, zdominowane przez partyjną monokulturę.

Idziemy do tych wyborów z krytycznym oglądem naszej rzeczywistości. 
Także tego, co dotyczy nas bezpośrednio, tu i teraz: na Mazowszu, w naszym 
radomskim subregionie, w naszych powiatach, miastach, gminach i wsiach. 

Uważamy, że tylko zróżnicowanemu politycznie i tym samym 
wiarygodnemu samorządowi można powierzyć losy lokalnych 
i regionalnych społeczności. Zagrożeniem dla samorządu mogą 
być oligarchiczne układy, związki ludzi, którzy wykorzystują sa-
morząd, aby realizować prywatne interesy. 

Idziemy do tych wyborów z programem, który nie jest zbiorem pustych, 
dawanych na wyrost obietnic. Program naszych kandydatów na radnych w Sej-
miku Mazowsza respektuje zakres kompetencji samorządu wojewódzkiego. 

Chcemy, by Sejmik Mazowsza wspierał procesy integracji Mazowsza przy 
jednoczesnym respektowaniu potencjału i potrzeb rozwojowych wszystkich 
jego subregionów. Nie godzimy się na to, aby udział wydatków inwestycyj-
nych w budżecie Sejmiku Mazowsza dla subregionu radomskiego, z pra-
wie 220-tysięcznym Radomiem i ośmioma powiatami, nie odpowiadał jego 
potencjałowi. Priorytetem pozostaną inwestycje infrastrukturalne w kolej 
i drogi, zarówno te fi nansowane z budżetu centralnego, jak i fi nansowane 
z budżetu Mazowsza. 

Zadbamy o to, aby po-
wstała nowa strategia 
wykorzystania środków 
z Unii Europejskiej. 

SLD Lewica Razem idzie 
do wyborów z  najgłębszym 
przekonaniem, że głównym 
przesłaniem dla działania jej 
przedstawicieli w  Sejmiku 
Mazowsza powinna być praca 
na rzecz systematycznej popra-
wy jakości życia mieszkańców 
Mazowsza, Radomia i radom-
skiego subregionu. Oznacza to, 
że po wyborach wspólne wy-
siłki muszą się skupiać na ra-
dykalnej zmianie podejścia do 
ekologii, wsparciu dla edukacji, 
nauki i kultury, poprawie funk-
cjonowania placówek ochrony 
zdrowia, budowaniu skutecznej 
polityki senioralnej. 

Zobowiązania wobec seniorów w naszym regionie, którzy sta-
nowią 20% jego mieszkańców, nie mogą być gestem – to musi 
być realny program i rzeczywiste wsparcie. 

Idziemy do tych wyborów z jasną wizją wsparcia dla wszystkich inicjatyw 
gospodarczego rozwoju naszego subregionu. Z jednej strony dbałości o trady-
cyjne gałęzie i sektory przemysłu oraz rolnictwa. Z drugiej zaś, wsparcia dla 
rozwoju nowoczesnej gospodarki poprzez tworzenie warunków dla inwestorów, 
kreowania ośrodków innowacji i zaawansowanych technologii, wysokospe-
cjalistycznych usług. 

Wreszcie, idziemy do tych wyborów z naszą niezgodą na społeczne wy-
kluczenia, sprzeciwem wobec przejawów pogardy dla odmienności, dzielenia 
obywateli na równych i równiejszych.

Dobitnie też mówimy, że nie ma naszej zgody na taką politykę 
historyczną, która w miejsce starych zakłamań przynosi nowe, 
a całe grupy obywateli skazuje na społeczny niebyt i ekonomiczną 
degradację. 

Wierzymy, że możliwe są zmiany, że możliwy jest dialog, że bez 
dążenia do fałszywej jedności możliwe jest porozumienie w imię 
odpowiedzialności za nasze małe ojczyzny. 

I dlatego mamy odwagę prosić o wsparcie dla naszych kandy-
datek i kandydatów.

Lewica Razem w Sejmiku Mazowsza to dobry wybór!

Z wyrazami szacunku i pomyślności,

IRENEUSZ SITARSKI – lider listy kandydatek i kandyda-
tów KKW SLD Lewica Razem do Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z okręgu nr 5, lista nr 5, miejsce nr 1

Szanowni Państwo,

 Radom, 18 października 2018 roku
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LISTA KANDYDATÓW 
DO SEJMIKU MAZOWSZA

SILNY SAMORZĄD
DEMOKRATYCZNA POLSKAKKW SLD LEWICA RAZEM

LISTA NR 5

SITARSKI

REJMER

CICHY FERUŚ MARSZAŁEKWILK

GORYCKI KUPCZYKMARYNIAK-
-GAWRYLIK

IRENEUSZ

LESZEK

JANUSZ MARCIN MAGDALENABOŻENA

ZYGMUNT BARBARAGRAŻYNA JANINA 

Lider listy 

MIEJSCE NR 1

MIEJSCE NR 2

MIEJSCE NR 6 MIEJSCE NR 8 MIEJSCE NR 9MIEJSCE NR 7

MIEJSCE NR 4 MIEJSCE NR 5
MIEJSCE NR 3

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i  Statystyki 
w Warszawie (obecnie SGH), magister ekonomii. W cza-
sie studiów działacz ruchu studenckiego. Ma wielolet-
nie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, budowa-
niu strategii rozwoju i  restrukturyzacji fi rm z  różnych 
sektorów polskiej gospodarki. Dwukrotnie pełnił funk-
cję podsekretarza stanu, w Ministerstwie Przekształceń 
Własnościowych (1994–1996) i ponownie w Ministerstwie 
Skarbu Państwa (2001–2003). Jako wiceminister w rządzie 
SLD – PSL uczestniczył w procesie przygotowania polskiej 
gospodarki do integracji z Unią Europejską. Zajmuje się 
doradztwem ekonomicznym dla fi rm. Żonaty, dwoje dzie-
ci. Interesuje się historią. Jeździ na nartach. Gra w szachy.

Radny Sejmiku Mazowsza IV ka-
dencji. Absolwent Wyższej Szkoły 
Handlu i  Finansów Międzynaro-
dowych w  Warszawie, magister 
ekonomii. Zainteresowania: foto-
grafi a, sporty walki.

Absolwent Akademii Rolniczej 
w  Lublinie, WSP Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego i Akademii Eko-
nomicznej. Nauczyciel, wykładow-
ca. Kierował Radomskim Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli.

Absolwent Uniwersytetu Święto-
krzyskiego w Kielcach na kierun-
ku politologia. Mieszkaniec Biało-
brzegów. Zawsze aktywny w życiu 
publicznym. Po pracy spełniony 
mąż i ojciec 7-letniego syna. 

Absolwentka Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, Pracuje w Urzędzie Gminy 
Garbatka-Letnisko. Autorka blisko 
30 projektów współfi nansowanych 
ze środków unijnych. 

Absolwentka Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. Na-
uczyciel-bibliotekarz w PSP w Za-
krzewie. Od 2003 roku wicepre-
zeska Międzygminnego Oddziału 
ZNP z siedzibą w Zakrzewie. 

Absolwent Akademii Rolniczej 
w Krakowie, inżynier. Pełnił funk-
cje kierownicze w  zakładach 
przetwórstwa owocowo-warzyw-
nego w Górze Kalwarii i Przysusze 
oraz ARiMR. 

Emerytka. Aktywna w  lokal-
nych społecznościach, związana 
z Osiedlem XV-lecia w Radomiu. 
Mężatka, jedno dorosłe dziecko. 
Jej pasją jest ogródek działkowy.

Absolwentka Akademii Rolniczej 
w  Lublinie. W  trakcie wielu lat pra-
cy zdobyła olbrzymie doświadczenie 
w zarządzaniu fi nansami publicznymi. 
Jest skarbnikiem powiatu lipskiego. 

LEWICA DLA MAZOWSZA. DOBRY WYBÓR!
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20 lat Powiatu Zwoleńskiego

„Dumni z samorządu” 
– uroczysty jubileusz
13 października w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu odbyły się obchody dwudziestole-
cia powiatu zwoleńskiego. Podczas uroczystości przypomniano, jaką drogę przebył powiat przez te lata, 
a także wręczano medale i wyróżnienia za wkład pracy w jego rozwój.

Uroczystość uświetnili zaprosze-
ni goście: Jarosław Kalinowski – po-
seł do Parlamentu Europejskiego, 
Bożenna Pacholczak – wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek 
– przewodniczący komisji eduka-
cji, nauki i szkolnictwa powyższego 
sejmiku, Joanna Wołczyńska – re-
prezentująca członka Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego Rafała 
Rajkowskiego, Rudolf Borusiewicz 
– dyrektor Biura Związku Powia-
tów Polskich, a także samorządow-
cy obecnej i  minionych kadencji 
powiatu zwoleńskiego oraz gmin: 
Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów 
i Zwoleń, służby mundurowe, dy-
rektorzy jednostek i  szkół, radni 
Rady Powiatu wszystkich kadencji, 
emerytowani i obecni pracownicy 
Starostwa Powiatowego, kierow-
nicy jednostek rządowych i  sa-
morządowych współpracujących 
z powiatem zwoleńskim, szefowie 
stowarzyszeń, organizacji, zespo-
łów ludowych i  Kół Gospodyń 
Wiejskich, przedstawiciele przed-
siębiorców oraz mieszkańcy powia-
tu zwoleńskiego.

Przybyłych gości powitał staro-
sta zwoleński Waldemar Urbań-
ski, po czym omówił osiągnięcia 
powiatu w 20-leciu. 

Powiat zwoleński zaczynał od 
budżetu w  wysokości 13 mln 
zł. Obecny budżet przedstawia 
wartość 42 mln zł, przy czym 10 
mln to środki zewnętrzne, pozy-
skane na inwestycje. – Szansę na 
realizację kolejnych zamierzeń 
inwestycyjnych zawsze wiązali-
śmy z  możliwością pozyskania 
na nie środków zewnętrznych, 
w  tym unijnych. Prowadzona 
konsekwentnie polityka, oparta 
o  zasadę współfinansowania za-
dań, procentuje nie tylko ilością 
zrealizowanych inwestycji, ale 
także plasuje powiat zwoleński 
w krajowej czołówce liderów po-
zyskiwania środków z Unii Euro-

pejskiej – podkreślił wicestarosta 
Arkadiusz Sulima.

Wyróżnienia dla zaangażowanych 
w rozwój powiatu

Podczas jubileuszu zostały wrę-
czone swego rodzaju „certyfi katy” 
za wkład pracy w rozwój powiatu 
zwoleńskiego i  województwa ma-
zowieckiego. Honorową Statuetkę 
Związku Powiatów Polskich oraz 
tytuł „Samorządowiec 20-lecia” 
otrzymał starosta Waldemar Urbań-
ski. – Wyróżnienie jest doskonałym 
zwieńczeniem wielu lat pracy w sa-
morządzie i  dowodem na to, że 
droga rozwoju, którą obraliśmy dla 
powiatu zwoleńskiego jest słuszna. 
(…) Dziękuję im za każde wsparcie 
fi nansowe, dziękuję również wszyst-
kim pracownikom samorządu i jed-
nostek podległych za ich mrówczą 
pracę na rzecz naszego wspólnego 
dobra, powiatu zwoleńskiego – mó-
wił starosta Waldemar Urbański.

 Pamiątkowymi Medalami Pro 
Masovia nadanymi przez Marszal-
ka Adama Struzika zostali uhono-
rowani: Powiat Zwoleński, starosta 
zwoleński Waldemar Urbański, wi-
cestarosta Arkadiusz Sulima, prze-
wodniczący Rady Powiatu w Zwo-
leniu Edward Rybak oraz skarbnik 
powiatu Elżbieta Lange. Marszałek 

przyznał także dyplomy uznania 
dla radnych powiatu. Otrzymali je: 
Stanisław Bartosiewicz, Bogusław 
Bernaciak, Piotr Fijołek, Arkadiusz 
Jasik, Mirosław Madejski, Jerzy 
Sowula. Marszałkowskie dyplomy 
uznania otrzymali także kierownicy 
jednostek organizacyjnych powiatu 
oraz pracownicy Starostwa Powia-
towego w  Zwoleniu: Arosław Ja-
kóbik, Aneta Kmieć, Paweł Ozga, 
Barbara Śliwa, Antoni Kozanka, 
Tomasz Mordziński, Krzysztof Ja-
rosz, Monika Cygan, Bożena Bary-
ła, Izabela Młyńska, Edyta Sulima 
i Renata Wólczyńska. 

Jak podkreślił starosta Urbański, 
osiągnięcia powiatu zwoleńskiego 
nie byłyby możliwe bez wsparcia 
różnych instytucji i  wielu osób. 
Dlatego podziękował za współpra-
cę i  wyróżnił parlamentarzystów, 
posłów, wojewodów, marszałków 
i  radnych sejmiku województwa 
mazowieckiego.

Wyróżnienia, dyplomy i  słowa 
uznania trafi ły również do bur-
mistrzów i wójtów z okresu 20 lat 
powiatu za trud, wysiłek oraz wie-
loletnią współpracę z  powiatem, 
dzięki której możliwa była reali-
zacja wielu ważnych inwestycji. 
Historia powiatu zwoleńskiego to 
także pięć kadencji Rady Powiatu 

Tytuł „Samorządowca 20-lecia” otrzymał starosta Waldemar Urbański

w Zwoleniu, w której uczestniczyli 
ludzie podejmujący decyzje służą-
ce rozwojowi powiatu i poprawie 
jakości życia mieszkańców. Medal 
i dyplomy otrzymali radni, którzy 
w  minionym 20-leciu pracowali 
w  Zarządzie Powiatu oraz wszy-
scy dotychczasowi radni powiatu 
z okresu 20-lecia, w tym przewod-
niczący i  wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu w Zwoleniu wszyst-
kich kadencji.

Obchody 20-lecia były stosowną 
okazją do podziękowania pracowni-
kom Starostwa Powiatowego w Zwo-

leniu, za długoletnią, sumienną i peł-
ną oddania pracę na rzecz powiatu. 
Wyróżniono także jednostki współ-
pracujące z powiatem, przedsiębior-
ców oraz stowarzyszenia i  osoby, 
promujące powiat zwoleński. 

Piękny koncert 
i widowiskowy mecz

W  części artystycznej wystą-
pił zespół Humi Accordion Band 
z  Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Oskara Kolberga w Radomiu. W sali 
rozbrzmiała muzyka klasyczna, fi l-
mowa i  rozrywkowa. Publiczność 
oklaskiwała utwory wielkich kom-
pozytorów, jak i  instrumentalne 
wersje popularnych hitów. Występ 
został nagrodzony gromkimi brawa-
mi i owacjami na stojąco. Wystąpili 
w nim też młodzi muzycy z powiatu 
zwoleńskiego.

 Obchody zwieńczył mecz piłki 
ręcznej. Trybuny zapełnili kibice, a na 
parkiecie siły zmierzyli zawodnicy 
II ligi mężczyzn: UMKS Orlęta Zwo-
leń i Hutchinson Anilana Łódź. Wy-
grali gospodarze stosunkiem 29:24.

 Mirosława Gregorczyk 
źródło:zwolenpowiat.pl, fot. Adam Dziedzic

Zasłużeni otrzymali dyplomy uznania od marszałka Adama Struzika Salę zapełnili licznie przybyli goście

Uhonorowani Medalami „Pro Masovia”

Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca

Na jubileuszu nie mogło zabraknąć burmistrz Bogusławy Jaworskiej
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Z samorządem 
za pan brat
W gminie Jastrząb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działają w miejscowościach: Jastrząb, 
Nowy Dwór, Wola Lipieniecka Mała i Gąsawy Rządowe. Zrzeszają około 150 członków. 
Stosunkowo niewiele. A jednak o strażakach głośno.

Powszechnie mówi się, że jest 
to zasługa wójta Andrzeja Brachy 
i władz powiatu szydłowieckiego. 
Wójt, nie pełniąc jeszcze tej funk-
cji samorządowej, bardzo zabiegał 
o  utworzenie OSP w  Gąsawach 
Rządowych, gdzie mieszka. Dopiął 
swego po zmianie władzy w gmi-
nie. Być może i  to zmotywowało 
go przed kilku laty do ubiegania 
się o stanowisko wójta. Będąc go-
spodarzem gminy, pełni też funk-
cję wiceprezesa Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Jastrzębiu, sekretarza 
jednostki w Gąsawach Rządowych 
i  członka Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Szydłowcu. 
Ma dzięki temu dobre rozeznanie 
w sytuacji i przez to skuteczniejszy 
wpływa na uaktywnianie działal-
ności OSP.

Waldemar Figarski, prezes OSP 
w Nowym Dworze, która niedaw-
no obchodziła jubileusz 55-lecia 
działalności, zwierzył się, że uro-
czystość nie odbyłaby się gdyby nie 
zachęta i pomoc fi nansowa wójta 
Andrzeja Brachy i  powiatu. – To 
spowodowało, że dokończyliśmy 
remont świetlicy i  dobudowali 
pomieszczenia garażowe. Jeszcze 
bardziej zmobilizowało to nas do 
pracy. Życzeniem strażackiej braci 
jest by zarządzał gminą jak najdłu-
żej, podobnie sekretarz gminy Ani-
ta Gołosz. Dzięki niej otrzymaliśmy 
strażacką kuchnię polową.

Dorobek tej OSP, jej aktyw-
ność w ostatnich latach są godne 
pochwały. Zebranie organizacyj-
ne odbyło się w 1963 roku dzięki 
inspiracji i pomocy Komendy Po-
wiatowej Straży Pożarnej w  Szy-
dłowcu. Początki były trudne. Bra-
kowało sprzętu i umundurowania. 
W 1969 roku zdołano jednak prze-
kazać w użytkowanie remizę wraz 
z boksem garażowym. W 1982 roku 
wybrano zarząd złożony z młodych 
druhów. Prezesem został Adam Ko-
walczyk, naczelnikiem Waldemar 
Figarski, sekretarzem Leonard Ma-
linowski, a gospodarzem – Franci-

szek Figarski. W 2004 r., podczas 
uroczystości 40-lecia, strażacy 
otrzymali nowy sztandar. Na wal-
nym zebraniu w 2006 roku preze-
sem OSP został Waldemar Figar-
ski, naczelnikiem Łukasz Wakuła, 
sekretarzem Leonard Malinowski, 
skarbnikiem Grzegorz Makow-
ski, gospodarzem Jan Makowski. 
W  2006 r., dzięki pomocy druha 
Zbigniewa Gołąbka, OSP uzyskuje 
nieodpłatnie „JELCZA”, który służy 
jednostce do dziś. Trzy lata później 
OSP wzbogaciła się o lekki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy.

Dzięki pomocy UG, lokalnej 
społeczności i  udziale druhów, 
jednostka przekazuje w użytkowa-
nie w 2017 r. dwa garaże. Staranie 
o środki na kapitalny remont świe-
tlicy zakończyły się sukcesem dzieli 
staraniom wójta Brachy i zarządu 
LGD „Na Piaskowcu”, pomocy 
marszałka województwa święto-
krzyskiego oraz czynnym udziale 
druhów OSP.

Jubileusz był więc bardzo uroczy-
sty i utrzymany w atmosferze przy-
jaznej zabawy. Uchwałą ZG ZOSP 
RP druh Stefan Kowalski został od-
znaczony Medalem Honorowym 
im. Bolesława Chomicza, a dr Piotr 
Kamińczak Złotym Znakiem Związ-
ku OSP RP. Z kolei Złotym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa zostali 
odznaczeni druhowie: Ireneusz 
Matyszczak, Grzegorz Makowski 
i Łukasz Wakuła; Srebrnym: Anita 
Gołosz, Andrzej Bracha, Hubert 
Figarski i Teodor Długosz. Odzna-
czenia wręczali Włodzimierz Gór-
licki i Aleksy Sasin. Odznakę Stra-
żak Wzorowy otrzymali druhowie: 
Bartłomiej Janczyk, Paweł Rokita 
i Paweł Walasik.

Nie można pominąć inicjatywy 
kulinarnej druhów z Nowego Dwo-
ru. Strażacka kuchnia na kółkach 
serwuje smaczną grochówkę oraz 
niemniej smaczne leczo. Obsłu-
guje imprezy strażackie, gminne 
i sołeckie.

Honorowy prezes jednostki w Ja-
strzębiu dh Paweł Kosno dowodzi, 
że po wyborze zimą 2016 roku no-
wego zarządu też otrzymali pomoc 
z gminy i powiatu. Obecny tworzą: 
Maciej Ziółko prezes, Krzysztof So-
lecki wiceprezes, Michał Kupidura 
naczelnik, Sławomir Sławiński za-
stępca naczelnika, Anna Kupidura 
skarbnik, Paweł Kosno sekretarz 
i  kronikarz oraz Wojciech War-
so członek Zarządu. Zakupiono 
sporo sprzętu przeciwpożarowe-
go, umundurowanie bojowe oraz 
mundury wyjściowe. Korzystne 
zmiany nastąpiły przed strażnicą. 
Miejsce starego betonu zajęła kost-
ka brukowa. Remontowi poddano 
samochód pożarniczy STAR 244. 

Zaistniały korzystne warunki 
do zorganizowania zaległego jubi-
leuszu 90-lecia. 100-letnia rocznica 
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości była dobrą okolicznością mo-

bilizującą druhów do aktywności. 
Paweł Kosno, jako senior i prezes 
honorowy, otwierał zorganizowa-
ną latem uroczystość. Wzniosłym 
momentem było odsłonięcie i po-
święcenie fi gurki św. Floriana oraz 
tablicy pamiątkowej. Wielu druhów 
otrzymało medale i odznaki. Złote 
medale za Zasługi dla Pożarnictwa 
ozdobiły piersi druhów: Macieja 
Ziółko, Krzysztofa Soleckiego, Do-
roty Kosno, Macieja Warso, Dariu-
sza Kazimierskiego, Mieczysława 
Olbromskiego, Wojciecha Warso, 
Mariusza Książka i Tomasza Kazi-
mierskiego. Wręczono też medale 
srebrne i brązowe. Druhowie dzię-
kowali wójtowi gminy Andrzejowi 
Brasze i  sekretarz Anicie Gołosz 
oraz staroście szydłowieckiemu 
Włodzimierzowi Górlickiemu za 
znaczącą pomoc fi nansową.

Obecnie OSP w  Jastrzębiu li-
czy 49 członków w tym 4 kobiety. 
Posiada na stanie dwa samocho-
dy pożarnicze oraz dużo sprzętu 
niezbędnego do ratowania życia 
i mienia społecznego. Od 1995 roku 
działa ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Z kolei OSP w Woli Lipienieckiej 
Małej działa od 1966 roku. W 1976 
r. otrzymała nowo wybudowaną re-
mizę. Pierwszy wóz bojowy marki 
Star 25 służył OSP do 2008 roku 
i został zastąpiony pojazdem „Volvo 
FL6’’, służącym druhom do dziś. Od 
maja 2015 roku pozostaje w struk-
turach KSR-G. Obecny jej zarząd 
tworzą Daniel Czubak prezes, Ja-
rosław Prokop naczelnik, Rafał Fi-
garski zastępca naczelnika, Rafał 
Rogala gospodarz, Kamil Rokosz 
i Adam Kojara – członkowie Za-
rządu, Klaudia Wełpa – kronikarz.

Aktywność OSP pod obecnym 
zarządem jest bardzo dobra. De-
cyzją komendy Głównej PSP i Za-
rządu WFOŚiGW w  Warszawie 
otrzymuje ona dotację wartości 
około 400 tys. zł na zakup nowo-
czesnego wozu bojowego. Do ini-
cjatywy włącza się Wójt Gminy Ja-
strząb Andrzej Bracha i druhowie 
OSP z Woli Lipienieckiej Małej.

Rozwija też skrzydła reaktywo-
wana 7 lat temu jednostka OSP 
w  Gąsawach Rządowych. Wielki 
w tym udział wójta-druha Andrzeja 
Brachy.

 Mieczysław Kaca

Druhowie 90-latki z Jastrzębia i jej zacni goście

400 tysięcy zł dotacji warte utrwalenia na foto. Druhowie z gminy Jastrząb z Waldemarem 
Trelką, szefem oddziału WFOŚiGW w Radomiu

Prezes OSP powiatu szydłowieckiego dh Aleksy Sasin dekoruje medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” wójta Andrzeja Brachę. Druhna Anita Gołosz ma już dwa medale Prezes jubilatki z Nowego Dworu Waldemar Figarski (w ciemnych okularach) i jej jubileuszowi goście

Jednostkom OSP gminy Jastrząb przybywa wyposażenia. Jest temat do wspólnego foto
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POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl

UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl

UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl

UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 

UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl

UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl

UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,

UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl

UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 

UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl

UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, tel. 
048 661 35 70, fax 48 661 35 81, jasie-
niec@jasieniec.pl

UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl

UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl

UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl

UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl

UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl

UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl

UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl

UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl

UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl

UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl

UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu

UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl

UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl

UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl

UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl

UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.

UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl

UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl

UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl

UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl

UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl

UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl

UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl

UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl

UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl

UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl

UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl

UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl

UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl

UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl

UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl

UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl

UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl

UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl

UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl

UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
e-mail: gmina@tczow.pl.

UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 

kraj, stała trasa, 

tel. 666-890-720

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl
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Nad szkołą 
w Nowej Wsi 
zawsze 
świeci słońce!
A najpiękniej świeciło w piątek, 12 października, w dniu dla 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego niezwykłym. 
Świętowaliśmy wtedy Jubileusz 45-lecia istnienia szkoły ogrodni-
czej w Nowej Wsi i Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa w Nowej Wsi. Część ofi -
cjalna odbyła się w sali gimnastycz-
nej. Zgromadzonych gości powitała 
dyrektor Anna Dacki. Zwracając się 
do zebranych, podkreśliła nieoce-
nioną rolę pamięci w życiu każdego 
człowieka, pozwalającej na dojrzałe 
spojrzenie w przeszłość i docenie-
nie minionych wydarzeń oraz po-
znanych osób. Wyrazem szacunku 
dla osób tworzących historię szkoły 
w Nowej Wsi było złożenie kwiatów 
i  zapalenia zniczy pod tablicami 
upamiętniającymi Eligiusza Ga-
jewskiego i Tomasza Nocznickiego. 
Inne, wybitne postaci i wydarzenia 
z minionych czterdziestu pięciu lat 
istnienia szkoły, przypomniane zo-
stały w prezentacji multimedialnej 
o  historii szkoły. Symbolicznym 
pomostem pomiędzy przeszłością 
a  teraźniejszością było uroczyste 
ślubowanie uczniów klas pierw-
szych, zobowiązujących się szano-
wać tradycję, której częścią stali się 
podczas piątkowej uroczystości.

Serdeczne życzenia dla uczniów, 
nauczycieli i pozostałych pracow-
ników szkoły z  okazji Jubileuszu 
i Dnia Edukacji Narodowej złożyli 
zabierający głos goście. Szczegól-
ne słowa uznania skierowano pod 

adresem nauczycieli. Wyróżniający 
się pedagodzy oraz pracownicy ob-
sługi i administracji uhonorowani 
zostali nagrodami.

W części artystycznej zaprezen-
towano oryginalny program arty-
styczny „Wspomnienia zatrzymane 
w kadrze”, nawiązujący do historii 
szkoły ogrodniczej w  Nowej Wsi 
i przeżyć kolejnych pokoleń tutaj 
uczących się. 

Miłym zakończeniem Jubileuszu 
nastrojowe spotkanie w  szkolnej 
stołówce. Emerytowani nauczycie-
le i pracownicy z rozrzewnieniem 
wspominali lata spędzone w szkole 
w Nowej Wsi, ale także podziwia-
li jej obecne oblicze i perfekcyjne 
przygotowanie uroczystości. Jak 
pokazało piątkowe popołudnie, 
w  Nowej Wsi wszystko łączy się 
w spójną całość – codzienne zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze z wy-
jątkowymi, świątecznymi wydarze-
niami, przeszłość z  teraźniejszo-
ścią, młodość z doświadczeniem. 
A wszystko skąpane w promieniach 
jesiennego słońca – tak ciepłych, 
jak atmosfera w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Nowej Wsi.

 Ewa Malowaniec
CKZiU w Nowej Wsi

W rocznicę 
bitwy na Piecykach
W niedzielę, 14 października, w Ruskim Brodzie odbyła się uroczystość patriotyczno-religij-
na, upamiętniająca 74. rocznicę bitwy stoczonej 6 października 1944 roku w okolicy gajówki 
Piecyki przez oddział „Szarego” – gen. brygady Antoniego Hedę z hitlerowcami. Inicjatorem 
i organizatorem uroczystości jest od 24 lat Lech Madej – pełnomocnik „Szaraków” na lasy 
przysuskie, koneckie i szydłowieckie.

W  bieżącym roku uroczy-
stość w Ruskim Brodzie miała 
szczególny charakter, bowiem 
odbywała się w roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W niedzielę Ruski Bród 
odwiedziło wiele osób. W uro-
czystej mszy świętej, celebro-
wanej w  miejscowym kościele 
przez ks. Andrzeja Kanię i spo-
tkaniu z mieszkańcami Ruskiego 
Brodu uczestniczyli członkowie 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Środowisko Sza-
racy, przedstawiciele organiza-
cji kombatanckich z Końskich, 
Skarżyska-Kamiennej, Kielc, 
Szydłowca, Łodzi, Opoczna, 
Radomia, Niechłania wraz 
z  pocztami sztandarowymi. 
Honorowym gościem była córka 
Antoniego Hedy „Szarego” Te-
resa Heda-Snopiewicz. W uro-
czystości udział wzięli: zastępca 
burmistrza Przysuchy Adam 
Pałgan, sekretarz GiM Stanisław 

W ciszy wysłuchano apelu pole-
głych, który ks. Andrzej Kania roz-
począł słowami: „Polegli w bitwie 
z Niemcami na bojowym szlaku....” 
i tu wymienił blisko 100 osób, ich 
nazwiska i pseudonimy – partyzan-
tów 2 batalionu 3 pp AK komendan-
ta „Szarego”, oddziału mjr Hubala 
i poległych mieszkańców Ruskiego 
Brodu. To dla nich trębacz Jakub 
Kowalski z Kielc zagrał „Śpij kolego 
w ciemnym grobie, niech się Polska 
przyśni Tobie…”. To dla uczczenia 
ich pamięci wnuczka Lecha Made-
ja – Magdalena Sempolska wyre-
cytowała wiersz „Armia Krajowa" 
autorstwa ppłk. Zbigniewa Kabaty 
„Bobo", żołnierza „Jędrusiów".

W  imieniu samorządowych 
władz gminy i miasta Przysucha, 
organizatorom uroczystości: Le-
chowi Madejowi i Fundacji Razem 
podziękował Adam Pałgan zastęp-
ca burmistrza. Po mszy uczestnicy 
uroczystości – goście i mieszkańcy 
Ruskiego Brodu – spotkali się przy 
posiłku przygotowanym przez ma-
jącą swoją siedzibę w Ruskim Bro-
dzie – Fundację Razem. Uroczysty 
nastrój podkreślał piękny wystrój 
sali z wykorzystaniem kolorowych 
jesiennych liści.

 Jac. 

W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości

Lech Madej – 
inicjator i organizator uroczystości

W uroczystej mszy świętej uczestniczyła córka Antoniego Hedy „Szarego” 
Teresa Heda-Snopiewicz (z lewej pierwsza w drugim rzędzie).

Wiaderek, grupa radnych Rady 
Gminy i Miasta Przysucha oraz 
prezes Towarzystwa Kultural-
nego im. Oskara Kolberga Je-
rzy Kwaśniewski. We wspólnej 
modlitwie w intencji poległych 
za Ojczyznę uczestniczyli miesz-
kańcy Ruskiego Brodu.

Historię bitwy na Piecykach 
przypomniał Lech Madej. Pod-

kreślił, jak ważna jest pamięć o lu-
dziach, którzy w wielkich i małych 
bitwach, ale zawsze z poświęceniem 
życia, walczyli o niepodległą Pol-
skę. Przypomniał, jak ważna jest 
prawda o  historycznych już dziś 
wydarzeniach i przytoczył tu słowa 
Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Hi-
storię swoją piszcie sami, bo inaczej 
napiszą ją za was inni, i będzie źle...”.

Wspólny posiłek przygotowany przez Fundację Razem
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 Agnieszka Stolarczyk – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Radomiu, kandydująca do rady miejskiej w obecnych wyborach 
samorządowych, z przyjemnością gościła w progach „Medyka”, wśród licznie 
przybyłych na uroczystość 60-lecia radomskiego gości – Marcina Pawlaka z-cę 
dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu i Waldemara Barana 
kierownik tegoż Biura.

 Jesienią rozpalało się na polu ognisko, a kiedy już wygasło, w popiół 
wrzucało się ziemniaki. Kiedy już ich skórka była przypieczona, choć najczę-
ściej spalona na węgiel, rozgrzebywało się ognisko i dmuchając co chwila na 
poparzone palce, zajadało się ziemniaczki posypane solą. Czy radny Powiatu 
Radomskiego Marian Wikło, ubiegający się ponownie o mandat, upiekł ze 
swoimi wnuczkami zebrane ziemniaki? Nie wiemy. Na pewno jednak opo-
wiedział im o jesiennym pieczeniu za swoich młodych lat.

 Radomski Automobilklub obchodził Jubileusz 60-lecia. Jego liczni zasłu-
żeni członkowie przyjmowali nie tylko gratulacje słowne i pisemne. Wielu 
z nich uhonorowano odznakami, medalami i dyplomami. Zbigniew Gołąbek 
radny sejmiku o pomoc przy ich wręczaniu poprosił posła Leszka Ruszczyka, 
w poprzedniej kadencji wicemarszałka Mazowsza. Spisali się na medal.

 Marszałek Józef Piłsudski 
jeździł na słynnej „Kasztan-
ce”. Paweł Kibil, wiceprze-
wodniczący rady Gminy 
Garbatka-Letnisko, kandydat 
w wyborach do Rady Powiatu 
Kozienickiego, w inscenizacji 
bitwy pod Laskami – Anie-
linem odtwarzający rolę 
Marszałka, dosiadł jednak 
kasztana, a nie kasztankę i po-
prowadził Legionistów w bój. 

 Choć Teresa Fryszkiewicz, kandydują-
ca na stanowisko wójta Gminy Garbatka-
-Letnisko, jest zdecydowaną zwolenniczką 
czterech kołek i koni mechanicznych, to 
jednak z sympatią, choć i pewną obawą, 
zerka na dumne czworonogi. Nie jest dla 
nikogo tajemnicą, że one z przodu gryzą, 
a z tyłu kopią, więc lepiej podchodzić do 
nich z  rezerwą, a  najlepiej zza barierki, 
choćby drewnianej. 

 Niby wszystko dopięte na ostat-
ni guzik, ale zawsze lepiej sprawdzić 
i porównać notatki. Robert Kowal-
czyk, wójt gminy Garbatka-Letni-
sko, kandydujący w nadchodzących 
wyborach na stanowisko burmistrza 
Pionek, znany jest z dokładności i nie 
lubi pozostawiać nic przypadkowi. 
Mimo że uroczystość 104. roczni-
cy bitwy pod Anielinem – Laskami 
prowadzili mundurowi, wolał mieć 
wszystko pod kontrolą. Wiadomo, 
„Pańskie oko, konia tuczy”, jak mówi 
stare i nieco zapomniane przysłowie. 

 Obrodziło w  tym roku meda-
lami i  dyplomami. Na jubileuszo-
wym spotkaniu 20-lecia powiatu 
zwoleńskiego, wiceprzewodnicząca 
sejmiku Bożenna Pacholczak i jego 
radny Zbigniew Gołąbek wręczyli 
Pamiątkowe Medale PRO MASO-
VIA i dyplomy nadane przez mar-
szałka Adama Struzika. Medalami 
honorują właśnie zaliczany do czo-
łówki krajowej Powiat zwoleński 
oraz jego godnych przedstawicieli: 
skarbnika Elżbietę Langę, starostę 
Waldemara Urbańskiego i wicesta-
rostę Arkadiusza Sulimę.
Foto: Adam Dziedzic

 Bogusława Jaworska zakończy-
ła12-letnią kadencję burmistrza 
Zwolenia koncertowo, w sensie arty-
stycznym i merytorycznym. Uroczy-
ste spotkanie, zorganizowane w nowo 
otwartym Kinie Świt”, rozpoczęli wrę-
czeniem jej kwiatów prof. Henryk 
Bednarczyk i prezesi władz krajowych 
Stowarzyszenia Polska-Wschód, fi r-
mujący recital na nowoczesnym for-
tepianie koncertowym „Estonia”, po-
darowanym właśnie Stowarzyszeniu 
Oświatowemu „Sycyna”, działającemu 
na terenie gminy. Foto: Adam Dziedzic

P O ( d ) G L Ą D Y

Dostojni goście w „Medyku”

Koncertowo...

Można, ale z ostrożna

Czy ktoś jeszcze pamięta?

Na ostatni guzik...

 PRO MASOVIA...

Jubileusz Automobilklubu...

Na Kasztance


