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Wystawa rękodzieła 
artystycznego
W sobotę, 14 maja w godz. 10–14 w Kwiaciarni Artystycznej Czarna Orchidea w Radomiu, 
przy ul. Struga 18, zostanie otwarta Wystawa Rękodzieła Artystycznego. Swoje prace zaprezen-
tują zdolne radomianki.

Na wystawie swoje prace za-
prezentuje 18 pań – mieszkanek 
Radomia i okolic. Podczas wysta-
wy będzie można obejrzeć prace 
wykonane różnymi technikami, 
m.in.: na szydełku i drutach, ze 
sznurka bawełnianego, decoupa-
ge, haft  krzyżykowy, biżuterię su-
tasz i z koralików, fi lcowane, szyte, 
scrapbooking, amigurumi. Wśród 
eksponatów znajdą się m.in. za-
bawki, ozdoby do domu (np. 
dekupażowe szkatułki, podusz-
ki robione na drutach, poduszki 
kury), biżuteria (np. naszyjniki, 
bransolety, kolczyki), kartki na 
różne okazje. To będzie prawdziwa 
uczta dla oka.

Każda z naszych prac jest wy-
konana z największą starannością, 
wkładamy w nią mnóstwo pracy 
i serca. I każda jest niepowtarzalna. 
Mimo iż czasem robiona według 
tego samego wzoru, to i tak zawsze 
wyjdzie inna.

Niektóre nasze prace – szydeł-
kowy parasol czy fi lcowe brosz-
ki – radomianie mogli podziwiać 
w Teatrze Powszechnym im. Jana 
Kochanowskiego w sztukach Doris 
Day i Anna Karenina. 

Organizując tą wystawę chcemy 
pokazać, że w Radomiu jest grupa 
osób, które różnymi technikami po-
trafi ą stworzyć piękne przedmioty. 
A przy tym mają ciekawe hobby, 
wielką radość z tworzenia i kre-
atywnie spędzają czas. Do tego są to 

osoby w różnym wieku, młode, 
kreatywne a nie same babcie.

Wśród wystawców będą m.in.:
Katarzyna Kołodziejczyk 

– autorka m.in. biżuterii z ko-
ralików. Każdy jej naszyjnik, 
kolczyki czy bransoleta to mi-
nidzieło sztuki. Kasia haft uje 
również krzyżykami. Te prace 
można też było oglądać sześć lat 
temu na jej autorskiej wystawie 
w Resursie.

Małgorzata Pawlak – od wie-
lu lat hobbistycznie zajmuje się 
szydełkowaniem i nie tylko. 
Oprócz tradycyjnych serwetek, 
obrusów czy fi ran, tworzy ozdo-
by świąteczne, okolicznościowe. 
Od kilku lat zgłębia tajniki ami-
gurumi – czyli zabawek zrobio-
nych na szydełku.

Barbara Strzecha – od kilku 
lat tworzy biżuterię sutasz oraz 
wyroby metodą decoupage. 
Precyzja i staranność wykona-
nia, idealny dobór kształtów 
i kolorów – to charakterystyczne 
cechy jej biżuterii i pozostałych 
prac.

Katarzyna Kałapska – od 
kilku lat zajmuje się szydełko-
waniem. Ostatnio jej pasją jest 
wykonywanie przedmiotów 
użytkowych ze sznurka baweł-
nianego.

Iza Grabska-Ziółko – autorka 
Zakręconych Kurek. W jej ofer-
cie są poduszki w kształcie kur, 
każda ma swoją nazwę i historię. 
Mogą być nie tylko ozdobą, ale 
i przytulanką. 

Zapraszamy do oglądania 
wystawy w sobotę 14 maja. Je-
śli Państwo nie będziecie mogli 
przybyć w tym dniu – nic stra-
conego. Wystawę będzie można 
oglądać jeszcze przez tydzień od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10–18 i sobotę w godz. 10–14.

Pozdrawiamy serdecznie
 Zdolne Radomianki
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Wspólne święto 
strażaków PSP i OSP

Powiatowy Dzień Strażaka w Zwoleniu odbył się 1 maja, wyprzedzając nieco święto patrona. Druhowie reprezentujący zarządy 
powiatowe i gminne ZOSP RP wraz z pocztami sztandarowymi, KP PSP i podległe jej jednostki oraz zaproszeni goście zebrali 
się na placu Komendy Powiatowej PSP, na którym dowódca uroczystości złożył nadbryg. Gustawowi Mikołajczykowi, zastępcy 
Komendanta Głównego PSP, meldunek o gotowości pododdziałów do realizacji programu Powiatowego Dnia Strażaka.

Po uformowaniu szyku mar-
szowego, uczestnicy wyruszyli do 
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, w którym proboszcz ks. 
Bernard Kasprzycki i ks. Zbigniew 
Stanios, kapelan zwoleńskich stra-
żaków, celebrowali mszę św. w in-
tencji druhów strażaków.

W drodze powrotnej Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia 
poprowadziła uczestników w ryt-
mie melodii marszowych. Na placu 
zwoleńskiej PSP odbył się uroczysty 
apel. W imieniu organizatorów wi-
tał uczestników Komendant Powia-
towy PSP, bryg. Krzysztof Płachta. 
Powiedział m.in.:

– Mam zaszczyt w imieniu 
wszystkich strażaków oraz współ-
organizatorów uroczystości: Sta-
rosty Zwoleńskiego Waldemara 
Urbańskiego, Burmistrz Bogusła-
wy Jaworskiej i Prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
dh Jerzego Kowalskiego, powitać 
uczestników Powiatowego Dnia 
Strażaka. Wśród nich obecnych 
na uroczystości: wspomnianego 
nadbryg. Gustawa Mikołajczyka, 
dh. Zbigniewa Gołąbka Wice-
prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP, radnego sejmiku, bryg. 
Pawła Frysztaka, komendanta 
KM PSP w Radomiu, bryg. Krzysz-
tofa Zyzka, komendanta KP PSP 
w Kozienicach, ks. prob. Bernar-
da Kasprzyckiego, druha ks. Zbi-
gniewa Staniosa i ks. Krzysztofa 
Badeńskiego, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Edwarda Rybaka, 
wicestarostę Arkadiusza Sulimę 
oraz członków Zarządu Powiatu – 
Mirosława Madejskiego i Jerzego 
Sowulę, Jerzego Kamionkę Prze-
wodniczącego Komisji Bezpie-
czeństwa, Mirosława Soleckiego 
kierownika Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego, 
Honoratę Dziwisz dyrektorkę LO 
w Zwoleniu, Arosława Jakóbika 
dyrektora Zespołu Szkół Rolni-
czo-Technicznych, dra Aleksan-
dra Pieczyńskiego przodującego 
ratownika medycznego w powiecie 
zwoleńskim, podinsp. Jarosław Po-
pczyńskiego – nowo mianowanego 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Zwoleniu i jego zastępcę nad-
kom. Leszka Derlatkę, Sławomira 
Okonia – nowo mianowanego Nad-
leśniczego Nadleśnictwa Zwoleń.

Wymienił też obecnych na 
uroczystości czołowych repre-

zentantów samorządów gmin: 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Zwoleniu Pawła Sobieszka i wi-
ceprzew. Grzegorza Molendowskie-
go, Wiceburmistrza Włodzimierza 
Kabusa, Sekretarza Miasta Zwoleń 
Jana Nowakowskiego, Skarbnika 
Miejskiego Marię Kalbarczyk, dy-
rektor DK Annę Wieczerzyńską, 
współpracujących stale ze strażaka-
mi dyrektorów: przedszkola i szkół 
podstawowych. 

Powitał Prezesów Zarządów 
Gminnych i Komendantów Gmin-
nych OSP wraz z pocztami sztan-
darowymi, a za ich pośrednictwem 
wszystkich strażaków w służbie i na 
zasłużonym odpoczynku, pracow-
ników cywilnych, mieszkańców 
powiatu zwoleńskiego, gościnnie 
obecnych na uroczystości, dzię-
kując wszystkim za to, że zawsze 
można na nich liczyć, a rodzinom 
strażackim – za wyrozumiałość 
wobec druhów, dzięki której ła-
twiej godzą obowiązki ratownicze 
z domowymi.

Dla strażaków ratowników 
ważna jest sprawność fizyczna. 

Odznaczenia 
i awanse 
Minister Spraw Wewnętrznych 
Brązową Odznakę „Zasłużony 
dla ochrony przeciwpożarowej” 
przyznał druhowi Adamowi 
Dąbrowskiemu i starszej 
ogniomistrz Agnieszce Koziarze. 
Prezydium ZG ZOSP RP „Złotym 
Znakiem Związku OSP” uhono-
rowało dh. Ryszarda Bieniasa 
i dh. ks. Zbigniewa Staniosa. 
Prezydium ZO Województwa 
Mazowieckiego złote medale 
„Za zasługi dla pożarnictwa” 
przyznało druhom: ks. Bernar-
dowi Kasprzyckiemu, Staroście 
Zwoleńskiemu Waldemarowi 
Urbańskiemu, Jarosławowi 
Abramczykowi, Januszowi Zy-
chowiczowi, srebrne: młodsze-
mu ogniomistrzowi Grzegorzowi 
Lewikowskiemu, Adamowi Sał-
butowi, Janowi Chrost, Jerzemu 
Giermasińskiemu, Jackowi 
Maciejczykowi, Krzysztofowi 
Mąkosie, Wacławowi Płachcie, 
Marcinowi Strusikowi i Rafałowi 
Żukowskiemu. Brązowe meda-
le: wójtom dh Teresie Pancerz-
-Pyrka i Tomaszowi Adamcowi, 
starszemu sekcyjnemu Arturowi 
Czapce, starszemu sekcyjne-
mu Danielowi Grudzińskiemu, 
starszemu strażakowi Albertowi 
Wolszczakowi, Mariuszowi Sał-
butowi i Michałowi Mężykowi. 

Odznakę Wzorowy Strażak, 
uchwałą Zarządu Miejsko-
-Gminnego Zarządu ZOSP RP 
w Zwoleniu, otrzymali druho-
wie: Bartłomiej Wolszczak, Piotr 
Bednarczyk, Paweł Oleksik. 
Odznaką „Za wysługę 50 lat” 
udekorowano dh. Romualda 
Paklerskiego, za 40 lat Stani-
sława Misielewicza i Andrzeja 
Śleśniewskiego. „Za wysługę 
30 lat”: Paweł Bremer, a 5 lat 
– Bartosz Szarawarski i Kamil 
Serafin. 

Strażacy PSP otrzymali awan-
sowali na wyższe stopnie. Na 
ogniomistrza młodsi ogniomi-
strzowie – Grzegorz Lewikow-
ski i Dominik Małecki, a na 
młodszego ogniomistrza: starsi 
sekcyjni – Damian Adamiec, 
Radosław Banasik i Łukasz 
Molendowski. 
Odznaki i medale wręczali 
nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, 
dh Zbigniew Gołąbek, starosta 
Waldemar Urbański, burmistrz 
Bogusława Jaworska oraz 
druhowie – Krzysztof Płachta, 
Jerzy Kowalski i Arkadiusz 
Sulima. Podziękowanie za 
odpowiedzialną służbę bądź za 
udzielaną strażakom pomoc 
przekazali też: nadbryg. Gustaw 
Mikołajczyk, dh Zbigniew 
Gołąbek, starosta zwoleński 
Waldemar Urbański i dh Jerzy 
Kowalski.

Rozwijana jest ona m.in. poprzez 
ćwiczenia oraz uczestnictwo w za-
wodach gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych.

 Komendant Krzysztof Płachta 
przypomniał, jak ważne było zdo-
bycie Mistrzostwa Polski w dwu-
boju pożarniczym przez mł.asp. 
Dawida Kacperskiego oraz dru-
żynowe Mistrzostwo Mazowsza 
w najtrudniejszej strażackiej dys-
cyplinie, jaką jest sport pożarniczy, 
przez drużynę w składzie: Dawid 
Kacperski, Jacek Skóra, Adam Ma-
zur, Maksymilian Małecki, Mateusz 
Kuś, Albert Wolszczak, Adamiec 
Damian, Krzysztof Gregorczyk 
i Michał Michalik.

– Niech dobra opinia, do jakiej 
przyczyniają się przytoczone i inne 
sukcesy strażaków, towarzyszy nam 
każdego dnia, a postawa zaanga-
żowania i ofi arność będą wzorem 
dla innych – powiedział brygadier 
Krzysztof Płachta.

Po powitaniach, podziękowa-
niach i życzeniach, wyróżniającym 
się druhów oraz osoby stwarzają-
cym im warunki do niezwykle uży-
tecznej i odpowiedzialnej służby, 
honorowano odznakami, medala-
mi i podziękowaniami, a młodych 
strażaków PSP – także awansami 
na wyższe stopnie. 

Na zakończenie, pięknym po-
kazem musztry paradnej umiliła 
uczestnikom Powiatowego Dnia 
Strażaka Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Miasta Zwolenia. Uczestnicy 
z zainteresowaniem obejrzeli wysta-
wę nowoczesnego sprzętu strażac-
kiego, potwierdzającą jak wielkie 
zmiany zachodzą w wyposażeniu, 
a co za tym idzie, także wyszkoleniu 
druhów z jednostek PSP i OSP

 (M.K.)

Msza św. w intencji strażaków powiatu zwoleńskiego

Uczestnicy strażackiego święta na uroczystym apelu

Dh Zbigniew Gołąbek wyróżnia strostę 
Waldemara Urbańskiego Złotym Medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa”. Medal ten 
otrzymał też ks. Bernard Kasprzycki

Młodzieżowa Orkiestra Miasta Zwolenia zaprezentowała uczestnikom 
Powiatowego Dnia Strażaka musztrę paradną.
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ARANŻOWANE SZCZĘŚCIE
W małżeństwie aranżowanym przysięgasz miłość, 
wierność i uczciwość nie tylko swemu wybrankowi, 
ale i jego rodzinie. Własne zdanie może tu doprowadzić 
nawet do rozpadu związku, dlatego trzeba uważać 
na każde słowo, czy gest. Jak się w tym wszystkim 
kochać i nie zwariować? Czy taki związek to faktycznie 
pełnia szczęścia i gwarancja sukcesu? Zobacz nowe 
odcinki Zeswatanych i przekonaj się, z czym muszą się 
zmierzyć aranżowane małżeństwa. 

OGLĄDAJ TELEWIZJĘ LIFETIME W NC+

NA POZYCJI NR 138!

Zeswatani 
w każdy wtorek 
o godzinie 21:00 
tylko na Lifetime.

Z atrakcji XIX Turnieju 
Rycerskiego w Iłży
Turniej Rycerski na Wzgórzu Zamkowym w Iłży rozpoczął się w sobotę 30 kwietnia i trwał 
do późnych godzin w niedzielę. W 1050. rocznicę chrztu Polski, na cześć i chwałę tamtych wyda-
rzeń, na iłżecki Zamek zjechali wojowie, a z nimi piękne damy, kupcy i rzemieślnicy. 

„A rzecz się działa w 966 r., kiedy 
to Mieszko I wraz ze swoją wybranką 
Dobrawą, będąc w podróży, do Iłży 
na spoczynek zawitał. A że Iłża z go-
ścinności już wtedy słynęła, posta-
nowił weń na dłużej zostać. Na cześć 
i chwałę wielkiego władcy, w mie-
ście turniej rycerski zwołać kazano. 
W odezwie, z czterech stron świata, 
dzielni wojowie do miasta zjechali, 
aby władcy hołd oddać, a i męstwem 
zabłysnąć” – tak podobno wszystko 
się zaczęło... – I teraz zostało przy-

pomniane, także na ofi cjalnej stronie 
internetowej miasta.

 Oficjalnego otwarcia XIX 
Turnieju Rycerskiego dokonał 
Burmistrz Iłży Andrzej Moskwa 
wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Józefem Skrobiszem. 
Towarzyszyła im nowo mianowa-
na Wojewodzina Świętokrzyska 
Agata Wojtyszek, która była waż-
nym gościem pierwszego dnia 
XIX Turnieju Rycerskiego w Iłży. 
W pierwszym i drugim dniu im-
prezy, tych wizyt i odwiedzin było 
wiele. Widzów tysiące.

 Część historyczną tworzyła in-
scenizacja chrztu możnych ziemi 
iłżeckiej, a następnie prezentacje 
wojsk uczestniczących w turnieju 
oraz pokazy tańca dawnego. Od-
był się też pokaz jazdy pancernej 
w wykonaniu Sandomierskiego 
Ośrodka Kawaleryjskiego, gry 
i zabawy wojów, turniej łuczniczy: 

wojowie iłżeccy kontra drużyna 
Mieszka I, pokazy wojsk i musztry 
wojów Mieszka I, potyczka drużyny 
Mieszka I z Willetami, walki wojsk 
pieszych według zasad: kręgi zdra-
dy, kręgi honoru, pokaz kawalerii 
pancernej, Teatr Kroniki Gala Ano-
nima, Teatr ognia itp. 

 Adam Dziedzic
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Z Jubileuszu 
90-lecia OSP
Strażacy z Jastrzębi pamiętają kronikarza Kazimierza Mroza, nauczy-
ciela i regionalisty, autora monografi i tej miejscowości. Za opisanie 
dziejów rodzinnej wsi otrzyma ł czołową nagrodę w przedwojennym 
konkursie ogólnopolskim.

Gdy w 1926 roku organizowała się 
w Jastrzębi ochotnicza straż pożarna 
miał 25 lat. Druhowie, organizatorzy 
jubileuszu 90-lecia dowiedzieli się 
z monografi i, że… W roku 1926, na 
zebranie gromadzkie wsi Jastrzębia 
przyjechał z Radomia instruktor 
straży w celu założenia ochotniczej 
straży ogniowej. Wymieniał na nim 
korzyści, jakie taka straż przyniesie 
mieszkańcom wsi, że m.in. dzięki 
niej będą mieć zapewniony plano-
wany ratunek w czasie pożaru, nie 
będą musieli nabywać własnych 
toporków, narzędzi i naczyń, by 
z napisami na zawieszonych tablicz-
kach, przechowywać je przy wejściu 
do chaty. Otrzymają też zapomogę 
na budowę remizy strażackiej, na 
zakup narzędzi i przyborów oraz 

zniżkę w płaceniu składek ognio-
wych. Zachęta znalazła zrozumie-
nie i straż ogniowa w 1926 roku 
w Jastrzębi powstała, chociaż zapisa-
ło się do niej zaledwie 14 członków. 
Zebranie wiejskie zgodziło się na 
zbiórkę po 2 złote z domu, by za te 
pieniądze i urzędową zapomogę, na-
być część narzędzi, umundurowanie 
i… wnieść remizę.

Dokumenty urzędowe z tego 
okresu dowodzą, że założycie-
lem ochotniczej straży ogniowej 
w Jastrzębi był ówczesny sołtys 
Stanisław Sułek. Dalsze koleje losu 
straży w Jastrzębi bywały różne. 
W okresie okupacji hitlerowskiej 
jej działalność została zawieszona. 
Powstał tu przecież niemiecki po-
ligon wojskowy.

Gdy w 1945 roku straż wznowi-
ła działalność, liczyła 13 członków. 
Sprzęt gaśniczy, jakim druhowie 
dysponowali, to wóz konny i… si-
kawka. Jednostka jednak istniała 
i stopniowo rozwijała się. Z cza-
sem, współpracując z miejscowym 
samorządem, wystarała się o remizę, 
sukcesywnie wymieniała i unowo-
cześniała wyposażenie. W 1993 roku 
społeczność Jastrzębi ufundowała 
swej OSP sztandar. Dwa lata wcze-
śniej, jednostka została włączona 
do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Funkcjonowanie 
w KSR-G zobowiązało druhów do 
podnoszenia umiejętności gaśni-
czo-ratowniczych i sprzyjało uno-
wocześnianiu sprzętu. W przypadku 
Jastrzębi, z dobrym skutkiem!

 Do OSP należy obecnie 47 
członków czynnych. Wielu z nich 
jest przeszkolonych medycznie 
z zakresu udzielania pomocy ofi a-
rom wypadków i innych czynności 
ratowniczych. Jednostka ma teraz na 
stanie osiem samochodów lekkich, 
średnich i ciężkich tzw. bojowych. 
1 maja podczas uroczystości jubi-
leuszowej, przejęła ofi cjalnie no-
woczesny ciężki wóz bojowy marki 
MAN, otrzymany dzięki staraniom 
pani wójt, Elżbiety Zasady. Gmina 
wyłożyła 150 tys. zł z własnego bu-
dżetu, stwarzając warunki do prze-
znaczenia podobnych, okrągłych 
kwot przez instancje zwierzchnie 
PSP, ZOSP RP oraz WFOŚiGW 
w Warszawie. To kontynuowanie 
systemu tzw. składkowego umożli-
wiło zebranie ponad 600 tys. złotych 
niezbędnych na zakup wozu fl ago-
wego, jak go z dumą zwą druhowie. 
Pojazdowi, jego rodzice chrzestni, 
której godności dostąpili druhowie 
– Teodozja Borowska i Stanisław 
Mazur, nadali imię JASTRZĄB.

Uroczystość, jak nakazuje trady-
cja, rozpoczęła msza św. w kościele 
pw. Zwiastowania N.M.P. Po nabo-
żeństwie, zaprzyjaźniona Strażacka 
Orkiestra Dęta z Jedlińska popro-
wadziła uczestników, wśród nich 
radnych gminy i strażaków z jed-

Odznaczenia
Uchwałą Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego i Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
Jednostka OSP w Jastrzębi 
została odznaczona Honorowym 
Medalem Pamiątkowym PRO 
MASOVIA.

Prezydium Zarządu Mazowiec-
kiego Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Warszawie odzna-
czyło:

Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” Jednostkę 
OSP w Jastrzębi i dh. Andrzeja 
Kapustę

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” – dh. Jerzego Mroza 
i dh. Grzegorza Rudeckiego.

Brązowym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” druhów: Teo-
dozję Borowską, Adama Kapu-
stę, Karola Woźniaka i Tomasza 
Zielińskiego.

Kapituła Rady Powiatu Radom-
skiego odznaczyła Jednostkę 
OSP w Jastrzębi Odznaką 
„Za Zasługi dla Powiatu Radom-
skiego”.

nostek OSP w Bartodziejach, Go-
ryniu i Mąkosach Starych na plac 
przed strażnicę OSP. Jej elewację 
zewnętrzną druhowie odświeżyli 
własnym wysiłkiem, umieszczając 
też nad częścią garażową fi gurkę 
św. Floriana. Poświęcił ją i nowy 
samochód proboszcz miejscowej 
parafi i, kapelan jednostki jubilata 
ks. Grzegorz Stańczak. 

Nie zawiedli zwierzchnicy i są-
siedzi. Raport od dowódcy uroczy-
stości dh. Jerzego Mroza przyjął dh 
Zbigniew Gołąbek, w jednej osobie 

wiceprezes ZO Woj. Maz. ZOSP 
RP z siedzibą w Warszawie i radny 
Sejmiku, który wyróżniał też dru-
hów: odznakami, medalami i listami 
pochwalnymi od marszałka Adama 
Struzika. Z upoważnienia marszał-
ka wręczył jubilatom na ręce preze-
sa OSP dh. Grzegorza Rudeckiego 
Honorowy Medal PRO MASOVIA, 
także za zasługi dla Mazowsza, i zło-
ty medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”. W imieniu Waldemara Pawla-
ka – osobisty list z życzeniami tegoż 
prezesa ZG ZOSP RP. 

Pamiętał o jubilatach z Jastrzębi 
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera. Pamiątkowy obraz w jego 
imieniu wręczył wicewojewoda 
Artur Standowicz, wraz z życze-
niami. Z kolei mł. brygadier Paweł 
Fryszak, Komendant Miejski PSP 
w Radomiu, złożył gratulacje jubi-
latom od strażaków zawodowych 
miasta Radomia i powiatu radom-
skiego, przekazując też list osobisty 

od nadbryg. Leszka Suskiego Ko-
mendanta Głównego PSP.

Miłym akcentem uroczystości 
było uhonorowanie Jednostki OSP 
w Jastrzębi Odznaką „Za Zasługi dla 
Powiatu Radomskiego”. Wręczyli ją 
w imieniu Kapituły Teresa Bartosie-
wicz Przewodnicząca Rady Powia-
tu i Marian Wikło, radny powiatu 
radomskiego z obwodu z siedzibą 
w Jastrzębi. Pan Marian przekazał 
TR zamieszczane archiwalne zdjęcie 
druhów z OSP Jastrzębia z nowym 
sztandarem. Stare to dzieje.

Pod koniec uroczystości wójt Elż-
bieta Zasada w krótkim wystąpieniu 
podziękowała Druhom Jubilatom za 
bezinteresowną służbę zapewniającą 
ochronę przeciwpożarową miesz-
kańcom i niemniej ważną, wyrażaną 
systematycznym szkoleniem i stałą 
gotowością śpieszenia na ratunek ofi a-
rom wypadków drogowych i innych 
klęsk żywiołowych. Przy okazji po-
dziękowała władzom wojewódzkim 
i krajowym za pomoc fi nansową, któ-
ra umożliwiła zakup nowoczesnego 
wozu. Podziękowała też wszystkim za 
uczestnictwo we wspólnym święcie, 
życząc dalszej dobrej zabawy.

A że słoneczna pogoda dopi-
sała, po zakończeniu uroczystego 
apelu, krótki popis swoich możli-
wości muzycznych dała orkiestra 
dęta. Jubilatom podziękowali też 
uzdolnieni artystycznie seniorzy 
z Jastrzębi. Okazało się, że nie bra-
kuje im werwy, dowcipu i humoru. 
Było fajnie, integracyjnie!

 Mieczysław Kaca

Ks. Grzegorz Stańczak poświęcił figurkę św. Floriana i wóz MAN

Druh Zbigniew Gołąbek w asyście druhów Pawła Frysztaka i Andrzeja Szczycha odznaczył 
sztandar jednostki

Gratulacje wójt Elżbiety Zasady

Wicewojewoda Artur Standowocz przekazał obraz i życzenia

„Nadaję ci imię Jastrząb” Druhowie z Jastrzębi z nowym sztandarem (rok 1993, archiwum)



5GRABÓW NAD PILICĄ

Operacja Weller 7
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym, którym należy się szacunek całego Narodu, 
oraz aby przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom, ogłasza rok 2016 Rokiem Cichociemnych”.www.grabow.pl

Od wielu lat, w Grabowie nad Pi-
licą, organizowana jest uroczystość 
poświęcona zrzutowi Cichociem-
nych, który odbył się w okolicach 
pobliskiej wsi Paprotnia, w nocy 
z 8 na 9 kwietnia 1944 roku.

Tamtej nocy z lotniska Campo 
Cassale koło Brindisi we Włoszech 
wystartował Consolidated Libe-
rator B – 24J 1, oznaczenie RAF 
BZ965 „S” z załogą: kpt. Kazimierz 
Wünsche nawigator – dowódca, 
kpt. Zbigniew Szostak pierwszy pi-
lot, ppor. Jacek Błocki drugi pilot, 
chor. Stanisław Malczyk strzelec, 
st. sierż. Józef Witek radiooperator, 
st. sierż. Stanisław Jarecki strzelec, 
sierż. Stanisław Wileniec mechanik.

Na pokładzie znajdowała się 
XXXVII ekipa spadochroniarzy: 
Cichociemny mjr dypl. Jan Ka-
mieński „Cozaś” – szef Oddziału 
III operacyjno-szkoleniowego Ko-
mendy Głównej AK, Cichociemny 
ppor. Tadeusz Kobyliński „Hiena”, 
Cichociemny por. Tadeusz Starzyń-
ski „Ślepowron”, ppor. Wiktor Ka-
ramać „Kabel” – Kurier Delegatury 
Rządu na Kraj.

Odpowiedzialni za odbiór zrzutu 
byli żołnierze AK Obwodu Kozie-
nice z Placówek Trzebień i Grabów 

nad Pilicą, pod dowództwem kpt. 
Romana Siwka „Heleny”. W zabez-
pieczeniu zrzutu brało udział około 
80 żołnierzy, 50 z nich ubezpiecza-
ło teren, a pozostali zaangażowa-
ni byli bezpośrednio w przyjęcie 
zrzutu. Niepoślednią rolę w tej akcji 
spełnili również miejscowi leśnicy, 
którzy przygotowali skrytki i byli w 
nocy doskonałymi przewodnikami 
w terenie. Obszerne opracowanie 
na ten temat „Tobie, Ojczyzno”, na-
pisał leśnik Ryszard Wolski.

Historię tamtej kwietniowej nocy 
przedstawił emerytowany Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Dobieszyn, 
Jan Chryzostom Czachowski.

1 maja przy pomniku przed 
siedzibą urzędu gminy zebrali się 
przedstawiciele związków kom-
batanckich, służb mundurowych, 
przedstawiciele Urzędu Gminy, 
uczniowie i licznie przybyli goście. 
Pod pomnikiem złożono kwiaty. 
Dalsza część uroczystości mia-
ła miejsce przy polowym ołtarzy 
w lasach wsi Paprotnia, w miejscu, 
gdzie w 1944 roku dokonano zrzutu 
Cichociemnych. 

Organizatorami rocznicowej 
uroczystości byli między innymi: 
Nadleśnictwo Dobieszyn, Zespół 

Szkół w Grabowie nad Pilicą, 
Związek Spadochroniarzy Polskich, 
Fundacja im. Cichociemnych Spa-
dochroniarzy AK oraz Urząd Gmi-
ny Grabów nad Pilicą.

Niespodzianką było przekazanie 
w czasie uroczystości przez Jerze-
go Wartenberga na ręce wiceprezes 
Fundacji Anny Rowińskiej, trzech 
lamp naft owych, niemych świad-
ków zrzutu.

Mszę polową koncelebrował ks. 
proboszcz parafi i Grabów nad Pi-
licą Stanisław Drąg.

Uroczystość uświetnił występ 
Zespołu Cantabile, oraz prezentacja 
uczniów szkoły z Grabowa. 

Niewątpliwą atrakcją, która przy-
ciągnęła tłumy była prezentacja 
zrzutu spadochroniarzy przygo-
towana przez klub spadochrono-
wy. Nad głowami widzów, którzy 
przeszli z leśnej polany na pobliskie 
pola, wysoko w chmurach pojawiła 
się Cesna. Po chwili z jej pokładu 
wyskoczyło trzech skoczków cią-
gnąc za sobą biało czerwone fl agi 
i wstęgi. Po wykonaniu w powie-
trzu kilku akrobacji wylądowali 
sprawnie kilkadziesiąt metrów od 
widowni. 

 Jacek Lombarski

Uroczystość przed Urzędem Gminy

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Cichociemnych. W środku Zdzisław Karaś, sekretarz Gminy Grabów nad Pilicą

Leśnicy – gospodarze i goście uroczystości. Pierwszy z prawej z-ca dyrektora RDLP Piotr Kacprzak

Poczet sztandarowy Nadleśnictwa Dobieszyn

Lampy ofiarowane Annie Rowińskiej przez Jerzego WartenbergaUczestnicy uroczystości w lasach Paprotni Zrzut spadochroniarzy



6 Nr 104RADOM

OGLĄDAJ TELEWIZJĘ 
LIFETIME W NC+

NA POZYCJI NR 138!

CZEGO PRAGNĄ MĘŻCZYŹNI? 
CZYLI O TYM, JAK MÓZG 
MĘŻCZYZNY CZYTA KOBIETĘ

Sygnały wysyłane przez kobiece ciało są odbierane automatycznie przez męski mózg: 
potrzebuje on 180 milisekund, czyli około 1/6 sekundy na rozpoznanie urody płci 
pięknej. Co ciekawe, często wbrew obiegowym opiniom, o gustach mężczyzn można 
dyskutować, gdyż każdy z nich ma zakodowany swój wzorzec idealnego kobiecego 
ciała – mówi kognitywista dr hab. Maciej Błaszak.

Zobacz, jak czytają swoje kobiety mężczyźni, którzy zostali 
z nimi zeswatani przez rodziców. Oglądaj nowe odcinki „Zeswatanych” 
w każdy wtorek o godzinie 21:00 tylko na Lifetime.

Nie tylko „oczywiste” kobiece części 
ciała typu biust, czy pupa wysyłają płci 
przeciwnej silne sygnały seksualne. Ele-
mentem działającym na mężczyznę pod-
niecająco są także kobiece włosy. Naja-
trakcyjniejsza dla mózgu mężczyzn jest 
naturalna blondynka.

Kolejną podniecającą częścią damskie-
go ciała są uszy. Obok linii papilarnych 
i kości wokół oczu mają one unikalny 
kształt dla każdego człowieka. 

Niezwykle seksowne są także kobiece 
oczy. Mężczyzn ogromnie podnieca roz-
szerzona źrenica w kobiecym oku. 

Wybierając partnerkę mężczyzna zwra-
ca uwagę także na damski nos, gdyż jest 
głównym organem węchu i… smaku. Nos 
kobiety jest również wyjątkowo wrażliwy 
na zapachy mężczyzny.

O tym, czy mężczy-
zna działa na kobietę, 
czy też nie może, się 
on dowiedzieć także 
z jej policzków. Na 
policzkach młodej 
kobiety często poja-
wia się rumieniec – 

symbol seksualnego zażenowania. 
Niezwykle podniecającym elemen-

tem kobiecego ciała są dla mężczyzny 
także damskie wargi. Męski mózg pod-
świadomie doskonale czyta wysyłane 
nimi sygnały o dniach płodnych. 

Również brzuch kobiety przyciąga 
wzrok panów. Nie dlatego, że sam w sobie 
jest szczególnie erotyczny, ale ze względu 
na bliskie sąsiedztwo najważniejszej stre-
fy seksualnej – dodaje Błaszak. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu 
informuje, że w dniu 17.05.2016 r. o godz. 11.00 odbędzie się ustny przetarg 

nieograniczony na zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie kat. M-3 
przy ulicy Żeromskiego 118 m. 72a, parter

– o powierzchni użytkowej – 45,60 m² 
– cena wyjściowa  – 63.000,00 zł
– wadium  – 3.150,00 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, które 
winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie do dnia 16.05.2016 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
96 91150002 0120 0120 0300 0001

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 06.05.2016 r. i 13.05.2016 r. w godz. 9.00-11.00.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu 
i złożenia w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali Użytkowych (pokój 114) w terminie do 
godziny 15.00 dnia poprzedzającego termin przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,
– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę 
Nadzorczą – uchwała nr 44/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec 
Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.

Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia 
lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, ul. M.C. Skłodowskiej 18 
w Radomiu w dniu 17.05.2016 r. o godz. 11.00 w sali Nr 210 (II piętro).

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. (48) 384-06-40 do 42 w. 329.

O G Ł O S Z E N I E

Życie wierszami 
upamiętniane
Z

dradzę, że Jan Orczy-
kowski żywotny niczym 
czterdziestolatek liczy 
sobie 76 lat. Urozmaicone 

życie społecznika, samorządowca, 
biznesmena, podróżnika i regiona-
listy upamiętnia poezją. Własnym 
sumptem wydal właśnie zbiorek 
pt. ,,Zbliżenia” zawierający prawie 
dwieście refl eksyjnych wierszy do-
tyczących rożnych okresów życia 
autora, najczęściej związanych 
z miejscami urodzenia, pracy bądź 
działalności społecznej. A więc 
m.in. podiłżeckimi Chwałowica-
mi, Białobrzegami, podradomskim 
Zakrzewem i samym Radomiem. 
Twórczość Jana Orczykowskiego 
trafnie zrecenzował rodak ziemi 
iłżeckiej prof. dr hab. Roch Suli-
ma z Instytutu Kultury Uniwersy-
tetu Warszawskiego: ,, Najbardziej 
osobisty sposób doświadczenia 
i ,,konstruowania” znaczeń lokal-
nej tradycji znajduje wyraz w po-
ezji Jana Orczykowskiego, w której 
nostalgiczne obrazy dzieciństwa 
sąsiadują z mądrością ,,wieku doj-
rzałego”. Pamięć dzieciństwa zapi-
suje się w lirycznych ,,okruchach”, 
w drobnych realiach wiejskiego 

świata, które dla współczesnego 
czytelnika mają powab rzeczywi-
stości magicznej…. Poezja Jana 
Orczykowskiego, jak sam wspo-
mina w jednym z wierszy, to ,, go-
dzina szczerości”, to rozrachunek 
ze swoim aktywnym społecznie ży-
ciem, a zarazem próba znalezienia 
wewnętrznej harmonii, odczyty-
wania biegu życia jako ,,spełnio-
nego czasu”. Ciekawie brzmią w 
poezji tony żartobliwe, w których 
wyraża się komiczny stosunek 

do świata np. w wierszach: Cze-
koladowe miasteczko, Na bloga, 
Biznes nocą. Taka postawa poety 
pozwala odszukiwać to, co budzi 
zdziwienie, a w ,,zadziwianiu się” 
światem biją źródła poezji. W tych 
wierszach daje się codzienności 
inny wymiar, gdyż Jan Orczykow-
ski pragnie, zamiast powodów do 
narzekania, dostrzec w niej nutę 
optymizmu”. Oto próbki poezji 
Jana Orczykowskiego: 

 MK

Pamięci Józka Myszki

Józek!
Coś dziwnego się stało
Konie, kare konie
W iłżance już nie pływają

Gdzie się podziały
Te twoje pieśni szalone?
Co dziadka połączyły z babcią
A ja poznałem żonę

Tylko księżyc ciągle ten sam
Zagląda zakochanym w oczy
Wychodzi z za iłżeckiej baszty
I sennie po niebie się toczy

Radom

Nad Zalewem Borki
Przygoda, biegi, atrakcje
To miejsce dobrej rozrywki
Na soczystej zielonej trawce

Biegam i ścieżki depczę
Mało wysiłku i mało
To dla fi zycznej sprawności 
Zamęczam swoje ciało

Zdrowia nigdy za wiele
Sport każdemu przystoi
Wysiłku dużo potrzeba
By ciało w zdrowie uzbroić

Doświadczenie

Mam przyjaciół
Żyjemy według określonych ram
Oni szanują mnie
A ja ich w sercu mam
 Sprzeczamy się, gdy trzeba
 Nawet o drobny grosik
 Dzielimy się sercem z każdym
 Gdy o to poprosi

Koledze

Wzruszyły cię księdza wiersze
Widziałem
W twoich oczach dobre intencje
Otwartość na ludzi, miłość i serce
Tak czynił
Jan Twardowski
Ksiądz poeta
Wielki i boski
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pierwszym projektem 
w polskich miastach

RADOM

„Adaptacja do zmian klimatycznych przez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miej-
skiej Radomia”. Tak nazywa się innowacyjny projekt RadomKlima, sfi nansowany w połowie przez 
Komisję Europejską z racji nagrody przyznanej miastu w konkursie unijnego Programu „LIFE”.

W projekcie chodzi o inwesto-
wanie w infrastrukturę miejską, 
spowolniającą niszczycielski spływ 
wody w czasie powodzi i nadmier-
nych opadów przez jej gromadzenie 
w zbiornikach powierzchniowych, 
by następnie, już podczyszczoną, 
użytecznie wykorzystać w okresach 
letniej suszy. Stanie się to możliwe 
dzięki wykonaniu zadań inwestycyj-
nych ujętych w tym projekcie. Jego 
realizacja ma kosztować 24 mln zł 
i w połowie zostanie sfi nansowana 
przez Komisję Europejską. NFO-
ŚiGW w Warszawie dołoży 27% 
ogólnej kwoty, a pozostałe 23% 
kosztów sfi nansują w przeszło 90% 
Gmina Radom i Wodociągi Miej-
skie. Realizacja zadań inwestycyj-
nych ma być sfi nalizowana do końca 
2020 roku.

Problemy wynikające ze zmian 
klimatycznych, w tym kwestie ujęte 
w Programie „LIFE”, a szczególnie 
tematyka związana z projektem Ra-
domKlima były tematem obrad kon-
ferencji, zorganizowanej w „Resursie 
Obywatelskiej” w Radomiu. Zbiegło 
się to w czasie z podpisaniem w No-
wym Jorku, przez premier Beatę Szy-
dło, postanowień wynegocjowanych 
podczas grudniowej konferencji pa-
ryskiej członków ONZ. Jej decyzje 
mają na celu hamowanie wzrostu 
średniej temperatury globalnej do 
poniżej 2 stopni Celsjusza w prze-
dziale czasowym do 2020 roku. Jej 
wzrost, powodowany wysoką emisją 
gazów cieplarnianych, jest sprawcą 
zmian klimatycznych, skutkujących 
w Polsce m.in. nagłymi ulewami lub 
niespotykanymi dotychczas okresa-
mi suszy.

Uczestnicy konferencji w Ra-
domiu, otwartej wystąpieniem 

wiceprezydenta Radomia Jerzego 
Zawodnika, dzielili się już m.in. po-
partymi praktyką doświadczeniami 
lub projektowanymi rozwiązaniami. 
Nas interesował wątek radomskiego 
projektu. Dość szczegółowo rozwi-

nął go mgr inż. Paweł Olszewski, 
wiceprezes Zarządu Wodociągów 
Miejskich w Radomiu, w referacie 
wzbogaconym projekcją plansz 
i zdjęciami, omawiającym plano-
wane efekty rzeczowe i ekologiczne 
głównych przedsięwzięć projektu Ra-
domKlima. Na konferencji prasowej 
różne jego aspekty rozwinęli człon-
kowie Komitetu Sterującego projek-
tem: prof. Maciej Zalewski z Uniwer-
sytetu Łódzkiego, dr Iwona Wagner 
z tejże uczelni, jego przewodniczący 
– Leszek Trzeciak, prezes Zarządu 
Wodociągów Miejskich w Radomiu 
oraz mgr inż. Stefan Obłąkowski 
z FPP ENVIRO w Warszawie 
i dr Tomasz Jurczak z UŁ. 

Okazuje się, że Radom jest 
pierwszym w Polsce i nielicznym w 
Europie miastem, którego władze 
samorządowe wraz z partnerami 
urzeczywistniają tego rodzaju za-
mierzenia. Stosowne umowy zostały 

podpisane przez inwestorów, bene-
fi cjentów i koordynatorów w listo-
padzie i w grudniu 2015 roku oraz 
w styczniu tego roku. Prezydent Ra-
domia Radosław Witkowski 26 listo-
pada, po podpisaniu stosownych do-
kumentów, powiedział: – W planach 
mamy m.in. oczyszczenie zalewu na 
Borkach, przywrócenie naturalnego 
biegu Mlecznej w miejscu, w którym 
powstaje Park Kultury oraz budowę 
zbiornika na Potoku Północnym, na 
jego odcinku położonym między to-
rami kolejowymi a ulicą Olsztyńską. 
Chcemy, by zbiornik ten pełnił funk-
cję retencyjną i rekreacyjną. 

Partnerami miasta Radomia 
w realizacji tego projektu są: Wo-
dociągi Miejskie Sp. z o.o, Uniwer-
sytet Łódzki oraz warszawska fi rma 
– FPP ENVIRO Sp. z o.o.

Oto najważniejsze jego zadania 
przedstawione podczas debaty 
w Sali Konferencyjnej przez wice-
prezesa Pawła Olszewskiego:

1. Adaptacja stawów kolmatacyj-
nych i jazu kozłowego przy zbiorniku 
Borki w celu zwiększenia zdolności 
podczyszczającej obu zbiorników 
kolmatacyjnych. Wykonane będą 
prace oczyszczające dna zbiorni-
ków z osadów, a adaptacja ukierun-
kuje przepływ wody sprzyjający jej 
samooczyszczaniu z zachowaniem 
i zagospodarowaniem jej bioróżno-
rodności, w tym roślinności wod-
nej. Zmodyfi kowana konstrukcja 
jazu kozłowego umożliwi kontrolę 
dopływu wody z rzeki do zbiorni-
ka Borki. Wszystkie prace zwiększą 
zdolność zbiorników kolmatacyj-

nych do redukcji tzw. fali wezbra-
niowej i przez to – lepsze przejmo-
wanie płynących zanieczyszczeń.

2. Adaptacja zbiornika Borki do ła-
godzenia ekstremalnych przepływów 
zawiera w sobie zwiększenie pojem-
ności retencyjnej zbiornika, co ogra-
niczy ryzyko lokalnych podtopień. 
Planowane kompleksowe roboty bu-
dowlane uwzględniają poprawę stanu 
technicznego zapory i oczyszczenie 
z osadów dna zbiornika. Wykonana 
przepławka, umożliwi migrację ryb 
w dół i w górę rzeki Mlecznej. 

Oba zadania powiązane tech-
nicznie i technologicznie, także w 
okresach suszy zapewnią przepływ 
wody korytem rzeki Mlecznej.

Paweł Olszewski przedstawił uczestnikom 
zaplanowane efekty rzeczowe i ekologiczne 
głównych przedsięwzięć Projektu RadomKlima

3. Budowa zbiornika na Potoku Pół-
nocnym o powierzchni około 2,2 ha, 
na terenie między linią kolejową 
nr 8 a ul. Olsztyńską spełni funk-
cję retencyjno-zalewową i znacz-
nie zmniejszy ryzyko podtopień, 
szczególnie w centrum Radomia. 
Poprzez zastosowanie nowocze-
snych systemów podczyszczających 
poprawie ulegnie jakość wody.

4. Renaturalizacja i adaptacja od-
cinka rzeki Mlecznej tzw. jej mean-
dryzacja będzie wykonana kilkaset 
metrów poniżej zalewu Borki, na 
odcinku o długości około 500 mb. 
Powstaną tu m.in. wylewiska 
i zastoiska, przywrócone będą na-
turalne siedliska wielu gatunków 
ptaków, np. błotniaka stawowego 
i derkacza, płazów i bezkręgowców. 
Na odrębnym odcinku 500 mb ko-
ryta Mlecznej zastosuje się rozwią-
zania innowacyjne i demonstracyjne 
zwiększające możliwości podczysz-
czania, bez zmiany przebiegu jej 
koryta. Powstaną tu piaskowniki, 
kaskady, bystrotoki i biomaty, czyli 
podłoża sprzyjające rozwojowi mi-
kroorganizmów i roślin. Działania te 
polepszające jakość wody i zapobiega-
jące zanikowi jej przepływu w czasie 
suszy, wesprą ochronę różnorodno-
ści biologicznej w Mlecznej.

5. Uszczelnienie kolektora AO. 
Wylotem tego kolektora są odpro-
wadzane do Mlecznej wody nie tyl-
ko opadowe i roztopowe (między 
ulicą Suchą i Krasickiego), lecz na 
skutek nieszczelności, również wy-
płukiwane z gruntu związki żelaza. 
Kolektor ten na odcinku 1000 mb 

W przerwie obrad członkowie projektu sterującego projektem odbyli konferencję prasową

będzie uszczelniony. Docelowo, od-
prowadzenie wód opadowych i roz-
topowych do zbiornika Borki na-
stąpi z wykorzystaniem istniejącej 
przepompowni i z jednoczesnym 
zastosowaniem sekwencyjnego sys-
temu sedymentacyjno-biofi ltracyj-
nego mającego na celu zapewnienie 
wymaganej jakości wody.

6. Poldery zalewowe wzdłuż rzeki 
Cerekwianki, nazywanej też Stru-
mieniem Halinowskim, mają po-
służyć jako miejsca okresowego 
ich zalewania wodami płynącymi 
przepełnionym korytem tej rzeki. 
Wykorzystanie polderów ograniczy 
wielkość fali powodziowej i ryzyko 
występowania lokalnych podto-
pień. Tereny nadające się na wyko-
nanie polderów znajdują się m.in. 
w pobliżu ul. NSZZ „Solidarność”, 
prowadzącej do ronda J. Łaskiego.

Paweł Olszewski dodał, że prze-
widziana jest budowa na terenie 
Radomia około 20 mniejszych 
zbiorników i niecek chłonnych. 
Ich przeznaczeniem będzie groma-
dzenie wód opadowych w pobliżu 
miejsc zagrożonych lokalnymi pod-
topieniami. W ich lokalizacji dopo-
może sporządzenie inwentaryzacji 
przyrodniczej.

– Radom jest przed większością 
miast w Polsce, dzięki temu, że te 
rozwiązania, które dotyczą ada-
ptacji do zmian klimatu i zacho-
wania wód w strefach miejskich, 
będą tu już wdrażane, podczas gdy 
w innych miastach dopiero się nad 
tym zastanawiają – chwalił projekt 
„RadomKlima” podczas radom-
skiej konferencji przedstawiciel 
fi rmy FPP Enviro, mgr inż. Stefan 
Obłąkowski.

– Zmiany klimatu nasilają się 
coraz bardziej i będą postępowały. 
W związku z tym miasto jest takim 
miejscem, gdzie te zmiany będą 
jeszcze większe, dlatego musimy 
zaadaptować Radom do tych zmian 
– stwierdził prof. Maciej Zalewski 
z Uniwersytetu Łódzkiego.

– Jesteśmy z projektu RadomKli-
ma bardzo zadowoleni, gdyż jest 
on dobrą kontynuacją tego, co – 
dzięki wsparciu funduszy unijnych 
– Wodociągi Miejskie w Radomiu 
realizują od 2004 roku. Przypomnę 
tylko, że zrealizowane dotychczas 
projekty, dotyczące całokształtu 
gospodarki wodno-ściekowej prze-
kraczają pół miliarda złotych. Ra-
dom, jako jedyne miasto w Polsce 
i Europie środkowo-wschodniej 
został w 2015 roku nagrodzony 
w ogłoszonym przez Komisję Euro-
pejska Konkursie LIFE. Po Warsza-
wie jesteśmy drugim miastem, gdzie 
ten program został zainaugurowany 
tak poważną, pożyteczną konferencją 
– powiedział Leszek Trzeciak, prezes 
Wodociągów Miejskich w Radomiu 
po zakończeniu debaty w „Resursie 
Obywatelskiej” w Radomiu.

 Mieczysław Kaca

Pierwsze umowy przygotowujące realizację projektu, prezentują prezydent Radomia Radosław 
Witkowski i prezes Wodociągów Miejskich Leszek Trzeciak

Duże inwestycje zostaną zrealizowane w rejonie zalewu Borki
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Maciejka Footwear Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
producent wysokiej jakości obuwia damskiego ze skóry 

w związku z dynamicznym rozwojem prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko:

Konstruktor Obuwia
Miejsce pracy: Gniezno 

Możliwość pracy stacjonarnie lub zdalnie

Zakres obowiązków:
• Znajomość konstrukcji obuwia
• Modyfikowanie wzorów wysyłanych do produkcji
• Przygotowanie dokumentacji szablonowej do wzorów wdrażanych na produkcji
• Opracowanie konstrukcji wzorów w systemie komputerowym
• Stopniowanie wzorów

Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe lub pokrewne
• Min. 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
• Znajomość programów CAD do konstrukcji obuwia
• Umiejętność reagowania na problemy produkcyjne
• Precyzja oraz pełne zaangażowanie w wykonywaniu zadań
• Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
• Kreatywność

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• stabilne zatrudnienie
• szkolenia zawodowe
• możliwość rozwoju zawodowego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
biuro@maciejka.pl 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji obecnego oraz przyszłych 
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmy Maciejka Footwear Sp. z o.o./Sp. komandytowa” 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

Maciejka Footwear Sp. z o.o. Sp. komandytowa 
producent wysokiej jakości obuwia damskiego ze skóry 

w związku z dynamicznym rozwojem prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko:

Technolog Obuwia
Miejsce pracy: Gniezno 

Możliwość pracy stacjonarnie lub zdalnie

Do głównych obowiązków na tym stanowisku należy:
• opracowywanie technologii wykonania obuwia
• nadzorowanie procesów produkcyjnych w fabryce
• prowadzenie badań laboratoryjnych
• wykonywanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji technicznej

Oczekiwania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe
• odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
• umiejętność pracy w zespole
• komunikatywność
• chęć uczenia się nowych zagadnień

Mile widziane:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• umiejętność obsługi obuwniczych programów CAD

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie
• stabilne zatrudnienie
• szkolenia zawodowe
• możliwość rozwoju zawodowego

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:
biuro@maciejka.pl 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji obecnego oraz przyszłych 
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Maciejka Footwear Sp. z o.o./Sp. komandytowa” 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

OGŁOSZENIA
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Rocznica śmierci 
majora Hubala
Tegoroczne obchody śmierci majora Hubala, pod wsią Anielin, przebiegały 
w atmosferze rewelacji rzekomego odkrycia jego miejsca pochówku w pobli-
skim Inowłodzu. Badania rozpoczęte w lutym tego roku przez Stowarzysze-
nie „Wizna 1939”, obserwowane przez program „Było… nie minęło” Adama 
Sikorskiego, zakończone zostało w początku kwietnia.

Ekshumowane szczątki 
przekazano do Instytutu 
Medycyny Sądowej. Na 
wynik ekspertyzy, która 
udzieli odpowiedź na py-
tanie trzeba poczekać ok. 
3 miesięcy. Jeżeli badania 
DNA potwierdzą odkrycie, 
staniemy przed kolejnym 
pytaniem, czy w przy-
szłym roku spotkamy się 
w rocznicę śmierci majora 
Hubala w Anielinie, czy na 
cmentarzu wojskowym na 
Powązkach?

28 kwietnia, w 76. roczni-
cę śmierci majora Henryka 
Dobrzańskiego-Hubala na 
apel Zespołu Szkół Zawo-
dowych im Hubala w Ra-
domiu, do lasu Zaczynki, 
pod wsią Anielin, przybyli 
uczniowie, leśnicy i przed-
stawiciele służb mundu-
rowych. W czasie mszy 
polowej pochyliły się sztan-
dary hubalowych szkół: ZSZ 
w Radomiu, ZS nr 2 w Alek-

sandrowie Kujawskim, PSP 
w Brudzowicach, Chlewi-
skach i Przydworzycach. 
Wśród nich były również 
sztandary Światowego 
Związku Żołnierzy AK, Li-
ceum Kadetów RP w Lipi-
nach oraz proporzec Związ-
ku Strzeleckiego „Belniak” 
z Radomia. Wokół miejsca 
śmierci patrona „hubalo-
wej rodziny” stanęli Kom-

batanci Misji Pokojowych 
ONZ, Służby Więziennej, 
Wojsk Ochrony Pograni-
cza, Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Jak co roku, organizato-
rami rocznicy był ZSZ im. 
Hubala w Radomiu, Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Łodzi i Nadle-
śnictwo Opoczno.

 Jacek Lombarski

Muzyka i historia
Rozmowa z Robertem Grudniem

Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Cerekwi był miejscem ważnej 
premiery na ziemi radomskiej. 8 maja, w dniu imienin Stanisława, artyści w zapełnionej do 
ostatniego miejsca świątyni zaprezentowali oratorium „Bóg Ciebie ochrzcił! Bóg dał Ci siłę!” Na-
sza Redakcja była jednym z patronów medialnych wydarzenia. Rozmawiamy z jego inicjatorem, 
autorem i producentem, Robertem Grudniem.

 Oratorium to kolejny twój pomysł 
na lekcję historii w artystycznym wy-
daniu. Czy łatwo z bogatych dziejów 
czerpać twórcze inspiracje?

– Wydaje mi się, że jako artysta 
mam obowiązek poprzez muzykę 
dawać świadectwo naszej histo-
rii. Dlatego od kilku lat z gronem 
współpracowników realizuję au-
torski projekt, który zatytułowałem 
„Dziedzictwo Chrześcijaństwa i Pa-
mięć”. Jak przystało na rodowitego 
radomianina, wszystko musiało 
zacząć się od Czerwca ’76. Pamię-
tam te wydarzenia oczami dziecka, 
upokarzanie robotników – ojców 
moich kolegów, słyszałem wielo-
krotnie uwagi typu: jeśli z Radomia, 
to musi być warchoł. Wiedziałem, 
że muszę zabrać głos w tej sprawie. 
Artystyczny projekt „Radomski 
Czerwiec 1976” dojrzewał etapa-
mi, ostatecznie zakończyłem go 
w 2006 roku. Potem upamiętni-
łem w swoich utworach inne wy-
darzenia: Wołyń 1943 – mój utwór 
„Dolorosa” otwierał ofi cjalne ob-
chody pamięci rzezi wołyńskiej 

w lipcu 2013 r. „Każdemu marzy 
się wolność” – to w ramach ogólno-
polskich obchodów 150. rocznicy 
Powstania Styczniowego. Ponadto 
skomponowałem muzykę do spek-
takli słowno-muzycznych: „Z mi-
łości do Ojczyzny” w 70. rocznicę 
Powstania Warszawskiego, „Słowo 
Herberta”, „Dobrem Zwyciężać”, 
czy „Hymn Słowackiego” w reżyse-
rii nieodżałowanej pamięci aktora 
Krzysztofa Kolbergera.
 Mamy rok 2016 i 1050. rocznicę 

chrztu Polski. 
– Historycy są zgodni, że wpro-

wadzenie chrześcijaństwa zasad-
niczo wpłynęło na losy polskie-
go narodu, państwa i Kościoła. 
Zapewne uda się przypomnieć 
o tym mieszkańcom naszego kraju, 
wierzącym i niewierzącym, także 
poprzez wydarzenia kulturalne. 
Dzięki chrześcijaństwu zaczęło 
konsolidować się społeczeństwo, 
wśród którego coraz wyraźniej za-
znaczała się świadomość narodo-
wości polskiej i zakorzenienia we 
wspólnocie Kościoła oraz Europy. 

Osobiście wierzę, że obchody jubi-
leuszu 1050-lecia chrztu Polski po-
każą, ile z wielkiego, historycznego 
dziedzictwa przetrwało do naszych 
czasów. 
 A oratorium artystycznie? Pierwsze 

recenzje publiczności są niezwykle 
pochlebne: „dziękuję za wielkie dzie-
ło, ukazujące moc narodu, który na 
chrzcie świętym oparł swoje losy, 
historię i kulturę” – czytamy.

– Zgodnie z regułami tego gatun-
ku muzycznego, oratorium nawią-
zuje do średniowiecznych miste-
riów wykonywanych w kościołach 
m.in. w okresie Wielkiej Nocy. 
Tym razem okazja jest wyjątkowa. 
Chrzest to najważniejsze wydarze-
nie, rozpoczynające spisane dzieje 
Polski, a 1050. rocznica wymaga 
szczególnej oprawy. Dlatego posta-
nowiłem uczcić ten jubileusz po-
przez tak rozbudowaną formę mu-
zyczno-wokalną. Tytuł oratorium 
ma przypominać o tym, że chrze-
ścijaństwo jest nierozerwalnie wpi-
sane w dzieje Polski i nie sposób ich 
zrozumieć bez zauważenia głębo-

kiej religijności kolejnych pokoleń 
naszych przodków. W gronie wyko-
nawców oratorium są m.in. Kinga 
Nadłonek – wokal, tenora Marcin 
Obuchowski, Tomasz Mazur – bas, 
Krzysztof Pachla – klarnet, sak-
sofon, Piotr Wrona – akordeon, 
Michał Kowalczyk – kontrabas. 
Recytacje – aktor Jerzy Zelnik. Ja 
gram na organach lub fortepianie. 
Do wykonania oratorium w Cere-
kwi zaprosiłem gościnnie lokalne 
talenty – Zespół Dziecięcy Ludowy 
Zakrzewiaki, wystąpili również Syl-
wester Łęcki – organy i Katarzyna 
Szary – sopran. Wszystkim patro-
nom, organizatorom i sponsorom 
bardzo dziękuję za pomoc.
 Kiedy kolejne wykonania w Rado-

miu i regionie radomskim? 
– Już dziś mogę zaprosić 

14 sierpnia do kościoła parafi al-
nego w Wierzbicy i 5 września do 
Jedlińska. Mam potwierdzonych 30 
koncertów w całej Polsce. Orato-
rium „Bóg Ciebie ochrzcił! Bóg dał 
Ci siłę!” ma charakter plenerowy, 
może więc być prezentowane nie 

tylko w świątyniach. A procedura 
jest taka, że kontaktują się ze mną 
prezydenci, burmistrzowie, wój-
towi, zainteresowani współpracą. 
Bardzo liczę na taki gest ze strony 
władz mojego rodzinnego miasta 
przy okazji mojego najnowszego 
projektu, który zrealizowałem przy 
pomocy fi nansowej Miasta Lublina. 
Tam też 17 kwietnia miała miejsce 
premiera. 
 A co, oprócz oratorium?

– Przede mną mnóstwo pracy 
wynikającej z faktu, że jestem soli-
stą Filharmonii Lubelskiej. Czekają 
mnie więc liczne trasy koncertowe 
w Polsce i za granicą, ponadto re-
citale solowe m.in. w Niemczech, 
Czechach i Szwajcarii, w związku 
z tym, że rusza sezon festiwali mu-
zyki organowej. No i cykl moich 
autorskich koncertów z kamera-
listami, z udziałem znanych arty-
stów, m.in. Małgorzaty Walewskiej, 
Alicji Węgorzewskiej, Konstantego 
Andrzeja Kulki, Bogusława Morki.
 Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Barbara Pikiewicz

CZY ZNASZ JAKĄŚ PARĘ, KTÓRA ZOSTAŁA ZESWATANA? 
OPISZ NAM, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁA ZESWATANA. 
NAJCIEKAWSZE HISTORIE – NAGRODZIMY.

Prześlij nam swoją odpowiedź pod adresem: 
tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Sponsorem i fundatorem nagród jest fi rma A+E 
Networks Poland. Konkurs trwa tydzień. 
Wziąć udział w konkursie mogą osoby pełnoletnie.

NAGRODY:

1x 
TOREBKA
LUCKY 
BATYCKI
(kolor losowy)

3x 
MEXX
SUMMER
woda toaletowa
40 ml

OGLĄDAJ TELEWIZJĘ 
LIFETIME W NC+

NA POZYCJI NR 138!
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Sklep prowadzi w centrum Radomia, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 11/13 (przy wejściu do bramy) 

Renata Głąbicka, też już mama. Oferuje urozmaicony asortyment 
fatałaszków dla milusińskich i nieco starszych gagatków. 
Do „Kuferka” można zaglądać od poniedziałku do piątku 

w godz. 10 – 18, w soboty 10 – 14, kontakt tel. 510 705 841. 

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego
502 735 570, 501 840 563
tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

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, Sekre-
tariatGmina@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, chle-
wiska@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
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Wiosenne Święto Jabłka w Nowej Wsi
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyło się już po raz siódmy 
Święto Jabłka. To święto trwale wpisało się już w kalendarz szkolnych uroczystości, podkreśla bo-
wiem związek tej placówki z lokalnymi tradycjami sadowniczymi i ogrodniczymi.

Naszą szkolną uroczystość za-
szczycili swą obecnością: Dariusz 
Piątkowski – Wicestarosta Grójecki, 
Krzysztof Kaźmierczak – Przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Turystyki i Sportu Starostwa Grójec-
kiego, Zbigniew Getler – Kierownik 
Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej 
w Radomiu, Sławomir Doliński – 
właściciel gospodarstwa „Szkółki 
Drzew Owocowych Dolińscy”.

Gości powitała Danuta Boro-
wiec – Dyrektor CKZiU w Nowej 
Wsi. Spotkanie rozpoczęło się od 
krótkiego programu artystycz-
nego, prezentującego wiosenne 
piękno naszych grójeckich sadów. 
W dalszej części uroczystości odby-
ły się konkursy tematyczne, zwią-
zane przede wszystkim z bohate-

rem dnia – czyli jabłkiem. Rangę 
konkursów podniosły atrakcyjne 
nagrody – dwie nawigacje samo-
chodowe ufundowane przez Mazo-
wiecką Izbę Rolniczą, trzy wysokiej 
klasy sekatory ufundowane przez 
Andrzeja i Sławomira Dolińskich, 
oraz gadżety reklamowe ufundowa-
ne przez Starostwo Grójeckie.

Konkurs „Jabłko w liczbach” 
przygotowała i przeprowadziła Ma-
ria Kocewiak – nauczyciel przed-
miotów ekonomicznych. Przybliżył 
on różne dane statystyczne, związa-
ne z produkcją sadowniczą w Pol-
sce i Unii Europejskiej. Zwycięzcą 
tego konkursu został Przemysław 
Dziubiński z klasy II Technikum 
im. Tomasza Nocznickiego, kształ-
cącego w zawodzie technik ogrod-

nik. Nagrodą za pierwsze miejsce 
był wysokiej klasy sekator.

W kolejnym konkursie – przygo-
towanym przez Jacka Domańskie-
go i Elżbietę Kapustę nauczycieli 
przedmiotów zawodowych – „Sa-
downicze jabłko szczęścia” spraw-
dzano ogólne wiadomości z zakresu 
sadownictwa. Triumfatorem tego 
współzawodnictwa został Marcin 
Strulak z klasy II technikum ogrod-
niczego. Za swoją wiedzę został 
nagrodzony nawigacją samocho-
dową i gadżetami reklamowymi 
Starostwa Grójeckiego.

Do walki o tytuł Najlepszego Po-
mologa Szkoły przystąpiło pięciu 
uczniów z różnych klas Technikum 
im. Tomasza Nocznickiego, kształ-
cących się w zawodzie technik 
ogrodnik. Zwycięzcą został Kon-
rad Banasiewicz z klasy IV, który 
otrzymał nawigację samochodową 
i gadżety reklamowe.

Swoimi wiadomościami wyka-
zali się także uczniowie zgłębiający 
tajniki wiedzy technika ogrodnika, 
technika architektury krajobrazu, 
technika geodety, technika ekono-
misty, technika obsługi turystycz-
nej. W uniwersalnym konkursie 
wiedzy dla przedstawicieli wszyst-
kich zawodów, w których aktualnie 
kształci się młodzież w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Nowej Wsi, przygoto-
wanym przez Annę Glazer-Obło-
czyńską, udział wzięły trzy drużyny. 
Wygrała drużyna żeńska – Natalia 
Sobocińska (reprezentująca zawód 
technik geodeta), Aleksandra Pod-
siadła (technik ogrodnik), Paulina 
Cupryjak (technik ekonomista) 
i Aleksandra Artychowska (technik 
architektury krajobrazu). Dziew-
częta otrzymały słodką nagrodę. 

Ostatnim, równie słodkim punk-
tem tegorocznego Święta Jabłka 
w Nowej Wsi, było spotkanie za-
proszonych gości z gronem peda-
gogicznym i rodzicami w szkolnej 
świetlicy i degustacja ciast z jabł-
kami. Była to również okazja do 
nieofi cjalnych rozmów i podsu-
mowania uroczystości.

 mgr Ewa Malowaniec
Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Nowej Wsi

Śpiewać 
każdy może
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Radomiu odbył się IV Międzyszkolny 
Festiwal Piosenki Angielskiej „Sing Along”. PSP 33 roz-
brzmiała piosenkami w języku angielskim w wykonaniu 
22 uczniów z 15 radomskich szkół podstawowych.

Można było usłyszeć niezwy-
kłe prezentacje takich evergre-
enów, jak „My Heart Will Go 
On”, „Th e Winner Takes It All”, 
„Hit the Road Jack”.

Występ uczniów w dwóch ka-
tegoriach wiekowych oceniało 
jury w składzie: Barbara Skrok, 
doradca metodyczny szkoły ję-
zyka angielskiego City College, 
Joanna Siemiątkowska i Edyta 
Bracik, doradcy metodyczni 
Radomskiego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli oraz Dorota 
Kafl ińska, dyrektor PSP nr 33. 

W kategorii wiekowej klasy 
1–3 pierwsze miejsce zajął duet 
Martyna Maniak i Wiktoria 
Skrok (PSP 23) i kolejne, duet 
Aleksander Banasik i Wiktoria 
Figarska (PSP 33) oraz wystę-
pująca solo Aleksandra Drab 
(PSP 21).

W kategoria klas 4-6 pierwsze 
miejsce zajęła Hanna Makowska 
(PSP 33), która otrzymała również 
nagrodę publiczności. Kolejne 
miejsca zajęli Bartłomiej Nowak 
(PSP 24) i Natalia Koc (PSP 2). 
Wyróżnienia otrzymali Przemy-
sław Czyż (PSP 32) i Konrad Wy-
soczyński (PSP 25). 

Uczestnicy konkursu otrzymali 
również pamiątkowe statuetki, kar-
ty upominkowe EMPiK, zaprosze-
nia na warsztaty kulinarne, zapro-
szenia do kina, na kręgle i bilard 
do Centrum Rozrywki Rodzinnej, 
na pizzę do restauracji. Pamiątkowe 
statuetki sfi nansowała Akademia 
Lingwistyczna w Radomiu. Ponad-
to każdy uczestnik otrzymał drobne 
upominki rzeczowe, a Szkoła Języ-
kowa City College ufundowała na-
grody książkowe.

 ERz/JL

WOKÓŁ NAS
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 W tegorocznej manifestacji 1-Majowej w Radomiu pojawiło się urozmaicenie. Zastosowany 
po raz pierwszy milczący pochód był formą protestu przeciw biedzie wynikającej m.in z wciąż 
wysokiego bezrobocia i w związku z tym beznadziei dla wielu ludzi. Widziało się w nim nie tylko 
szyldy SLD, OPZZ i ZNP, lecz także odradzającej się Federacji Młodych Socjaldemokratów. Wiec na 
placu Jagiellońskim urozmaiciły urocze „Skaryszewianki”, a w pochodzie pojawiły się „Radomskie 
składaki” czyli grupa miłośników starych rowerów, których tradycje nad Mleczną sięgają 130 lat. 
W pochodzie rzucały się w oczy jednoślady z okresu PRL. 

 A tę fotkę pstryknęliśmy tego samego dnia podczas jubileuszu strażaków w Jastrzębi. Obecność 
pani wójt wyraźnie ożywiła panów, też szczególnie tych w mundurach. Wręczali złoty medal i list 
pochwalny naczelnikowi Andrzejowi Kapuście (z lewej), a ukradkiem zerkali na czerwony żakiecik. 
Poniekąd mają usprawiedliwienie. Przecież to maj.

 90 lat to szmat czasu. A tyle sobie liczy jednostka OSP w Jastrzębi. Nie tylko liczy, lecz trzyma 
się bardzo dobrze. Na przykład posiada na stanie osiem strażackich samochodów. Znajdźcie 
taką drugą w okolicznych powiatach. Druhowie z Jastrzębi są wielce cenieni także w powiecie 
za udział w akcjach prowadzanych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dla-
tego Kapituła Rady Powiatu Radomskiego uhonorowała jednostkę OSP w Jastrzębi prestiżową 
odznaką „Za Zasługi dla Powiatu Radomskiego”. Teresa Bartosiewicz, przewodnicząca tej Rady 
i radny powiatu Marian Wikło (wybrany w obwodzie wyborczym w Jastrzębi) przekazują odznakę 
w ręce Grzegorza Rudeckiego, prezesa jubilatów.

 W rocznicę zrzutu Cichociemnych w oko-
licy Paprotni (szczegóły na str.5) odbywa się 
na terenie gminy Grabów nad Pilicą wielka 
uroczystość. Spotykają się na niej miłośnicy 
historii, bywa że także starzy znajomi, np. 
w ubiegłą niedzielę Sekretarz Gminy Zdzisław 
Karaś z szefową naszego Wydawnictwa Ma-
riolą Zając. Mariolę na długo unieruchomiła 
złamana nóżka, a pan Zdzisław zmienił pracę. 
Podjął ją właśnie w Grabowie nad Wisłą. Roz-
mawiali cicho żeby nie przeszkadzać osobom 
interesującym się szczegółami tragedii, jaka 
spotkała polskich Cichociemnych. Na przy-
kład zapatrzonemu i zasłuchanemu sąsiadowi 
z prawej – Krzysztofowi Stykowskiemu wój-
towi sąsiedniej gminy Stromiec.

 Marian Kuś i Wojciech Szmajda zna-
leźli się chyba w korcu maku, jeśli chodzi 
o upodobania w działalności publicznej. 
Pierwszy od kilkunastu lat pełni funkcję 
wójta gminy, drugi – przewodniczącego 
Rady w tejże… Obaj piastują najważ-
niejsze funkcje społeczne w Ochotniczej 
Straży Pożarnej Gminy Przyłęk. Marian 
prezesuje Zarządowi Oddziału Gminne-
go ZOSP RP, a Wojtek jest komendantem 
gminnym druhów ochotników. Współ-
działają skutecznie, efektywnie. W poło-
żonej na terenie powiatu zwoleńskiego 
gminie Przyłęk działa najwięcej jednostek 
OSP. Druhom ochotnikom – Marianowi 
i Wojtkowi pstryknęliśmy fotkę podczas 
przerwy apelu zorganizowanego w Dniu 
Strażaka Powiatu Zwoleńskiego. 

 Turniej Wiedzy o Powie-
cie Radomskim rozstrzygany 
w środowisku gimnazjalistów 
ma już swoją tradycję. W te-
gorocznym zorganizowanym 
w Iłży rywalizacja była bardzo 
zacięta. Najwięcej punktów zgro-
madziła drużyna Publicznego 
Gimnazjum z Parznic (Gmina 
Kowala). Gimnazjaliści z Wierz-
bicy byli gorsi tylko o 1 punkt. 
Na trzecim miejscu uplasowali 
się uczniowie PG Iłża, a więc 
gospodarze. Najważniejsze, że 
wszyscy uczestnicy turnieju byli 
zadowoleni, co widać na fotce.

 3 Maj przywitał mieszkań-
ców Radomia słoneczkiem. 
Jednak pod koniec przemar-
szu na plac 3 Maja, liczących 
na dobrą pogodę grup, lunęło. 
Dobrym wyjściem było schro-
nienie się w kościele garnizo-
nowym, przed którym miała 
być celebrowana msza święta. 
Odbyła się wewnątrz świątyni. 
Prezydenci Radomia dobiegli 
na nią w sam raz.

 Obecność kobiet w kolumnach marszowych zdominowanych przez mężczyzn, szczególnie 
mundurowych, dodaje przemarszom wdzięku. Widać to na załączonej fotce. Jest to zasługa uro-
czej burmistrz Zwolenia, pani Bogusi Jaworskiej. Uradowało to fotoreportera PO(d)GLĄDÓW, 
przekonanego, że cząstką tego wdzięku był obdarowany także on. Fotkę udało mu się pstryknąć 
podczas Powiatowego Dnia Strażaka w Zwoleniu.

Urozmaicenie
Marsz z wdziękiem

Wiosenne ożywienie

W majowym 
ukropie

Cicho mówiący

Podwójna miłość

Wielce zasłużeni

Prawie wszystko 
o powiecie


