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150-lecie 
Szkoły Średniej 
w Solcu nad Wisłą
Niewiele jest w Polsce szkół o tak bogatych tradycjach nauczania i patriotyzmu. Szkoła średnia 
w Solcu nad Wisłą została powołana do życia przez władz carskie z innym zamiarem.

Po upadku powstania stycz-
niowego, władze carskie usunęły 
z soleckiego klasztoru zakonników 
pomagających powstańcom, prze-
jęły jego zabudowania i w 1866 
roku utworzyły Soleckie Kursy Pe-
dagogiczne z zamiarem kształcenia 
nauczycieli pomocnych w rusyfi -
kacji ziem polskich. W 1872 roku 
przemianowały kursy na Państwo-
we Seminarium Nauczycielskie. 
Z czasem zadomowił się w nim 
duch patriotyzmu, w co zaangażo-
wani byli zarówno nauczyciele, jak 
i uczniowie. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości Seminarium 
Nauczycielskie w Solcu kształciło 
kadrę oświatową, która podczas 
okupacji hitlerowskiej dała wiele 
dowodów patriotyzmu. Podobnie 
było po zakończeniu wojny. Jednak 
kształcenie nauczycieli przez wiele 
ośrodków w kraju, w tym wyższe 
uczelnie, spowodowało, że średnia 
szkoła solecka znalazła się w bar-
dzo trudnej sytuacji, szczególnie 
po zmianach ustrojowych w Polsce. 
Dzięki pomocy wielu ludzi i insty-
tucji, działa nadal, choć pod innym 
szyldem. Na czerwcowym zjeździe 
absolwentów przybliżył ten temat 
Starosta Lipski Roman Ochyński.

Przypomniał, że w 1999 roku 
Rada Powiatu Lipskiego stała się 
organem zarządzającym szkołami 
średnimi. Był to czas najtrudniej-
szy dla szkoły jubilatki. W roku 2002 
stanowisko dyrektora objął Janusz 
Małkowski. Powstała koncepcja zor-
ganizowania szkolnego schroniska, 
w roku szkolnym spełniającego 
rolę internatu, a w wakacje, wła-
śnie schroniska. Konieczne roboty 
budowlane i remontowe wykonali 
ludzie w ramach tzw. prac inter-

wencyjnych. Pomogło Ministerstwo 
Edukacji i sponsorzy. W 2005 roku 
zrealizowano pomysł utworzenia 
w szkole nowych profi li kształce-
nia. Zorganizowano klasę policyjną 
i strażacką. Z czasem liczba tzw. klas 
mundurowych zwiększyła się do 13. 
W tym samym roku w budynku dy-
daktycznym zostało zlokalizowane 

Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go. Sytuacja na tyle polepszyła się, 
że Rada Powiatu Lipskiego podjęła 
dość ryzykowną uchwałę o budowie 
pełnowymiarowej hali sportowej za 
5 mln zł. Odważyła się z pewnością, 
przekonana przez przewodniczącą 
Jadwigę Buzę, pełniącą przed laty 
stanowisko dyrektora szkoły. Po-

mysł został szczęśliwie zrealizo-
wany przy zaangażowaniu tylko 
350 tys. zł środków starostwa 
w Lipsku. Pozostałe fundusze 
pochodziły z UE i Urzędu Mar-
szałkowskiego. 

Jest dobrze, skoro dyrekcja 
szkoły zdobyła się na zorgani-
zowanie uroczystego jubileuszu 
połączonego z dwudniowym 
zjazdem absolwentów. Była 
msza św. Celebrowana przez 
ks. bpa Piotra Turzyńskiego i ks. 
prob. dr Krzysztofa Maja, powi-
tanie absolwentów i gości przez 
dyrektora, refl eksyjne przybliże-
nie historii szkoły przez Małgo-
rzatę Szot-Wróblewską, piękny 
montaż słowno-muzyczny 
w wykonaniu młodzieży, gra-
tulacje i życzenia oraz odzna-
czenia, medale, podziękowania 
na piśmie od marszałka Adama 

Dyrektor Marcin Węglowski i wieloletnia nauczycielka Teresa Dziewiecka 
z Medalem Pamiątkowymi PRO MASOVIA, przyznanymi przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego szkole i zasłużonej nauczycielce. Wręczali: 
radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek (z prawej) i poseł Leszek Ruszczyk

Reprezentanci Starostwa Powiatowego w Lipsku: Jadwiga Buza 
przewodnicząca Rady Powiatu, starosta Roman Ochyński i wice-
starosta Paweł Jędraszek wręczają dyrektorowi M. Węglowskiemu 
tradycyjny papirus z gratulacjami 

Występ artystyczny zespołu uczniowskiego soleckiej szkoły

Struzika, listy od Stanisława 
Karczewskiego, marszałka Sena-
tu i europosła Zbigniewa Kuź-
miuka oraz z Komendy Głównej 
Policji Państwowej. Oczywiści, 
absolwenci długo będą przeży-
wać swój niezapomniany bal. 
Następny za 10 lat! 

 M.K.
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Zasłużone absolutorium 
dla Wójta Gminy Jastrząb
Wójt Jastrzębia Andrzej Bracha ma poza sobą półtoraroczny okres zarządzania tą gminą. 24 czerwca, 
zgodnie z prawną procedurą, został poddany ocenie radnych gminy za realizację zadań budżetowych 
w 2015 r. Komisja Rewizyjna, przekazała przewodniczącemu Rady Gminy, podpisany przez wszystkich 
jej członków, wniosek o udzielenie absolutorium, przesłany również Zespołowi Orzekającemu Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Został on zaopiniowany bardzo pozytywnie.

Uczestnicy sesji z zainteresowa-
niem słuchali sprawozdania wójta 
z realizacji zadań budżetowych 
w roku 2015. Za przyjęciem pod-
danego pod głosowanie przez 
Przewodniczącego RG Wojciecha 
Warso wniosku o udzielenie Wójto-
wi Gminy Jastrząb absolutorium za 
2015 głosowało 14. radnych. Jeden 
wstrzymał się od głosu.

Wójt Andrzej Bracha wyraził za-
dowolenie z wyników głosowania 
i w prostych słowach dziękował za 
zaufanie oraz zaangażowanie rad-
nych i pracowników Urzędu Gminy 
w załatwianie spraw ważnych dla 
mieszkańców. Wzruszyły go wrę-
czane kwiaty i gratulacje przekazy-
wane podczas przerwy w obradach. 
Pytany po sesji o osobiste odczucia, 
przyznał, że zgoda i porozumienie 
dawały o sobie znać także na po-
przednich sesjach, ale absolutoryj-
na jest szczególnym sprawdzianem, 
gdyż bezpośrednio dotyczy jego 
osoby. Podkreślił, że wspólne dobro 
i zgoda są największymi wartościa-
mi, do których osiągnięcia dążył 
i zawsze będzie to czynił. Rozumie, 
że poszczególni radni reprezentują 
mieszkańców konkretnych, sołectw 
czy innych grup środowiskowych. 
Wyraził zadowolenie z faktu, że kil-
ka innych uchwał czerwcowej sesji 
zostało przyjętych jednogłośnie.

Dzięki umiejętnym staraniom 
i zabiegom, udało się zrealizować na 
terenie gminy inwestycje wartości 
ponad 3 mln zł, w tym przebudować 
ważny dla bezpieczeństwa miesz-
kańców odcinek drogi wojewódzkiej 
w Lipienicach Górnych o długości 
1062 mb. Koszt fi nansowy gminy 
Jastrząb sprowadził się do opraco-
wania dokumentacji projektowej. 
W poniedziałek odbył się przetarg 
na opracowanie dokumentacji kolej-
nego odcinka drogi wojewódzkiej nr 
727, łączącego Lipienice Górne z Ja-
strzębiem. W przyszłym roku Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie powinien uporać się 
z tą inwestycją. Wójt Bracha dzięko-
wał Zarządowi Woj. Mazowieckie-
go za pomoc w załatwianiu spraw 
polepszających bezpieczeństwo na 
drogach wojewódzkich przebiegają-
cych przez teren gminy Jastrząb, za 
podobne zrozumienie także staro-
ście Włodzimierzowi Górlickiemu, 
uczestniczącemu w obradach sesji 
absolutoryjnej. Ważną inwestycją 
dla mieszkańców gminy, a zwłasz-
cza dla ludzi zamieszkałych Lipie-
nicach Górnych, była modernizacja 
nawierzchni drogi powiatowej, którą 
wykonano właśnie we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym w Szy-
dłowcu. 

Wójt, informując o rezultatach 
2015 roku, i tym razem zaakcento-
wał pozytywną rolę pracowników, 
posłużył się m.in. przykładem pań 

z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, które jako pierwsze na 
Mazowszu wypłaciły świadczenia 
w ramach Programu ,,Rodzi-
na 500+”, zdobywając społeczne 
uznanie, wpływające korzystnie 
na wizerunek gminy. Wymienił też 
nazwiska Doroty Wrzesień, skarb-
nika gminy i Agnieszki Dąbrow-
skiej, odpowiedzialnej za projekty, 
promocję i rozwój gminy. Referat, 
którym Agnieszka Dąbrowska kie-
ruje, w okresie od 1 lipca ubiegłego 
roku pozyskał w sumie 602 162,35 
zł, a kilka projektów jest jeszcze na 
etapie oceny. Zawiązano również 
partnerstwa w celu pozyskania 
funduszy. Największym sukcesem 
cieszy się projekt pt. ,,Przedszko-
le Baśniowa Kraina”, który zajął 
I miejsce na Mazowszu uzyskując 
najwyższą liczbę punktów. Celem 
projektu jest doposażenie sal, za-
kup materiałów dydaktycznych 
i sfi nansowanie zatrudnienia. Oso-
by zatrudnione w referacie opra-
cowały też dwa ważne dokumenty 
pt. ,,Strategia Rozwoju Gminy na 
lata 2015–2025” i ,,Gminna Stra-
tegia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2015–2025”. 
W chwili obecnej pracownicy refe-
ratu są na etapie opracowania pro-
gramu Rewitalizacji, który będzie 
fi nansowany również z funduszy 
zewnętrznych.

Uznanie dla wójta, doceniającego 
prace i zaangażowanie urzędników, 
podkreśliły także komisje oceniają-
ce lub opiniujące realizację budżetu 
gminy. We wniosku Komisji Rewi-
zyjnej o udzielenie wójtowi abso-
lutorium przeczytaliśmy, że: „Wójt 
Gminy, realizując budżet w 2015 r., 

i pozyskując środki zewnętrzne, 
wójt Andrzej Bracha doprowadził 
do tego, że wydatki majątkowe 
uwzględnione w uchwalonym jed-
nogłośnie budżecie na 2016 rok 
w kwocie 1 milion 949 tysięcy zł 
zostaną powiększone do sumy 
około 3.9 mln zł. W maju rozpo-
częły się prace związane z umiejsco-
wieniem w budynku poszkolnym 
w Gąsawach Plebańskich przed-
szkola integracyjnego. Wykonawcą 
robot wartości 265. 201 zł jest wy-
łoniona w przetargu nieograniczo-
nym fi rma ARCHIBUD z Radomia. 
Rozstrzygany jest też drugi przetarg 
na urządzenie w tym budynku rów-
nież żłobka. Zajmie on powierzchnię 
znajdującego się tu lokalu mieszkal-
nego, powiększoną o dobudowaną 
nową, połączoną z budynkiem ist-
niejącym po stronie wschodniej. 
Będzie zainstalowana biologiczna 
oczyszczalnia ścieków.

Wyłoniono też wykonawcę na 
termomodernizację budynku PSP 
w Gąsawach Rządowych. Została 
nim fi rma z gminy Głowaczów, któ-
ra roboty wartości 219.867 zł roz-

Andrzej Bracha w wójtowskim biurze

pocznie już wkrótce. Przebudowa 
drogi gminnej w Śmiłowie nastą-
pi w lipcu. Zadanie wartości 293 
tys. zł wykona Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych w Chybicach, 
gm. Pawłów. Po przyznaniu dota-
cji na przebudowę drogi w Woli 
Lipienieckiej Dużej (466 705 zł) 
i w Nowym Dworze (562 435 zł), 
ogłoszenie przetargów uzależnione 
jest już tylko od podpisania formal-
nych umów potwierdzających przy-
znanie dotacji.

Pieniądze już uwidocznione 
w budżetowym planie wydatków 
na rok 2016 zostaną w dużym 
stopniu przeznaczone na sfi nanso-
wanie przebudowy dróg gminnych 
w miejscowościach: Wola Lipie-
niecka Duża, Nowy Dwór, Śmiłów 
oraz Zbijów Duży-Zbijów Mały 
(przebudowa przepustu drogowe-
go z dojazdem). Niezbędne środki 
będą przekazane na bardzo opłacal-
ną ekonomicznie energooszczędną 
modernizację oświetlenia uliczne-
go w gminie Jastrząb. Kwotą 90 tys. 
zł sfi nansuje się budowę Punktu 
Selektywnej Zbiorki Odpadów 
Komunalnych w tej miejscowości.

W uchwalonym jednogłośnie na 
sesji grudniowej budżecie Gminy 
Jastrząb na 2016 rok zakłada się 
uzyskanie dochodów na sumę 
16 399 055 zł i wydatki w kwocie 
16 679 151 zł. Defi cyt w wysokości 
zł 298 096 zostanie pokryty pla-
nowanymi wolnymi środkami w 
wysokości 108 096 zł i pożyczką 
zaciągniętą na sumę 190.000 zł. 
Wspólne działanie wprowadza ko-
rzystne zmiany do realizowanego 
budżetu bieżącego roku.

 Mieczysław Kaca
Fot. Marek Tomczyk i MK

kierował się zasadą celowości, legal-
ności, gospodarności, rzetelności 
i oszczędności w gospodarowaniu 
mieniem publicznym”. Swój stosu-
nek do ludzi wyraził m.in. w po-
dziękowaniu, jakie wręczył Janowi 
Guli, odchodzącemu ”na zasłużoną 
emeryturę, po 11 latach pracy na 
stanowisku Sekretarza Gminy Ja-
strząb.

Nacechowane życzliwością po-
dziękowania otrzymał Jan Gula 
także od Starosty Włodzimierza 
Górlickiego oraz od Przewodniczą-

cego Rady Gminy Wojciecha Warso 
i sołtysów. Jan Gula przez 16 lat był 
radnym powiatu szydłowieckiego, 
pełniąc funkcję jej przewodniczą-
cego. Przez 12 lat był radnym gmi-
ny Jastrząb, przez jedną kadencję 
przewodniczył Radzie.

Wójt Andrzej Bracha zapytany, 
kto zastąpi Jana Gulę, odrzekł, że 
ogłoszony konkurs wygrała Anita 
Gołosz, Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Szydłowieckiego. Stanowisko 
obejmie 1 lipca. 

Korzystając z oszczędności za-
początkowanych w roku ubiegłym 

Głosowanie za udzieleniem absolutorium

Gratulacje i kwiaty przekazują wójtowi radna Marzena Golińska 
i Przewodniczący Wojciech Warso

Dyplom i kwiaty od Włodzimierza Górlickiego, Starosty Szydłowieckiego 
i Anity Gołosz Przewodniczącej Rady Powiatu Szydłowieckiego otrzy-
muje Jan Gula

Obrady sesji
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„Sobótka” 
z jubileuszami 
na okrasę
Słońce dopiekało niemiłosiernie, we Francji nasi piłkarze znajdowali się w sytuacji – być albo 
nie być, a tu w Czarnolesie, poza oryginalnym, sobótkowym obrzędem, gospodarz gminy, 
Tomasz Adamiec, szefowa Muzeum Jana Kochanowskiego Maria Jaskot i dysponujący najpeł-
niejszą wiedzą o jubileuszach Adolf Krzemiński przypomnieli, że przypada ich kilka.

Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie obchodzi w tym roku 
55-lecie, a fi rmowane także przez 
niego Spotkania Sobótkowe 25-le-
cie. Powtarzane co roku konkursy 
„O Dzban Czarnoleskiego Miodu” 
i edycje Nagrody im. Jana Kocha-
nowskiego – podobnie.

Skupimy się jednak na obrzędzie 
sobótkowym, jego realizatorach 
i gościach. Skoro jubileusze, to nie 
mogło zabrakną Adama Ziele-
zińskiego dyrektora Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
którego czarnoleska placówka jest 
oddziałem. Towarzyszyła mu Halina 
Styczeń (zastępca dyrektora).

Uroczystości, mimo niepewnego 
wyniku przedłużającego się meczu 
naszych piłkarzy ze Szwajcarami, 
rozpoczęły się o godz. 16. Tomasz 
Adamiec, wójt gminy Policzna 
otwierał prestiżową imprezę w to-
warzystwie małżonki Olgi. Też na-
wiązał do tych jubileuszy. Imprezę 
poprowadzili Maria Jaskot i Adolf 
Krzemiński, prezes Stowarzyszenia 
Grupa Literacka „Łuczywo”’ w Ra-
domiu, rozpoczynając od podania 
wyników i wręczenia nagród XXV 
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego „O Dzban Czarnole-
skiego Miodu” i Nagrody im. Jana 
Kochanowskiego.

Jury konkursu „O Dzban Czar-
noleskiego Miodu” w składzie: Jan 
Zdzisław Brudnicki (przewodni-
czący), Adam Krzemiński (sekre-
tarz) i Marian Popis, po przeczy-
taniu kilkudziesięciu nadesłanych 
wierszy, przyznało I nagrodę Ja-
nuszowi Pyzińskiemu z Podgro-
dzia. Ufundował ją Urząd Miasta 
Zwolenia. Dwie równorzędne 
nagrody przypadły: Andrzejowi 
Ziobrowskiemu z Nowej Huty 
(fundator Starostwo Powiatowe 

w Zwoleniu) i Edycie Wysockiej 
z Miastka (fundator Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu). 
III nagroda stała się udziałem Anny 
Piliszewskiej z Wieliczki (fundator 
MBP w Radomiu). Honorowe wy-
różnienia otrzymały panie – Kata-
rzyna Wiktoria Polak z Krakowa 
i Renata Pogorzelska-Wojtaszek 
z Czarnolasu. Albumy ufundowa-
ły: Stowarzyszenie Grupa Literacka 
„Łuczywo” i Towarzystwo Kultury 
Teatralnej „Ziemia Radomska”. 

Laureatami XXV Edycji Nagrody 
im. Jana Kochanowskiego zostali: 
Lucyna Wolszczak, kierownicz-
ka Zespołu Ludowego „Sobótka” 
w Czarnolesie (fundator Wójt Gmi-
ny Policzna Tomasz Adamiec), Ze-
spół „Łaguszawianki” z Łaguszowa 
(fundator Wójt Gminy Przyłęk 
Marian Kuś) oraz Joanna Tęcza, 
prowadząca w Zespole GOTAR-
DOWIE młodzieżową grupę folk-
lorystyczną (fundator Burmistrz 
Zwolenia Bogusława Jaworska).

Po gali wręczenia nagród laure-
atom, rozpoczęła się część będąca 
sednem „Sobótek”: korowód z tra-
dycyjnym śpiewami przy ognisku 
i puszczanie wianków, z udziałem 
zespołów folklorystycznych, grup 
rekonstrukcji historycznej i zapro-
szonych gości. Poprowadziła go nad 
stawy czarnoleska „Sobótka”, a za-
kończyła degustacja czarnoleskiego 
miodu.

Dalsza część artystyczno-taneczna 
odbyła się na dużej estradzie i w jej 
sąsiedztwie. Rozpoczęło ją otwarcie 
imprezy przez wójta Tomasza Adam-
ca oraz wręczenie nagród uczestni-
kom biegu i marszu, którego trasa 
prowadzi tradycyjnie z Policzny do 
Czarnolasu. Nagrody najlepszym 
wręczali: wójt Tomasz Adamiec, 
sekretarz gminy Teresa Marszałek 

i Jadwiga Wrochna, czuwająca nad 
regulaminowym rozstrzyganiem 
zawodów. W tym roku zwycięzcą 
biegu został Marian Weronowicz 
z Kozienic, przed Tomaszem Sitkiem 
ze Zwolenia i Julitą Bukalską z Pio-
nek. W marszu najlepszym zespołom 
rodzinnym szefowali: Michał Tęcza 
ze Zwolenia, Tomasz Karol z Głogo-
wa i Natalia Kalbarczyk z Kozienic. 
Nagrody ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Zwoleniu i Stanisław 
Kacperczyk, właściciel gospodarstwa 
rolnego w Policznie.

Wątek sobótkowy był kontynu-
owany przez uzdolnioną młodzież 
PSP im. Jana Kochanowskiego 
z Czarnolasu. Tu przy imitowanym 
ognisku, dziewczęta i chłopcy ze-
brali wiele oklasków za sobótkowe 
piosenki i tańce.

Po nich na estradzie pojawił się 
Zespół Ludowy „Sobótka”, ponad 
godzinę zabawiając gęstniejącą wi-

downie, raczącą się wszystkim co 
zimne, lub przynajmniej chłodna-
we. Zespół popisywał się śpiewem 
chóralnym, w tercetach, duetach 
i solowym. Podobnie było z zespo-
łem muzycznym, który czuje się na 
scenie coraz swobodniej.

Po „Sobótce” ożywiła się ge-
neracja wiekowa uchodząca za 
średnią, oklaskując rewitalizowa-
ny artystycznie Zespół „NO TO 
CO”, który przypomniał przeboje 
z lat sześćdziesiątych, siedemdzie-
siątych i nieco młodsze w rodzaju: 
„Te opolskie dziouchy”, „Gdy byłem 
chłopcem, chciałem być żołnie-
rzem”, „Ach Franka, Franka”.

Adolf Krzemiński prezentuje laureatów i fundatorów Nagrody im. Jana Kochanowskiego

Przewodniczący Rady Gminy Policzna Paweł Jędra (z lewej) i wójt Tomasz Adamiec 
sobótkowali w towarzystwie pani Olgi Adamiec, małżonki gospodarza gminy. 
Oglądają program czarnoleskiej Sobótki, oparty właśnie na rymowanym tekście pieśni święto-
jańskiej Jana Kochanowskiego

Po „NO TO CO”, estradę sobót-
kowa zdominowały tańce disco 
polo w wydaniu m.in. zespołów 
MASTERS, TACY SAMI. I było 
tak aż do świtania. 

Organizatorami imprezy byli: 
Wójt Gminy Policzna, Muzeum 
J. Kochanowskiego w Czarnolesie 
Oddział Muzeum J. Malczewskie-
go w Radomiu, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Czarnolesie, To-
warzystwo Przyjaciół Czarnolasu, 
Stowarzyszenie Grupa literacka 
„Łuczywo” i Stowarzyszenie Miło-
śników Poezji J. Kochanowskiego 
„Renesans”.  

 Mieczysław Kaca

Te panny dostąpiły zaszczytu „puszczania” wianków z łódki o wdzięcznej nazwie ŻABKA

Wójt Tomasz Adamiec smakuje wraz z gośćmi plaster czarnoleskiego miodu

Nagradzanie zwycięzców czarnoleskiego marszu
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Noc Świętojańska 
w Osieczku
Noc Świętojańska, w wigilię św. Jana w nocy z 23 na 24 czerwca, była po chrzcie Polski alternatywą 
dla pogańskiego święta Kupały przypadającego w najkrótszą noc roku, z 21 na 22 czerwca.

W gminie Pniewy tradycja So-
bótki pielęgnowana jest od lat. To 
właśnie tu popularyzowane są też 
doroczne konkursy na przydomo-
we ogródki i kurniki. Co roku nad 
wspaniałym zalewem w Osieczku 
gromadzi się coraz więcej osób. 

– Osieczek jest bardzo uro-
kliwym i chyba najpiękniejszym 
miejscem w powiecie grójeckim 
– powiedział Leszek Przybytniak, 
radny Sejmiku Woj. Mazowieckie-
go. – Ta woda, ten las i atmosfera 
tu panująca. To właśnie tutaj przy-
jeżdżają z daleka wczasowicze, żeby 
odpocząć. 

Tegoroczną Noc Świętojańską 
poprzedziło jednak gradobicie 

i, jak stwierdził poseł Mirosław 
Maliszewski: – Dla wielu rodzin z 
tego terenu atmosfera do zabawy 
nie jest dobra. Chcę jednak powie-
dzieć, jako przedstawiciel Związku 
Sadowników, że zrobimy co tylko 
w naszej mocy, aby do tych najbar-
dziej poszkodowanych trafi ła po-
moc, która chociaż w części będzie 
rekompensowała poniesione stra-
ty. Noc Świętojańska to impreza 
rodzinna. Święto nas wszystkich. 
We wspaniałym miejscu, wspania-
łej scenerii. Spędźmy ten wieczór 
w gronie przyjaciół, aby trochę za-
pomnieć o problemach, a myśleć 
bardziej optymistycznie o tym, co 
nas czeka. Dobre czasy też będą – 

zakończył swoją wypowiedź poseł 
Maliszewski.

Trzeba przyznać, że atrakcji nie 
brakowało. I dla najmłodszych i dla 
dorosłych gości festynu.

Były dmuchane zamki ze ścianą 
wspinaczkową i zjeżdżalnią, basen 
z piłkami, malowanie twarzy i wata 
cukrowa. Na szkolnych stoiskach 
z Jeziora, Wiechlina, Kruszewa 
czekał na uczestników smaczny 
poczęstunek przygotowany przez 
uczniów i rodziców, a na stoisku 
szkoły z Karolewa loteria fantowa 
z mnóstwem atrakcyjnych i cen-
nych nagród.

Na estradzie wciąż coś się dzia-
ło. Po występie przedszkolaków, był 
występ trupy cyrkowej, a po ofi cjal-
nym przywitaniu gości przez wójta 
Wiesława Nasiłowskiego, występy 
zespołów muzycznych „Stereo” 
i „Invox”, które poderwały do tań-
ca grupę publiczności, tę nie zajętą 
innymi atrakcjami. 

A kiedy już zapadł zmierzch, roz-
począł się spektakl przygotowany 
przez zespół artystyczny Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Ciechlinku. 
Pochodnie, śpiew i taniec wprowa-
dziły niepowtarzalny klimat. Nic 
dziwnego. Ten spektakl zdobył dru-
gie miejsce w przeglądzie zespołów 
artystycznych.

Na wodzie roziskrzyły się wianki 
a w niebo wystrzeliły ognie sztucz-
ne. Przy wspaniałej pogodzie, w tak 
krótką noc, można powiedzieć, że 
zabawa trwała do rana.

Jacek Lombarski
Gości powitał wójt Gminy Pniewy Wiesław Nasiłowski

Wśród stoisk przechadzały się tłumy gości

Na estradzie, i przed nią, panowała gorąca atmosfera

Poziomkowa wata cukrowa smakowała wyśmienicie

Oficjalne rozpoczęcie zgromadziło na estradzie honorowych gości Festynu
Pierwszy wianek rzucili na wodę: przewodnicząca Rady Gminy Kinga Dominiak, burmistrz 
Tarczyna Barbara Galicz i wójtowie Wiesław Nasiłowski i Marek Mikołajewski z Błędowa
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Urozmaicone XXXVII 
,,Imieniny Pana Jana”
Zapowiedzieli się z wizytą w polskim Zwoleniu samorządowi krewniacy ze słowackiego bliźnia-
czego Zvolena, więc gospodarze dopasowali termin przypadających w tym roku XXXVII ,,Imie-
nin Pana Jana” do przyjazdu gości.

Uroczystości rozpoczęły się 
w piątek, 17 czerwca, otwarciem 
w Galerii Fotografii i Plastyki 
Domu Kultury interesującej wy-
stawy Stowarzyszenia Twórców 
Ziemi Zwoleńskiej. Następnie 
w kinie ,,Świt” miłośnicy wierszy 
uczestniczyli w wieczorze poezji 
pn. ,,Janowi Kochanowskiemu – 
my współcześni”, a potem w wyko-
nanym przez zwoleńskich artystów 
spektaklu teatralnym pt. ,,Korzenie 
pamięci”. Sobotę zagospodarowali 
biegacze i rowerzyści, którzy kil-
ka dni wcześniej w podobny spo-
sób popularyzowali Dni Sycyny. 
Zwoleńska Grupa Rowerowa zor-
ganizowała rajd jednośladów na 
trasie: Zwoleń-Sycyna-Czarnolas-
Policzna-Suskowola-Zwoleń. 
Z kolei Stowarzyszenie ,,Zwoleń 
Biega!, Starostwo Zwoleńskie i UM 
fi rmowały zawody. Złożyły się na 
nie trzy biegi: dla dzieci, Nordic 
Walking i główny (open) dla doro-
słych. W tym ostatnim, w kategorii 
mężczyzn zwyciężył Daniel Taras 
z Malborka. Z biegaczy powiatu 
zwoleńskiego najszybsi byli: Marek 
Seremak z Lucina, gm. Tczów (12) 
i Tomasz Borkowski (13) z druży-
ny ,,Zwoleń biega!”. W kategorii 
pań zwyciężyła zwolenianka Aga-
ta Grabiec-Cywka. Prof. Henryk 
Bednarczyk, prezes Stowarzysze-
nia Oświatowego SYCYNA i rad-
ny z tej miejscowości Włodzimierz 
Piskorek uhonorowali cennymi 
książkami organizatorów biegów 
w Dni Sycyny – wiceburmistrza 
Zwolenia Włodzimierza Kabusa 
i Krzysztofa Cywkę ze Stowarzy-
szenia ,,Zwoleń Biega!” oraz naj-
szybszą nauczycielkę (Agata Gra-
biec-Cywka) i uczennicę Patrycję 
Sandomierską.

Niedzielny Koncert Galowy od-
był się na placu Jana Kochanow-
skiego. Jego uroczyste otwarcie 
przez burmistrz Bogusławę Ja-
worską poprzedził występ Kapeli 
Zdzisława Kwapińskiego, zwoleń-
skiego Zespołu KOMPANY, a na-
stępnie Zespołu GOTARDOWIE 
z Dziecięcą Grupą Folklorystycz-
ną. O godz. 14.30 sprzed Ratusza 
wyruszył tradycyjny korowód 
imieninowy z udziałem władz 
samorządowych powiatu zwoleń-
skiego, miasta Zwolenia i gmin, 
przedstawicieli szkół, instytucji 
i organizacji działających na rzecz 
społeczności lokalnej. Uczest-
nicy złożyli kwiaty przy pomni-
kach Jana Kochanowskiego oraz 
w Krypcie Kochanowskich w koście-
le pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego. Uczestniczyli też w otwarciu 
w Centrum Regionalnym przy 
Nekropolii Jana Kochanowskiego 
wystawy plastycznej pn. ,,Mojej Ur-
szulce”, zorganizowanej przez Mu-
zeum Regionalne w Zwoleniu i PSP 
im. Władysława Jagiełły.

Burmistrz Bogusława Jaworska, 
otwierając Koncert Galowy, słowa 
powitania i życzenia dobrych wra-
żeń skierowała do mieszkańców 
Zwolenia i okolicznych gmin oraz 
zaproszonych gości, wśród nich do: 
primator (burmistrza) bliźniacze-
go Miasta Zvolen ze Słowacji Lenki 
Balkovićovej z towarzyszącymi jej 
osobami, dra Zbigniewa Kuźmiu-
ka posła Parlamentu Europejskiego, 
Zbigniewa Gołąbka, przewodniczą-
cego sejmikowej komisji edukacji, 
nauki i szkolnictwa wyższego. Re-

prezentował on Adama Struzika 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, Honorowego Patrona 
XXXVII ,,Imienin Pana Jana”. Po-
witała też: Waldemara Urbańskie-
go Starostę Zwoleńskiego, Edwarda 
Rybaka Przewodniczącego Rady 
Powiatu, wiceprzewodniczące-
go RP Stanisława Bartosiewicza, 
wicestarostę Arkadiusza Sulimę 
i sekretarz powiatu Edytę Sulimę, 
wójtów gmin: Kazanów – Teresę 
Pyrka–Pancerz, Policzna – Toma-
sza Adamca i Przyłęka – Mariana 
Kuś, wiceburmistrza Zwolenia 
– Włodzimierza Kabusa, przew. 
Rady Miejskiej Zwolenia Pawła 
Sobieszka, wiceprzewodniczącego 
RM – Grzegorza Molendowskie-
go, prof. H. Bednarczyka preze-
sa Stowarzyszenia Oświatowego 
SYCYNA, radnych powiatu, Mia-
sta i Gminy Zwoleń i pozostałych 
gmin oraz przedstawicieli instytu-
cji i placówek działających na rzecz 
utrwalania spuścizny po Janie Ko-
chanowskim.

Sekretarz UM i Kapituły Jan 
Nowakowski odczytał protokół 
o nadaniu Lence Balkovićovej 
Medalu Honorowego za Wybitne 

Zasługi dla Ziemi Zwoleńskiej. 
Medal wraz z dyplomem i kwia-
tami, wręczali – burmistrz Bogu-
sława Jaworska i Paweł Sobieszek. 
Pożyteczna współpraca obu miast 
trwa od wielu lat.

 Dyrektor DK Anna Wieczerzyń-
ska ogłosiła wyniki XVIII Mazo-
wieckiego Konkursu Literackiego 
na fraszkę „O statuetkę Jana Ko-
chanowskiego – Zwoleń 2016”, na 
który wpłynęły 32 zestawy utworów 
zawierające w sumie 96 fraszek. 
Zwyciężczynią konkursu (statuetka 
+ nagroda pieniężna ufundowana 

przez starostę zwoleńskiego Wal-
demara Urbańskiego) została Mo-
nika Mazur-Mitrowska z Radomia. 
II nagrodę, ufundowaną przez bur-
mistrz Zwolenia Bogusławę Jawor-
ską, otrzymał Waldemar Wolszczak 
z Polesia Mikułowskiego. III – fi r-
mowana przez BS w Zwoleniu przy-
padła Sławomirowi Kotkowskiemu 
z Koluszek, a wyróżnienie DK Zwo-
leń – Grzegorzowi Lewkowiczowi 
z Gdyni. Fraszki laureatów dekla-
mował Krzysztof Małek z DK.

W XVIII Konkursie Wiedzy 
o Janie Kochanowskim najwięk-
szym znawstwem jego działalności 
i twórczości wykazali się uczniowie 
ZSR-T w Zwoleniu: Magdalena Ku-
lińska, Miłosz Stawarz i Małgorzata 
Szymanek. Wyróżnienia otrzymali: 
Daria Wątorska z PG w Zwoleniu 
i Natalia Kwaśnik z PG w Sydole.

Interesujące recitale zaprezento-
wali uczniowie zwoleńskich szkół: 
PSP im. Władysława Jagiełły, PG 
im. Jana Kochanowskiego oraz 
LO im. Jana Kochanowskiego. 
Oryginalny program przedstawił 
zespół teatralny Zwoleńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Podobały się grupy taneczne 
i soliści DK w Zwoleniu, w tym 
koncert Młodzieżowego Zespo-
łu Wokalnego. Szczyptę humoru 
zaszczepił widzom Kabaret INA-
CZEJ. Oklasków nie szczędzili też 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 
Miasta Zwolenia za wykonanie 
musztry paradnej. Pod koniec 
Koncertu Galowego gęstniejąca 
widownia biła brawo Patrycji Mar-
kowskiej i jej grupie artystycznej 
oraz Zespołowi PLAYBOYS. Po-
kaz możliwości świetlnych lasera 
w wykonaniu technicznych magi-
ków dopełnił trzydniowy program 
zrealizowany przez Dom Kultury 
w Zwoleniu. Współorganizatora-
mi XXXVII „Imienin Pana Jana” – 
Zwoleń 2016 byli: Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna, Muzeum 
Regionalne oraz Towarzystwo 
Miłośników Miasta Zwolenia. Jak 
co roku, aktywnie włączyło się 
Starostwo Powiatowe w Zwoleniu.

 Mieczysław Kaca, 
foto: Adam Dziedzic

Na widowni cały przegląd pokoleniowy zwoleniaków

Burmistrz Bogusława Jaworska otwiera 
Koncert Galowy Goście i gospodarze podczas Koncertu

Gospodarze: B. Jaworska, P. Sobieszek i J. Nowakowski gratulują Lence Balkovićowej (z lewej) 
wręczonego Medalu

Złożenie kwiatów w krypcie Kochanowskich
Starosta Urbański i dyr. DK Anna Wieczerzyńska 
honorują zwyciężczynię konkursu na fraszkę
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„Słoneczka” 
z Przytyka

„Słoneczkami” określiła występujące na estradzie dzieci prowadząca festyn Magda Gliszczyńska 
i było to w pełni uzasadnione, kiedy pojawił się na scenie zespół z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. „Przyjaciół Dzieci”. Ich żółte stroje wprowadziły dodatkowy słoneczny nastrój, w ten 
upalny czerwcowy dzień.

– Życzę naszym dzieciom wszyst-
kiego, co najlepsze – powiedział do 
widowni wójt gminy Przytyk, Da-
riusz Wołczyński. – Oczywiście, 
spełnienia najskrytszych marzeń 
i aby wasze dzieciństwo było jak 
najlepsze i trwało jak najdłużej. 
Samych dobrych ocen na świadec-
twach, bo rok szkolny dobiega po-
woli końca, a zbliżają się wielkimi 
krokami wakacje i aby te wakacje 
były dla was przede wszystkim ra-
dosne i bezpieczne. W dniu takim 
jak dzisiaj, my dorośli, zastanawia-
my się, czy dopełniliśmy wszelkich 
starań, aby ten festyn rodzinny, ten 
Dzień Dziecka, był naprawdę dla 
was radosny i niezapomniany. Mam 
nadzieję, że tak. Życzę wam, moi 
drodzy, abyście dobrze bawili się na 
tym rodzinnym festynie i żebyście 
długo ten dzień pamiętali i wraca-
li do niego wspomnieniami. Jest 
z nami przyjaciel naszego miasta 
i nasz rodak, pan Rafał Rajkowski, 
członek Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. Przyjechał do 
nas z prezentami i nagrodami dla 
uczestników i fi nalistów konkur-
sów. Zachęcam wszystkie dzieci, 
aby brały udział w nich udział, bo 
nagrody są bardzo wartościowe. 
Życzę miłej zabawy tak dzieciom, 
jak i dorosłym. 

Na zakończenie swojego wystą-
pienia wójt Wołczyński nawiązał 
do aktualnego i poruszającego 
wszystkich wydarzenia, Euro 2016: 
– Miejmy nadzieję, że nasza dru-
żyna, która dzisiaj rozpoczyna bój 
będzie fi nalistą na tych igrzyskach 
sportowych. 

Wiele ciepłych słów skierował 
również do bohaterów dnia – dzieci 
– Rafał Rajkowski:

– Dziękuję za zaproszenie tym 
bardziej, że właśnie tutaj wracam 
wspomnieniami do lat dzieciństwa, 
kiedy na tym boisku spędzałem 
każde wakacje. Tu grałem w piłkę z 
moimi braćmi, z kolegami. Przytyk 

jest mi bardzo bliski nie tylko z racji 
tej, że stąd pochodzą moi rodzice, 
ale dlatego że wiążą mnie z Przy-
tykiem wspaniałe wspomnienia 
właśnie z lat dziecinnych. 

Po tych wystąpieniach na estradę 
wstąpiła Orkiestra Dęta „Modera-
to”, a po niej przedszkolaki, które 
przy gromkich brawach rodziców 
udowodniły, że polonez to nic trud-
nego, trzeba tylko wysoko zadzie-
rać ręce i trzymać rytm. Prawdziwy, 
niemal festiwalowy popis pieśni 
i tańca przygotowali uczniowie 

z PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przy-
tyku. Tutaj brawa rodziców nie 
milkły. Zupełnie odmienny nastrój 
wprowadził zespół uczniów z gim-
nazjum im. Jana Kochanowskiego. 

Poza tym estetycznym dozna-
niem, na dzieci czekał szereg in-
nych atrakcji, takich jak zawody 
sportowe i sprawnościowe, w które 
zaangażowano również i dorosłych. 
Ale najważniejsza była zabawa 
i zabawki. Wśród tradycyjnych już 
dmuchanych pałaców ze ścianą 
wspinaczkową i zjeżdżalnią, poja-
wiły się nowe kolejne atrakcje: gra 
w „piłkarzyki”, gdzie w ich rolę mo-
gła wcielić się dzieciarnia, wielkie 
uginające się „dyniogłowy”, które 
nie tak łatwo można było prze-
skoczyć, czy mechaniczny kierat, 
który chciał zrzucić dzieci stojące 
na klockach i tylko „hop w górę” 
w odpowiednim momencie ratował 
sytuację i gwarantował przetrwa-
nie. 

Organizatorami tych wszystkich 
atrakcji na festynie rodzinnym pod 
hasłem „Postaw na rodzinę” był wójt 
Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński 
i Urząd Gminy wespół z Gminną 
Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Parafi alny 
Zespół Caritas w Przytyku.

 Jacek Lombarski

Dariusz Wołczyński i Rafał Rajkowski mieli dla dzieci moc ciepłych słowa i życzeń „Hop w górę”

Tylko zaśpiewać: „Tyle słońca w naszym mieści” Występom dzieci z uwagą przyglądali się rodzice 

Zespół szkolny z gimnazjum wystąpił, co prawda, jako ostatni, ale pokazał, że jest wśród pierwszych

Gra w „Piłkarzyki” wciąż modna i w sam raz na Euro 2016 Przedszkolakom polonez już nie straszny – do balu maturalnego już niedługo

Kolejka cieszyła się dużym powodzeniem
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Przedsmak Grunwaldu 
w zakrzewskim Taczowie
– Nadobne białogłowy, zacni rycerze, szanowni Państwo – tymi słowy prowadzący imprezę Wojciech Szy-
mański rozpoczął kolejny już festyn pod wezwaniem „Rycerze Bogarodzicy”, który od wielu lat, w okresie 
poprzedzającym zjazd rycerstwa na polach Grunwaldu, odbywa się w pradawnej siedzibie rycerza Mikołaja 
Powały z Taczowa, stolnika krakowskiego i podkomorzego sandomierskiego, w obecnej gminie Zakrzew. 

Motywem przewodnim tego-
rocznego festynu była jednak nie 
bitwa grunwaldzka, ale 1050. rocz-
nica chrztu Polski. 

Dzień wcześniej w Muzeum Eto-
su Rycerskiego w Taczowie odbyła 
się konferencja naukowa „1050 lat 
Chrztu Polski – Przeszłość – Teraź-
niejszość – Przyszłość”. W czasie 
konferencji dokonano uroczystego 
otwarcia „Kuźni Powały”, która jest 
integralną częścią tworzonego Mu-
zeum. Wnętrze kuźni, w której od-
bywać się będą pokazy kowalstwa 
i prezentacja wyrobów, wykonano 
wg projektu Janusza Pulnara. 

W Taczowie historia goni histo-
rię. W 2009 roku, rozpoczynając 
przypadające w następnym roku 
obchody 600-lecia bitwy grun-
waldzkiej, rycerze spotkali się po 
raz pierwszy. Powodem była 600. 

rocznica spotkania w tym miejscu, 
w grudniu 1409 roku, króla Włady-
sława Jagiełly, starosty radomskiego 
Dobrogosta Czarnego z Odrzywołu, 
podkanclerza koronnego Mikołaja 
Trąby, Mszczuja ze Skrzynna i Po-
wały z Taczowa i ich narady nad pla-
nem budowy mostu pontonowego 
na Wiśle. W rocznicę bitwy, w 2010 
roku, odsłonięto kompozycję rzeź-
biarską „Spotkanie u Powały” autor-
stwa Edwarda Łagowskiego. 

Od ośmiu lat na taczowskim bło-
niu, w pobliżu powstającego Mu-
zeum Etosu, rozbijane są namioty 
i gości średniowieczna atmosfera. 
Licznie odwiedzający obozowisko 
goście mogą przekonać się ile waży 
założony na głowę hełm z przyłbicą, 
jak trudno jest władać prawdziwym 
mieczem i tarczą, a trzeba przyznać, 
że nie są to zabawki, czy eksportowane 

podróbki, ale wyroby płatnerskie naj-
wyższej jakości. Wielokrotnie spraw-
dzone, i doświadczone, w rekon -
strukcyjnych potyczkach, w Taczo-
wie, Iłży i pod Grunwaldem. 

 Tegoroczną uroczystość rozpo-
częła msza polowej w asyście rycer-
stwa, odprawiona przez ks. prałata 
Jarosława Wojtkuna, rektora Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Radomiu. 

W również w podniosłym tonie 
odbył się koncert Reprezentacyjnej 
Orkiestry Wojska Polskiego pre-
zentujący pieśni patriotyczne z róż-
nych epok. Zanim jednak rozpoczął 
się koncert, wójt gminy Zakrzew, 
Sławomir Białkowski, powitał przy-
byłych gości. Szczególnie słowa po-
witania zwrócił do Leszka Ruszczy-
ka, posła na Sejm, Leszka Margasa, 
wicestarosty powiatu radomskiego, 
Jana Bartosza, dyrektora Urzędu 
Marszałkowskiego, Grażyny Łuby, 
prezesa Radomskiego Stowarzysze-
nia Pokoleń, Andrzeja Maja, zało-
życiela Wyższej Szkoły Handlowej, 
ks. proboszcza Wiesława Zawady 
oraz Marii Bieńkiewicz, dyrektor 
biura poselskiego Ewy Kopacz. 

– Pogodę mamy zamówioną co 
najmniej do godziny 22, więc życzę 
państwu miłej zabawy – zakończył 
swoje wystąpienie wójt Sławomir 
Białkowski.

 Jacek LombarskiPrzybyłych powitał wójt Gminy Zakrzew Sławomir Białkowski

W pierwszym rzędzie zasiedli m.in. poseł Leszek Ruszczyk, Andrzej Maj, wicestarosta Leszek Margas i Ewa Brzezińska radna powiatu radomskiego

Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom „Biegu Powały”

Tak dzisiejsza młodzież zamki zdobywa „Radomscy policjanci” też mieli w Taczowie swój epizod
Zdobywanie sprawności powroźnika w autentycznym 
średniowiecznym warsztacie

Pokaz średniowiecznej artylerii
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Przysuchy 
Dni z Kolbergiem
17. Dni Przysuchy i 57. Dni Kolbergowskie przyciągnęły do Przysuchy sympatyków muzyki 
i amatorów spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi w pięknej scenerii przysuskiego parku.

Już w piątek 3 czerwca, w Domu 
Kultury w Przysusze koncertował 
Nauczycielski Chór Canto, a Muzeum 
im. Oskara Kolberga otworzyło wysta-
wę malarstwa Roberta Jankowskiego. 
Natomiast w sobotę, w miejskim par-
ku na scenie muszli koncertowej do 
późnych godzin wieczornych trwało 
muzyczne show. Wystąpili m.in. Po-
znakowski Band, Katarzyna Góras, fi -
nalistka Must Be Th e Music, „Kwartet 
z Dwójki” i Przysuska Orkiestra Dęta. 
Do tańca zagrzewali DJ Gomezz i ze-
spół Aft er Party. Całość uatrakcyjnił 
pokaz sztucznych ogni.

W niedzielę, w Mazowieckim 
Przeglądzie Śpiewaków i Kapel Lu-
dowych uczestniczyło 29 zespołów 
śpiewaczych, 16 kapel ludowych, 
20 solistów śpiewaków i 8 solistów 
instrumentalistów. Gościnnie wy-
stąpił Zespół Pieśni i Tańca „Bli-
chowiacy” z Łowicza.

– Z satysfakcją kultywujemy 
w Przysusze tradycje Oskara Kol-
berga, wielkiego polskiego etnografa 
i folklorysty – powiedział Burmistrz 
Tadeusz Tomasik. Przypomniał, że 
Przysucha była gospodarzem obcho-
dów Roku Kolbergowskiego – 2014. 
Z tej okazji odwiedziło miasto „Lato 
z Radiem”, a o ziemi przysuskiej, jej 

gospodarczych i kulturalnych osią-
gnięciach głośno było w całym kraju 
i poza jego granicami.

Organizatorami 17. Dni Przy-
suchy i 57. Dni Kolbergowskich 
byli: Urząd Gminy i Miasta Przy-
sucha, Towarzystwo Kulturalne im. 

Festyn 
w „Polance”
Położony w otoczeniu lasu, ośrodek wypoczynkowy „Polan-
ka” w Garbatce-Letnisko to miejsce tradycyjnych, rodzin-
nych spotkań. Nie może być lepszego miejsca, jak leśny 
amfi teatr i plaża nad zalewem na organizację festynu 
z okazji Dnia Dziecka.

Nie zabrakło na nim dziecię-
cych atrakcji. Wielkie, barwne 
dmuchane zamki ze ścianami 
wspinaczkowymi, przejażdż-
ki konne, tak bryczką, jak i 
w siodle, wata cukrowa na patyku 
i wozy strażackie i policyjne. 
Nie wiadomo było, w której 
kolejce najpierw się ustawić. 
Czy do zamku, czy do sikawki 
strażackiej, czy przyłączyć się 
do wspólnej zabawy z „Teatrem 
z walizki” z Łodzi. 

Atrakcji było tyle, że orga-
nizatorom dość trudno było 
zgromadzić przy amfiteatrze 
widownię, żeby rozpocząć 
festyn. Jednak się udało. Na 
pierwszy ogień poszło ogło-
szenie wyników VI konkursu 
w wędkarstwie spławikowym. 

Do konkursu stanęło 26 uczestni-
ków startujących w dwóch katego-
riach wiekowych: 6–10 i 11–15 lat. 

Wygrali wszyscy i wszyscy sta-
nęli na podium. Prezes Związku 
Wędkarskiego Garbatka-Letnisko, 
Norbert Piechurski, odczytał wy-
niki zawodów. W kategorii 6–10 
najlepszy wynik osiągnął 8-letni 
Filip Wiraszka z połowem 1,09 kg 
ryb. W kategorii 11–15 najwięcej 
złowił 11-letni Rafał Rojek, 0,71 kg 
ryb. Wyłowione rybki tradycyj-
ne powędrowały z powrotem do 
wody, a uczestnicy podzielili się 
nagrodami.

Jak co roku pogoda i humory do-
pisały, a to jest najważniejsze. Or-
ganizatorem festynu dla dzieci był 
Urząd Gminy Garbatka-Letnisko. 

 Jacek Lombarski

Oskara Kolberga w Przysusze, Dom 
Kultury w Przysusze, Muzeum im. 
Oskara Kolberga w Przysusze, Sto-
warzyszenie „Razem dla Radomki” 
oraz Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

 Hanna Jacobi

Uczestnicy i zwycięscy konkursu wędkarskiego w towarzystwie Przewodniczącego 
Rady Gminy, Włodzimierz Mazura i Prezesa PZM, Norberta Piechurskiego

Młodzież z OSP Garbatka-Letnisko

Loteria fantowa

Uroczystego otwarcia 57. Dni Kolbergowskich dokonali (od lewej): Jerzy Kwaśniewski Prezes 
Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze, Tadeusz Tomasik Burmistrz Gminy 
i Miasta Przysucha oraz Mirosław Pierzchała Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządowych władz powiatu przysuskiego, Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Radomiu, wójtowie ościennych gmin, Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, radni, pracownicy administracji samorządowej Gminy i Miasta Przysucha

Na scenie muszli koncertowej prezentowały się zespoły ludowe W sobotę na koncerty do Przysuchy przybyło ponad dwa tysiące osób
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Szczypta poezji

W Twym sercu mieszka dobroć
Daj nam jej odrobinę
Niech nektar Twojej dobroci
Spłynie na ludzką rodzinę

Czas doświadczenie zbiera
Bierzmy go, 
czerpmy garściami
Razem na pokładach mądrości
Urządzimy świat doskonały
Na trwałej opoce
Niekruszącej się skały

Papież 
Franciszek

Jan B. OrczykowskiSklepów monopolowych 
w Radomiu nie przybywa
O profi laktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych na terenie Radomia rozmawiamy 
z odpowiedzialnym za tę dziedzinę w naszym mieście, wiceprezydentem Jerzym Zawodnikiem.

 Gmina od lat ma obowiązek prowa-
dzenia programów profi laktyki alko-
holowej. Jaka jest ich skuteczność? 
Mamy mniej, czy więcej problemów 
alkoholowych w Radomiu?

– Mamy ze środowiska pewne in-
formacje i sygnały pokazujące sku-
teczność programów profi laktycz-
nych i dlatego je robimy. Ciężko jest 
jednak określić i oszacować skalę ca-
łego problemu. Żeby tak naprawdę 
rzetelnie odpowiedzieć na to pyta-
nie, trzeba by zlecić skomplikowane 
badania, które by wykazały, jaka jest 
maksymalna skala tego problemu 
i jak nasze działania wpływają na 
jego ograniczenie. W Radomiu zwal-
czamy problemy alkoholowe bardzo 
duży nacisk kładąc na profi laktykę 
– aby alkoholizm ludzi nie dotknął, 
a szczególnie osób młodych, dzie-
ci. Tutaj akurat mamy dane i wie-
my niestety, że dzieci pierwszy raz 
próbują alkoholu w wieku 12 lat. 
Co najciekawsze z badań wynika, że 
w większości dzieje się to w domu, 
w obecności rodziców. W wieku 
15–16 lat do próby alkoholowej 
przyznaje się już 87%, a w wieku 
17–18 lat aż 95%. 
 Te statystyki są zatrważające, z dru-

giej strony widzimy, że alkohol jest 
powszechnie obecny przy różnych 
okazjach. Jaskrawym przykładem 
są wakacje, które zaraz się zaczy-
nają. Wiele osób, w tym młodych, 
nie wyobraża sobie wypoczynku bez 
alkoholu.

– I na ten problem kładziemy 
szczególny nacisk, działamy profi lak-

tycznie. Kilka tygodni temu rozstrzy-
gnęliśmy konkurs na wypoczynek 
letni dla dzieci i młodzieży. Kilkana-
ście różnych organizacji z Radomia 
wygrało w tym konkursie wsparcie 
fi nansowe na organizację kolonii 
i obozów letnich. Dzieciaki dzięki 
temu pojadą na wakacje w góry, nad 
morze, na Mazury, ale także nieda-
leko – w okolice Radomia. W sumie 
600 dzieci skorzysta z wypoczynku 
dofi nansowanego przez miasto. 

W większości są to dzieci, które 
nie pojechałyby na taki wypoczy-
nek, bo ich rodziców nie byłoby 
na to stać. To cieszy, że dajemy im 
taką możliwość. Podczas kolonii 
i obozów będą mogły nie tylko faj-
nie spędzić czas, ale wezmą też udział 
w zajęciach profi laktycznych, poka-
zujących negatywne skutki spożywa-
nia alkoholu, dowiedzą się dlaczego 
nie powinno się go spożywać, jak 
odmówić jego picia.

 Pana poprzedniczka, wiceprezydent 
Anna Białkowska, uruchomiła profi -
laktyczny telefon zaufania. Jakim 
cieszy się powodzeniem?

– Dyżurujący przy telefonie spe-
cjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej udzielili około 150 
porad. Ludzie dzwonią z różnymi 
sprawami. Najczęściej dotyczyły 
one uzależnienia członków rodzi-
ny i przemocy domowej, ale też 
udzielano porad w zakresie opieki 
nad osobami starszymi, świadczeń 
udzielanych przez MOPS czy na-
wet z prawem spadkowym. Były 
też rozmowy, w których udzielano 
pomocy w bieżących problemach 
zgłaszanych przez dzwoniących. 
 Często słychać głosy, że problemów 

alkoholowych byłoby mniej, gdyby 
w mieście nie byłoby aż tylu miejsc 
sprzedaży alkoholu. Z drugiej strony 
podawany jest przykład Skandynawii, 
gdzie mimo ograniczenia liczby punk-
tów sprzedaży alkoholu, jego spożycie 
jest bardzo duże. W Polsce pieniądze na 
działania profi laktyczne i rozwiązywa-
nie problemów alkoholowych pocho-
dzą z tzw. korkowego. Pana zdaniem, 
w Radomiu mamy za dużo, czy może 
za mało punktów sprzedaży alkoholu?

– Liczba punktów sprzedaży nie 
wpływa na spożywanie alkoholu. 
Sklepów monopolowych w Rado-
miu nie przybywa. Jeśli powstaje 
jakiś nowy, to inny jest likwidowa-
ny lub akurat traci koncesję. Obec-
nie mamy na terenie Radomia 573 
punkty sprzedaży napojów alkoho-

lowych. W tej liczbie są 432 sklepy 
i 141 lokale gastronomiczne. Z tego 
379 sklepów i 106 lokali prowadzi 
sprzedaż alkoholi wysokoprocen-
towych. Liczby te są poniżej limitu 
uchwalonego przez Radę Miejską 
właśnie dla punktów sprzedaży alko-
holi wysokoprocentowych. Wynosi 
on dla sklepów 500 punktów, a dla lo-
kali gastronomicznych 350 punktów. 
 Często słychać sygnały mieszkań-

ców, domagających się zamknięcia 
sklepów monopolowych.

– Te sygnały sprawdzamy na bie-
żąco. Oczywiście współpracujemy 
w takich przypadkach zarówno 
z policją, jak i strażą miejską. Aby 
wszcząć kontrolę funkcjonowania 
danej placówki, musimy mieć bo-
wiem konkretny materiał dowo-
dowy. W przypadkach najbardziej 
jaskrawych kończy się to zabraniem 
koncesji na sprzedaż produktów al-
koholowych.

 Hanna Jacobi

„Agro pod dębem”
 w Borach Tucholskich 

zaprasza 
na wypoczynek 

w pobliżu 
lasów i jezior.

Cena 30 zł/os. – doba, max. 4 os.
 Kontakt: tel. 662 499 025 

lub 696 853 407

 e-mail: ania_pitus@gmx.net

Ludwichowo 22, 
89-505 Małe Gacno, 

woj.kuj.-pom.

www.facebook.com/
agropoddebem

Czarnocińska magia
Położona na skraju wsi Czarnocin (gm. Radzanów) Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka ma w sobie jakąś 
magię, skoro już od dziesięciu lat organizowany tutaj „Czarno-
ciński Jarmark” cieszący się niesłabnącym powodzeniem.

Na czym polega czarnocińska 
magia? Może – chociaż dyrektor 
szkoły, Tomasz Iwańczyk, jest in-
formatykiem, ale i historykiem – 
na pielęgnowaniu miejscowej tra-
dycji kulturowej. W szkole istnieje 
niewielka, ale bogato wyposażona 
„Izba regionalna”, w której tworze-
niu uczestniczyli nie tylko ucznio-
wie, ale i rodzice. Nic dziwnego, że 
można tam zobaczyć słomiany pająk 
wiszący pod sufi tem, w stos ułożone 
poduchy na wysokim łożu i odświęt-
ną sukmanę. Jest koń na biegunach i 
babciny kołowrotek do przędzenia. 

Na stole przykrytym ręcznie haft o-
wanym w róże obrusem stoi pasyjka 
i pismo święte z początku minione-
go wieku. Nie brakuje tutaj serwe-
tek robionych szydełkiem, żelazek 
na duszę i glinianych garnków. Brak 
jedynie drewnianej powały i desek 
na podłodze, ale trudno wymagać 
takich „staroci” od nowoczesnego 
budynku szkoły. Wiele eksponatów 
z Izby trafi ło na czas występu szkol-
nego zespołu ludowego na estradę.

Również na placu szkolnym po-
jawiły się stoiska, na których można 
było już nie tylko zobaczyć, ale rów-
nież nabyć gliniane garnki z trady-
cyjną zieloną polewą oraz ludowe 
świątki i inne drewniane rzeźny.

Szkolny zespół ludowy z Czarnocina

Zatrudnię do zbioru maliny 
letniej, wielkoowocowej. Możliwość 

zakwaterowania i wyżywienia, 
tel. 664 366 193.

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY RADZANÓW
i n f o r m u j e,

że zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r. 
poz.1774 z późn.zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radzanowie 92A oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dotyczący lokalu użytkowego 

przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, 
będący własnością Gminy Radzanów. Wykaz Nr 1/2016.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radzanowie 
pokój nr 12, tel. (48) 613 63 62 wew. 32, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.
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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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Onkologia tuż za progiem
– Radomskie Centrum Onkologii powstało, by zaspokoić potrzeby mieszkańców Radomia 
i okolic w zakresie onkologii. Radom i przyległe powiaty to biała plama w zakresie kompleksowej 
diagnostyki i leczenia onkologicznego.

– Pacjenci z nowotworami cze-
kali na ten szpital. Centrum On-
kologii w Radomiu to największe 
i jak dotąd najtrudniejsze wyzwanie 
w moim życiu. Cieszę się, że pla-
cówka została ukończona i będzie 
służyć chorym – powiedział Marek 
Jutkiewicz, pomysłodawca i główny 
inwestor szpitala.

Chorzy z Radomia i okolic zy-
skali unikatową w skali kraju, kom-
pleksową i nowoczesną placówkę 
onkologiczną, w której dostępna 
jest pełna diagnostyka i leczenie 
onkologiczne metodą chirurgii on-
kologicznej, radioterapii, chemio-
terapii oraz leczenie guzów mózgu 
i chorób układu nerwowego przy 
użyciu ,,Leksell Gamma Knife”.

– Pacjent jest dla nas najważniej-
szy – powiedziała Dorota Ząbek, 
dyrektor zarządzający RCO. – Łą-
czymy wiedzę, doświadczenie i no-
woczesne technologie medyczne, by 

NFZ na udzielanie świadczeń opie-
ki zdrowotnej w rodzaju ,,Leczenie 
szpitalne – Chemioterapia” w za-
kresie: chemioterapia w warunkach 
ambulatoryjnych z zakresem sko-
jarzonym.

Obecnie placówka dysponuje 
trzema oddziałami: onkologii, ra-
dioterapii (z możliwością świadcze-
nia usług chemioterapii), chirurgii 
onkologicznej. W ramach oddziału 
radioterapii funkcjonuje pracow-
nia teleradioterapii wyposażona 

w trzy nowoczesne akcelerato-
ry oraz pracownia brachyterapii 
z dwoma aparatami HDR.

– To nadzieja dla nas, pacjentów 
z nowotworami, na korzystanie 
z kolejnych świadczeń oferowanych 
przez szpital w Radomiu w ramach 
środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia – powiedziała Iwona Li-
żewska – Prezes Stowarzyszenia 
Amazonki Dana Radom.

 Na podstawie informacji RCO 
opracował: JaL

pomagać chorym. Wierzę, że nasz 
szpital będzie dobrze służył chorym 
w myśl słów Hipokratesa: ,,Zdrowie 
chorego najwyższym prawem”. 

Od 1 grudnia 2015 Radomskie 
Centrum Onkologii przyjmuje pa-
cjentów w ramach umowy z Mazo-
wieckim Oddziałem Wojewódzkim 

Sobótki 
w Jedlińsku
Pogoda nie zawiodła, tak organizatorów, czyli wójta Kamila 
Dziewierza, Radę Gminy i Gminne Centrum Kultury i Kultu-
ry Fizycznej, jak i uczestników festynu sobótkowego w gminie 
Jedlińsk. Można nawet stwierdzić, że słońca było aż nadto.

Na festynie królowała muzyka 
i śpiew. Festiwal młodych wyko-
nawców cieszył się największym 
powodzeniem, a rodzice nagradza-
li gromkimi brawami swoje dzie-
ci. Wieczorem królowała muzyka 
biesiadna w wykonaniu zespołu 
Looka, a gwiazda wieczoru „Mig” 
zgromadził przy estradzie prawdzi-
wy tłum fanów. Dla najmłodszych, 
poza tymi duchowymi atrakcjami, 
przygotowano również dmuchane 
zamki, klocki, malowanie twarzy 
i szereg innych atrakcji.

Najważniejsze jednak w ten 
sobótkowy wieczór i noc były 
tradycyjne zabawy w poszukiwa-
nie kwiatu paproci, konkurs na 
najładniejszy wianek i puszczanie 
wianków.

Nie zabrakło również spektaklu 
„Wesele jedlińskie”, które czasem by-
wało niezbędne po magicznej sobót-
kowej nocy w zamierzchłych czasach. 

W przyjemnej, choć parnej at-
mosferze, zabawa trwała do póź-
nych godzin nocnych.

 JaL

Przedszkolaki z Jedlińska przygotowane do występu na estradzie
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 Prezydent Andrzej Duda, zanim wygłosił przemówienie, odebrał meldunek 
od ofi cera lotnictwa, towarzyszącego Orkiestrze Reprezentacyjnej Sił Powietrz-
nej Obrony Kraju.

 Obsługa prasowa Antoniego Macie-
rewicza, Ministra Obrony Narodowej, 
zaprosiła na spotkanie i konferencję pra-
sową w nowej siedzibie Fabryki Broni 
„Łucznik”. Konferencję poprzedził akt 
honorowania grupy uczestników robot-
niczego protestu ‘76 przez ministra oraz 
dyrektorów PGZ i „Łucznika” podzięko-
waniami na piśmie. Minister Maciere-
wicz, jako pierwszemu, wręczył doku-
ment panu Stanisławowi Kowalskiemu, 
nazywając go bohaterem, podobnie, jak 
i pozostałych wyróżnianych. Obecni byli 
Stanisław Karczewski Marszałek Senatu 
RP i Piotr Naimski sekretarz stanu w RM 
oraz inni przedstawiciele resortu obrony. 
Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem 
nowoczesnego zakładu zbrojeniowego 
wybudowanego w ciągu jednego roku.

 Do ostatniej chwili przed ofi cjalnym otwarciem 57. 
Dni Kolbergowskich w Przysusze, Burmistrz Przysuchy 
Tadeusz Tomasik (trzeci od prawej) czuwał nad orga-
nizacją uroczystości. Na zdjęciu widzimy Burmistrza 
stojącego w towarzystwie samorządowców z Przysuchy 
i skrzętnie przeglądającego program przebiegu święta 
miasta. Musiało być wszystko zapięte na ostatni guzik. 
I było. 

 W dobrym nastroju prowadzili w Grójcu pogawęd-
kę radni sejmiku mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek 
i Leszek Przybytniak. Być może dlatego, że też niedaw-
no głosowali za udzieleniem skwitowania marszałkowi 
Adamowi Struzikowi, który w 2015 roku w znacznym 
stopniu uporał się ze zmorą „janosikowego”. Poza tym 
dobrze nastraja czerwcowa aura, choć w niektóre dni 
zbyt przypiekało.

 Tak z pewnością myśli i czuje Dariusz Wołczyński, 
wójt gminy Przytyk, trzymając na rękach córeczkę Ma-
rysię, przejętą od małżonki Justyny. Być może myślał, 
jak pogodzi X Festyn Rodzinny nad Zalewem w Doma-
niowie, którego wójt i gmina Przytyk są jednocześnie 
współorganizatorami i gospodarzami. 

 Widać to po rysującym się uśmiechu ma twarzy wój-
ta gminy Zakrzew Sławomira Białkowskiego. Doroczna 
impreza w Taczowie i tym razem udała się. Zadowolenie 
promieniuje również od wicestarosty Leszka Margasa i od 
niedawna radnej powiatu radomskiego, Ewy Brzezińskiej, 
inicjatywnej współwłaścicielki Piekarni WACYN.

 Trudno sobie wyobrazi smutne czarnoleskie „Sobótki”, 
tym bardziej, że są organizowane na terenie Muzeum Jana 
Kochanowskiego po raz 25. Kierowniczka placówki Maria 
Jaskot wręcz promienieje z radości. Jej nastrój udzielił się 
też wójtowi gminy Policzna Tomaszowi Adamcowi i pa-
niom przy ścianie rozprawiającym też o czymś wesołym. 
Dwie z nich to Joanna Tęcza ze Zwolenia (z prawej) i pani 
Renata Pogorzelska-Wojtaszek z Czarnolasu (z lewej), lau-
reatki sobótkowych nagród, trzecia to Teresa Marszałek 
sekretarz gminy Policzna. Jedynie Justyna Mierzejewska-
-Figura prezes Towarzystwa Miłośników Czarnolasu za-
chowuje powagę. Poweselała i ona, jako dyrektorka szkoły, 
po fajnym występie uczniów PSP z Czarnolasu. 

 Premier Beata Szydło przed uczestniczeniem we mszy świętej, transmi-
towanej przez Telewizję TRWAM, przywitała się kurtuazyjnie z prezydentem 
Radomia Radosławem Witkowskim, który, jako gospodarz miasta, dziękował 
bohaterom Czerwca 76.

 Kilkanaście minut przez rozpoczęciem mszy św., niespodziewanie pojawi-
li się na ulicy 25 Czerwca uczestnicy marszu Komitetu Obrody Demokracji. 
W pierwszym szeregu, obok prezesa KOD Mateusza Kijowskiego i posłanki No-
woczesnej, kroczył Bronisław Komorowski, prezydent RP poprzedniej kadencji, 
a w 1976 roku młody działacz Komitetu Obrony Robotników, przyjeżdżający 
z Warszawy, by udzielać pomocy prześladowanym uczestnikom protestu.

Tym razem dużo interesujących wydarzeń wiązało się z upamiętnieniem w rozmaity sposób, i przez różne środowiska, 
robotniczego protestu z Czerwca 1976 roku. Choć nie tylko z tym historycznym wydarzeniem.

Prezydent w Radomiu

Honorowanie 
uczestników protestu

Jak premier z prezydentem

Wszędobylski KOD

Perfekcyjny 
Burmistrz

Spotkanie 
w dobrym nastroju

Grunt to rodzinka

Wesołe „Sobótki”

W Zakrzewie 
już wakacyjnie


