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Wielu chętnych 
na matczyne 
emerytury
Mazowieckie oddziały ZUS przyjęły już 2107 wniosków o tzw. emerytury matczyne. 
Komu przysługuje nowe świadczenie?

Do 8 marca w całej Polsce ZUS 
przyjął już łącznie prawie 30 tys. 
wniosków w  sprawie rodziciel-
skiego świadczenia uzupełniające-
go, zwanego emeryturą matczyną. 
W  województwie mazowieckim 
dokumenty złożyło już 2 107 klien-
tów, z czego 6 to mężczyźni. Naj-
więcej wniosków jest w  płockim 
oddziale ZUS (północna część wo-
jewództwa) – 803. W radomskim 
(południowa część) złożono ich 
458, siedleckim (wschodnia część) 
331, a w 3 warszawskich oddzia-
łach łącznie 515. Nowe świadczenie 
weszło w życie 1 marca, ale z racji 
dużego zainteresowania ZUS przyj-
mował dokumenty już od połowy 
lutego.

ZUS pomaga

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
jest przygotowany do obsługi no-
wych świadczeń. Na salach obsługi 
czekają przeszkoleni pracownicy, 
którzy poza udzielaniem szczegó-
łowych informacji pomagają także 
w wypełnieniu wniosków i oświad-
czeń. Dokumenty można składać 
w  placówkach ZUS lub KRUS 
(w przypadku osób posiadających 
okresy ubezpieczenia rolniczego). 
Wniosek powinien zawierać m.in. 
dane osobowe, PESEL lub nr dowo-
du osobistego bądź paszportu, datę 
urodzenia, miejsce zamieszkania, 
wskazanie świadczenia, o które się 
ubiegamy i sposób jego wypłaty oraz 
podpis. Do wniosku należy dołączyć: 
akty urodzenia dzieci lub orzeczenia 
sądu o  powierzeniu sprawowania 
pieczy zastępczej, numery PESEL 
dzieci oraz oświadczenie o sytuacji 

osobistej, rodzinnej, majątkowej 
oraz innych okolicznościach nie-
zbędnych do przyznania świad-
czenia. Należy też zaznaczyć czy 
posiadało się przerwy w wychowy-
waniu dzieci, jak długie oraz podać 
ich przyczynę. Gdy wnioskodawcą 
jest ojciec trzeba podać także datę 
śmierci matki lub porzucenia przez 
nią dzieci. Okoliczności przedsta-
wione w  oświadczeniu mogą być 
potwierdzone np. zaświadczeniami 
z  urzędu skarbowego czy urzędu 
gminy.

Dla kogo rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające?

Rodzicielskie świadczenie uzu-
pełniające może otrzymać matka, 

która urodziła i wychowała co naj-
mniej czworo dzieci, a w przypad-
ku jej śmierci albo porzucenia dzie-
ci – ojciec. Dzieci nie muszą być 
biologiczne, mogą być adoptowane 
bądź współmałżonka. Dodatkowe 
kryteria aby otrzymać świadczenie 
to: ukończenie wieku emerytalnego 
(kobiety 60, mężczyźni 65 lat), brak 
środków niezbędnych do życia oraz 
obywatelstwo polskie lub prawo po-
bytu. Trzeba także mieszkać w Pol-
sce. Co ważne, świadczenia mogą 
nie otrzymać osoby, które zostały 
pozbawione władzy rodzicielskiej 
lub gdy była ograniczona.

Rodzicielskie świadczenie uzu-
pełniające wynosi maksymalnie 
tyle, ile emerytura minimalna 

(obecnie 1 100 zł brutto). Jeżeli 
ktoś nie pobiera emerytury, to 
otrzyma właśnie 1 100 zł. Na-
tomiast Ci, których emerytura 
jest niższa niż emerytura mini-
malna, otrzymają dopełnienie 
do tej kwoty. Jeżeli więc obecna 
emerytura wynosi np. 800 zł, 
to zostanie ona podwyższona 
o 300 zł, czyli do 1 100 zł. Oso-
by, których obecne świadczenia 
są wyższe niż emerytura mini-
malna, nie będą mogły skorzy-
stać z  matczynych emerytur. 
Wypłata matczynej emerytury 
przysługuje od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym Prezes ZUS 
wyda decyzję w danej sprawie.

 ZUS
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Radni Garbatki-Letnisko 
zaśpiewali dla Pań
Tego jeszcze nie było. Specjalnie na Dzień Kobiet sformował się zespół wokalny „Radni Band” i z werwą odśpiewał znany przebój 
Edwarda Hulewicza „Za zdrowie Pań!”.

W  przeddzień Święta Kobiet, 
do Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi w Garbatce-
-Letnisko, na zaproszenie Teresy 
Fryszkiewicz, wójta Gminy Gar-
batka i  Włodzimierza Mazura, 
przewodniczącego Rady Gminy 
oraz radnych, przybyło liczne gro-
no pań. 

Po powitaniu gości przez wło-
darza gminy, Teresę Fryszkiewicz 
i złożeniu życzeń („Żebyśmy były 
zdrowe, uśmiechnięte i  jeszcze 
silniejsze niż jesteśmy”), pałeczkę 
gospodarza uroczystości przejął 
Włodzimierz Mazur, przewodni-
czący Rady.

– Drogie panie – powiedział 
między innymi Włodzimierz Ma-
zur – chciałem podziękować pani 

wójt i poprosić o zajęcie miejsca 
wśród naszych uroczych pań, 
ponieważ dzisiaj jest pani przede 
wszystkim kobietą. Mam zaszczyt 
pełnić honory gospodarza tej uro-
czystości. Ale powiem szczerze. 
Nasza gmina jest bardzo sfemi-
nizowana. Mówią o tym w całym 
regionie. Być może dobrze, że tak 
jest. W  Urzędzie jest pani wójt, 
pani sekretarz, pani skarbnik. Je-
steśmy tutaj w szkole podstawowej, 
gdzie jest pani dyrektor i pani wi-
cedyrektor. Mówią, że jak rodzą się 
dziewczynki, a kobiety rządzą, to 
wojny nie będzie. I  tego się trzy-
majmy! 

Podobno Pan Bóg, kiedy stwo-
rzył mężczyznę, stwierdził, że jest 
za smutno, za ponuro i dodał kobie-

tę z jej urodą i uśmiechem. Myślę 
panowie, że warto podziękować, że 
panie są z nami i widać, że jest to 
naprawdę silna reprezentacja naszej 
gminy. Pozwolę sobie w  imieniu 
swoim i męskiej mniejszości w Ra-
dzie Gminy, złożyć wam życzenia 
przede wszystkim wytrwałości 
w obcowaniu z nami, tą brzydszą 
częścią gminy. Życzę wam radości 
i  zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści, spełnienia wszelkich marzeń, 
uśmiechu i miłości.

W miłej atmosferze, przy kawie, 
herbacie i smakowitych wyrobach 
cukierniczych spędzono wieczor-
ne spotkanie. Rewelacyjny występ 
zespołu „Tropical Band”, w składzie 
Kamil Pachocki (wokal), Jacek Pa-
piewski (gitara), Tomasz Kubiak 
(gitara basowa), Łukasz „Rico” No-
wak (perkusja) i Mariusz Kwaśnik 
(instrumenty klawiszowe), zapew-
nił doskonałą zabawę.

Dużą niespodzianką dla Pań był 
występ kwintetu „Radni Band” 
w  osobach: Włodzimierz Mazur, 
Bartłomiej Kamiński, Ryszard 

Mazur, Czesław Pacuła i  Michał 
Świątek.

Panowie radni, w  radzie sta-
nowiący mniejszość, pokazali, że 
w  mniejszości również drzemie 
duża siła. Choć pierwsza próba, jak 
to próba, wypadła powiedzmy stre-
mowanie, to ich występ w fi nale był 
prawdziwym popisem werwy i siły 
głosu. „Za zdrowie Pań” w ich wy-
konaniu było festiwalowe i zebrało 
prawdziwą burzę oklasków.

Na zakończenie imprezy, Teresa 
Bęczkowska, przewodnicząca Stowa-
rzyszenia „Aktywni 50+”, była dyrek-
tor szkoły, podziękowała Pani Wójt 
i Radzie Gminy, w imieniu wszystkich 
pań, za organizację tak wspaniałego 
„Gminnego Dnia Kobiet”.

 Jacek Lombarski Kwiatek dla włodarza gminy Teresy Fryszkiewicz od przewodniczącego Rady Włodzimierza Mazura

Życzenia od męskiej mniejszości Rady Gminy

Kwiatek dla każdej pań od radnych

Kwintet „Radni Band”

Oklaski na stojąco dla Kwintetu Radnych

„Tropical Band”

Zabawa była doskonała
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Rewelacyjna niespodzianka 
w Dniu Kobiet w Policznie
Wójt Tomasz Adamiec zapowiedział na Święto Pań wielką niespodziankę. Nie wiemy, jak to mu się udało, ale zaskoczeni byli 
nawet pracownicy Urzędu Gminy. Niespodzianka była niewiadomą do samego końca, to znaczy do wyjścia artystów na estradę. 
A estrada była, że cytując Henryka Sienkiewicza, „Klękajcie narody”. Godna występujących na niej artystów.

Na tegoroczne obchody Między-
narodowego Dnia Kobiet w gminie 
Policzna przybyło do Zespołu Pla-
cówek Oświatowych około 350 pań. 
Wójt Tomasz Adamiec obiecywał 
liczne niespodzianki i nie zawiódł. 
Zabawa była doskonała i niekon-
wencjonalna.

Po złożeniu wyrazów podzięko-
wania wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji imprezy, wójt 
Tomasz Adamiec powiedział:

– Drodzy Państwo! Drogie 
Panie! Z  racji powierzonej mi, 
również przez was funkcji, obser-
wuję rokrocznie ten Wasz Dzień 

z pięknego i wartościowego życia. 
Niech każdy dzień pełen wyzwań 
kończy się uśmiechem na twarzy 
i spokojem duszy! Niech oparciem 
w trudnościach i pomocą w pro-
blemach dnia codziennego będą 
oddani bliscy i cieszący się Waszą 
sympatią mężczyźni. I niech każda 
z  Was, drogie Panie, ma takiego 
mężczyznę również jako lekarstwo 
na bezsenne noce!!! Wszystkiego 
najlepszego!!!

Również niekonwencjonalna 
forma życzeń, jakie złożył paniom 
przewodniczący Rady Gminy Pa-
weł Jędra, była zapowiedzią dosko-
nałej zabawy w tym dniu. Wspoma-
gany przez wójta Tomasza Adamca, 
ujawnił swój skrywany talent mi-
strza pantomimy i  to, co w  jego 
imieniu odczytał wójt, zaprezen-
tował z serca płynącymi gestami.

Zabawę rozpoczął występ ro-
dzimej Kapeli Ludowej „Sobótka” 
z  Czarnolasu wprawiając panie 
w  doskonały humor swoimi za-
bawnymi przyśpiewkami i równie 
serdecznymi życzeniami.

Po występie „Sobótki” każda 
z  pań otrzymała goździk, będący 
od zamierzchłych czasów symbo-
lem tego święta.

No i  wreszcie ujawniona zo-
stała, tak głęboko skrywana, nie-
spodzianka. Na estradę wkroczyli 
artyści z  powszechnie znanego 
i uwielbianego przez publiczność 
kabaretu „Ani Mru Mru” – Michał 
Wójcik i przedstawiający się jako 
menager, ale również i artysta, Bar-
tosz Brzeskot, zwany wśród przyja-
ciół „Bartosyl”. Artyści nie zawiedli, 
o czym najlepiej świadczyły salwy 
śmiechu i wzbierająca co chwila fala 
oklasków. Niespodzianka udała się 
w stu procentach.

Na zakończenie imprezy, po 
rozdaniu wszystkim paniom upo-
minków, wójt Tomasz Adamiec 
powiedział:

– Mam nadzieję, że nie ma 
wśród nas osoby, która odejdzie 
stąd nienajedzona, niewybawiona, 
bez kwiatka i bez prezentu? Mam 
pytanie i  proszę o  szczerą odpo-
wiedź. Czy podobało wam się? 
(Z sali rozległo się chóralne „Tak!” 
i fala oklasków.) W takim razie jest 
mi bardzo miło, że mogłem Panie 
ugościć i serdecznie zapraszam za 
rok. Szykuję równie piękną niespo-
dziankę!

 Jacek Lombarski 

Kobiet, to Wasze piękne święto 
i stwierdzam, że co roku ono jest 
bardziej doniosłe, pełne takiego 
pozytywnego animuszu. Pełne 
takiego blasku. I  pozwolę sobie 
na taką drobną refleksję. Cała 
ta doniosłość, ten animusz i  ten 
blask, to każda z Was. I w imieniu 
wszystkich chłopów bardzo Wam 
za to dziękuję. Z okazji Dnia Kobiet 
pragnę złożyć wszystkim Paniom 
serdeczne życzenia. Dziękując 
jednocześnie za Waszą obecność, 
pracę i życzliwość. Życzę samych 
słonecznych dni, radości w sercu, 
której źródłem jest satysfakcja 

Panie bawiły się doskonaleZwyciężczynie konkursu Kabaretu „Ani Mru Mru” – Ewelina i Monika

– To dzięki Wam, drogie panie, Dzień Kobiet jest pełen blasku – powiedział wójt Tomasz Adamiec

Dla każdej pani kwiatek od wójta Tomasza Adamca… ...i przewodniczącego Rady Pawła Jędry

Wieczór rozpoczął występ Zespołu „Sobótka” W oczekiwaniu na niespodziankę
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Niespodzianki, niespodzianki 
na Dzień Kobiet w Jasieńcu
Wszystkie panie przybywające na uroczystość, zorganizowaną w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Suskiego, 
witała wójt Gminy Jasieniec Marta Cytryńska i poseł na Sejm Mirosław Maliszewski. Każda z pań dostała kwiatek i mały suwenir.

Zanim jednak rozpoczęła się 
część artystyczna tego uroczego 
święta, wójt Marta Cytryńska zwró-
ciła się do przybyłych pań. Powie-
działa m.in.: – Z  okazji naszego 
święta życzę Wam drogie Panie, 
przede wszystkim zdrowia, spełnie-
nia marzeń, uśmiechu i optymizmu 
na co dzień. Życzę Wam, abyście za-
wsze były doceniane, żeby pamię-
tano o  Waszej codziennej pracy, 
trudzie, poświęceniu i trosce o in-
nych oraz nadawanym przez Was 
sensie życia. Bo to właśnie my, ko-
biety jesteśmy gwarancją życiowej 

równowagi i spokojnego patrzenia 
w  przyszłość. Ale trzeba wspo-
mnieć o  jeszcze jednej niezwykle 
ważnej sprawie. Prawdziwego świę-
ta kobiet nie byłoby bez... Panów.

Nas, kobiety, cieszy z pewnością 
to, że możemy się spełniać przy 
codziennym wsparciu Was, dro-
dzy Panowie. Bo to zapewnia nam 
poczucie bezpieczeństwa. Budujące 
jest także to, że zawsze pamiętacie 
o naszym święcie. Ale chyba naj-
ważniejsze jest, że nasze relacje 
coraz częściej opierają się na wza-
jemnym szacunku i równowadze. 

To czyni życie nas wszystkich jesz-
cze bardziej unikalnym, radosnym 
i interesującym…

Poseł Mirosław Maliszewski, 
współorganizator obchodów Dnia 
Kobiet, składając życzenia powie-
dział: – To jest jedyny dzień, w któ-
rym kobiety mogą świętować. Świąt 
w Polsce mamy dużo. I katolickich 
i państwowych. Ale z reguły są to 
takie święta, że kobiety najwięcej 
w  te święta pracują, a  mężczyźni 
najwięcej odpoczywają. Więc niech 
ten jeden dzień będzie zupełnie 
inny. Chciałem, tej lepszej części 
naszego społeczeństwa, jakim są 
kobiety, a czym jesteśmy starsi, my 
mężczyźni, bardziej to doceniamy, 
podziękować za to co robicie na co 
dzień. Za to co robicie jako nasze 
babcie, mamy, żony, córki, synowe. 
To jest wielka misja, którą natura, 
Bóg wam powierzył i realizujecie to 
wspaniale. Bardzo gorąco w imie-
niu mniejszości dzisiaj na tej sali 
mężczyzn, Wam za to dziękuję. 
I życzę też, żeby takie dni, jak ten 
dzisiejszy, wesoły, radosny pozostał 
w waszych sercach jak najdłużej. 

Miłą niespodziankę sprawili 
organizatorzy zapraszając do Ja-
sieńca Kabaret „Kałamasz”, z  ła-
weczką wprost z nieśmiertelnego 
serialu „Ranczo” i  zasiadającym 
na niej Solejukiem, czyli Sylwe-
strem Maciejewskim. Towarzyszyli 
mu Jacek Łapot i Dariusz Szweda. 
„Kałamasz” wspomagała swoją 
nieprzeciętną werwą i  humorem 
Joanna Bartel, doskonale znana 
miłośnikom komediowego serialu 
„Święta wojna”. 

Największą jednak niespodzian-
kę zrobił, zaproszony specjalnie 
przez posła Mirosława Maliszew-
skiego, dziecięco-młodzieżowy ze-
spół ludowy „Wolanianki” z Wola-
nowa. Nic dziwnego, że publiczność 
podziękowała młodym artystom za 
występ, na stojąco, gromkimi bra-
wami.

 JaL

Marta Cytryńska, wójt Gminy Jasieniec i Mirosław Maliszewski, poseł na Sejm RP, 
złożyli wszystkim paniom życzenia w dniu ich święta

Uśmiechy mówią same za siebie. Zabawa była doskonała

Kabaret „Kałamasz” nie zawiódł oczekiwań

Rewelacyjna Joanna Bartel

Fantastyczne „Wolanianki”

Na widowni dominowały oczywiście panie

Sala wypełniła się po brzegi
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Wymiana urządzeń grzewczych 
na terenie gminy Jastrzębia 

Wójt Gminy Jastrzębia informuje o możliwości składania ankiet dotyczących 
udziału w projekcie wymiany urządzeń grzewczych (kotły centralnego ogrze-
wania lub pomy ciepła) w ramach wniosku, który zostanie złożony przez Gminę 
Jastrzębia w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych w Warszawie.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć do złożyć do dnia 5 kwietnia 2019 r. 
w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, ankietę dotyczącą zapotrzebowa-
nia na wymianę urządzeń grzewczych. Ponadto obowiązkiem mieszkańca 
jest wykonanie na własny koszt świadectwa charakterystyki energe-
tycznej budynku.

Ilość instalacji jest ograniczona. O przystąpieniu do projektu decyduje kolejność 
złożonych ankiet. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej www.jastrzebia.pl 
oraz w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, pok. nr 9.

Projekt będzie współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej, zakładana 
wysokość dofi nansowania instalacji wynosić będzie do 80% kosztów kwalifi -
kowanych netto. (szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, w tym wkład 
własny mieszkańca zostanie określony w odrębnej umowie). Benefi cjentem 
jest gmina, która otrzymuje środki na wymianę źródła ciepła dla mieszkańców).

Projekt polega na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych 
wykorzystujących paliwa stałe na:
– kotły c.o. spalające biomasę (np. pellet), elektryczne, olejowe lub paliwa 
gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych.
lub:
– pompy ciepła do centralnego ogrzewania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastrzębia, 
tel. 538-439-512.

Przypomnimy 
historię 
sprzed 156 lat
W niedzielę, 24 marca, bartodziejski dwór i park staną się areną 
pikniku historycznego. Kilka grup rekonstrukcyjnych zaprezentu-
je sceny z powstania styczniowego. W imprezie weźmie również 
udział miejscowy zespół Bartodziejaki. Historia to nasze lokalne 
bogactwo. Być może takie wydarzenia jak inscenizacja w Barto-
dziejach będą w przyszłości wizytówką naszej gminy. 
Dostrzegam duże możliwości w promocji gminy właśnie poprzez 
prezentację lokalnej historii i rodzimej tradycji ludowej. 

Nie ma wątpliwości, że 
w  okolicach dzisiejszej gminy 
Jastrzębia przebywały powstań-
cze oddziały. Niedaleko, pod 
dowództwem Narcyza Figietty, 
w styczniu 1863 roku był udany 

atak na Jedlnię, a przez sąsiednie 
miejscowości przechodziły oddzia-
ły Czachowskiego, Kononowicza 
i Grylińskiego.

Echa powstania, które wybu-
chło w 1863 roku, zachowały się 
w tradycyjnych przekazach. Jeden 
z  najstarszych mieszkańców wsi 
Bartodzieje wspomina opowieści 
swoich przodków, pamiętających 
historię o  rannych powstańcach, 
ukrywających się na mokradłach 
nad Radomką. W bartodziejskim 
parku znajduje mogiła powstań-
ców 1863 roku. Jeszcze kilkanaście 
lat temu stał tam drewniany krzyż. 
Inny pomnik powstańców w Bar-
todziejach to kapliczka przydrożna, 
która powstała w miejscu innego 
zbiorowego pochówku. 

W gminie Jastrzębia 
rozpoczęła się realizacja 
projektu „J@ w Internecie”.
Jest to cykl bezpłatnych szkoleń mających na celu podniesienie 
kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu 
korzystały z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu 
zawodowym i prywatnym.

Projekt jest w całości fi nansowa-
ny z dotacji pozyskanej przez gmi-
nę Jastrzębia w kwocie 147 840,00 
złotych. Każdy uczestnik może sko-
rzystać z  jednego z następujących 
bloków tematycznych: „Rodzic 
w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, 
„Moje fi nanse i transakcje w sieci”, 
„Działam w sieciach społecznościo-
wych”, „Tworzę własną stronę in-
ternetową (blog)”, „Rolnik w sieci” 
i „Kultura w sieci”. Pierwsze zajęcia 
odbyły się już w szkołach w Jastrzę-
bi, Lesiowie, Woli Goryńskiej i Bar-
todziejach. Uczestnicy projektu 
otrzymali materiały szkoleniowe, 
poczęstunek oraz certyfi katy po-
twierdzające udział w szkoleniu. 

Projekt współfi nansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa
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Współpraca 
i wzajemne 
zrozumienie

W gminie Wierzbica Dzień Sołtysa obchodzony jest 11 marca już od kilku lat. W tym roku zde-
rzył się terminem ze skaryszewskimi Wstępami. Wójt Zdzisław Dulias zrezygnował z wyjazdu 
do Skaryszewa, by właściwie przygotować się do spotkania z sołtysami.

Tym bardziej, że w 17-osobowym 
gronie jest 11 sołtysów wybranych 
po raz pierwszy. Odchodzących też 
wypadało godnie pożegnać, niektó-
rych po wielu kadencjach służby na 
rzecz mieszkańców sołectw. Dla-
tego wójtowi towarzyszyła m.in. 
skarbnik gminy Irena Stańkowska. 
Senior Stanisław Rafalski zaliczył 
na przykład 7 kadencji, czyli przez 
28 lat był godnym zaufania czło-
wiekiem. W   tej kadencji dobrze 
się stało, że jej przewodniczącym 
wybrali radni Kazimierza Szczęsne-
go – sołtysa z Polan. W spotkaniu 
uczestniczyli też: niewiele młodszy 
Kazimierz Czyż z Podgórek, Boże-
na Sulisz-Niewczas oraz Barbara 
Kopycka i Barbara Wojtala, mają-
ce za sobą 4 kadencje sołtysowania. 
Doświadczony senior Stanisław Ra-
falski przekazał zebranym jednoz-
daniowe credo: Sołtys może tyle, ile 
wieś mu dopomoże, razem z wój-
tem. Wójt Zdzisław Dulias wielo-

krotnie powtarzał: rozmawiajmy, 
dogadujmy się, współpracujmy. 

Uroczystość rozpoczęła się wrę-
czeniem podziękowań odchodzą-
cym sołtysom i gratulacji na piśmie 

nowo wybranym i  przekształciła 
w spontaniczną wymianę poglądów. 
Wójt Zdzisław Dulias zwierzył się, że 
większość zebrań odbywała się przy 
wysokiej frekwencji i wiele dowie-

dział się z  wypowiedzi mieszkań-
ców. Dyskusje wzbudzała kwestia 
funduszu sołeckiego, na który prze-
znaczono ponad 300 tysięcy złotych. 
Jak to zwykle bywa, potrzeby miesz-
kańców wyprzedzają możliwości ich 
zaspokajania. W  tym roku gmina 
pomaga w instalowaniu w pobliżu 
przystanków autobusowych poma-

rańczowych koszy na śmieci. Ma 
też poważniejsze zamiary: adapta-
cji jednego z budynków na żłobek 
i przedszkole oraz budowy Domu 
Seniora, urządzania chodników czy 
budowy mniejszych odcinków dróg 
z  wykorzystaniem także środków 
zewnętrznych. 

 (M.K.)Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczali gratulacje i podziękowania

Spotkanie z sołtysami. Senior Stanisław Rafalski pierwszy z prawej

Sołtysi otrzymali pożyteczne upominki

Najlepsi dzielnicowi
Zakończyła się 10. edycja konkursu  „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku ", w którym oceniana 
jest praca i zaangażowanie lokalnych stróżów prawa. Celem konkursu było przybliżenie sylwetek 
dzielnicowych oraz podniesienie społecznego zaufania do nich.

Nagrody wręczali zwycięzcom 
i  gratulowali starosta Waldemar 
Trelka, wicestarosta Roman Frąk 
oraz komendant Robert Hodio.

– Dzielnicowi to policjanci, któ-
rzy jak nikt znają poszczególne 
osiedla  i  miejscowości – powie-
dział starosta Waldemar Trelka. 
– To do nich zwracają się mieszkań-
cy z prośbą o pomoc lub poradę. 
Dzielnicowy to policjant „pierw-
szego kontaktu”, dbający o popra-
wę bezpieczeństwa mieszkańców 
w  swoim rewirze. Cieszę się, że 
mieszkańcy docenili funkcjona-
riuszy, którzy ich zdaniem najlepiej 
wypełniają swoje obowiązki i wy-
kazują się największą aktywnością. 

– Gratuluję naszym policjantom 
oraz ich przełożonym. Dzielnico-
wy buduje zaufanie między społe-
czeństwem a służbami. Cieszę się, 
że  wasza rola została dostrzeżona 
i doceniona. Ten konkurs to nasz 
wspólny sukces - powiedział ko-
mendant Miejski Policji w Rado-
miu podinsp. Robert Hodio.

– Wpisując się w te podziękowa-
nia dla wszystkich pracowników 
policji i  pełniącym w  niej służbę 
chciałbym też przy okazji gratulacji 
zwrócić uwagę na liczbę osób, które 
wzięły udział w tym konkursie, co 
świadczy o dużym zainteresowaniu 

mieszkańców – dodał wicestarosta 
Roman Frąk. – Wyróżnienie pły-
nące od samych mieszkańców jest 
chyba najcenniejsze. Oni wskazują 
nam osobę, do której mają naj-
większe zaufanie, która ich zda-
niem przyczyniła się do poprawy 
bezpieczeństwa, a ta nagroda i wy-
różnienie jest tutaj bardzo cenne – 
podkreślił wicestarosta.  

Po przeliczeniu głosów miesz-
kańców powiatu radomskiego oka-
zuje się, że I miejsce zajął mł. asp. 
Sylwester Malmon – Komisariat 

Policji w Skaryszewie zdobywając 
531 głosów. II miejsce zdobyła mł. 
asp. Edyta Zaczkowska z Komisa-
riatu Policji Jedlińsk otrzymując 
413 głosów, a  podium uzupełnił 
mł. asp. Tomasz Kloch z Posterun-
ku Policji w Kowali z 269 głosami.

Fot. Najlepsi dzielnicowi w Sta-
rostwie. Od lewej: mł. asp. Tomasz 
Kloch, wicestarosta Roman Frąk, 
komendant KMP podinsp. Robert 
Hodio, mł. asp. Edyta Zaczkowska, 
mł. asp. Sylwester Malmon oraz sta-
rosta Waldemar Trelka

Koncert Kariny
W ubiegły piątek, 8 marca, na scenie sali kameralnej Szydłowiec-
kiego Centrum Kultury – Zamek wystąpiła ze swoim recitalem 
Karina Czarnota, która uczęszcza do IV klasy Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Z. Noskowskiego w Skarżysku-
-Kamiennej, gdzie uczy się gry na fortepianie oraz akordeonie.

Karina współpracuje z Mło-
dzieżowym Zespołem Ludowym 
GUZOWIANKI. Mimo młode-
go wieku wokalistkę charakte-
ryzuje ogromna dojrzałość oraz 
niezwykle mocny i  dźwięczny 
głos, którym wprost zaczarowała 
publiczność. Podczas pierwszej 
części koncertu Karina wyko-
nała najnowsze hity polskiej 
muzyki rozrywkowej, takie jak: 
„Zakryj” z repertuary Sarsy, „Za-
prowadź mnie” i „Zamienię Cię” 
z  repertuaru  Natalii Szroeder 
oraz utwory Konkursu Piosenki 
„Wygraj Sukces” - „Bezsennie” 

i  „Lek na sen”. Oscarowy utwór 
2019 roku pt. „Shallow” w wykona-
niu Kariny i Kajetana Górlickiego 
ostatecznie podbił serca słuchaczy. 
O  aranżację gitarową tego utwo-
ru zadbał Kamil Goraziński. Go-
ścinnie podczas recitalu wystąpiła 
Aleksandra Wnuczek oraz Natalia 
Bielecka. W dugiej części koncertu 
Karina wraz z Młodzieżowym Ze-
społem Ludowym GUZOWIANKI 
zaprezentowała utwory polskiego 
folkloru. Koncert poprowadził Ka-
jetan Górlicki.

 Tekst: Żaneta Sasin
Fot.: Wiesław Wismont
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386 lat 
skaryszewskich 
„Wstępów”

Jak co roku, w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej, do Skaryszewa przybyły nieprze-
brane tłumy gości i wystawców. Aleja Twórców Ludowych pełna była stoisk oferujących naj-
różniejsze produkty, od ludowych po spożywcze i co tylko dusza zapragnie. Z Estrady Folkloru 
przygrywały bezustannie ludowe kapele, przybyłe często z odległych stron.

O godzinie 10, jak nakazuje tra-
dycja, po występie Orkiestry Dętej 
OSP Skaryszew i odegraniu przez 
nią sygnału Miasta Skaryszew, na 
estradę wstąpili zaproszeni goście: 
parlamentarzyści i samorządowcy, 
wśród których byli między innymi 
Zbigniew Kuźmiuk – poseł Parla-
mentu Europejskiego i Adam Bie-
lan – wicemarszałek Senatu.

Witając zaproszonych gości bur-
mistrz Miasta i Gminy Skaryszew, 
Dariusz Piątek powiedział między 
innymi:

– Chcę powitać szanownych 
gości, którzy do nas przyjechali 
i  którzy Skaryszew będą promo-
wali na zewnątrz i myślę, że będą 
miło wspominali dzisiejszy pobyt 
w  naszym mieście. Chcę podzię-
kować za ciepłe słowa, które do 
nas skierowali nasi goście. Przez 
ostatnie dwa miesiące musiałem 

walczyć z odium tego, co tutaj się 
dzieje. Jak sami goście zauważają, 
Skaryszew zupełnie inaczej wyglą-
da. Oczywiście to, co jest pokazy-

wane przez różne osoby, dotyczy 
elementów i wydarzeń, które mia-
ły miejsce 15–20 lat temu. Teraz 
zupełnie inaczej podchodzimy do 
konia. Dzisiaj, przy organizacji tej 
imprezy pracuje prawie 300 osób. 
Jest to cały sztab ludzi, który od 
paru dni pilnuje tego, żeby koniom 
działo się dobrze. Żeby mogły być, 
przede wszystkim, w  odpowied-
nich warunkach przywiezione, 
ale też w  odpowiednich warun-
kach wystawione. Dzisiaj o piątej 
rano, kiedy ruszyła odprawa koni, 
miałem okazję to obserwować 
i  rozmawiać z  przedstawicielami 
organizacji prozwierzęcych. I mu-
szę przyznać z  satysfakcją, że nie 
słyszałem żadnych słów uwag co do 
organizacji samego jarmarku. I za 
to chcę przede wszystkim podzię-
kować swoim współpracownikom, 
tym ludziom, którzy byli zaanga-

żowani w  organizację jarmarku, 
pracownikom Urzędu Miasta 
i Gminy, Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej, strażakom OSP z  na-
szej gminy, pracownikom Domu 
Kultury i  wszystkim tym, którzy 
nas wspierają z  innych jednostek. 
Mówię tutaj o Policji, służbie wete-
rynaryjnej i wielu innych osobach, 
których trudno dzisiaj wymienić 
i zapamiętać. Za to państwu chcę 
bardzo serdecznie podziękować. Za 
to, że dzięki waszej pracy możemy 
się dzisiaj tutaj spotkać i po raz ko-
lejny świętować. 

Jeśli chodzi o  nowe inicjatywy, 
oczywiście chcielibyśmy, żeby się ten 
jarmark zmieniał, żeby ewoluował. 
Inaczej to się odbywało w 1633 roku. 
Inaczej sto lat później i  jak wspo-
mniał pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, 
za te 14 lat, w czterechsetną rocznicę, 
będzie pewnie jeszcze inaczej. (…). 
Chcę również podziękować panu 
Ireneuszowi Kumiędze, mojemu 
poprzednikowi, za to, że też bardzo 
wiele pracy włożył w  organizację 
„Wstępów”. To, co dzisiaj państwo 

podziwiacie, to jest tak naprawdę 
podsumowanie tych poprzednich 
12 lat i to co my skromnie dodali-
śmy – podkreślił burmistrz Dariusz 
Piątek. 

Na tegoroczny jarmark wystawcy 
przywieźli 284 konie, które można 
było podziwiać na placu targowym. 
Niemałą atrakcją był również VI 
Ogólnopolski Pokaz Koni Hodow-
lanych, w czasie którego właściciele 
prezentowali najpiękniejsze czwo-
ronogi ze swoich stad.

Wspaniałym uzupełnieniem 
„Wstępów” była wystawa malarstwa 
Stanisława Chomiczewskiego „Koń 
w plenerze”, prezentowana w galerii 
„Podwórko sztuki” profesora Romu-
alda Kołodzieja w Skaryszewie. 

Organizatorami „Wstępów” są 
Burmistrz Miasta i Gminy Skary-
szew, Rada Miejska w Skaryszewie 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w  Skaryszewie. Impreza 
otrzymała również dofi nansowanie 
z Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego.

 Jacek Lombarski

Burmistrz Dariusz Piątek powitał uczestników „Wstępów”

Przy estradzie trudno było znaleźć wolne miejsce Konie i brązowe, i łaciate

Dostojni goście, parlamentarzyści i samorządowcy

Orkiestra Dęta OSP Skaryszew

Wszystko co potrzebne dla konia
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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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Z X Gali Mistrzów Sportu...
Dzień Kobiet przysporzył uroku i wzniosłego nastroju 
zorganizowanemu 8 marca fi nałowi jubileuszowego konkursu 
starosty radomskiego na najlepszych w 2018 roku sportowców, 
wychowawców, trenerów i placówek oświatowych w tym 
największym na Mazowszu powiecie. 
Starosta Radomski zorganizował go wraz z Powiatową Radą Sportu.

Zwieńczenie konkursu rozpo-
częło się o  zmierzchu na X Gali 
Mistrzów Sportu Powiatu Radom-
skiego, w Sali Koncertowej Zespo-
łu Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga.

W preludium imprezy zaprezen-
towali się tradycyjnie uzdolnieni 
amatorzy, wspomagani artystycznie 
przez sławne „Mazowsze” i Roberta 
Grudnia. Chodzi o Dziecięcy Ze-
spól Śpiewu i Tańca ZAKRZEWIA-
CY z PSP im. J. Kochanowskiego 
w  Zakrzewie. Został nagrodzony 
rzęsistymi brawami przez spor-
towców, ich rodziny, przyjaciół, na-
uczycieli, samorządowców, a także 
zaproszonych gości, w tym parla-
mentarzystów i członków rządu.

Po ich występie widownia zapa-
trzona w pokaz świateł, wysłuchała 
też melodii „Za zdrowie Pań”, po 
której prowadzący Galę red. Ma-
rek Oleszczuk zwierzył się, że nie 
jest w stanie obdarować kwiatami 
wszystkich Pań. Dysponuje jednym 
bukietem i chce go, z życzeniami 
dla Pań, wręczyć posłance Annie 
Kwiecień. Widzowie zaaprobowali 
pomysł brawami. Przy okazji do-
wiedzieli się, że gratulacje i życze-
nia nadesłał europoseł Zbigniew 
Kuźmiuk.

 Uczestników i gości powitał go-
spodarz X Gali, Starosta Radomski 
Waldemar Trelka, doświadczony 
samorządowiec i  sportowiec. Od 
wielu kadencji jest wybierany rad-
nym powiatu radomskiego, był też 
wicestarostą. W młodości, w cza-
sie zasadniczej służby wojskowej 
w Chełmie Lubelskim, Waldemar 
Trelka wywalczył mistrzostwo Pol-
ski w zapasach, w stylu klasycznym. 
Uchylającemu rąbka tajemnicy red. 
Markowi Oleszczukowi nie wypa-
dało dodać, że z  kolei on zdobył 
onegdaj mistrzostwo okręgu chełm-
skiego w  gimnastyce sportowej. 
W przygotowaniu X Gali Mistrzów 
Sportu uczestniczyli więc doświad-
czeni samorządowcy, także sporto-
wo. Interesująco zaprogramowana 
X Gala przebiegała sprawnie, dzięki 
zaangażowaniu wszystkich organi-
zatorów i radośnie, czego dowodzi-
ły częste oklaski i kolejka chętnych 
do zrobienia sobie fotki z olimpij-
czykiem Arturem Partyką. Starosta 
Waldemar Trelka przypomniał, że 
w okresie 20-lecia powiatu radom-
skiego i 10-lecia organizacji kon-
kursu, współpraca samorządu po-
wiatu z gminami i szkół z klubami 
sportowymi przynosiła dobre re-
zultaty. Potwierdza to także X Gala 
Mistrzów Sportu Powiatu Radom-
skiego. W każdym podsumowaniu 
konkursu uczestniczyli członkowie 
rodzin mistrzów Gali, nauczyciele 
i  trenerzy oraz wybitni sportow-
cy. Gośćmi poprzednich Gal była 
nieżyjąca już zdobywczyni wielu 
złotych medali olimpijskich – Ire-
na Szewińska, kolarz Ryszard Szur-

kowski, nasz olimpijczyk zapaśnik 
Włodzimierz Zawadzki z  Wierz-
bicy, w ubiegłorocznej – pięściarz 
Grzegorz Skrzecz, a gościem obec-
nej – lekkoatleta Artur Partyka, 
zdobywca srebrnego i brązowego 
medalu olimpijskiego, 12-krotny 
mistrz Polski. W organizacji Gali 
czynnie pomagał zapaśnik olim-
pijczyk Włodzimierz Zawadzki, 
poprzez prezentację akrobatycz-
no-zapaśniczego występu swoich 
podopiecznych z  Radomskiego 
Centrum Szkolenia „Olimpijczyk”.

Starosta informował, że kon-
kurs, który fi rmuje, koncentruje 
się na nagradzaniu młodych spor-
towców, ich trenerów i nauczycieli 
oraz szkół uzyskujących najwięcej 
punktów w rozgrywkach fi rmowa-
nych przez Szkolny Związek Spor-
towy – Powiat Radomski.

Honorowanie rozpoczęło wrę-
czenie medalu i dyplomu „Zasłu-
żony dla Powiatu Radomskiego” 
Sławomirowi Słomce – absolwen-
towi AWF, nauczycielowi dyplomo-
wanemu, koordynatorowi z sukce-
sami sportu w gminie Jedlińsk, od 
2 lat prezesowi Szkolnego Związ-
ku Sportowego – Powiat Radom. 
Wręczali je Przewodniczący Kapi-
tuły Krzysztof Murawski i starosta 
Waldemar Trelka.

Po tym akcie na estradę wkro-
czyli konferansjerzy – Katarzy-
na Jakubiak i  Dominik Piekarski 
towarzysząc gromadce uczniów 
z  Zakrzewa, niosących tabliczki 

z  nazwami gmin. Prosili, by po-
seł Andrzej Kosztowniak i przew. 
Powiatowej Rady Sportu Ryszard 
Kosiec nagradzali na estradzie 
nominowanych, wyróżnianych 
i zwycięzców I kategorii wiekowej 
– rocznik 2003 i młodsi. Dołączyli 
do nich też Artur Partyka i starosta 
Waldemar Trelka, by czynić to tak-
że w następnej kategorii wiekowej. 
Zwycięzcą I Kategorii został Jakub 
Płachta z Gminy Pionki – złoty me-
dalista MŚ Taekwondo Internatio-
nal w Birmingham i mistrz Polski 
Tang Soo Do kadetów. II nagrodę 
wywalczyła Alicja Wiszniowska 
z  Miasta Pionki – brązowa me-
dalistka MŚ Kickboxingu WAKO 
w Jesolo (Włochy) oraz mistrzyni 
Polski kadetek w  tej dyscyplinie 
i  mistrzyni Polski Tang Soo Do 
młodziczek. III nagroda trafi ła do 
Piotra Draba (zapasy) z  MLUKS 
„Orlik” Wierzbica.

W  II kategorii – rocznik 2002 
i  starsi, kolejne miejsca zajęli: I  – 
Szymon Grabowski (sztuki walki) 
złoty medalista z tychże Mistrzostw 
Świata Taekwondo International 
w Birmingham, wicemistrz Polski 
Tang Soo Do w formule light con-
tact seniorów. II – Cezary Nowak 
(zapasy) 1. miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów, 3. miejsca w  za-
wodach międzynarodowych w Ba-
tumi Gruzja i Chomutow Czechy. 
III miejsce – Agata Ziółek z ULKS 
Jedlińsk (lekkoatletyka, biegi przeła-
jowe, zwyciężczyni biegu na 600 m 

na Międzynarodowych Zawodach 
Lekkoatletycznych o  Puchar H. 
Jakimiaka. Nagrody i wyróżnienia 
wręczali także wicestarosta Roman 
Frąk i przew. Powiatowej Rady Spor-
tu – Ryszard Kosiec. 

 Nagroda specjalna Sportow-

ca X-lecia Powiatu Radomskiego 
została przyznana Damianowi To-
karskiemu, zapaśnikowi MLUKS 
„Orlik” Wierzbica. W latach 2012 
i 2015 zwyciężał on w konkursach 
starosty radomskiego na najlep-
szego sportowca powiatu. Posiada 
tytuł mistrza Polski w  zapasach, 
jest zdobywcą Pucharu Polski oraz 
zwycięzcą krajowych i zagranicz-
nych turniejów zapaśniczych.

III Kategoria – wychowawca, 
trener roku 2019 – obszerniejsza 
informacja, ilustrowana zdjęciami 
oraz imiona i nazwiska wychowaw-
ców i trenerów na: facebook.com/
tygodnik radomski.

IV Kategoria – szkoła z najwięk-
szą liczbą punktów w rozgrywkach 
Szkolnego Związku Sportowe-
go – Powiat Radomski w sezonie 
2017/2018. Roczniki 2002–2004 
i 2005–2006:

I  miejsca: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w  Jedlińsku – 43 
pkt i 33 pkt. II miejsca: Publiczne 
Gimnazjum w  Przytyku im. Jana 
Kochanowskiego – 26 pkt i 26 pkt. 
III miejsca: Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. Witolda Gombrowicza 
we Wsoli – 17 pkt. i 21 pkt.

W „Kawiarence pod gwiazdami” 
interesujący wywiad z utytułowanym 
lekkoatletą Arturem Partyką prze-
prowadził red. Dominik Piekarski.

X Galę Mistrzów Sportu Powia-
tu Radomskiego 2018 zwieńczył 
występ Radomskiej Młodzieżowej 
Orkiestry GRANDIOSO oraz słod-
ki poczęstunek. Pyszny, okoliczno-
ściowy tort serwowali smakoszom 
Wicemarszałek Senatu RP Adam 
Bielan i posłanka Anna Kwiecień. 

 (M.K.)

Uhonorowani Mistrzowie Sportu Powiatu Radomskiego z uwidocznionymi na planszach kwotami nagród pieniężnych przyznanych im przez Starostę 
Radomskiego. Towarzyszą im organizatorzy i zacni goście

Wychowawcy i trenerzy z 13 gmin powiatu radomskiego, najlepsi w 2018, z otrzymanymi statuetkami

Sławomir Słomka prezentuje otrzymany medal i dyplom „Za Zasługi dla Powiatu Radomskiego” 
wręczone mu przez Krzysztofa Murawskiego Przewodniczącego Kapituły i starostę Waldemara Trelkę

Widownia X Gali



12 Nr 168

 Zaproszeni na X Galę Mistrzów Sportu zadowoleni goście zasiedli zwy-
czajowo w pierwszym rządzie. Posłanka Anna Kwiecień, której towarzyszył 
poseł Andrzej Kosztowniak, pewnie z przyjęcia w imieniu wszystkich 
uczestniczek, wręczonego jej bukietu kwiatów z okazji Dnia Kobiet. Szef 
gabinetu politycznego premiera Marek Suski śledził z ciekawością popisy 
zapaśników z radomskiego Centrum „Olimpijczyka”. Jedynie Wicemarsza-
łek Senatu RP Adam Bielan musiał się denerwować, zakleszczony w korku 
samochodowym niczym w stolicy, na ulicach Radomia.

 Tomasz Adamiec, wójt Gminy Policzna i Paweł Jędra, przewodniczący 
Rady Gminy, w dniu Święta Kobiet mieli pełne ręce roboty. Nasz reporter 
uchwycił ich w krótkiej chwili odpoczynku w towarzystwie pani skarbnik 
Teresy Makuch.

 Obaj pochodzą spod Radomia. Damian Tokarski z  Wierzbicy, a Wal-
demar Trelka z Trablic. Obaj są mistrzami Polski w zapasach. Damian – 
członkiem klubu sportowego „Orlik” a Waldemar – starostą radomskim 
wspierającym sport. Fotkę wykonaliśmy po uhonorowaniu Damiana 
Tokarskiego mianem Sportowca X-lecia Powiatu Radomskiego. Więcej 
o Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego – str.  11.

 Wójt gminy Jasie-
niec Marta Cytryń-
ska i  poseł na Sejm 
Mirosław Maliszew-
ski już u drzwi witali 
zaproszone na Święto 
Kobiet panie, przyby-
wające do Publicznej 
Szkoły Podstawowej 
im. Juliana Suskie-
go w  Jasieńcu. Każ-
da z  nich otrzymała 
kwiatek i  drobny 
upominek.

 Tak by się mogło pozornie wy-
dawać, ale nie jest. Teresa Frysz-
kiewicz, wójt Gminy Garbatka-
-Letnisko, w  czasie uroczystości 
Gminnego Dnia Kobiet zajęła je-
dynie honorowe miejsce między 
Włodzimierzem Mazurem, prze-
wodniczącym Rady Gminy, a rad-
nym Czesławem Pacułą. 

 Poseł na Sejm i  radny Sej-
miku, czyli Leszek Ruszczyk 
i  Leszek Przybytniak, spotkali 
się na tegorocznych „Wstępach” 
w  Skaryszewie. Czy poruszali 
ważkie tematy, godne tak do-
niosłej chwili? Nie wiemy. 

 Samorządowi gospodarze gmi-
ny Wierzbica – wójt Zdzisław Dulias 
(z prawej) i przewodniczący Rady Gmi-
ny Kazimierz Szczęsny (z  lewej) nie 
ograniczali się do kibicowania swoim 
zapaśnikom. Wielkie uznanie wyrazili 
dla gościa specjalnego X Gali Mistrzów 
Sportu Powiatu Radomskiego utytuło-
wanego lekkoatlety Artura Partyki. Pan 
Artur też spełniał życzenia fanów, po-
zując do dziesiątków zdjęć.

 W  tymże Dniu Kobiet Jurek 
Owsiak podał co do grosza rekor-
dowe wyniki zbiórki 27. Finału 
WOŚP. Do 8 marca na konto ban-
kowe wpłynęło 175 mln 938 tysięcy 
717 złotych i 56 gr. Ma w tym swój 
udział rekordowa zbiórka w  Ra-
domiu. Przedstawiciele jej głów-
nych organizatorów – komendant 
27. Finału hm Bartosz Bednarczyk 
i wiceprezydent Jerzy Zawodnik po-
informowali, że radomianie wpłacili 
prawie 410 tysięcy złotych, tj. 70 ty-
sięcy więcej niż przed rokiem. 

P O ( d ) G L Ą D Y

W pierwszym rzędzie…
Pani wójt 
z obstawą?

Spotkanie 
na szczycie?

Nie ma jak 
lekkoatlecie…

Chwila relaksu

Mistrzowie Polski

Rekordziści...

Miłe powitanie


