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Minister Błaszczak gościem 
operatorów nr 112
Telefoniczny numer alarmowy 112 jest dość powszechnie używany. Jednak nadal najczęściej 
nie w sytuacjach wezwania o ratunek. Jest on przypisany Centrom Powiadamiania Ratunkowego. 
Działa ich w Polsce 17.

W roku 2015, drugim w dzia-
łalności CPR, spośród 21 milio-
nów zgłoszeń na ten numer, tylko 
3,8 mln było wezwaniem o ratunek. 
Największe Centrum funkcjonuje 
w Radomiu przy ul. Traugutta 57, 
w odpowiednio przystosowanych 
pomieszczeniach Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej. 
Obejmuje ono pozawarszawski 
obszar Mazowsza. Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji Mariusz Błaszczak odwiedził 
w poniedziałek 15 lutego właśnie 
radomskie Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego. Spotkał się tu 
z najlepszymi operatorami CPR 
z całej Polski. Podczas wizyty mi-
nister wręczył wyróżnienia najlep-
szym operatorom numeru alarmo-
wego 112.

Obsługa numeru 112 to duża 
odpowiedzialność lecz także stres. 
Przede wszystkim świadomość tego, 
że dzięki udzielonej pomocy, bardzo 
często mającej postać przyjacielskiej 
rozmowy, uratowało się życie dru-
giej osobie. Satysfakcja i radość, że 
dzięki skutecznej interwencji została 
udzielona natychmiastowa pomoc 
osobie potrzebującej.

Operatorzy potwierdzają, że zda-
rzają się przeróżne zgłoszenia na 
numer 112. Są to powiadomienia 
o złym samopoczuciu osób starszych 
lub chorych, zakłócaniu porządku 
publicznego, kolizji drogowych 
i wypadków. Zdarzają się też zgło-
szenia na długo zapadające w pa-
mięć operatora numeru alarmowe-
go. Takimi są na przykład rozmowy 
z osobami, które chcą popełnić sa-
mobójstwo.

Jedną z takich rozmów prze-
prowadził operator w Gdańsku 
w listopadzie 2015 roku. Odebrał 
on telefon od starszego mężczyzny, 
który chciał odebrać sobie życie. 
Taka rozmowa wymaga taktu, spo-
kojnego podejścia i zadawania sto-
sownych pytań. W tym przypad-
ku operator pytał między innymi 
o powody, jakie skłoniły tego męż-
czyznę do podjęcia takiego kroku, 
czy jest sam w mieszkaniu, gdzie 

Honorowanie operatorów z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu

jest teraz jego żona lub dzie-
ci. Im dłużej trwała rozmowa 
tym więcej informacji opera-
tor numeru alarmowego mógł 
uzyskać. Mężczyzna jednak 
nadal nie chciał podać swojego 
adresu. W tym przypadku po-
mocna okazała się mapa, która 
wskazuje miejsce skąd trafi a 
do CPR zgłoszenie. Na pyta-
nie operatora czy mężczyzna 
dzwoni z miejscowości, która 
się wyświetliła operator uzy-
skał twierdzącą odpowiedź. To 
pozwoliło mu dopytać o ulicę 
i numer budynku. Dzięki uzy-
skanym informacjom operator 
mógł jak najszybciej przekazać 
informacje do policji i dyspo-
zytora pogotowia ratunkowego. 
Służby potwierdziły przyjęcie 
zgłoszenia i niezwłocznie wy-
słały radiowóz oraz karetkę. 
Niemniej jednak operator nu-
meru 112 nadal kontynuował 
rozmowę. Drugi dyspozytor 
natomiast na bieżąco monitoro-
wał dojazd służb ratunkowych 
i przekazywał informacje na 
ten temat. W momencie gdy 
mężczyzna powiedział, że ktoś 
puka do jego drzwi, operator 
powiedział mu, że ma otwo-
rzyć i sprawdzić kto do niego 
przyszedł. Okazało się, że są to 
ratownicy medyczni wraz z asy-
stą policji. Po upewnieniu się, że 
zgłaszający trafi ł w dobre ręce 
i zostanie mu udzielona pomoc, 
operator uznał zgłoszenie za za-
kończone. – Mimo wielu zgło-
szeń, które odbieramy podczas 
każdego dyżuru, te dotyczą-
ce samobójstw są wyjątkowo 
wstrząsające. Często my, jako 
operatorzy numeru alarmowe-
go jesteśmy jedynymi osobami, 
które mogą w tym momencie 
pomóc, i do których po tę po-
moc potrzebujący się zgłasza-
ją. Musimy wykazać się cierp-
liwością, taktem, empatią oraz 
sprytem, aby uzyskać potrzebne 
informacje. Nieoceniona jest 
także pomoc operatorów, któ-
rzy razem z nami pełnią dyżur 
– mówią operatorzy numeru 
112. 

 (m)Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści PiS wybrani w okręgu radomskim
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Nowoczesność w uprawie zbóż
Hotelowa Sala Konferencyjna Dworku Anna w Podgórze była miejscem dwudniowego szkolenia zorganizowanego dla rolników 
przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

Poprzedziło go wręczenie Panu 
Stanisławowi Kacperczykowi, 
przez przedstawicieli Rady Powia-
towej Mazowieckiej Izby Rolniczej 
w Zwoleniu, podziękowania utrwa-
lone na oryginalnym grawertonie. 
Stanisław Kacperczyk został uhono-
rowany za wieloletnią działalność 
na rzecz samorządu rolniczego. 
Przez kilkanaście lat przewodniczył 
tejże Radzie Powiatowej w Zwo-
leniu. Już trzecią kadencję pełni 
funkcję prezesa Polskiego Związ-
ku Producentów Roślin Zbożowych 
z siedzibą w Radzikowie.

Witając licznie przybyłych rol-
ników, przedstawicieli organizacji 
i instytucji pracujących na rzecz 
rolnictwa oraz wykładowców, pre-
zes Kacperczyk poinformował, że 
w szkoleniu uczestniczą nie tylko 
rolnicy z gmin i powiatów wo-
jewództwa mazowieckiego, lecz 
także z Lubelszczyzny i innych 
sąsiednich regionów. Zajęcia szko-
leniowe, mieszczące się w temacie 
,,Nowoczesne technologie uprawy 
zbóż z uwzględnieniem integrowa-
nej ochrony roślin”, przygotowane 
w ramach Programu Promocyjnego 
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożo-
wych, przeprowadzili, przy wyko-
rzystaniu techniki audiowizualnej, 
nauczyciele akademiccy z wyższych 
uczelni rolniczych, eksperci z insty-
tutów naukowo-badawczych oraz 
placówek doświadczalnych i do-
radczych. Nie obyło się bez pytań 
i dyskusji, wzbogacających wiedzę 
słuchaczy, niekiedy także prelegen-
tów.

To, że nie ma dobrego plonowania 
bez wapnowania gleby, przekonują-
cymi wynikami badań potwierdził 
dr inż. Arkadiusz Artyszak z SGGW 
w Warszawie. Wniosek – koniecz-
ne jest systematyczne badanie 
pH gleby i zasobności w niezbęd-
ne dla prawidłowej wegetacji roślin 
inne składniki odżywcze. Prelegenci 
przekonywali, że badania laborato-
ryjne gleby prowadzone w oparciu 
o stałe, wieloletnie umowy, nie są 
wcale drogie, a pożytek – naprawdę 
bardzo duży. 

Temat ,,Efekty produkcyjno-śro-
dowiskowe nawożenia słomą” omó-

wił dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. 
nadzwyczajny UTP w Bydgoszczy, 
na podstawie badań własnych 
i mgr. Stefana Troka. Przekonywał, 
że wykorzystywanie słomy jako na-
wozu wzbogacającego próchnicę, 
czy też zapobiegającego degrada-
cji wierzchniej warstwy ziemi, jest 
bardzo wskazane na polach zbożo-
wych w gospodarstwach nieposia-
dających pod dostatkiem obornika. 
Dla szybszego rozłożenia chemicz-
nego, wskazane jest rozdrobnienie 
takiej słomy i wzbogacenia dawką 
użyźniacza glebowego w celu przy-
spieszenia procesu rozkładu. 

 Aktualne trendy w nawożeniu 
i nowe formulacje nawozów mine-
ralnych przybliżył słuchaczom prof. 
dr hab. inż. Janus Igras z Instytutu 
Nowych Syntez w Puławach. Duże 
zainteresowanie wzbudziła prelek-
cja mgr. inż. Marka Krzysztofor-
skiego, z radomskiego oddziału 
Centrum Doradztwa Rolniczego, 
o nowych trendach w uprawie zbóż 
w Polsce, Europie i na świecie.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął 
dr. hab. prof. nadzw. Janusz Smagacz 
z Instytutu Upraw i Nawożenia Gle-
by Państwowego Instytutu Badaw-
czego w Puławach. Temat prelekcji 
– ,,Konserwująca uprawa roli i jej 
wpływ na zawartość materii orga-
nicznej w glebie oraz aktywność 
biologiczną”. Temat ten jest inte-

resujący także dlatego, że mając na 
względzie uzyskanie większych plo-
nów tańszym kosztem, w techno-
logii uprawy gleby jak gdyby wra-
camy do czasów, kiedy wierzchnią 
warstwę ziemi spulchniano sochą 
lub nawet jeszcze bardziej prosty-
mi narzędziami. Eliminowana jest 
nie tylko orka głęboka, lecz także 
ta normalna. Oczywiście, wymaga 
to spulchniania gleby umożliwia-
jącego jednocześnie wysiew ziarna 
i nawożenie przy użyciu zupełnie od-
miennych maszyn, w każdym bądź 
razie eliminujących powszechnie 
stosowane pługi. Korzyść – bogatsza 
warstwa próchniczna, utrzymująca 
dłużej wilgoć, mniej podatna na wy-
suszanie przez wiatr, urozmaicona 
biologicznie, m.in. umożliwiająca 
wegetację znacznie większej ilości 
pożytecznych dżdżownic.

Problematykę zwalczania chorób, 
chwastów i szkodników w zbożach 
z uwzględnieniem integrowanej 
ochrony roślin i zmiany klimatycz-
ne, związane z tym występowa-
nie chorób oraz aktualną sytuację 
w dostępności środków ochrony ro-
ślin przybliżył ze swadą i w żywym 
kontakcie ze słuchaczami, prof. 
dr hab. Marek Korbas z Instytutu 
Ochrony Roślin Państwowego Insty-
tutu Badawczego w Poznaniu. Słu-
chacze uhonorowali brawami, po-
daną przez prowadzącego szkolenie 

Prezes Stanisław Kacperczyk czyta tekst otrzymanego podziękowania. Od lewej: Władysław Piorun, 
przewodniczący RP MIR w Zwoleniu. Drugi z prawej – Kazimierz Szubiński wiceprzewodniczący 
Mazowieckiej Izby Rolniczej. Pierwszy z prawej – Marian Kuś, wójt gminy Przyłęk, delegat MIR.

Szkolenie prowadził prezes Stanisław Kacperczyk

Cieszyły się one, jak widać, dużym zainteresowaniem

Stanisława Kacperczyka, informację 
o przyznaniu przez Zarząd PZPRZ 
nagrody specjalnej za opracowanie 
książkowe atlasu chorób roślin rol-
niczych dla praktyków, autorstwa 
zespołu, któremu przewodniczył 
prof. dr hab. Marek Korbas. Chodzi 
o bogato ilustrowany album chorób 
roślin zbożowych tak bardzo przy-
datny w praktyce rolniczej.

Do żywo dyskutowanej w śro-
dowisku producentów rolnych 
kwestii wycofywania z użycia wie-
lu substancji czynnych środków 
ochrony roślin i sytuacji na rynku 
zbóż ustosunkował się mgr. inż. Ta-
deusz Szymańczak, rzecznik praso-
wy PZPRZ.

Dr Lesław Janowicz z SGGW 
w Warszawie, członek Rady Eksper-
tów Polskiego Związku Producen-
tów Roślin Zbożowych, zapoznał 
uczestników z dokonującym się 

postępem w technologii suszenia 
ziarna zbóż.

Pod koniec zajęć szkoleniowych, 
przedstawiciel fi rmy z Warszawy 
przybliżył uczestnikom interesu-
jący temat zwalczania szkodników 
zbóż i roślin zbożowych przy wyko-
rzystaniu dronów. Bezzałogowe sa-
molociki są przydatne zarówno do 
bezpośredniego zwalczania szkod-
ników np. omacnicy prosowianki 
w kukurydzy i to przy u życiu prepa-
ratów biologicznych (pożytecznych 
owadów), jak też sporządzania map 
areałów uprawnych zniszczonych 
przez szkodniki. Mapy tego ro-
dzaju są przydatnych w staraniach 
o odszkodowanie. Chodzi nie tylko 
o szkody spowodowane przez grzy-
by (rdza zbożowa) czy inne mikro-
by, lecz także przez dzikie zwierzęta 
(dziki, sarny, jelenie). 

 /M.K/Wymieniają je właśnie – prof. Marek Korbas z Poznania i Stanisław Kacperczyk

Nie obyło się bez pytań i wymiany poglądów
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„Administrator” 
liderem rozwoju 
regionalnego
Za Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Administrator” pracowity i udany 
rok, zwieńczony nagrodą „Lider Rozwoju Regionalnego 2015”. Po raz kolejny fi rma udowodniła, 
że biznes może być odpowiedzialny i opłacalny zarazem, a podejmowane wyzwania czynią z niej 
wzór dla innych przedsiębiorstw, działających na rynku nieruchomości.

W 2014 roku zysk netto, osiąg-
nięty przez spółkę, wyniósł około 
600 tysięcy złotych. Miniony będzie 
podobny, ale dokładny bilans – na 
przełomie maja i czerwca – zatwier-
dzi Walne Zgromadzenie.

Taki wynik to efekt wieloletniej 
pracy, a także odpowiedniego pla-
nowania i zarządzania fi rmą.

W minionym roku rozpoczęła 
się największa inwestycja w historii 
„Administratora”. We wrześniu został 
przekazany teren pod budowę. Ogło-
szono przetarg i ruszyły zapisy rezer-
wacyjne dla przyszłych nabywców.

Bilans I etapu to 126 miesz-
kań, a wartość przedsięwzięcia – 

20 milionów złotych. – W sumie, 
po uzyskaniu pozwoleń na rea-
lizację dwóch kolejnych etapów, 
powstanie dobrze skomunikowa-
ne i innowacyjne osiedle, liczące 
ok. 350 mieszkań. A to już jest 
koszt rzędu 50 milionów złotych 
netto – mówi Karol Frieman, 
prezes Radomskiego Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego 
„Administrator”.

Takie przedsięwzięcie to wielkie 
wyzwanie. Wymaga pracy i zaan-
gażowania, ale fi rma nie zapomina 
o innych swoich obowiązkach, ta-
kich jak zarządzanie wspólnotami 
i opieka na zasobami TBS.

 – Wspólnoty to niezwykle 
ważny element naszej aktywności 
– przekonuje szef spółki. – Mamy 
ich 140. Dla tych, które mamy 
w swojej pieczy jesteśmy gwaran-
tem bezpieczeństwa, także fi nanso-
wego – dodaje.

Prowadzone z powodzeniem 
działania developerskie, czy za-
rządzanie nieruchomościami to 
jednak nie wszystko. Nowe roz-
wiązania prawne, dotyczące TBS, 
zaowocują w tym roku – a i z pew-
nością w kolejnych latach – nowym 
przedsięwzięciem, dzięki któremu 
fi rma wróci do podstawowej dzia-
łalności, do której została powo-

łana. Chodzi o budowę mieszkań 
na wynajem. – Uważam, że okre-
ślona w 1995 roku droga budowy 
mieszkań na wynajem przeżywa-
ła ogromny rozkwit i dziś temat 
budowy mieszkań wraca do łask. 
Możliwości pozyskania własnego 
lokum, czyli bezpiecznego najmu, 
to niezwykle istotna sprawa – tłu-
maczy Karol Frieman. – Dlatego 
i ten rok zapowiada się pracowicie. 
Konieczne będzie skompletowanie 
dokumentów, przygotowanie wnio-
sków i wystąpienie o pozwolenie na 
budowę. Pozostaje też bieżący nad-
zór na rozpoczętą inwestycją.

Przez lata z powodzeniem fi rma 
budowała swój pozytywny wizeru-
nek. Jej aktywność oraz nietypowy, 
nowatorski sposób prowadzenia 
spółki – wyróżniają się na polskim 

rynku i otrzymują wysokie noty od 
branżowych specjalistów.

Pod koniec minionego roku 
„Administrator” otrzymał tytuł 
„Lidera Rozwoju Regionalnego 
2015”. Nagrodę wręczono podczas 
III Polskiego Kongresu Przedsię-
biorczości w Łodzi.

W uzasadnieniu napisano, że na 
wyróżnienie zasługują całokształt 
działalności, prowadzone inwesty-
cje i nowoczesne zarządzanie.

– To bardzo przyjemne uczucie, 
gdy wieloletnia praca, a z taką mamy 
do czynienia w procesie inwestycyj-
nym, jest doceniania. W budowni-
ctwie mieszkaniowym proces inwe-
stycyjny trwa około trzech lat, więc 
ta nagroda jest także docenieniem 
naszej wytrwałości – mówi Karol 
Frieman, prezes „Administratora”.
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www.skaryszew.pl

Skaryszewskie Wstępy 
to także podróż w lata młodości
– Wstępy były zawsze. Nawet gdy nie było Polski na mapie, gdy była pod zaborami. Nawet wtedy, kiedy toczyły się wojny światowe, 
bo nie były organizowane przez instytucje państwowe, ale wynikały z głębokiej, wewnętrznej potrzeby spotkania się – u schyłku zimy 
a na początku wiosny – w Skaryszewie – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Ireneusz Kumięga.

Wstępy tradycyjnie rozpoczęła 
parada ulicami miasta. Przy dźwię-
kach orkiestry OSP przemaszerowali 
wśród uczestników jarmarku licznie 
przybyli przedstawiciele władz sa-
morządowych i parlamentarnych. 
Byli wśród nich m.in.: poseł do 
Europarlamentu Zbigniew Kuź-
miuk, posłowie na sejm RP Andrzej 
Kosztowniak, Dariusz Bąk i Robert 
Mordak, Rafał Rajkowski członek Za-
rządu Województwa Mazowieckiego, 
Zbigniew Gołąbek Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego i wi-
ceprezes Zarządu OSP w Warszawie, 
Teresa Bartosiewicz – przewodniczą-
ca Rady Powiatu Radomskiego z wi-
cestarostą Leszkiem Margasem, rad-
ni Powiatu Radomskiego: Zdzisław 
Mroczkowski, Henryk Słomka i Łu-
kasz Figura, Jacek Małysa – naczelnik 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Radomiu, Zbigniew Os-
trowski – dyrektor Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Warszawie, Lucyna Wiśniewska dy-
rektor Powiatowej Stacji Sanitarnej 
i Epidemiologicznej w Radomiu, 
ppłk Zbigniew Adamczyk Komen-
dant WKU w Radomiu, Jan Jeżmań-
ski Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Skaryszewie, radni Gminy Skary-

szew oraz wójtowie i burmistrzowie 
zaprzyjaźnionych gmin. Na sce-
nie występowały zespoły ludowe, 
a imprezę prowadził, jak zawsze per-
fekcyjnie, Mirosław Sienkiewicz, dy-
rektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Skaryszewie.

– Jarmark organizowano w Skary-
szewie nieprzerwanie od 1432 roku. 
Według legendy, przywilej targo-
wy nadał król Władysław Jagiełło 
w podzięce za dostarczenie koni 
walczącym w bitwie pod Grunwal-
dem. Natomiast w 1633 roku król 
Władysław IV Waza nadał Skarysze-
wowi przywilej jarmarku we wstęp-
ny poniedziałek Wielkiego Postu po 
to, aby umocnić to miasteczko, aby 
wzmóc jego miejskość i poprawić 
gospodarczą sytuację – powiedział 
burmistrz Ireneusz Kumięga. – Od 
383 lat, gdy kończy się zima, słońce 
zaczyna mocniej świecić, a do Świąt 
Wielkiej Nocy zostaje około 40 dni, 
do Skaryszewa zjeżdżają się wszyscy 
miłośnicy jarmarków i koni. Konie 
zawsze były motywem przewodnim, 
chociaż u zarania dziejów Wstępy 
były jarmarkiem, na którym han-
dlowało się wszystkim. Na przeło-
mie XVIII i XIX wieku nabrały 
specjalistycznego charakteru, gdzie 

przyprowadzano na ten jarmark do 
Skaryszewa kilka tysięcy zwierząt. 
3–4 tysiące koni i kilka tysięcy krów, 
wołów i innych zwierząt, które były 
hodowane w domowych gospodar-
stwach. Wstępy największy swój 
rozkwit miały na przełomie tam-
tych lat. I przyjeżdżali hodowcy 
i miłośnicy koni. Przywozili ze sobą 
zwierzęta, prezentowali je i dobija-
li targu. Konie wpisane są w polski 
charakter bardzo mocno. Zawsze 
nam towarzyszyły dzieląc naszą dolę 
i niedolę. Dzieliły również los pol-
skiego żołnierza. I jeżeli spotykamy 
się tutaj w Skaryszewie na Wstępach, 
to jestem przekonany, że olbrzymia 
część przyjeżdża tutaj z tej właśnie 
wrodzonej miłości do koni.

Kolejny raz do Skaryszewa za-
witali miłośnicy koni i jarmarków 
końskich. Przybyli z trzech woje-
wództw i przywieźli kilkaset koni. 
To nie to, co przed laty, ale też nie-
mało. Można było je podziwiać 
w pełnej krasie podczas pokazu 
prowadzonego przez prezesa Okrę-
gowego Związku Hodowców Koni 
w Radomiu, Jacka Hebdę. Niemałą 
sensacją był również pokaz kawale-
ryjski 22. Pułku Ułanów z Garbatki-
Letnisko. 

Burmistrz Ireneusz Kumięga poprowadził paradę przez miasto

Orkiestra Dęta OSP Skaryszew pod batutą Tomasza Góździa

Honorowi goście Wstępów Na Wstępy przybyli tłumnie mieszkańcy gminy i goście

Radny Powiatu Radomskiego Zdzisław Mroczkowski, posłowie: Andrzej 
Kosztowniak, Zbigniew Kuźmiuk i Dariusz Bąk w towarzystwie gospodarza 
przemaszerowali przez Skaryszew w barwnym korowodzie „Kapela Jędrzeja” z Jędrzejowa zabawiała uczestników festynu muzyką i wesołą opowieścią Targowisko do handlu końmi



5SKARYSZEW

Wstępy w Skaryszewie od lat 
cieszą się niesłabnącym powodze-
niem, niezależnie od pogody i kli-
matu, sztucznie stwarzanego wokół 
niech przez obrońców zwierząt. 

– W nocy i w ciągu dnia w Skary-
szewie pracowało 19 lekarzy wetery-
narii. Nie było żadnego ofi cjalnego 
sygnału o złym traktowaniu koni 
– powiedział doktor Grzegorz Zabor-
ski, Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Radomiu, który od lat opiekę nad 
przywożonymi czworonogami spra-
wuje wraz z Inspekcją Weterynaryjną 
i dba o to, żeby nie dopuścić nie tylko 
do przenoszenia chorób, ale i niepo-
żądanego traktowania koni.

– Nie mieliśmy ani jednego syg-
nału o złym traktowaniu zwierząt 
– stwierdzili lekarze weterynarii, 
którzy już w nocy nadzorowali 
targowisko. 

Równie wysoką ocenę organi-
zatorom Wstępów wystawił Jerzy 
Gawarecki, prezes Stadniny Koni 
w Kętrzynie. Zwrócił również uwagę 
na to, że Wstępy to doskonała pro-
mocja nie tylko samej hodowli koni, 
ale wielu ginących zawodów, które 
dzięki temu mogą się odrodzić. 

– Konie to wspaniały relaks. 
Uważam, że trzeba je promować. 
Trzeba je pokazywać, żeby ktoś 
nie myślał, że te konie idą tylko na 
rzeź – powiedział Jerzy Gawarecki. 
– Obserwuję codziennie z jaką 
chęcią garnie się do nich młodzież, 
szczególnie dziewczęta. To wspa-
niała odskocznia od codziennych 
zająć, a zarazem nauka dyscypliny. 
Dbałość o konia to całodzienna 
praca. W wakacje, już od godzin po-
rannych młodzi ludzie zjawiają się 
w stadninie i z zapałem przystępują 
do ciężkiej pracy. Nikt ich do tego 
nie zmusza. Po prostu chcą. Dzięki 

temu zdobywają również wspaniały 
zawód, pomagający znaleźć im na-
wet za granicą atrakcyjną pracę. 

Większość oferowanych koni to 
rasy zimnokrwiste. W sprzedaży były 
również kucyki i, w znacznie większej 
ilości niż w ubiegłych latach, konie 
wierzchowe. Cena wywoławcza za 
wierzchowca wahała się od około 
pięciu tysięcy złotych za młodą ko-
byłkę do około 9 tysięcy złotych za 
czteroletniego ogiera. Za kucyka żą-
dano około 1,3 tysiąca złotych.

Skaryszewskie Wstępy to jednak 
nie tylko konie.

– Wstępy zmieniały się przez 
kolejne lata. Koni niestety ubywa 
w naszym otoczeniu, w związku 
z tym zaczynamy na Wstępach han-
dlować wszystkim. I bardzo dobrze, 
bo one takie były na początku – po-
wiedział Ireneusz Kumięga.

W 1860 roku burmistrz Skary-
szewa Innocenty Greyber odno-
tował:

(…) na jarmark ten sprowadza-
ją jeszcze kupcy towary rosyjskie, 
szczególnie ryby solone w różnych 
gatunkach, bakalie, samowary itp. 
Śledzi bywa dostarczanych prze-
szło 100 beczek. Tatarzy przywożą 
towar bławatny, jedwabie, dywany. 
Fabrykanci sprowadzają powozy 
i bryczki ulepszone, uprząż końską 
i szory. Kupcy Warszawscy przy-
wożą odzienie, obuwie w dobrym 
gatunku, galanterię, obrazy, zegary, 
książki itp. przedmioty.

Kto był na Wstępach, mógł się 
przekonać, jak aktualny jest opis 
dzisiejszego jarmarku z tym z roku 
1860. Może tylko zamiast Tatarów, 
zobaczył peruwiańskich Indian. 

– Ci, którzy przyjeżdżają do Ska-
ryszewa, mają możliwość chociaż na 
chwilę, na jeden dzień, na pół dnia 

zanurzyć się w Polsce folkloru – po-
wiedział burmistrz. – W klimacie 
polskiej wsi, bo możemy tutaj do-
konać zakupu, obejrzeć to wszystko 
co wyprodukowane w warsztatach 
domowych, w domach, to wszystko 
co wyprodukowane zostało przez re-
gionalnych rzemieślników. Rękodzie-
ło ludowe wykonane w naturalnym, 
ekologicznym materiale. W drewnie, 
słomie, glinie, w korze lub kamieniu. 
Wszystko to możemy tutaj na Wstę-
pach obejrzeć i kupić. To też jest tra-
dycja. Tradycja wytwarzania w domu 
przedmiotów codziennego użytku, 
zabawek, przedmiotów użytkowych. 
W ostatnich latach bardzo rozwinę-
ła się sfera kulinariów. Nie było tego 
wcześniej na Wstępach, ale od kilku 
lat zaczęły gościć kulinarne wyroby 
regionalne. Specyfi czne ze względu 
na recepturę, na miejsce wytworzenia, 
a przede wszystkim bardzo smaczne, 
zdrowe i ekologiczne.

– Skaryszewskie Wstępy są 
olbrzymim zjawiskiem folklo-
rystycznym. Tak jak wyglądają 
Wstępy, tak wygląda codzienna 
Polska, począwszy od muzyki, wy-
żywienia, hołdowania tradycji. Siła, 
która przyciąga nas wszystkich na 
Wstępy, tkwi głęboko. Mało kto 
zastanawia się nad tym, dlaczego 
jedzie na Wstępy? Dlaczego choć 
na chwilę chce zachłysnąć się ich 
atmosferą, zanurzyć się w festiwalu 
muzyki, smaków, kolorów, śmiechu, 
codziennych towarzyskich spot-
kań i wszystkiego tego, co jest nam 
bardzo bliskie. Wszyscy lub prawie 
wszyscy, pochodzimy ze wsi i to 
spotkanie ze Wstępami to podróż 
retrospektywna do czasów naszej 
młodości, do rodzinnego domu i 
dawnych jarmarków – powiedział 
burmistrz Kumięga. 

Jak co roku, peruwiańscy Indianie grali „El condor pasa”

Wszystko dla konia, niekoniecznie „po 5 złotych”

Trzeba mieć krzepę, żeby utrzymać dwa pociągowe w jednej ręce

Kucyki, czyli konie małokalibrowe, cieszyły się największym powodzeniem wśród najmłodszych uczestników Wstępów

Burmistrz Ireneusz Kumięga osobiście sprawdzał, jak czują się konie Eleganckie bryczki, warte są tyle co samochód 
Inspekcja Weterynaryjna widoczna była wszędzie, nawet tam, gdzie nikt by się 
jej nie spodziewał 
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Zgłoszono 58 książek 
do Nagrody 
im. Witolda Gombrowicza
Nie można użyć zwrotu rekordowa ilość zgłoszeń, gdyż chodzi o I edycję Ogólnopolskiej Nagrody 
Literackiej im. Witolda Gombrowicza, przyznawanej za debiut prozatorski. Zgłoszenie 58 książek 
do konkursu świadczy jednak o popularności inicjatywy. Fundatorem nagrody jest samorząd Ra-
domia. Laureat otrzyma 40 tysięcy złotych. Nagroda zostanie przyznana we wrześniu tego roku.

Za debiut literacki organizatorzy 
przyjęli pierwszą albo drugą książ-
kę danego autora, napisaną prozą 
artystyczną w języku polskim.

– Otrzymaliśmy zarówno książki 
z dużych wydawnictw, jaki i wydane 
przez autorów własnym sumptem 
– powiedział sekretarz kapituły na-
grody Tomasz Tyczyński. – Rozsze-
rzając defi nicję debiutu chcieliśmy 
dać szansę także tym autorom, któ-
rzy wydając swoją pierwszą książkę, 
popełnili swoisty falstart. Historia 
literatury zna przypadki, gdy właś-
ciwym, wartościowym debiutem 
była druga książka, zaś o pierwszej 
i krytyka, i sam autor szybko zapo-
minali.

Autorzy – choć debiutują jako 
prozaicy – są w różnym wieku. 
Najstarszy ma 65 lat. Wśród auto-
rów jest też debiutujący jako twór-

ca prozy poeta, który ma na swoim 
koncie kilka tomików wierszy.

O wyborze najlepszych książek 
zdecyduje kapituła, której przewod-
niczy krytyk i historyk literatury, 
prof. Jerzy Jarzębski. W kapitule 

zasiadają również: Ewa Graczyk, 
Anna Kałuża, Zofi a Król, Zbigniew 
Kruszyński, Józef Olejniczak i Ju-
styna Sobolewska. 

Pomysłodawcą nagrody było 
Muzeum Witolda Gombrowicza, 

które mieści się w zabytkowym 
pałacu we Wsoli, 10 km na północ 
od Radomia. W pierwszej połowie 
dwudziestego wieku mieszkał tam 
brat pisarza – Jerzy Gombrowicz 
wraz z żoną Aleksandrą z Prusza-
ków i córką Tereską.

Witold Gombrowicz przyjeżdżał 
do Wsoli wielokrotnie, ostatni raz 

w 1939 roku, niedługo przed wybu-
chem II wojny światowej. W muze-
um można oglądać ekspozycję stałą 
zatytułowaną „JA, Gombrowicz”, 
gdzie oprócz dokumentów i zdjęć 
znajdują się również przedmioty 
osobiste: okulary, fajki, krawaty czy 
ostatnia maszyna do pisania.
  /m/
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Święto Ścięcia Śmierci
Jest to już wielowiekowa tradycja. O „Ścięciu Śmierci” w Jedlińsku słyszano podobno nawet za ocea-
nem, a o ostatnim wydanym na nią wyroku, za sprawą małej Jasmin, usłyszą również w Egipcie.

Tradycyjnie Jedlińskie Zapusty, 
po dwóch dniach zabawy na Za-
pustowym Balu Kobiet i koncercie 
Jerzego Połomskiego, rozpoczęły 
się od przejęcia władzy w mieście 
przez przebierańców. Z rąk wójta 
gminy Kamila Dziewierza otrzyma-
li klucz do bram i zaczęło się dziać. 
Na rynku zapanowali tak dorośli, 
jak i młodzież, przebrani w barwne 
i oryginalne stroje. Zapełnili rynek i 
pobliskie ulice. Każdy starał się, jak 
mógł, udziwnić swój strój i uma-
lować twarz. W ogłoszonym kon-
kursie na najciekawsze przebranie 

wygrał strój kozy zaprezentowany 
przez Katarzynę Ziętek z Piasto-
wa.

Były konkursy: wiedzy o Jed-
lińsku i „Kto przybył z najodle-
glejszego zakątka świata”. W tym 
konkursie bezkonkurencyjna oka-
zała się sześcioletnia Jasmin, któ-
ra przywędrowała, co prawda za 
sprawą swojej babci, bezpośrednio 
z Radomia, ale na co dzień mieszka 
z rodzicami w Hurghadzie w Egip-
cie. Nagroda jaką otrzymała, eko-
-kominek, będzie dla niej raczej 
mało przydatny.

Przez cały dzień w Jedlińsku 
rozlegał się śpiew i muzyka licz-
nie przybyłych zespołów i kapel 
ludowych. Byli Bracia Tarnowscy 
z Pomorzan, „Czerwone korale” 
i „Czerwona Jarzębina”, „Jedlińskie 
Raczki” z Państwowego Gimna-
zjum w Jedlińsku, Zespół Klubu 
Seniora w Jedlińsku i wiele innych 
zespołów.

Zanim rozpoczęło się widowisko, 
kulminacyjny punkt programu, wrę-
czono konkursowe nagrody i tę naj-
ważniejszą, statuetkę „Jedlińskiego 
Raczka”, zasłużonemu dla społecz-
ności Jedlińska, Januszowi Kaczmar-
kowi, 49 lat grającemu w orkiestrze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jed-
lińsku i autorowi kroniki OSP obej-
mującej lata 1917–2009.

Przy dźwiękach orkiestry OSP 
wkroczył na rynek korowód prze-
bierańców prowadzony przez kata 
ubranego w czerwień i dzierżącego 
wielki miecz.

Po uroczystych mowach i ogło-
szeniu wyroku „Oddajemy cię pod 
miecz, pójdziesz ze świata precz”, 
kat sprawnie się uwinął i Śmierć 
odjechała z rynku na drabiniastym 
wozie.

Organizatorami „Jedlińskich 
Zapustów” był Wójt Gminy i Rada 
Gminy Jedlińsk, oraz Gminne Cen-

trum Kultury i Kultury Fizycznej 
w Jedlińsku. 

 Jacek Lombarski
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 W okolicy „Walentynek” zaplątali się w obiektywie naszej cyfrówki parlamentarzyści PiS 
– posłanka Anna Kwiecień i senator wicemarszałek Adam Bielan. Nie wiemy, jak to zdarzenie 
skomentować. 

Czyżby...

W lutym wszystko się wymieszało. Zima z jesienią. A może już wiosna? Odeszli od nas na zawsze zacni, dobrzy ludzie. 
Były i dni radosne, choćby „Walentynki”. Pojawili się też nowi ludzie. To i owo uchwycił obiektyw redakcyjnej cyfrówki…

Tylko 
statystyczne...

 Wraz z nową władzą pojawiła się nadzieja, że powróci Województwo Radomskie. Przyjechał 
Marszałek Adam Struzik i dał do zrozumienia, że tak, tylko że statystyczne. Nowa władza dotąd 
nie sprostowała…

 Zapowiedziany publicznie przez prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego „Program 
drogowy” napotkał na przeszkody, nie zimowych mrozów lecz pluchy. Długo nie potrwają…

Och, ta zima

 Z pewnym dystansem, co widać 
na zdjęciu, Wójt Gminy Garbatka-
Letnisko Robert Kowalczyk (z pra-
wej), przygląda się pięknemu zim-
nokrwistemu ogierowi, z widoczną 
czułością prezentowanemu przez 
Burmistrza Skaryszewa Ireneusza 
Kumięgę. Panowie spotkali się na 
skaryszewskich Wstępach. Bur-
mistrz Skaryszewa, jak przystało na 
dobrego gospodarza, pokazał goś-
ciowi to, co najlepsze. Mamy więc 
nadzieję, że być może i w Garbat-
ce już niedługo pojawią się konie. 
Wszak Garbatka słynie z pięknych 
terenów, idealnych na przejażdżki 
atrakcyjną bryczką, zaprzęgniętą 
w dorodne wierzchowce.

Wprost ze Wstępów 
do Garbatki?

 Po nabożeństwie 
w kościele przy ul. Miłej, 
spoczął w Nekropolii Fir-
lej były prezydent Rado-
mia Andrzej Morawski. 
Uczestniczył w budowie 
wielu osiedli mieszkanio-
wych: Południa, Ustro-
nia, Borek, Michałowa. 
Niektórzy porównywali 
go z Józefem Grzeczna-
rowskim, również niedo-
cenianym.

Odszedł 
prezydent...

 Dyskretnie, rodzi-
na i przyjaciele zamor-
dowanej, pożegnali ra-
domiankę z urodzenia 
– Kasię J. Miejscem 
świeckiej uroczysto-
ści pogrzebowej była 
świątynia ewangeli-
cka. Urna z prochami 
Kasi została ustawiona 
w grobowcu rodzin-
nym przy ul. Lima-
nowskiego. Jedyna 
pociecha wypłynie 
z faktu szybkiego za-
trzymania podejrzane-
go o to morderstwo.W kwiecie wieku

 Stanowisko mazowieckiego 
komendanta policji objął insp. To-
masz Michułka, z wyglądu człowiek 
pogodnego usposobienia. Może nie 
tylko z wyglądu…

 Chór „Woj-
skowa Jedynka” 
powstał przy 
Kole nr 1 Związ-
ku Weteranów 
i Rezerwistów 
WP. Nawet bar-
dzo nie dziwi , że 
jego dyrygentem 
jest mgr inż. Zyg-
munt Pluta, pre-
zes tegoż koła.

Wojskowa Jedynka

Nowy 
komendant


