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NA SADKOWIE:

TERMINAL 
W ROZBIÓRCE...

PO PRZETARGU 
NA DROGĘ STARTOWĄ,

Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze”, po przejęciu 
upadłej miejskiej spółki lotni-
czej, w tym dzierżawionego od 
gminy Radom terenu na Sad-
kowie, po wcześniejszym upora-
niu się z niełatwymi sprawami 
formalno-prawnymi, przystę-
puje do realizacji zamierzonych 
inwestycji na dużą skalę.

Będą one wykonywane wraz 
z  najważniejszym zadaniem, aktu-
alnym po rozstrzygnięciu 20 maja 
br. drugiego przetargu na opraco-
wanie dokumentacji projektowej 
i przebudowę oraz wydłużenie o 500 
mb drogi startowej. Przypomnijmy, 
że na pierwszy przetarg w wersji „za-

projektuj i zbuduj zgłosił się tylko 
jeden oferent, proponujący wykona-
nia zadania objętego przetargiem za 
288 mln zł brutto, to jest o 200 mln zł 
więcej od kwoty zaplanowanej przez 
zarządzającego obecnie portem lot-
niczym w Radomiu. Przetarg został 
unieważniony. Drugi przetarg wpro-
wadził normalność fi nansową. Wy-
dłuży jednak termin uruchomienia 
lotniska pasażerskiego na Sadkowie 
z początku sezonu letniego 2020 na 
zimowy, zaczynający się w listopa-
dzie tegoż roku. Przetarg wygrała 
fi rma Max Bogi Polska Sp. z  o.o. 
z Wrocławia, przedkładając ofertę 
w kwocie 146,7 mln zł brutto. Inni 
kontrahenci też podeszli do sprawy 
realistycznie. Budimex SA zażyczył 
sobie 154,9 mln, Strabag Sp. z o.o. 
– 164,6 mln, a Konsorcjum Trakcja 
PRKII S.A., AB Kauno Tiltai i Pro-
jekt Plus Sp. z o.o. – 169,1 mln zł 
brutto.

Nawet z dużej odległości widać, 
że w głębi lotniska pasażerskiego 
już coś się dzieje. Prace rozbiór-
kowe dotychczasowego terminalu 
są już bardzo zaawansowane. Ter-
minal o nazwie Port Lotniczy Ra-
dom do niedawna był wizytówką 
niedoinwestowanego lotniska pa-
sażerskiego, umożliwiającego je-
dynie usługi lotnicze zachęconym 
niektórym tanim przewoźnikom. 
Rok bieżący jest jednak okresem 
budowy płyty postojowej, dróg do-
jazdowych i parkingów. Projekty są 
w opracowaniu. Jesień będzie jed-
nak czasem budowy nowego Por-
tu Lotniczego Radom, terminalu 
z prawdziwego zdarzenia.

 Przypomnijmy, że Prezes PPL 
Mariusz Szpikowski ,omawiając 
na jednej z konferencji prasowych 
przeznaczenie nowego terminalu 
Portu Lotniczego Radom objaśniał, 
że jeśli lotnisko w Radomiu ma ob-
sługiwać loty czarterowe, jego ter-
minal musi wyglądać jak galeria 
handlowa. Pasażerowie udający się 
na letni wypoczynek, rozpoczynają 
go już na lotnisku. Bryła budynku 
ma być jednak prosta w konstrukcji 
, budowie i utrzymaniu relatywnie 
tania. Na załączonym projekcie 
wizualnym jego wnętrze wygląda 
jednak okazale. Prezes Mariusz 
Szpikowski rozwiewał też obawy 
o  ryzyko fi nansowe portu lotni-
czego w Radomiu, które może ob-
ciążać miejscowy samorząd. Do-
wodził, że Port Lotniczy Radom 
będzie częścią PPL. Niezależnie 
od tego, czy port będzie przynosił 
straty, czy zyski , ryzykujemy my, 
a nie samorząd miasta czy miesz-
kańcy Radomia – argumentował. 

 (M.K)
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www.garbatkaletnisko.pl

„Polanka” 
pełna dzieci
Nie ostygła jeszcze „Polanka” w Garbatce-Letnisko po dorocznej 
młodzieżowej rockowej nocy, a znów zaroiła się kolejnymi atrakcjami. 
Tym razem skierowanymi do nieco młodszej publiczności. 

– Witam bardzo serdecznie 
wszystkich państwa – powiedziała 
Teresa Fryszkiewicz, wójt Gmi-
ny Garbatka-Letnisko – a przede 
wszystkim bohaterów dzisiejszego 
dnia, najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy z  okazji ich święta. 
I  z  tej okazji chcę im złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia. Żeby były 
zawsze uśmiechnięte, zdrowe, za-
dowolone na co dzień i  żeby im 
się spełniały najskrytsze życzenia. 
Chcę jeszcze podziękować wszyst-
kim, którzy włączyli się do organi-
zacji dzisiejszego dnia, bo oprócz 
Gminy Garbatka-Letnisko jest 
to Zakład Karny w  Żytkowicach 
oraz policjanci Komisariatu Policji 
w Gniewoszowie i druhowie OSP 
w Garbatce-Letnisko. Bardzo ser-
decznie im dziękuję!

Festyn z okazji Gminnego Dnia 
Dziecka rozpoczął się wręczeniem 
nagród w  dziecięcych zawodach 
wędkarskich. Prezes Koła Garbat-
ka Związku Wędkarskiego Nor-
bert Piechurski odczytał protokół 
i zaprosił zwycięzców na estradę, 
po czym wójt Teresa Fryszkiewicz 
i sekretarz Urzędu Gminy Marze-
na Pomarańska wręczyły atrakcyjne 
nagrody młodym wędkarzom. 

Konkurs odbył się w dwóch kate-
goriach wiekowych: do 10 i do 14 lat.

W pierwszej kategorii zwycięzca-
mi zostali: Małgorzata Błazik, Ame-
lia Banaś i Ewa Błazik. W drugiej 
kategorii zwyciężyli: Maja Solecka, 
Kacper Ziemka i Oliwia Gołda. 

Na wszystkie dzieci czekały licz-
ne atrakcje w postaci dmuchanych 
zjeżdżalni, słodkich poczęstun-
ków roznoszonych przez myszki 

Miki i Mini, przejażdżek konnymi 
powozami 22. Pułku Ułanów Pod-
karpackich, zabaw z animatorami 
i występów na estradzie zespołów 
dziecięcych z  Gminnej Świetlicy, 
pod kierownictwem Lidii Żuchow-
skiej, śpiewających i  tańczących 
z werwą. Pogoda, mimo obaw do-
pisywała, a humorów nie zabrakło.

 JaL 

Wójt Teresa Fryszkiewicz i sekretarz UG Marzena Pomarańska złożyły 
najmłodszym mieszkańcom gminy serdeczne życzenia

Publiczność nigdy nie zawodzi podczas występów małych artystów

„Polanka” pełna atrakcji i gościMałe cheerleaderki

Zwycięzcy konkursu wędkarskiego

Małe artystki

Nieco większe artystki w tańcu nowoczesnym

Przejażdżka konna cieszyła się jak zwykle powodzeniem
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Gwarnie i wesoło 
w Ogródku 
Jordanowskim

Nie udało się aurze. Nie popsuła zabawy uczestnikom festynu z okazji Dnia Dziecka w Ogródku 
Jordanowskim w Pionkach. Nie trzeba było rodziców zachęcać do odwiedzania tego miejsca. Na co 
dzień rozbrzmiewają tam dziecięce głosy. Tym razem jednak Ogródek przy ulicy Leśnej w Pionkach 
odwiedziły prawdziwe tłumy. Międzynarodowy Dzień Dziecka świętowano gwarnie i hucznie.

Uczestników festynu powitali dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Ryszard Dybiński oraz burmistrz 
Miasta Pionki Robert Kowalczyk, 
który powiedział między innymi: 

– Witam wszystkich serdecznie, 
a żegnam te chmurki. Niech sobie 
idą gdzieś indziej, żebyśmy my i na-
sze dzieci mogli bawić się spokojnie. 
Najserdeczniej witam najmłodszą 
część mieszkańców Pionek. Nasze 
dzieci i młodzież. Mam nadzieję, 
że dzisiaj będą się wspaniale bawi-
li, radowali i korzystali ze wszyst-
kiego co dla nich przygotowaliśmy. 
Bawcie się! Wszystkiego dobrego!

Życzeniom burmistrza Kowal-
czyka stało się zadość. Wszyscy 
doskonale się bawili i kropiący od 
czasu do czasu deszcz nikomu nie 
przeszkadzał. Wprost przeciwnie. 
Orzeźwiał atmosferę.

Występy na estradzie, prowa-
dzone przez Wilmę i  Freda Flin-
stonów, czyli Annę Molendę i  Ja-
nusza Głowackiego, pracowników 
MOK Pionki, rozpoczął duet Ola 
Kowalczyk i Mateusz Sąpór. Po nich 
kolejno na estradzie dawały popis 
śpiewu i  tańca zespoły dziecięce 
i  młodzieżowe z  pionkowskich 
szkół i przeszkoli.

Organizatorzy przygotowali 
szereg atrakcji. Były dmuchane 
zamki i  zjeżdżalnie, konkurujące 
z  tymi wybudowanymi na stałe 
w  Ogródku Jordanowskim. Były 
liczne konkursy, przejażdżki konne 
i motocyklowe, malowanie twarzy, 
fotobudka. Ale było również zna-
kowanie rowerów i najnowszy wóz 
strażacki. 

Organizatorami tych wszystkich 
atrakcji był Wydział Edukacji UM 
i  Rady Rodziców pionkowskich 
szkół podstawowych i przedszkoli 
oraz Miejska Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 

Motocyklowe atrakcje Jak zwykle niezawodni harcerze

Burmistrz Pionek Robert Kowalczyk złożył najmłodszym mieszkańcom 
najserdeczniejsze życzenia

Ogródek Jordanowski odwiedziły tłumy dzieci i rodziców

Występy na estradzie rozpoczęli Ola Kowalczyk i Mateusz Sąpór

Dmuchane zamki to wielka frajda dla dzieciaków

Codzienne atrakcje, drewniane zamki, również cieszyły się powodzeniem wśród dzieci

Na licznych stoiskach zabawki do wyboru do koloru
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Targi Pracy i Edukacji 
w Białobrzegach

22 maja odbyła się kolejna edycja Targów Pracy i Edukacji, które zostały zorganizowane przez Mło-
dzieżowe Centrum Kariery w Białobrzegach we współpracy z Punktem Pośrednictwa Pracy w Grójcu. 

Dzięki wieloletniej współpracy 
ze Starostwem Powiatowym w Bia-
łobrzegach oraz uprzejmości władz 
samorządu Targi mogły odbyć się 
na Sali Konferencyjnej przy ulicy 
Żeromskiego 84 w budynku Sta-
rostwa Powiatowego w Białobrze-
gach. Uroczystego otwarcia targów 
i powitania przybyłych gości do-
konał Dyrektor Centrum Eduka-
cji i Pracy Młodzieży w Radomiu 
Henryk Słomka. W  uroczystości 
wzięła udział m.in. Dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w  Bia-
łobrzegach Anna Wieczorek. Na 
targi bardzo licznie przybyli wy-
chowawcy i  uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Bia-
łobrzegach. Podczas targów swo-
je oferty pracy zaprezentowało 9 
wystawców. Wśród nich instytucje 
rynku pracy: Centrum Edukacji 
i  Pracy Młodzieży OHP, Powia-
towy Urząd Pracy w  Białobrze-
gach, Wojewódzki Urząd Pracy 
Filia w Radomiu z doradcą Eures, 
Młodzieżowe Centrum Kariery 
w  Białobrzegach, Punkt Pośred-
nictwa Pracy w Grójcu oraz pra-
codawcy fi rma Faberlic, Agencja 
Pracy Randstad, Agencja Pracy 

Tymczasowej Adecco, Promedi-
ca24. Przedsięwzięcie adresowane 
było do osób bezrobotnych, pracu-
jących ale poszukujących zatrud-
nienia, a także młodzieży szkolnej, 
która w niedalekim czasie będzie 
stała przed wyborem dalszej ścież-
ki edukacyjnej i  zawodowej. Za 
każdym razem impreza przyciąga 
wielu wystawców – przedstawicieli 

instytucji szkoleniowych, a  także 
przedsiębiorców z terenu powiatu 
białobrzeskiego prezentujących 
swoje wolne miejsca pracy.

Targi Pracy i Edukacji to świetna 
okazja do zapoznania mieszkańców 
z aktualnymi ofertami zatrudnienia 
przygotowanymi przez wystawców. 
Bezrobotni oraz uczący się mogli 
nawiązać bezpośredni kontakt 

z  potencjalnym pracodawcą oraz 
poznać szczegóły pracy na danych 
stanowiskach. Pracownicy MCK 
zachęcali młodzież do skorzysta-
nia z  bezpłatnych szkoleń zawo-
dowych, indywidualnych i grupo-
wych porad doradcy zawodowego, 
informowali o aktualnych ofertach 
pracy. Targi są świetnym przykła-
dem na budowanie trwałych relacji 
z lokalną społecznością i współpra-
cy dla poprawy sytuacji na lokal-
nym rynku pracy. 

Uroczyste otwarcie Tragów Pracy i Edukacji przez dyrektora CEiPM w Radomiu 
Henryka Słomkę w asyście kadry i gości

Pracownicy MCK Białobrzegi oraz PPP w Grójcu przy stoisku promującym OHP

Na Targi licznie przybyła młodzież

Znamy 
nominowanych 
do Nagrody 
Gombrowicza
Nominacje otrzymali za swoje pierwsze książki, wydane w ma-
łych ofi cynach od lat stawiających na debiutantów: Olga Hund, 
Katarzyna Pochmara-Balcer, Jakub Tabaczek, Anna Wiśniew-
ska-Grabarczyk, Łukasz Zawada. O tym, kto z nich otrzyma 
Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza, dowiemy się we 
wrześniu.

To czwarta edycja nagrody, przy-
znawanej przez Prezydenta Rado-
mia i Muzeum Witolda Gombrowi-
cza. Nominowanych i zwycięzców 
wybiera kapituła w składzie: Ewa 
Graczyk, Jerzy Jarzębski (prze-
wodniczący), Anna Kałuża, Zofi a 
Król, Zbigniew Kruszyński, Józef 
Olejniczak i  Justyna Sobolewska. 
Sekretarzem kapituły jest kurator 
Muzeum Witolda Gombrowicza 
Tomasz Tyczyński.

W  tym roku do przeczytania 
mieli 70 książek. Nominować po-
stanowili Olgę Hund za „Psy ras 
drobnych” (wyd. Ha!art), Katarzynę 
Pochmarę-Balcer za „Lekcje kwit-
nienia” (Nisza), Jakuba Tabaczka 
za „Czytajcie, co jest Wam pisane” 
(Mamiko), Annę Wiśniewską-Gra-

barczyk za „Porzeczkowego Josefa” 
(Anagram) oraz Łukasza Zawadę za 
wydane również przez Niszę „Frag-
menty dziennika SI”.

Kapituła podkreślała wyrów-
nany poziom dużej części książek 
zgłoszonych do konkursu, wybór 
nominowanych nie był więc ani 
łatwy, ani oczywisty. W tym roku 
wśród wyróżnionych książek nie 
ma reportażu ani eseju, jurorzy do-
cenili cztery powieści i zbiór opo-
wiadań. Co warto pokreślić, w tej 
edycji werdykt promuje wyłącznie 
autorów pierwszych książek, choć 
zgodnie z  regulaminem Nagrodę 
Gombrowicza można otrzymać 
również za drugą prozę.

Taki pomysł twórców nagrody 
to nie tylko nawiązanie do dwóch 

książek wydanych przez Witolda 
Gombrowicza przed jego emigracją, 
ale także szansa dla tych autorów, 
których debiut przeszedł niezauwa-
żony albo był przedwczesny.

Laureat nagrody otrzymuje 
40  tysięcy złotych. Od tego roku 
organizatorzy postanowili nagra-
dzać też wszystkich nominowa-
nych, oczywiście skromniej – kwotą 
dwóch tysięcy złotych. Zwycięzcę 

poznamy 15 września, podczas fe-
stiwalu „Opętani Literaturą”.

Współorganizatorami nagrody 
i  festiwalu są Prezydent Radomia 
oraz Muzeum Witolda Gombro-
wicza we Wsoli (oddział war-
szawskiego Muzeum Literatury). 
Wydarzeniom patronuje (i uczest-
niczy w nich) Rita Gombrowicz. Od 
trzech edycji Mecenasem nagrody 
jest Jarosław Krzyżanowski, zaś 

Partnerem Głównym festiwalu po 
raz drugi Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Partnerem nagro-
dy jest Miejska Biblioteka Publicz-
na w Radomiu.

Dotychczasowi laureaci to: We-
ronika Murek i Maciej Hen (2016), 
Anna Cieplak (2017) oraz Marcin 
Wicha (2018). Do wszystkich edycji 
konkursu zgłoszono łącznie ponad 
300 książek.
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www.kozienice.pl

Dzień 
w Puszczy 
Kozienickiej

Połączone obchody Dnia Dziecka i Puszczy Kozienickiej to już wieloletnia tradycja. Nie obcho-
dzone są jednak w samej Puszczy, ale w Ośrodku Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem Kozienic-
kim. Od wielu też lat towarzyszy im i relacjonuje na żywo Radio Dla Ciebie.

Tegoroczny festyn zgroma-
dził nieprzebrane rzesze widzów 
i dzieci. Na placu zabaw, w „strefi e 
dla dzieci”, ustawione zostały licz-
ne dmuchane zjeżdżalnie, baseny 
i tory przeszkód. Nie zabrakło ta-
kich atrakcji jak malowanie twarzy, 
loterie i gry z animatorami. Na es-
tradzie występowali mali i więksi 
artyści, a  teatr baśni o królewnie 
i  smoku zgromadził pod estradą 
tłum dzieci. 

O  godzinie 18 nastąpił „wielki 
start” imprezy w amfi teatrze.

– Obchodzimy dziś święto Pusz-
czy Kozienickiej, jednego z  naj-
piękniejszych i  najcenniejszych 
przyrodniczo obszarów leśnych 
w  Polsce. Służy nam ona na co 
dzień na różne sposoby, ale dzisiaj 
chcemy pokazać, że to doskonałe 
miejsce zabawy, rekreacji, relaksu 
i aktywnego spędzania czasu z gro-
nie znajomych i rodziny – powie-
dział Piotr Kozłowski, burmistrz 
Gminy Kozienice otwierając uro-
czyście Dzień Puszczy Kozienic-
kiej.

Jako pierwsi na scenie pojawili 
się uczniowie Szkoły Muzycznej 
I  stopnia w  Kozienicach, zespół 
Chajale Chavo, a  po nim woka-
listki przygotowane przez Patrycję 
Kawęcką-Czerską.

Zielonogórski kabaret „Jurki” 
zapewnił widzom solidną dawkę 
wspaniałego humoru, a zespół roc-
kowo-folkowy „Enej” i „Afromen-
tal” o nieco mocniejszym brzmie-
niu, równie solidną, dawkę muzyki. 

Zabawa trwała do późnych go-
dzin i na długo zapadnie w pamięci. 
Przynajmniej na rok, do następne-
go Święta Puszczy Kozienickiej.

Burmistrz Piotr Kozłowski powitał gości festynu i zaprosił do zabawy

„Strefa dla dzieci” cieszyła się największym zainteresowaniem 
najmłodszych uczestników festynu

Tzw. suchy basen, ale powodzenie jak widać ma

Młodzi ratownicy wodni na startCygańskie brzmienie w wykonaniu kozienickich artystów z zespołu Chajale Chavo

Jak za czasów pradziadków. Powozi Paweł Kibil – pierwszy ułan Ziemi Kozienickiej ...i wielka widownia w strefi e dla dorosłych

Mała widownia pod sceną w strefi e dla dzieci

Organizatorami Dnia Puszczy 
Kozienickiej jest Gmina Kozieni-
ce razem z Polskim Radiem RDC, 
a  partnerami Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczuka 

i  Kozienickie Centrum Rekreacji 
i Sportu.

 Jacek Lombarski
foto: Edyta Posłuszna-Seremak 

UM Kozienice i autor
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Dziesięć lat na 
„Wspólnym Trakcie”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” rozpoczęło swoją działalność w 2009 
roku. Godny jubileusz 10-lecia, poprzedzony Walnym Zebraniem Członków, świętowano w ubiegły 
piątek w Folwarku Bancer w Modrzejowicach.

Uroczystą sesję Stowarzyszenia 
podzielono na dwa segmenty: ofi -
cjalną – Walne Zebranie i jubileusz 
10-lecia. W trakcie pierwszej części 
spotkania Zarząd Stowarzyszenia 
w osobach: Paweł Piasek – Prezes 
Zarządu, Dariusz Bulski – Wicepre-
zes, Marek Łuszczek – Wiceprezes, 
Renata Leśniewska – Wicepre-
zes oraz Wojciech Kolasa, Teresa 
Majkusiak, Mieczysław Gębski 
i Krzysztof Kozera – Członkowie 
Zarządu, otrzymała absolutorium 
z wykonywania obowiązków za rok 
2018.

Uroczystą część spotkania po-
prowadzili Prezes Paweł Piasek 
i  Ireneusz Kumięga Przewodni-

czący Rady LGD „Wspólny Trakt”. 
Teresa Majkusiak, pierwszy pre-

zes Stowarzyszenia, zapoznała po-
krótce wszystkich z jego historią, 
a Paweł Piasek, obecny prezes Sto-
warzyszenia, w prezentacji multi-
medialnej omówił liczne przykłady 
działalności „Wspólnego Traktu” 
w poszczególnych gminach wcho-
dzących w skład Stowarzyszenia. 
Na zdjęciach uczestnicy spotkania 
zobaczyli wyremontowane lub 
zmodernizowane siedziby świetlic 
gminnych i place zabaw.

– Podsumowując – powiedział 
Paweł Piasek – dzięki działalno-
ści LGD „Wspólny Trakt” na tere-
nie gmin Iłża, Kowala, Skaryszew 

Informacja z Walnego 
Zebrania Zarządu 
LGD „Wspólny Trakt”

Jeszcze w  czerwcu br. Stowarzy-
szenie planuje przeprowadzić kolejne 
nabory wniosków dotyczących:

 podejmowania działalności go-
spodarczej, w tym podnoszenie kom-
petencji osób realizujących operacje 
w tym zakresie;

 rozwoju działalności gospodarczej, 
w tym podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje w tym zakresie;

 budowy lub przebudowy ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infrastruk-
tury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej.

W 2019 roku LGD „Wspólny Trakt” 
będzie realizować międzynarodowy 
i krajowy projekt współpracy. Krajowy 
projekt jest kontynuacją poprzedniego 
współdziałania z LGD „Razem na Pia-
skowcu”, polega na oznakowaniu tras 
szlaków rowerowych, na terenie gmin, 
które dołączyły do obu LGD w nowym 
okresie programowania. W  ramach 
projektu zamontowano już tablice 
z mapami tras rowerowych, a nieba-
wem odbędą się rajdy rowerowe.

i Wierzbica w ostatnich 10 latach 
wykorzystano blisko 13 mln złotych.

Do prezentacji ustosunkował się 
również Ireneusz Kumięga: – Nie 
wiem, czy państwo zwróciliście 
uwagę. Na tych placach zabaw 
rośnie trawa, ale w furtkach i wo-
kół sprzętów jest ona wydeptana. 
To świadczy najlepiej o tym, że te 
inwestycje są trafi one, że były po-
trzebne. Że pieniądze nie zostały 
zmarnowane. 

Jubileusz jest okazją do wy-
rażenia podziękowań za pomoc 
i współpracę. Przewodniczący Ire-
neusz Kumięga oraz prezesi Teresa 
Majkusiak i Paweł Piasek wręczyli 
uroczyste dyplomy obecnym i by-
łym burmistrzom i wójtom gmin 
wchodzącym w  skład „Wspólne-
go Traktu”, członkom Rady LGD, 
członkom Zarządu i członkom Ko-
misji Rewizyjnej i pracownikom.

Teresa Majkusiak odczytała rów-
nież list gratulacyjny nadesłany od 
Marszałka Sejmiku Mazowieckiego 
Adama Struzika.

Spośród zaproszonych gości 
głos zabrali: Cezary Nowek – pre-
zes LGD „Razem dla Radomki”, 
Irena Bielawska – prezes LGD 
„Puszcza Kozienicka”, Iwona Sa-
łek – prezes LGD „Dziedzictwo 
i  Rozwój”, Agnieszka Idziak-Na-
piórkowska – dyrektor LGD „Na 
Piaskowcu” oraz Agnieszka Połeć-
-Bulska z Mazowieckiego Ośrodka 
Wspierania Ekonomii Społecznej 
i Monika Makowiecka – członek 
Zarządu Stowarzyszenia Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL. Wśród licznie zaproszonych 
gości byli również Krzysztof Ko-
zera – członek Zarządu Powiatu 
Radomskiego, Bożenna Pachol-
czak – była wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego oraz Andrzej Moskwa – były 
burmistrz Miasta i Gminy Iłża. 

Spotkanie urozmaiciły i uatrak-
cyjniły występy zespołów tanecz-
nych z Kowali i solistów z Wierzbi-
cy (Karolina Zawisza i Aleksandra 
Kucińska) oraz zespołów ludo-
wych z Jasieńca Iłżeckiego i Ska-
ryszewa.

Prezes LGD „Wspólny Trakt” Paweł Piasek i Ireneusz Kumięga przewodniczący 
Rady LGD „WT” powitali uczestników jubileuszowej uroczystości

Wyrazy podziękowania za współpracę dla byłych i obecnych burmistrzów i wójtów 
współpracujących z LGD gmin

Uhonorowany Zarząd Rady 

Dyplomy otrzymali członkowie Komisji Rewizyjnej Szczególnie zasłużeni

Uroczystość ubarwił występ zespołu dziecięcego z KowaliNie zabrakło ludowych przyśpiewek, które wykonał zespół z Jasieńca Iłżeckiego
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Zarys historii
Historia powstania LGD zaczęła się 

na początku 2008 roku. Zawiązała się 
wówczas grupa inicjatywna, w skład 
której weszli: Ireneusz Kumięga, Da-
riusz Myśliwiec, Sławomir Stanik, 
Mieczysław Gębski, Nina Mąkosa, 
Wojciech Kolasa, Marian Kruszew-
ski, Teresa Majkusiak i Paweł Piasek. 
Zadaniem grupy inicjatywnej było 
propagowanie idei podejścia Leader 
oraz zachęcenie społeczności lokalnej 
do włączenia się w prace przygoto-
wawcze związane z założeniem Sto-
warzyszenia. Inicjatywę budowania 
partnerstwa trzech sektorów podjęły 
samorządy gmin Kowala, Skaryszew 
i Wierzbica. 

27 maja 2008 r. w Skaryszewie przy 
obecności 71 mieszkańców i osób za-
interesowanych działalnością – póź-
niejszych członków, założono Stowa-
rzyszenie pod nazwą LGD „Wspólny 
Trakt". Na zebraniu tym wybrano 
pierwszy Zarząd w osobach: Mieczy-
sław Gębski i Nina Mąkosa – gmina 
Kowala; Teresa Majkusiak i  Paweł 
Piasek – gmina Skaryszew; Sławomir 
Kucharczyk i Wojciech Kolasa – gmi-
na Wierzbica. Wybrano również Radę 
LGD w  składzie: Sławomir Stanik, 
Wojciech Ćwierz, Arkadiusz Pięta, 
Tomasz Kruk – gmina Kowala; Ire-
neusz Kumięga, Danuta Wilanowicz, 
Zbigniew Banaszkiewicz, Adam Sta-
churski – gmina Skaryszew; Dariusz 
Myśliwiec, Dariusz Ziętek, Marek Ma-
tejski. Piotr Skorek – gmina Wierzbi-
ca oraz wybrano Komisję Rewizyjną: 
Marian Górecki – gmina Kowala, 
Urszula Gowin – gmina Skaryszew, 
Zdzisław Dulias – gmina Wierzbica.

W międzyczasie w Zarządzie pra-
cowały również Aneta Farbiś z gmi-
ny Kowala i Bożena Grzyb z gminy 
Wierzbica, natomiast w Radzie An-
drzej Smorągiewicz i Halina Kozyra.

Kolejnym etapem było opracowanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju. Władze 
stowarzyszenia i  członkowie założy-
ciele oraz mieszkańcy aktywnie uczest-
niczyli w konsultacjach i opracowaniu 
projektu Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Projekt ten został zatwierdzony przez 
Walne Zebranie Członków. 

2 czerwca 2009 r. Lokalna Grupa 
Działania w  konkursie została wy-
brana przez Urząd Marszałkowski 
w Warszawie do realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju.

Zasadnicza działalność Stowa-
rzyszenia rozpoczęła się w  dniu 
22 czerwca 2009 roku, kiedy to pod-
pisana została z  Samorządem Wo-
jewództwa Mazowieckiego umowa 
ramowa o  warunkach i  sposobie 
realizacji LSR. 

W ciągu tych 10 lat, dzięki dobrej 
współpracy z samorządami, członka-
mi Stowarzyszenia, innymi organi-
zacjami, a także ze społeczeństwem, 
udało się zrealizować wiele dobrych 
i  ciekawych projektów – wybudo-
wane lub wyremontowane świetlice 
wiejskie, place zabaw, znaki szlaków 
rowerowych, boiska, podjazdy, odno-
wione fi gurki i wiele innych. Ponadto 
przez ten okres w ramach tzw. „Ma-
łych Projektów”, dofi nansowanych 
zostało wiele festynów rodzinnych, 
okolicznościowych, Wstępów, doży-
nek, zawodów sportowych i innych. 

W  dniu 30 czerwca 2015 roku 
zakończony został 7-letni projekt 
PROW.

Przygotowując się do realizacji 
PROW na lata 2014–2020 Stowarzy-
szenie LGD „Wspólny Trakt” rozsze-
rzyło swój zasięg o gminę Iłża. 

W  maju 2016 r. została podpisa-
na umowa o warunkach i sposobie 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwo-
ju kierowanego przez społeczność na 
lata 2016–2022. 

„Zebranie się razem to począ-
tek, pozostanie razem to postęp, 
wspólna praca to sukces” i niech 
to powiedzenie Henry Forda będzie 
naszym mottem na dalszą wspólną 
pracę.

Teresa Majkusiak – pierwsza prezes LGD 
„WT” przedstawiła historię Stowarzyszenia

Podziękowanie dla członków Rady LGD „WT” Rodzimy Zespół „Skaryszewiacy”

Gratulacje od przedstawicieli pokrewnych LGD

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście
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To będzie impreza 
na wysokich obrotach

KOZIENICE

Przed nami VI Ogólnopolski Turniej Tańca Break Dance „Kozienice City Breakers”. Już 8 czerw-
ca, do Amfi teatru nad Jeziorem Kozienickim zawitają najlepsi tancerze z całego kraju. To będzie 
świetne widowisko dla wszystkich miłośników kultury hip-hopowej i kolejna okazja do tego, żeby 
zobaczyć w akcji znanych zawodników. 

„Kozienice City Breakers” to tur-
niej, który na dobre wpisał się w 
kalendarz wydarzeń kulturalnych 
Gminy Kozienice. Każdego roku, 
na scenie tutejszego amfiteatru 
rozgrywane są emocjonujące bitwy 
taneczne w wykonaniu utalentowa-
nych b-boys i b-girls.

– Turniej przyciąga do Kozienic 
świetnych zawodników z całego kra-
ju. Rokrocznie odwiedzają nas tan-
cerze m.in. ze Śląska, Podlasia, Kra-
kowa czy Łodzi. Za każdym razem 
gwarantują oni ogromne emocje do 

samego końca zawodów – mówi dy-
rektor Kozienickiego Domu Kultury 
Elwira Kozłowska. 

Walczą na scenie
Tegoroczna edycja turnieju roz-

pocznie się o godz. 15.00. Rywaliza-
cja będzie prowadzona w kilku ka-
tegoriach konkursowych. Najmłodsi 
uczestnicy zmierzą się w pojedyn-
kach 2 vs 2, a profesjonaliści po-
walczą 3 vs 3. Tradycyjnie rozegra-
ny zostanie również Power Moves 
Contest, czyli konkurs na najlepsze 
ruchy w wykonaniu solistów. Warto 

podkreślić, że jest o co powalczyć, 
bo pula nagród fi nansowych wynosi 
ponad 5 tys. zł, z czego 2 tys. zł czeka 
na zwycięzców walk 3 vs 3.

Na VI Ogólnopolski Turniej Tań-
ca Break Dance „Kozienice City 
Breakers” zaprasza Kozienicki Dom 
Kultury im. Bogusława Klimczuka 
przy współpracy z Kozienickim 
Centrum Rekreacji i Sportu. Part-
nerem głównym imprezy jest Enea 
Wytwarzanie. Patronat Honorowy 
nad wydarzeniem sprawuje Bur-
mistrz Gminy Kozienice.

Z sesji 
Rady Powiatu

Nowy plac zabaw 
i siłownia

Za nami VIII Sesja Rady Powiatu, podczas której starosta 
przekazał radnym informację o pracy zarządu pomiędzy 
sesjami oraz o wykorzystaniu środków unijnych i własnych 
na zadania inwestycyjne.

Zakończyła się budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką 
na osiedlu XV-lecia, pomiędzy blokami Chrobrego 28, Miła 
27 i Miła 25. To jedna z kilku tego typu inwestycji, jakie 
znalazły się w tegorocznym Budżecie Obywatelskim.

Jednym z ważniejszych punktów 
było udzielenie szpitalowi w Iłży nie-
oprocentowanej pożyczki w wysoko-
ści 1 miliona złotych. Zobowiązanie 
zostało zaciągnięte na okres pięciu 
lat, a zostanie przeznaczone na za-
płatę niezbędnych dostaw towarów 
i usług.

Pożyczka na spłatę 
zobowiązań

– Pełniąca obowiązki dyrektora 
SP ZOZ w Iłży pani Marzena Bar-
wicka przestawiła sytuację fi nansową 
i organizacyjną szpitala. Jak powie-
działa, od lipca 2018 roku szpital nie 
regulował zobowiązań fi nansowych, 
co spowodowało wzrost zobowiązań 
wymagalnych przeterminowanych 
do poziomu ponad 1,5 miliona zło-
tych – mówi Roman Frąk, wicesta-
rosta radomski.

Jak przypomina wicestarosta, po 
sprawdzeniu tej informacji przez 
Wydział Zdrowia Starostwa Powiato-
wego w Radomiu, jeszcze przed sesją 
został złożony wniosek do Zarządu 
Powiatu o udzielenie szpitalowi po-
życzki w kwocie 1 miliona złotych.

– Rada Powiatu zaakceptowała 
decyzję Zarządu o  udzieleniu po-
życzki, a Radni jednogłośnie poparli 
ten wniosek – dodaje wicestarosta 
Roman Frąk.

Radni podjęli także uchwałę 
o zmianach statutu Samodzielnego 

Prace kosztowały 220 tysięcy zło-
tych. Na placu zabaw został zamon-
towany m.in. wielofunkcyjny zestaw 
zabawowy, linowa piramida oraz 
kilka huśtawek i karuzela. Z kolei si-
łownia jest wyposażona w takie urzą-
dzenia jak: twister, wahadło, stepper, 
orbitrek, biegacz, wioślarz, wyciąg 
górny, prasa nożna oraz koła Tai Chi. 
Całość jest oświetlona, co umożliwia 
korzystanie z urządzeń również po 
zmroku. Są też nowe ławki, stojaki na 
rowery i kosze na śmieci.

Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej – Szpital 
w Iłży oraz ustalili skład osobowy 
komisji do przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora tej 
placówki.

Realizacja projektu 
multimodalnego

Innym istotnym wątkiem była 
informacja o  realizacji projektu 
multimodalnego, który Powiat 
Radomski prowadzi wraz z Gmi-
ną Miasta Radomia. Wydatki re-
funduje Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych.

– W dalszym ciągu jest tam we-
ryfi kowany nasz wniosek z grud-
nia, wobec czego nie mogliśmy 
złożyć kolejnego wniosku o płat-
ność w lutym i kwietniu, a mie-
liśmy to robić co dwa miesiące. 
Nasze dotychczasowe wydatki 
nie mogą zostać zrefundowane. 
Poprosiliśmy lidera projektu, 
a więc miasto Radom, by inter-
weniowało w tej sprawie. Odby-
łam również spotkanie w MJW-
PU, podczas którego zapewniano 
mnie, że nasze wnioski zostaną 
bardzo szybko zweryfi kowane 
– mówiła Joanna Chojnacka, 
dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Publicznych w Radomiu.

 Starostwo Powiatowe 
w Radomiu

W ramach tegorocznego Budże-
tu Obywatelskiego powstaje także 
zewnętrzna siłownia i urządzenia 
do ćwiczeń street workout przy 
ulicy Odlewniczej na Potkanowie. 
Z podobnych urządzeń będzie też 
można korzystać przy PSP 9, przy 
ul. Sandomierskiej. Siłownia pod 
chmurką wkrótce zostanie też 
oddana do użytku na Plantach, 
między blokami Planty 5, Broni 2 
i 4, Poniatowskiego 6 i Traugutta 1.

 UM Radom
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Uroczy 
Dzień Dziecka
1 czerwca to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. 
Kowala również pamiętała o swoich dzieciach. Gminny Dzień Dziecka 
pod patronatem Wójta Gminy Kowala rozpoczął się o godz. 13.00 
na scenie Muszla. Całość spotkania prowadził Artur Kurowski, 
pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali.

Na scenę kolejno zostali zapro-
szeni Pan Dariusz Bulski – Wójt 
Gminy Kowala, Pani Alina Szczę-
śniak – sekretarz Gminy Kowala, 
Pani Agnieszka Delikat – skarbnik 
Gminy Kowala, Anna Zaleszczyk 
– kierownik GOPS w Kowali, Pani 
Jolanta Suligowska oraz Pan Jana 
Fryszkowski – przedstawiciele Rady 
Gminy w Kowali, Pani Anna Biał-
kowska – posłanka na Sejm RP. Po-
nadto w gronie zaproszonych znaleźli 
się radni i sołtysi Gminy Kowala.

Pan Dariusz Bulski przywitał 
zebranych gości, otworzył uroczy-
stość i złożył życzenia wszystkim 
dzieciom. 

Na gminnej scenie Muszla ko-
lejno zaprezentowały się lokalne 
placówki oświatowe.

Były to występy dzieci w wieku 
przedszkolnym, szkolnym, jak rów-
nież Klubu Seniora+. 

Każda występująca placówka 
włożyła wiele serca w  przygoto-
wanie się do uroczystości Gmin-
nego Dnia Dziecka. Jako wyraz 
podziękowania za zaangażowanie 
gminnym instytucjom Pani Anna 
Zaleszczyk – kierownik GOPS 
w  Kowali wraz z  przedstawicie-
lami władz samorządu – wręczali 
dyplomy, statuetki oraz pakiety 
edukacyjne.

Kolejnym, równie ważnym 
punktem uroczystości był ,,Mam 
Talent”. Dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności sceniczne. Lo-
kalny ,,Mam Talent” rozpoczęły 
uczennice klasy I i III z PSP w Mło-
docinie Mniejszym, przedstawiając 
taniec „Stokrotek”. Uczennice PSP 
w Parznicach zaprezentowały po-
kaz gimnastyczny. Uczniowie z PSP 
im. Marii Konopnickiej w Mazow-
szanach, jak i PSP im. Orła Białego 
w Kończycach-Kolonii zaprezento-
wali swój talent wokalny, taneczny 
jak również grę na instrumentach.

Każdy mały artysta otrzymał dy-
plom, słodki poczęstunek, pakiet 
edukacyjny.

Dzieci ze zdolnościami plastycz-
nymi mogły spróbować swoich sił 
w konkursie pt. ,,Moje największe 
marzenie”. Nagrodzono dwie ka-
tegorie wiekowe. Zwycięzcy do lat 
6 przedstawiają się następująco: 
I miejsce Klara Chojnacka, II miej-
sce Adam Wnukowski, III miejsce 
Adam Wesołowski. Zwycięzcy po-
wyżej 6 lat: I miejsce Nikola Kac-
przak, II miejsce Krzyś Dobrzański, 
III miejsce Maja Kozłowska.

Były też dla każdego dziecka 
słodkości, tj. wata cukrowa, lody 
oraz cukierki. Nad bezpieczeń-
stwem czuwał patrol policji z Po-
sterunku w Kowali. 

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Kowali składa serdeczne 
podziękowania instytucjom, które 
przekazały gadżety, co uatrakcyjni-
ło uroczystości 1 czerwca w Kowali. 

 AP

Dla wszystkich dzieci, w  dniu 
ich święta dużą atrakcją był wy-
stęp Klauna Kluseczki. Wykony-
wał niesamowite ewolucje cyrkowe 
z  udziałem dziecięcej publiczno-
ści, czym dostarczył wiele radości 
wszystkim dzieciom z Kowali.

Widowiskowym okazał się pokaz 
gaśniczy i pokaz pierwszej pomocy 
przedmedycznej strażaków z OSP 
w Rudzie Małej, na czele z komen-
dantem Mariuszem Bieleckim. Auta 
do demontażu bezpłatnie udostęp-
niła fi rma Pawex z Orońska. Nie-
mniej jednak największą frajdą dla 
najmłodszych była zabawa w pianie 
gaśniczej.

Na gminnej Muszli nie zabra-
ło bezpłatnych atrakcji dla dzie-
ci. Można było przybić piątkę ze 
szczudlarzami, zrobić szalone 
zdjęcie w  fotobudce, pomalować 
twarze, otrzymać balonowe zwie-
rzątko, spróbować swoich sił przy 
wytwarzaniu baniek mydlanych. 
Dla spragnionych wrażeń czekały 
dmuchane zamki, trampolina, ka-
ruzela.

Uczestników radosnego, rozśpiewanego i roztańczonego Gminnego Dnia Dziecka 
w Kowali powitał w imieniu organizatorów wójt Dariusz Bulski

Przedszkolacy nie mieli sobie równych w tańcach ludowych

Widzowie różnie odbierali występy scenicznych przebierańców

Żywiołowa młodzieżowa widownia masowo utrwalała występy wykorzystując fotografi czną funkcję nowoczesnych komórek    Spacery na szczudłach czyniły panie jeszcze zgrabniejszymi
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Realizacja projektu 
„J@ w Internecie” 
w gminie Jastrzębia

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

„Ja w Internecie” – to program 
bezpłatnych szkoleń mających 
na celu podniesienie kompeten-
cji cyfrowych osób dorosłych, by 
świadomie w  większym stopniu 
korzystały one z usług świadczo-
nych drogą elektroniczną w życiu 
zawodowym i prywatnym. Projekt 
jest w całości fi nansowany z dotacji 
pozyskanej przez Gminę Jastrzębia 
w kwocie 147 840,00 zł.

W  ramach projektu od marca 
2019 roku na terenie gminnych 
placówek oświatowych organizo-
wane są szkolenia, dzięki którym 
zwiększa się grupę świadomych 
i  kompetentnych użytkowników 
Internetu i  e-usług publicznych, 
zdolnych realizować potrzeby 
informacyjne, kulturalne, bizne-
sowe, administracyjne i  społecz-
ne w bezpieczny i legalny sposób 
przy użyciu nowoczesnych narzę-

ków szkoleń docierano za pomocą 
ulotek i plakatów oraz poprzez re-
klamy w bezpłatnych gazetach lo-
kalnych. Zainteresowanie zajęciami 
było duże, a pozyskanie końcowych 
odbiorców nie sprawiało trudno-
ści. Już w pierwszym etapie trwania 

projektu grantowego wyniknęła ko-
nieczność przeprowadzania szko-
leń w  dodatkowych placówkach 
oświatowych.

Gmina Jastrzębia w  ramach 
otrzymanego grantu zakupiła sprzęt 
komputerowy w ilości 25 kompu-
terów przenośnych. Wszystkim 
uczestnikom szkoleń zapewnione 
zostały materiały szkoleniowe i ca-
tering. Wysoką jakość szkoleń za-
gwarantowali instruktorzy, którzy 
w sposób profesjonalny prowadzili 
zajęcia z uwzględnieniem potrzeb 
odbiorców.

Mamy nadzieję, że dzięki progra-
mowi „J@ w Internecie” uczestnicy 
poznali zasady bezpiecznego ko-
rzystania z Internetu, przygotowali 
się do korzystania z usług publicz-
nych online, nauczyli się poruszać 
się w portalach społecznościowych 
i  uświadomili sobie konieczność 
wykorzystania Internetu we współ-
czesnym świecie.

Program „Ja w  Internecie” za-
rządzany przez centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, fi nansowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska cyfrowa na lata 2014–2020, 
Działanie 3.1 ”Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”.

dzi cyfrowych. Dzięki szkoleniom 
uczestnicy nabywają wiedzę i na-
rzędzia, które pomogą rozwinąć 
ich kompetencje niezbędne do 
sprawnego i  bezpiecznego funk-
cjonowania w  świecie cyfrowym 
w takich obszarach tematycznych 
jak: „Rodzic w Internecie”; „Mój 
biznes w  sieci”; „Moje finanse 
i  transakcje w  sieci”; „Działanie 
w  sieciach społecznościowych”; 
„Tworzę własną stronę interneto-
wą (blog)”; „Rolnik w sieci”; „Kul-
tura w sieci”.

Aby zachęcić do udziału w pro-
jekcie do potencjalnych uczestni-
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 Tylko pozornie. Prezesi Teresa Majkusiak i Paweł Piasek dokonali 
„pierwszego cięcia” jubileuszowego tortu, podczas uroczystości 10-lecia 
Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”. Tort był, że palce lizać. Kto go nie 
spróbował, niech żałuje. Następna taka okazja za kolejne 10 lat, czego 
nasza redakcja serdecznie życzy „Wspólnemu Traktowi”.

 Kilkadziesiąt OSP subregionu radomskiego otrzymało już w tym roku 
wsparcie pieniężne samorządu województwa mazowieckiego, przyznane 
gminom na zakup sprzętu ratowniczego, umundurowania ochronnego 
i remont strażnic. W Szydłowcu agregaty prądotwórcze i piły do cięcia 
drewna wręczali ostatnio przedstawicielom 5. jednostek OSP marszałek 
Adam Struzik. Strażacy powiatu szydłowieckiego odwzajemnili się dru-
hom – marszałkowi A. Struzikowi i Zbigniewowi Gołąbkowi wiceprezeso-
wi ZOSP RP Mazowsza statuetkami św. Floriana, będącymi repliką fi gury 
patrona strażaków, jaka w tym roku stanęła w Szydłowcu w obejściach PSP.

 W Gminny Dzień Dziecka w Kowali wójt Dariusz Bulski, radni i pra-
cownicy UG oddali władzę przedszkolakom i uczniom podstawówek, 
wspieranych ochoczo przez członków rodzin dzieci, łącznie z ich dziad-
kami czyli seniorami. Włączyli się bez reszty pracownicy Urzędu Gminy 
oraz wychowawcy. Wójtowi przypadła rola lubianego gospodarza gminy 
rozdającego łakocie w towarzystwie poseł Anny Białkowskiej i  innych 
pań. Więcej na str.  9

 Nie było łatwo wy-
patrzeć, ale udało się. 
Wśród tłumu uczest-
ników festynu Dnia 
Puszczy Kozienickiej 
i  Dnia Dziecka od-
naleźliśmy rodzinę 
burmistrza Kozienic 
Piotra Kozłowskiego. 
Zapozował nam do 
pamiątkowego zdję-
cia z małżonką Edytą 
i  synami Michałem 
i Wiktorem. 

 Dzień Dziecka bez wła-
snych dzieci. Niemożliwe. Nic 
więc dziwnego, że panie Teresa 
Fryszkiewicz (wójt Gminy Gar-
batka-Letnisko) i Marzena Po-
marańska (sekretarz UG) przy-
były na festyn Dnia Dziecka na 
garbackiej „Polance” z córkami 
Julią, Zuzią i Oliwką. 

PO(D)GL ĄDY

Ostre cięcie…

W podzięce statuetki…

Prawdziwy Dzień Dziecka

Grunt 
to rodzinka

W rodzinnym 
gronie

Z Flintstonami 
weselszy 
Dzień Dziecka

 Yaba Daba Doo! Któż nie 
zna tego powitania z krainy ja-
skiniowców. Burmistrz Pionek 
Robert Kowalczyk nie odmówił 
naszej prośbie sfotografowania 
go w towarzystwie tej pary boha-
terów sympatycznej kreskówki. 
W rolę Wilmy i Freda Flintsto-
nów wcielili się Anna Molenda 
i Janusz Głowacki. 

 Wicemarszałek Rafał Raj-
kowski, uczestnicząc niedawno 
w uroczystości przekazania do 
użytku tzw. remizo-świetlicy 
w  Aleksandrowie Dużym, 
przyrzekł rozeznanie możli-
wości wsparcia fi nansowego 
także innych inicjatyw gminy 
Sienno. Dobrą wiadomość 
o przekazaniu przez samorząd 
Mazowsza sumy 3 mln zł na 
budowę Szkoły Muzycznej 
w Siennie, przekazali wicemar-
szałek wraz z  wójtem gminy 
Mariuszem Strąkiem, podczas 
koncertu uzdolnionej młodzie-
ży istniejącej w tej miejscowo-
ści Szkoły Muzycznej I stopnia. 
Występowała ona na pikniku 
Dni Kultury Sienna. Znala-
zły się też pieniądze na drugi 
etap renowacji zabytkowego 
kościoła. 

Wsparcie 
nie tylko 
dla Szkoły 
Muzycznej…


