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W hołdzie 
radomianom 
poległym 
w Powstaniu 
Warszawskim
Koncert „Gloria Victis – 1944” odbył się w niedzielny wieczór 
Radomiu w ramach obchodów 72. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Na placu przy fontannach powstańcze 
i partyzanckie piosenki z płyty „Gloria Victis” zagrał zespół 
Lustro. Jednocześnie zostały przedstawione sylwetki radomian 
i radomianek uczestniczących w powstaniu. Lista powstańców 
pochodzących z Radomia to ponad 200 nazwisk. Wśród nich są 
zarówno szeregowi żołnierze, jak też dowódcy i osoby pełniące 
ważne funkcje w trakcie toczonych walk.

Powstanie Warszawskie funk-
cjonuje w zbiorowej świadomości 
jako bohaterski zryw warszawia-
ków. Tymczasem w powstaniu 
wzięła udział młodzież pochodzą-
ca z różnych stron Polski, w tym 
szczególnie liczna reprezentacja 
młodzieży radomskiej. Znaczną 
jej część stanowili pochodzący 
z Radomia studenci warszawskich 
uczelni oraz słuchacze szkół po-
nadgimnazjalnych. Wśród walczą-
cych znaleźli się również radom-
scy harcerze i harcerki. Walczyli 
oni m.in. w harcerskich batalio-
nach Zgrupowania „Radosław”. 
Co więcej, tą legendarną jednostką 
od 8 sierpnia 1944 dowodził w za-
stępstwie rannego podpułkownika 
Jana Mazurkiewicza, mjr Wacław 
Janaszek ps. „Bolek” – radomia-
nin, absolwent jednego z radom-
skich gimnazjów. To on między 
innymi dowodził zgrupowaniem 
w czasie walk w obronie cmenta-
rzy wolskich. 25 sierpnia został 
ciężko ranny w walkach w rejonie 
ul. Koźlej. 27 września 1944 został 
zamordowany przez Niemców 
w szpitalu powstańczym przy 
ul. Drewnianej 8 na Powiślu. 
W tym samym Zgrupowaniu, za-
stępcą dowódcy pułku „Broda 53” 
był Edmund Stasiecki ps. „Piotr 
Pomian”, legenda radomskiego 

Wśród wielu tragicznych bio-
grafii powstańców, szczególnie 
dramatycznie rysują się losy sióstr 
Cholewińskich. Irena ps. „Uta” – 
starsza aspirantka i komendantka 
hufca szkolnego Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet, była nauczy-
cielką wychowania fizycznego 
w Państwowym Gimnazjum Żeń-
skim w Radomiu. Zginęła na 
ul. Wójtowskiej 8 sierpnia w obronie 
gmachu PWPW. Jej młodsza siostra 
Helena ps. „Wala” poległa, gdy bie-
gła na pomoc ciężko rannej siostrze. 
Niezwykle ważną funkcję w powsta-
niu pełniła radomianka Jadwiga Pie-
karska ps. „Basia”. W okresie okupa-
cji była osobistą łączniczką kolejnych 

Komendantów Głównych Armii 
Krajowej: gen. „Grota” Roweckie-
go i gen. „Bora” Komorowskiego. 
Podczas powstania wykonywała 
zadania łącznika pomiędzy szta-
bem a walczącymi oddziałami. 
Zginęła 4 września podczas bom-
bardowania w gmachu PKO przy 
ul. Jasnej 9, róg Świętokrzyskiej. 
To tylko kilka z ponad dwustu 
powstańczych biogramów Rado-
mian, z których każdy zasługuje 
na upamiętnienie, co pozwoli wy-
pełnić, na tyle na ile to możliwe, 
dotkliwą lukę w naszej lokalnej 
pamięci historycznej.

 Przemysław Bednarczyk
źródło:radom.pl

przedwojennego i konspiracyjne-
go harcerstwa, zastępca „Orszy” 
– Naczelnika Szarych Szeregów. 
Edmund Stasiecki poległ 16 sierp-
nia prowadząc natarcie w okolicy 
ul. Stawki. Wspaniałą kartę w po-
wstaniu zapisali radomscy harce-
rze wchodzący w skład batalionu 
„Wigry”. Wśród nich znajdowali 
się instruktorzy z radomskiego 
kręgu starszoharcerskiego i niemal 
cała drużyna ze Szkoły Technicz-
nej w Radomiu. Większość z nich 
zginęła w dramatycznych oko-
licznościach ewakuacji ze Starego 
Miasta, m.in. w rejonie kanału na 
ul. Długiej, do którego już nie zdą-
żyli dotrzeć.
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Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek
W wieloletnim pisywaniu o działalności jednostek OSP, w tym i o ich jubileuszach, po raz pierwszy 
uczestniczyłem w jednej uroczystości zorganizowanej dla dwu jubilatek Ochotniczych Straży Pożar-
nych: Gniewoszowie i Wysokim Kole. Rozpoczynały one działalność w 1926 roku, a więc już w nie-
podległej Polsce. Jubileusz 90-lecia odbył się w Gniewoszowie. Decyzję podjął świeżo wybrany przez 
mieszkańców wójt Marcin Szymon Gac i równie młody przewodniczący Rady Gminy Piotr Dela. 

Była wspólna msza święta w in-
tencji jubilatów i również wysokie 
odznaczenie. Chodzi o Pamiątko-
wy Medal PRO MASOVIA, czyli 
najwyższe wyróżnienie przyzna-
wane przez Samorząd Woj. Ma-
zowieckiego. Druh Zbigniew Go-
łąbek, członek Zarządu Głównego 
i radny Sejmiku, przekazał Medal 
jednostkom OSP w Gniewoszowie 
na ręce ich prezesa – Piotra Deli 
i OSP Wysokie Koło Tomasza Ocie-
sy. Inne odznaczenia były już bar-
dziej zróżnicowane, dostosowane 
to tego, co czynili na przestrzeni 
tych 90 lat. Opisała to w ciekawym 
rysie historycznym pani S. Bacha-
nek. Wójt Marcin Gac i dh Zbi-
gniew Gołąbek wręczyli druhom 
z Gniewoszowa nowy sztandar 
poświęcony podczas mszy. Został 
on udekorowany Złotym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa. Złotym 
Znakiem Związku uhonorowano 
dh Wiesława Podstawkę. Złote 
Medale za Zasługi dla Pożarnictwa 
otrzymali: Tadeusz Ochocki, Jerzy 
Dela, Grzegorz Sotowski, Grzegorz 
Rybicki, Tadeusz Oder, Wojciech 
Szczepaniak, Krzysztof Wiraszka, 
Wiesław Kubicki, Zbigniew Sobie-
szek i Feliks Szymański. Wręczono 
też medale srebrne i brązowe, listy 
gratulacyjne oraz odznaki Strażak 
Wzorowy.

Gośćmi uroczystości 90-lecia OSP 
byli m.in.: wspomniany dh Zbigniew 
Gołąbek, Krzysztof Stalmach wice-
starosta kozienicki, komendant PSP 
miasta Warszawa. st.bryg Zbigniew 
Szczygieł, kom. PSP powiatu kozie-
nickiego bryg. Krzysztof Zyzek, wójt 
gminy Sieciechów Marian Zbigniew 
Czerski i gminy Puławy Krzysztof 
Brzeziński, Zbigniew Ostrowski dy-
rektor WZDW w Warszawie i An-
drzej Łuczycki dyr. Rejonu WZDW 
w Radomiu, Irena Bielawska prezes 
LGD „Puszcza Kozienicka”, radni, 
szefowie jednostek samorządowych, 
księża z parafi i w Gniewoszowie, Wy-
sokim Kole i Oleksowie. Powitał ich 
wójt Marcin Szymon Gac. Z kolei oni 
przekazali gratulacje jubilatom. 

W Gniewoszowie 
próbowali wcześniej…

Już w 1911 roku, 29 mieszkańców 
miejscowości podjęło na zebraniu 
decyzję o utworzeniu Towarzystwa 
Pożarniczego w Gniewoszowie. Pró-
by zarejestrowania trwały dwa lata 
i zakończyły się stwierdzeniem urzę-
du carskiego gubernatora w Rado-
miu o „nienależycie przedstawionej 
listy osób wybranych do zarządu”. 
W Archiwum Państwowym w Kiel-
cach istnieje zapis z dn. 10 X 1924 r., 
że Towarzystwo Straży Ogniowej 
Ochotniczej w Gniewoszowie mie-
ści się na ul. Kozienickiej. Obecna 
OSP jubilatka liczy 43 członków 
czynnych i 36 wspierających. Od 
1995 roku działa w ramach KSR-G. 
Jej wyposażenie to: ciężki samochód 
pożarniczy Scania, średni samochód 
Star 266 i lekki samochód Gaze-
la 4x4. Z pamiętników i zapisków 
wynika, że w akcjach ratowniczych 
uczestniczyła od dawna, na terenie 
gminy i poza nią. Wielkie sukcesy 
odnosiła w zawodach sportowo-
-pożarniczych, będących wynikiem 
dobrego wyszkolenia. W 1989 r. na 
zawodach w Lubelskiem drużyna 
z Gniewoszowa zajęła I miejsce. 
W 1992 r. druhowie byli najlepsi 
w województwie radomskim. 
W 2003 roku, na zawodach woje-
wództwa mazowieckiego w Go-
styninie, zarówno drużyna męska, 

jak i żeńska zajęły I miejsca. W tym 
samym roku otrzymują dokument, 
upoważniający do odbioru samo-
chodu pożarniczego. Nagrodą było 
też kino domowe i wiele innych 
upominków rzeczowych. Cieszyli 
się wszyscy na czele z naczelnikiem 
Tadeuszem Ochockim i trenerem 
Sławomirem Smolarczykiem.

W Wysokim Kole mniej niejasności 

Stowarzyszenie Straży Ogniowej 
powstało tu w 1926 roku. Cenne in-
formacje przekazał syn założyciela 
– Marian Jaworski. Poinformował, 
że założycielem był jego ojciec, 
nauczyciel i kierownik miejscowej 
szkoły. Rejestracja i zatwierdzenie 
statutu miała się dokonać dopiero 
w 1935 roku. Potwierdzają to do-
kumenty znajdujące w Archiwum 
Państwowym w Kielcach. Straż 
była zarejestrowana pod adresem 
szkoły, a jej sprzęt przechowywa-
no w drewnianej szopie usytu-
owanej na szkolnym podwórku. 
Tym sprzętem była ręczna moto-
pompa, węże strażackie i bosaki. 
W razie potrzeby ładowano je na 
konny wóz i jechano do pożaru 
prywatnymi wozami użyczanymi 
w wyjazdach do pożarów, samo-
chód zastąpił dopiero w latach 80. 
Przyznanie OSP „Żuka” stworzyło 
potrzebę budowy remizy. Inwesty-
cja ta powstała za prezesa OSP Ka-
zimierza Łyszcza. Zarząd OSP miał 
być wybrany w 1972 roku. Wiado-
mo też, że druhowie OSP z Wyso-
kiego Koła, 18 sierpnia 1974 roku w 
galowych mundurach uczestniczyli 

w akcie koronacji obrazu Matki Bo-
skiej Wysokokolskiej.

Zarząd OSP wybrany w 1916 
roku tworzą: prezes Grzegorz Bie-
licz, wiceprezes Kacper Krakowiak, 
naczelnik Emil Skowronek, z-ca na-
czelnika Kazimierz Lelonkiewicz, 
skarbnik Paweł Latos, sekretarz 
Mariusz Wiraszka, gospodarz To-
masz Ociesa. Jubilatka z Wysokie-
go Koła liczy obecnie 63 członków 
czynnych, w tym 20 przeszkolo-
nych i 8 honorowych. W ramach 
OSP działa Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza, która tworzą chłopcy 
w wieku od 12. do 16. lat.

OSP posiada na stanie: samochód 
pożarniczy Jelcz, agregat prądotwór-
czy Honda, pilarkę łańcuchową do 
drzewa, dwa agregaty powietrzne 
fenzy z czujnikiem bezruchu, na-
rzędzia hydrauliczne marki Lukas, 
drabinę nasadową 10 metrów, mo-
topompę PO5, kompresor Pansam, 
sprzęt łączności i alarmowania, 
umundurowanie bojowe, podręczny 
sprzęt gaśniczy itp. Strażacy uczest-
niczyli w wielu akcjach gaśniczych.

Tradycją jednostki jest uczest-
nictwo druhów w obchodach 
świąt i uroczystości parafi alnych. 
Co roku są organizowane gminne 
i parafi alne obchody Dnia Strażaka 
oraz Święto Niepodległości 11 Li-
stopada. Tradycją staje się wigilia 
strażacka. 24 kwietnia odbyła się 
już 5. z kolei pielgrzymka strażaków 
powiatów: kozienickiego, lipskiego 
i zwoleńskiego, w tym roku w ra-
mach obchody 1050-lecia chrztu 
Polski. Druhowie z Wysokiego Kola 
zapewniają pielgrzymom pomoc 
i bezpieczeństwo.

Podczas uroczystości 90-lecia, 
poza Medalem PRO MASOVIA, 
Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa został uhonorowa-
ny Jan Trybucy, srebrnym: Emil 
Skowronek, Andrzej Majcher i Ka-
zimierz Lelonkiewicz, a brązowym: 
Grzegorz Bielicz, Tomasz Ociesa, 
Tomasz Majcher, Marcin Majcher, 
Paweł Lotos, Filip Kopania, Henryk 
Piskorek, Kacper Krakowiak i Piotr 
Turbak. Odznakę Strażak Wzoro-
wy otrzymał Andrzej Krzysztoszek 
i Daniel Majcher.

Podczas mszy świętej

Poczet sztandarowy prezentuje nowy sztandar OSP Gniewoszów

Wójt Gac z gośćmi jubileuszu na honorowej estradzie Poczty sztandarowe

Wójt Marcin Gac wita jubilatów 
i zaproszonych gości

Jubilaci z OSP W Gniewoszowie i Wysokim Kole prezentują Medale PRO MASOVIA wręczone im przez 
radnego sejmiku Zbigniewa Gołąbka. Od lewej: dyrektorzy Zbigniew Ostrowski i Andrzej Łuczycki 
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Festyn Rodzinny 
pod chmurką
Festyn Rodzinny PRZYŁĘK NASZA ZIEMIA przyjął się na dobre 
w nadwiślańskiej gminie. Pewnie dlatego, że stale nawiązuje do lu-
dowego dziedzictwa tej Małej Ojczyzny, opisanej we wspomnieniach 
lub wierszach miejscowych twórców (Ewa Czarnota, Albin Kiełbasa) 
oraz monografi i, której autorem już dwu jej wydań jest wójt Marian 
Kuś, miłośnik historii sołectw, wsi i przysiółków, fi rm, parafi i, szkół, 
jednostek OSP, zespołów ludowych, a także aktywnych zawodowo 
i społecznie mieszkańców.

I tym razem wójt Kuś, otwiera-
jąc Festyn przypomniał skrótowo 
dokonania ludzi, którzy mają swój 
udział w corocznych osiągnięciach 
gminy, którą jako gospodarz spraw-
nie zarządza od wielu lat. Przewod-
niczący Rady Gminy Wojciech 
Szmajda, pełniący także funkcję 
gminnego komendanta OSP, zor-
ganizował miesiąc temu jubileusz 
50-lecia OSP w Grabowie nad 
Wisłą, której prezesuje. Kierow-
nik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Przyłęku Monika Krześniak zosta-
ła uhonorowana laurem Biblioteka-
rza Województwa Mazowieckiego.

 Sukces gospodarza gminy to 
jednogłośne absolutorium Rady 
Gminy, przyznane wójtowi za re-
alizację zadań budżetowych 2015 
roku. Wójt Marian Kuś wymienił 
też innych współpracowników 
z Urzędu Gminy m.in.: skarbnika 
gminy Mirosławę Witczak, sekre-
tarza Danutę Bocian, kierownika 
GOPS Marię Madejską, Leszka 
Rutkowskiego – kier. ref. budow-
nictwa, radnych powiatu – Jerzego 
Kamionkę i Mirosława Madej-
skiego też pracujących etatowo 
w jednostkach podległych wójtowi 
gminy. Festyn otworzył wójt Marian Kuś

Festyn Rodzinny był jednak 
przede wszystkim dniem wypo-
czynku na wolnym powietrzu 
i kulturalnej rozrywki. Dostarczyły 
jej prezentujące się zespoły ludo-
we. Już przed otwarciem festyny 
przygrywała kapela „Radomskie 
muzykanty” pod kierownictwem 
Piotra Skoczylasa. Z miejscowych , 
jako pierwszy wystąpił zespół KGW 
Mierziączka, kierowany przez Ja-
dwigę Skoczylas. Popularyzuje on 
piosenkę ludową w jej tradycyjnym 
wydaniu. Po nim bardziej żywio-
łowy zespół „Grabowianki” z Gra-
bowa nad Wisłą, prowadzony od 
lat przez Natalię Przepiórkę. Panie 
z Rudek pod wodzą B. Mistygacz 
wystąpiły jako trzecie, też z reper-
tuarem ciągle wzbogacanym. Miej-
scowość Łaguszów prezentował 
tym razem zespół Marii Janaczek 
„Korzenie” w towarzystwie kape-
li Zdzisława Kwapińskiego, który 
w tym roku, jako skrzypek, odniósł 
duży sukces na dorocznym prze-
glądzie w Kazimierzu nad Wisłą. 
Duet taneczno-wokalny „Korze-
ni” – Maria Janaczek – Leszek Kneć 
był w swoim żywiole. Przypomniał 
uczestnikom repertuar, który dwa 
lata temu zapewnił im I nagrody na 
ogólnopolskim Sejmiku Wiejskiego 
Teatru w Tarnogrodzie. Pani Maria 
Janaczek zapowiedziała, że wiosną 

przyszłego roku znowu przypomną 
o sobie w Tarnogrodzie. 

Późnym popołudniem widownię 
Festynu Rodzinnego zasiliła młod-
sza generacja mieszkańców gminy, 
by uczestniczyć w gali zespołów Di-
sco Polo. Drobny deszczyk od czasu 
do czasu gasił nieco emocje wzbu-
dzane przez zespoły: GORAN, 
TRZY ŻYWIOŁY, MIX DANCE 
i EGO. Zabawa trwała więc do póź-
nych godzin wieczornych.

 Z zaproszonych na Festyn go-
ści ujrzeliśmy: Zbigniewa Gołąbka 
przewodniczącego Komisji Eduka-
cji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego, Edwarda Rybaka przew. Rady 
Powiatu w Zwoleniu i Stanisława Bar-
tosiewicza wiceprzewodniczącego 
RP, Arkadiusza Sulimę wicestarostę 
zwoleńskiego i Edytę Sulimę sekre-
tarza powiatu, Jacka Galewskiego na-
czelnika wydziału nadzoru budow-
lanego starostwa, Leszka Derlatkę 
zastępcę Komendanta Powiatowego 
Policji w Zwoleniu, Pawła Sobieszka 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Zwoleniu, Janusza Witczaka wójta 
sąsiedniej gminy Chotcza, radnych, 
dyrektorów szkół, sołtysów i wielu 
druhów OSP pełniących zaangażo-
wanie służbę porządkową. Dopisali, 
jak zwykle, mieszkańcy.

 Mieczysław Kaca

Goście wyraźnie zainteresowani tym, co się dzieje na scenie

Zespół Marii Janaczek i Kapela Zdzisława Kwapińskiego dopasowały się temperamentem

„Grabowiankom” przygrywała skrzypaczka

„Rudki’ też urozmaiciły repertuar

Taniec na scenie i pierwsze próby… pod sceną KGW z Mierżączki wierne było tradycji

Wójt gminy Przyłęk postawił na turystykę Wieczorem zawładnęło Festynem disco-polo
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KS Zamłynie 
Z.A. Kombud S.A Radom 
znów w Lidze Okręgowej
Klub Sportowy Zamłynie Z.A. Kombud S.A. Radom, od chwili założenia działający 
pod przywództwem prezesa Zygmunta Pluty, po pięciu latach powrócił do Ligi Okręgowej. 
Wymagało to ciężkiej zespołowej pracy.

Decydujący, ostatni mecz z Cen-
trum Radom, wystarczyło tylko zre-
misować, ale łatwiej powiedzieć niż 
to osiągnąć przy tak świetnym prze-
ciwniku. Od pierwszej do ostatniej 
minuty rozgrywka budziła emocje, 
niczym ostatni mecz polskiej ekipy 
na Euro 2016. Ostateczny wynik me-
czu, opłacony solidną dawką potu 
i nerwów kibiców (0:0) zadecydował 
o wejściu do „Okręgówki”. 

W Klubie panuje przyjazna, ro-
dzinna atmosfera. Nic też dziwnego, 
że członkowie zarządu spotkali się 
w Milejowicach z aktorami sukcesu 
„Zamłynia”. Serdeczne wyrazy po-
dziękowania skierowali do nich za-
proszeni goście, wśród których zna-
leźli się przedstawiciele Radomskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
– Sławomir Pietrzyk, prezes i Artur 
Piechowicz – wiceprezes Związku 
i prezes KS Broń Radom. Nie mogło 
zabraknąć na tym spotkaniu przed-
stawicieli sponsorów klubu, wśród 
których byli dyrektor Emilia Szczy-
gielska, Maksymilian Szczygielski – 
przedstawiciele Z.A. Kombud S.A., 
Małgorzata Stachowicz – dyrektor ra-
domskiego oddziału Banku Zachod-
niego WBK, Piotr Skoczylas Prezes 
SM „Ustronie”, Ewa Brzezińska – rad-
na powiatu radomskiego, która wraz 
z bratem, Andrzejem Karczewskim 
(właściciele piekarni „Wacyn”) od 

lat wspierają działanie Klubu, czło-
nek zarządu Andrzej Pluta, Andrzej 
Stefański – wiceprzewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, Ewa Delega – 
sekretarz, Bożena Kotala – główna 
księgowa, oraz małżonka prezesa 
Klubu, która, jak twierdzi prezes 
Pluta, jest faktycznym inicjatorem 
założenia Klubu.

Zwycięstwo „Zamłynia” spotka-
ło się również z uznaniem władz 
ROZNP. Wielu członków klubu 
otrzymało złote, srebrne i brązowe 
odznaki Związku. Z rąk prezesa 
ROZNP Sławomira Pietrzyka i wice-
prezesa Artura Piechowicza odzna-
ki otrzymali: Złotą Odznakę – Jerzy 
Brzozowski, Robert Rogala i Mak-
symilian Szczygielski; Srebrną Od-
znakę – Izabela Godzińska, Tomasz 
Kołodziejczyk, Bożena Kotala i Mar-
cin Trojanowski; Brązową Odznakę 
– Krzysztof Banaszkiewicz, Paweł 
Chudziński, Jacek Kępczyński, To-
masz Kiliański, Łukasz Ławrecki, 
Marcin Mazur, Bartosz Nosowski, 
Piotr Skoczylas i Tomasz Turczyk.

Specjalny, okolicznościowy Me-
dal 40-lecia RZOPN otrzymali Zyg-
munt i Andrzej Pluta.

– Jest to dla mnie wielki zaszczyt 
– powiedział trener Robert Rogala 
– że mogłem prowadzić tę drużynę. 
Myślę, że należą się im największe 
brawa. Wszyscy ciężko pracowali, 

żeby wydostać klub z A klasy. Mam 
nadzieję, że tak jak do tej pory, bę-
dziecie nam państwo pomagali 
realizować naszą pasję, a my od-
wdzięczymy się tym, że będziecie 
z nas dumni

– Tych podziękowań jest sporo, 
ale wszystkim się one należą – po-
wiedział Sławomir Pietrzyk. – Bez 
wspólnej pracy nie byłoby tego suk-
cesu, ale nie należy przysypiać. Na-
leży pracować na kolejny sukces, bo 
nie ukrywam, że Liga Okręgowa to 
dosyć mocna liga. Są w niej zespo-
ły, które rzeczywiście są na dobrym 
poziomie, jeszcze się wzmacniają 
i na pewno nie będzie łatwo grać o 
tą górną część tabeli. Myślę, że z ta-
kim potencjałem, z takim trenerem 
jak Robert Rogala, z takim wicepre-
zesem jak Piotr Pluta, z pewnością 
wiele da się osiągnąć.

 Jacek Lombarski

Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. to rodzima fi rma od 1991 roku ukie-
runkowana na zaspokojenie potrzeb sektora kolejowego, oferując wyroby 
i systemy sterowania ruchem, oparte o innowacyjne rozwiązania tworzone 
przez zespół polskich inżynierów.
Główne obszary działalności Spółki to:
• Produkcja systemów i urządzeń – produkcja własnych wyrobów 
i systemów,
• Usługi budowlano-montażowe – wykonawstwo usług w branży srk, ener-
getyki NN oraz telekomunikacji,
• Projektowanie – opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych 
i powykonawczych,
• Serwis i Utrzymanie – zapewnianie serwisu gwarancyjny i posprzedażo-
wego,
• Badania i Rozwój – projektowanie i wdrażanie nowych konstrukcji wyro-
bów oraz systemów sterowania ruchem kolejowym.
Z.A. Kombud S.A. od lat wspiera radomski sport. Szczególną opieką 
otoczono klub sportowy z Zamłynia. Dzięki podpisanej umowie KOMBUD 
został sponsorem tytularnym. 
Oprócz sportu kwalifi kowanego KOMBUD wspiera również amatorskie 
formy rywalizacji sportowej. Organizuje amatorskie turnieje piłkarskie takie 
jak np.: Turniej o Puchar Prezesa, funduje nagrody oraz wspiera różne 
formy rekreacji.

Odznaczeni Brązową Odznaką ROZPN Odznaczeni Srebrną Odznaką ROZPN

Odznaczeni Złotą Odznaką ROZPN

Medal 40-lecia ROZPN dla Zygmunta Pluty, prezesa klubu i trenera sekcji łuczniczej oraz 
Andrzeja Pluty, trenera kobiecej drużyny piłki nożnej i członka zarządu klubu

Dyplomy i podziękowania dla zwycięskiej drużyny

Dyplom – podziękowanie dla Z.A Kombud 
S.A. prezes Zygmunt Pluta przekazał na ręce 
dyrektor Emilii Szczygielskiej
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Kolejne udane 
Dni Garbatki 
za nami

Jak co roku, już od 34 lat, w połowie lipca za sprawą wójta i Urzędu Gminy, odbywają się 
Dni Garbatki, rodzinny festyn, na którym zjawiają się tłumy nie tylko mieszkańców, 
ale i wczasowiczów. I w tym roku nie było inaczej.

Charakterystyczną cechą Dni 
Garbatki jest jej sportowa strona. 
W pierwszym dniu odbyły się za-
wody wędkarskie, mecz piłki nożnej 
między juniorami Plonu Garbatka 
i Energią Kozienice. Mecz piłki noż-
nej między Reprezentacją Artystów 
Polskich a Oldboyami Plonu Gar-
batka obejrzało ponad 2 tysiące 
kibiców. Zakończył się wynikiem 
4:3 dla gospodarzy. W przerwach 
obydwóch meczów wystąpiły dzie-
cięce zespoły taneczne oraz chórzy-
ści z Klubu Seniora „Wrzos”. Dzień 
zakończył występ zespołów „Fox” 
i „Ego” oraz dyskoteka pod gwiaz-
dami do późnych godzin nocnych.

Drugi dzień festynu to już wy-
łącznie zabawa i chwila poważna 
przy wręczeniu „Szychy Garbac-
kiej”, mającej już kilkuletnią trady-
cję i poczet nominowanych, wśród 
których znajdują się zasłużeni dla 
społeczności garbackiej: Marianna 
Dziedzicka, Zenon Gnyś, Zenon 
Kurkowski, Marian Krekora i Fe-
liksa Urszula Wiraszka. 

– Już piąty raz wybieramy tzw. 
„Szychę Garbacką”. „Szychą” nazy-
wamy osobę, która robi coś więcej 
dla Garbatki-Letnisko. Jest osobą 
ważną dla naszego życia i życia 
gminy. Kandydatów do tytuły „Szy-
chy Garbackiej” w tym roku było 
aż czterech. Myślę, że każda z tych 
osób mogłaby spokojnie taką „Szy-
chę” otrzymać, ale niestety zasady 
są takie, że w danym roku może być 
tylko jedna. Szanowni Państwo, ze-
spół osób, które dokonały wyboru, 
właściwie jednogłośnie wskazał, że 
w tym roku tę piękną statuetkę do-
stanie osoba znana w Garbatce, która 
reprezentuje nas na zewnątrz. Oso-
ba, która wbiła się piłkarską tradycję 

naszej gminy, a biorąc pod uwagę to, 
że w tym roku obchodzimy 70-lecie 
naszego Ludowego Klubu Sportowe-
go „Plon”, to myślę, że takie znacz-
ne piętno swoje ta osoba odbiła. 
W tym roku kapituła „Szychę Gar-
backą” przyznała prezesowi Radom-
skiego Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej Sławomirowi Pietrzykowi. 

– To wyróżnienie traktuję bardzo 
prestiżowo. Jest dla mnie niespo-
dziewanym zaszczytem znaleźć się 
w tak zasłużonym gronie laureatów 
– powiedział laureat tegorocz-
nej „Szychy”, Sławomir Pietrzyk, 
mieszkaniec Garbatki i przez pięt-
naście lat zawodnik „Plonu”. 

Na estradzie najpierw zabawiał 
dzieci Jan Wojdak, lider zespołu 
„Wawele”, ze swoją tęczową pio-
senką, gromadząc pod estradą tłum 
rozbawionych maluchów. Następ-
nie Klub Seniora „Wrzos” zaprezen-
tował się w nowych, ufundowanych 

przez gminę strojach. Dużo emocji 
wzbudził występ rodzimego artysty 
Jakuba Niedzielskiego ze studenc-
kim zespołem „Greek Hill”, po któ-
rym scenę opanowali jeszcze ser-
deczniej witani słynni „Masztalscy”. 
Gwiazdą wieczoru były jednak bez 
wątpienia „Wawele” ze swoimi nie-
zapomnianymi przebojami, które 
niegdyś zajmowały czołowe miejsca 
na listach przebojów.

Wieczór zabawy zakończył wy-
stęp zespołu „Fox” i pokaz laserowy.

Na marginesie odnotujmy jesz-
cze, że dzień wcześniej, w ramach 
70-lecia Klubu Sportowego „Plon”, 
w dowód uznania, nie tylko za po-
pularyzowanie, ale i aktywny udział 
w życiu sportowym gminy, wójt Ro-
bert Kowalczyk nagrodzony został 
ekskluzywnym, jubileuszowym 
medalem 40-lecia Radomskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

 Jacek Lombarski

Jan Wojdak poderwał do zabawy najmłodszą widownię tęczową piosenką i licznymi konkursami

Chór Klubu Seniora „Wrzos” w nowych kreacjachWystęp rodzimego artysty Jakuba Niedzielskiego ze studenckim zespołem „Greek Hill”

Gospodarz gminy wójt Robert Kowalczyk, przew. RG Włodzimierz Mazur, radny Sejmiku Zbigniew 
Gołąbek i wójt sąsiedniej gminy Sieciechów Marian Zbigniew Czerski

Występy na scenie rozbawiały widownię Laureat tegorocznej „Szychy Garbackiej” Sławomir Pietrzyk z dumą prezentuje statuetkę
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Bliskość Radomia 
sprzyja rozwojowi
Gmina Kowala sąsiaduje z Radomiem, jest jego południowym zapieckiem. 
Czy dobrze na tym wychodzi? Wygląda na to, że tak.

Wójt Tadeusz Osiński przypo-
mina sobie, że gdy przed 28 laty 
obejmował stanowisko naczelnika 
UG, gminę Kowala o powierzchni 
74,7 km kw. zamieszkiwało około 
7500 osób. Obecnie w 26 miej-
scowościach żyje około 12 tysięcy 
mieszkańców, nie licząc rodzin, któ-
re większość dni w wiosenno-letnie 
miesiące też spędzają w domach czy 
też altankach wzniesionych na wła-
snych działkach. Dla przeważającej 
liczby rodzin, żyjących w północnej 
części gminy, rolnictwo przestało 
być jednak głównym źródłem utrzy-
mania. Stała się nim praca w mieście 
lub różnego rodzaju usługi. W gmi-
nie Kowala prosperuje setki małych 
fi rm produkcyjnych i usługowych, 
w tym kilka dużych, głównie trans-
portowych.

Stan dróg, szczególnie lokalnych, 
zajmuje ważne miejsce w działalno-
ści inwestycyjnej samorządu. Więk-
szość dróg gminnych otrzymała 
nawierzchnie bitumiczne już w la-
tach 90. lub pierwszych XXI wieku. 
Północną część gminy przecinają 
szlaki kolejowe o znaczeniu krajo-
wym. Dochodzi do tego drogowa 
obwodnica południowa Radomia. 
Na liniach kolejowych prowadzone 
są ważne inwestycje modernizacyj-
ne. Jeszcze większe roboty trwają 
na szlakach drogowych, przecho-
dzących przez terytorium gminy. 
Chodzi o tzw. nowy ślad trasy E7 
budowany już od strony Szydłowca 
i o zachodnią obwodnicę Radomia, 
także będącą ważnym elementem 
tej trasy. Na styku obydwu frag-
mentów powstaną węzły komuni-
kacyjne, wiadukty itp.

 Gdy odwiedziłem Urząd Gminy 
w Kowali, wójt Tadeusz Osiński i 
kierownik referatu budownictwa 
UG Piotr Markiewicz, zajęci byli 
analizą przekazanego gminie do 
zaopiniowania projektu węzła S7 w 
Młodocinie Mniejszym. Włączyli 
się do dyskusji także zainteresowani 
projektami: sadownik Jacek Czaj-
kowski i właściciel fi rmy Henryk 
Szczęsny. Gmina opracowała wła-
sną koncepcję przebiegu trasy S-12 
przez teren gminy Kowala wraz 
z nowym śladem drogi wojewódz-
kiej 744. Koncepcja uwzględnia 
połączenie miasta Radomia z ob-
wodnicą S-2 w sposób najmniej 
kolidujący z terenami zurbanizo-
wanymi gminy Kowala. Koncepcja 
została przekazana do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad w Warszawie. Obecnie trwa-
ją prace urbanistyczne mające na 
celu wyłowienie wariantu. Projekt 
„korytarza” przyszłej obwodnicy, 
prowadzący przez tereny położone 
na południe od Kowali i nie rozpo-
łowi, na szczęście, do reszty gminy, 
co doprowadziłoby do zmniejsze-
nia jej atrakcyjności, jako miejsca 
stałego zamieszczania i letniego 

wypoczynku. Władze samorządo-
we gminy Kowala opowiedzą się za 
wariantem przewidującym mniej 
wyburzeń obiektów infrastruktury 
gospodarczej i mieszkaniowej. Za-
dbają też o bezpieczeństwo miesz-
kańców, szczególnie młodzieży 
szkolnej i osób pieszych. 

Wymienione przedsięwzięcia 
inwestycyjne fi nansują lub będą to 
czynić inwestorzy szczebla krajo-
wego lub wojewódzkiego. Władze 
gminy dbają o załatwianie spraw 
mniej kosztownych, jednak bar-

dzo ważnych dla mieszkańców. 
Wójt Tadeusz Osiński jest bardzo 
doświadczonym samorządowcem 
i wraz z radnymi, sołtysami oraz 
pracownikami Urzędu Gminy 
i służb działających na rzecz miesz-
kańców, dbają dość skutecznie 
o wszechstronny rozwój podmiej-
skiej gminy. Wójt dobrze zabiega o 
sprawy mieszkańców, skoro wszy-
scy radni pod przewodnictwem 
Tadeusza Marczykowskiego, obec-
ni na tzw. absolutoryjnej sesji Rady 
Gminy, udzielili mu skwitowania za 

realizację zadań budżetu 2015 roku, 
w tym inwestycyjnych wartości około 
4,6 mln zł. Najważniejszym zrealizo-
wanym w ubiegłym roku zadaniem 
była budowa drogi o długości blisko 
4 km Kowala-Maliszew-Grabina. 
Przy tej „schetynówce” wznoszone 
są już nowe budynki. Zrealizowano 
też 7 innych projektów prorozwo-
jowych. Mimo dużych wydatków 
inwestycyjnych, nadwyżka budże-
towa, wypracowana w ubiegłym 
roku, wyniosła prawie 2,5 mln zł 
i decyzją Rady Gminy jest użytecz-
nie wykorzystywana w tym roku. 
2,1 mln zł ma kosztować budowa 
drogi prowadzącej wzdłuż działek 
budowlanych w Kosowie. – W tym 
roku wykonamy utwardzone pod-
łoże, a w przyszłym – nawierzchnię 

Wójt Tadeusz Osiński (z prawej) i kierownik referatu budownictwa Piotr Markiewicz informują 
Jacka Czajkowskiego i Henryka Szczęsnego o przebiegu projektowanej południowej obwodnicy 
Radomia czyli trasy S-2

do działek w Kosowie, a 200 tys. na 
budowę wodociągu prowadzącego 
wzdłuż „schetynowki” Kowala-Ma-
liszew. W budżecie gminy niezbędne 
fundusze rezerwuje się na opraco-
wanie dokumentacji przyszłych 
inwestycji w rodzaju podłączenia 
Trablic do sieci kanalizacji miejskiej 
Radomia, a innych miejscowości – 
do lokalnych oczyszczalni tzw. kon-
tenerowych. Funkcjonowanie takich 
wiejskich oczyszczalni ścieków 
podpatrzył wójt Tadeusz Osiński 
w Czarnolesie.

 W gminie Kowala pożyteczną 
rolę odgrywa aktywność obywa-
telska. Ważnym wydarzeniem dla 
społeczności Kowali była czerw-
cowa uroczystość 100-lecia miej-
scowej PSP, połączona ze zjaz-
dem absolwentów. Poprzedziła ją 
modernizacja budynku szkolnego 
i jego otoczenia, fi nansowana m.in. 
z budżetu gminy. Gościem honoro-
wym uroczystości był ks. bp. Hen-
ryk Tomasik, ordynariusz diecezji 
radomskiej. Z dużym oddźwiękiem 
wśród mieszkańców spotkała się też 
III Gala Prymusów. Licznie repre-
zentowani byli na niej nauczyciele 
i rodzice. Nie mogło zabraknąć 
władz gminy. Gośćmi honorowy-
mi byli wywodzący się z gminy 
Kowala młodzi ludzie sukcesu: dr 
mgr inż. Marta Ogorzałek, absol-

Wójt Osiński wręcza puchar przechodni kapitanowi drużyny piłkarskiej Kotarwic – 
Mateuszowi Węgrzyckiemu

asfaltową. Droga plus wodociągi, 
kanalizacja i oświetlenie podniosą 
atrakcyjność przygotowanych tu 
działek budowlanych – informuje 
wójt Osiński. – Przygotowujemy się 
też do budowy mostu w Dąbrówce 
Zabłotniej. Trasą tą jeżdżą ciężkie, 
nawet 40-tonowe samochodowy to-
warowe. Dlatego zaszła potrzeba bu-
dowy nowego mostu nakładem 660 
tys. zł. Przebudowa kilometrowego 
odcinka drogi (cykl dwuletni) Mło-
docin-Kąty ma kosztować 770 tys. zł. 
O wsparcie fi nansowe zabiegamy 
m.in. u dysponentów środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Jeśli czas przyznania środków 
wydłuży się, rozpoczną je przy uży-
ciu gminnych funduszy. W WFO-
ŚiGW złożyli natomiast wnioski na 
preferencyjne pożyczki potrzebne 
na termomodernizację skrzydła bu-
dynku szkolnego w Mazowszanach, 
przedszkola w Kowali oraz strażnicy 
OSP w Rudzie Małej. Druhom OSP 
Z Rudy Małej chcemy dopomóc fi -
nansowo w zakupie nowego wozu 
bojowego. Zarezerwowaliśmy na 
ten cel 400 tys. zł w budżecie gminy 
i wystąpiliśmy o przyrzeczone dota-
cje do KG PSP (200 tys. zł) oraz WFO-
ŚiGW w Warszawie (190 tys. zł). 
Ponadto 250 tys. zł przeznaczamy na 
doprowadzenie sieci wodociągowej 

wentka Politechniki Radomskiej 
i ks. dr Mariusz Wilk doktorat z pra-
wa kanonicznego obronił na Papie-
skim Uniwersytecie Laterańskim 
w Watykanie. Wiele osób angażowa-
ło się w przygotowanie Jubileuszu 
90-lecia OSP w Bardzicach obcho-
dzone w Dniu Strażaka. Wielką po-
pularnością nie tylko wśród chłop-
ców cieszył się XIII Turniej Piłki 
Nożnej o Przechodni Puchar Wój-
ta Gminy Kowala,,rozstrzygnięty 
17 lipca na stadionie w Kowali. Po 
raz drugi z rzędu zwyciężyła dru-
żyna z Kotarwic wygrywając 2:1 
z zespołem z Augustowa. Trzecie 
miejsce zajęli chłopcy z Kosowa, 
a czwarte z Młodocina. Kapitanem 
zwycięskiej drużyny jest Mateusz 
Węgrzycki, bramkarzem Wojciech 
Zenka a opiekunami – sołtys Jan 
Malmon i radny gminy Wiesław 
Pachniewski. Kto wie, czy nie po-
kuszą się o zdobycie okazałego pu-
charu na własność. Wójt Osiński 
jest na to przygotowany. Póki co, 
wraz z zastępcą wójta Mariuszem 
Bulskim i innymi pracownikami 
gminy, rozpoczął już przygotowa-
nia do dożynek gminnych. Zosta-
ły zaplanowane w dniu 21 sierpnia 
i będą mieć charakter imprezy ro-
dzinnej.

 Mieczysław Kaca

Honorowanie prymusów gminy Kowala

Z uroczystości 100-lecia PSP w Kowali
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Dni Gminy 
Sieciechów 2016
Sieciechów, starożytny gród palatyna Sieciecha, leżący na wodnym 
szlaku handlowym, tłumnie odwiedzany w zamierzchłych czasach 
i dziś nie jest omijany. Szczególnie, gdy odbywają się Dni Sieciechowa. 
Na estradzie wybudowanej na terenie Zespołu Placówek Oświa-
towych im. Armii Krajowej cały czas coś się działo, a na boisku 
szkolnym wszelkich atrakcji było co niemiara.

Trzeba przyznać, że w te zmienne 
pogodowo dni, aura dopisała wła-
dzom gminy, a to jest już połowa 
sukcesu. Na placu zebrał się tłum. 
Chętnych do niedzielnego wypo-
czynku nie brakowało również nad 
pobliskim jeziorem Czaple, z któ-
rego mola skoki do wody uprawia-
li tak młodzi, jak i starsi miłośnicy 
kąpieli, a plażę zapełniły tłumnie 
całe wielopokoleniowe rodziny.

Festyn zaczął się od barwnych, 
rozśpiewanych zespołów dziecięcych 
ze szkół w Starych Słowikach, Siecie-
chowie i Zajezierzu oraz amatorskie-
go teatru rodziców przedszkolaków 
wystawiający niezapomnianą „Rzep-
kę”. Kabaret „Masztalskich” czyli Je-
rzy Ciurlok i Aleksander Trzaska ze 
wspaniałą akademią „HeHiHoHa” 
i scenkami rodzajowymi typu „Bab-
cia w kantorze” wzbudził nie tylko 
gromkie brawa, ale i salwy serdecz-
nego, zdrowego śmiechu. Inny, 
o wiele już głośniejszy rodzaj roz-
rywki zapewniły zespoły Mix Dance, 
Elective i CDN, przy którego utwo-
rach rozpoczęła się zabawa taneczna.

W międzyczasie na gości festynu 
czekał szereg innych atrakcji. Dla 
najmłodszych był zamek dmucha-
ny, kule wodne, smakołyki i stra-

gany pełne najprzeróżniejszych 
zabawek. Wśród stoisk wyróżniała 
się jednak niepowtarzalnością wy-
robów ekspozycja Anety Piskały 
i Studia Dekoracji „Kreator”.

Niezapowiedzianą wcześniej 
atrakcją, która zgromadziła liczną 
publiczność, był pokaz jeździec-
ki zaprezentowany przez oddział 
kawalerii z Garbatki-Letnisko 
występujący w barwach 22. Pułku 
Ułanów Podkarpackich. Cięcie łóz, 
„szatkowanie” kapusty i władanie 
lancą, skoki przez ogień wzbudzały 
falę zachwytu, podziwu i oklasków.

– Dni Gminy Sieciechów weszły 
już na stałe do naszego kalendarza 
– powiedział wójt Marian Zbigniew 
Czerski. – Uważamy z Radą Gminy, 
że ten festyn jest potrzebny, ponie-
waż każdy z nas na co dzień ma 
dużo pracy, boryka się z wieloma 
problemami, a jest to taki jeden 
jedyny dzień w naszej gminie, że 
możemy wszyscy przyjść, odpo-
cząć, zapomnieć o swoich codzien-
nych problemach. Ten festyn nie 
mógłby się jednak odbyć, gdyby 
nie liczni sponsorzy, przyjaciele 
naszej gminy, za co im, w imieniu 
Urzędu Gminy i Państwa, składam 
serdeczne podziękowanie. 

Oprócz mieszkańców, na festyn 
do Sieciechowa przybyli również 
m.in.: Tomasz Śmietanka burmistrz 
miasta i gminy Kozienice, Zbigniew 
Gołąbek radny sejmiku Mazowiec-
kiego, Robert Kowalczyk wójt gmi-
ny Garbatka-Letnisko, Roman Wy-
socki radny powiatu Kozienice, ks. 
kan. Piotr Firlej proboszcz parafi i 
Zajezierze, Sławomir Kowalczyk 
dyrektor szkoły w Sieciechowie, 
Bożena Wójcicka dyrektor szkoły 
w Starych Słowikach, Agnieszka 
Popis dyrektor szkoły w Zajezierzu, 
radni i sołtysi. Życzenia dla miesz-
kańców i uczestników festynu na-
desłał również Marszałek Sejmiku 
Mazowieckiego Adam Struzik. 

– Takie imprezy integrują miesz-
kańców – powiedział Zbigniew Go-
łąbek. – To bardzo ważne, bowiem, 
jak mówi staropolskie powiedzenie: 
Tam gdzie grają i śpiewają, zatrzy-
maj się dobry człowieku, tam do-
brzy ludzie mieszkają.

 Jacek Lombarski

Sponsorzy 
„Dni Gminy Sieciechów”
1. Janina Zawodnik prezes 
Nadwiślańskiego Banku
Spółdzielczego w Puławach
2. Zofi a Witosław prezes Zrzesze-
nia Producentów Rolnych
POWIŚLE
3. Stanisława Kuncka prezes 
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” Gniewoszów
4. Zbigniew Kamionka właściciel 
fi rmy ZBIGNIEW
KAMIONKA SPÓŁKA HANDLOWA,
5. Robert Rakoczy właściciel 
fi rmy PPHU FENIX
6. Grzegorz Miturski Prezes 
Zarządu Wspólnoty Gruntowej
Sieciechów
7. Aneta Piskała Studio Dekoracji 
KREATOR
8. Agnieszka i Artur Niedolistek 
Sieć Sklepów „AGA”
9. Sławomir Ciesielski właściciel 
fi rmy PPHU SAWEX
10. Wojciech Wiatrak AUTO 
ALARMY Montaż Zabezpieczeń
11. Artur Storczyk właściciel 
fi rmy AUTO Storczyk
12. Katarzyna Bujała
13. Piotr Roczkowski
14. Mirosław Basiewicz

Babcia w kantorze, czyli kabaret „Masztalscy”

Michał Szpak w wykonaniu uczennicy z Zajezierza

Plażę nad jeziorem Czaple zapełniały całe rodziny

Każdy z wykonawców otrzymał od wójta gminy Mariana Zbigniewa Czerskiego prezenty Pokaz umiejętności jeździeckich

Sekretarz Gminy Teresa Sujkowska i radny 
Zbigniew Gołąbek bawili się doskonale wśród 
publiczności

Za zgodą publiczności, wójt Czerski również aktorów teatru rodzicielskiego obdarował piłkami i 
balonikami

Pod sceną zgromadziły się tłumy
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Z XXII Festiwalu Folkloru 
im. Józefa Myszki
Festiwal poprzedziło złożenie kwiatów na mogile Józefa Myszki i jego Rodziców na iłżeckim cmentarzu oraz msza św., po której barwny 
korowód przeszedł przy dźwiękach muzyki kapel ludowych na teren Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 Imprezę otworzył – w imieniu 
własnym oraz Burmistrza Iłży An-
drzeja Moskwy i przewodniczącego 
RM Józefa Skrobisza – Starosta Ra-
domski Mirosław Ślifi rczyk. Twór-
com ludowym i organizatorom 
gratulowali inicjatywy: poseł Marek 
Suski i radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek. 

 Na scenie Amfi teatru zaprezen-
towało się: 12 solistów, 23 zespoły 
śpiewacze i 11 kapel. Gminę Iłża 
reprezentowali: soliści Andrzej 
Myszka – Patryk Wróbel, zespo-
ły: Dolnojasieniczanki, Pakosław, 
Seredzanki oraz kapele: ,,Jaskółka” 
z Małomierzyc, Kapela Iłżecka 
i Kapela Ludowa im. Józefa Myszki 
z Jasieńca Iłżeckiego. 

Wśród zespołów przeważali re-
prezentanci regionu radomskiego, 
ale byli także artyści ludowi z woj. 
świętokrzyskiego, m.in. ,,Rogo-
wianki” z Końskich i „Sichowianie” 
z gm. Rytwiany. 

Żywiołowe prezentacje i barwne 
stroje szybko wprowadziły widzów 
w wesoły nastrój. Mimo upału, 
przed sceną zaczęły tańczyć poje-
dyncze pary, a gdy zagrała Kape-
la Iłżecka bawiło się już znacznie 
więcej osób. Do tańca porwała ich 
m.in. piosenka „Cyganeczka”. Praw-
dziwy tłum przed sceną zebrał się 
wieczorem, kiedy wszyscy poczuli 
już klimat folkloru. 

W jury zasiedli: etnograf, orga-
nizator Muzeum Wsi Radomskiej 
, wieloletni dyrektor Muzeum In-
strumentów Ludowych w Szydłow-
cu, dr Stefan Rosiński oraz folklo-
rysta Adolf Krzemiński. 

– Impreza przyciągnęła do amfi -
teatru wiele osób. – Przez cały dzień 
przewinęło się ich około tysiąc – 
mówił Krzysztof Kozera, dyrektor 
Domu Kultury w Iłży. 

Oprócz występów na scenie, od-
wiedzający teren MGOSiR mogli 
podziwiać rękodzieło artystyczne, 
które wystawili przyjezdni z różnych 
regionów. Było też smaczne jadło 
i w dużym wyborze napoje orzeź-
wiające. Koło Gospodyń Wiejskich 
„Gaworzące Spódnice” raczyły gości 
nalewkami z pigwy i śliwki. Przygo-
tował je Paweł Pryciak. 

Wiele osób korzystało z atrakcji, 
jakie oferuje MGOSiR. Dzieci ba-
raszkowały na dmuchanych zam-
kach i placu zabaw, młodzi grali 
w piłkę plażową. Natomiast ci, 
którzy chcieli ochłonąć, wchodzili 
do wody. Nie brakowało amatorów 
jazdy na rowerach wodnych. – To 
impreza plenerowa, atrakcji jest na-
prawdę dużo – informował Krzysz-
tof Kozera. 

W roli gwiazdy wystąpił zespół 
estradowy białoruskiej pieśni ludo-
wej „Kalinka” z Białegostoku. 

Impreza upamiętniała postać 
wybitnego twórcy animatora ze-
społów folklorystycznych Józefa 

z okazji Święta Odrodzenia Polski 
w Warszawie. Józef Myszka zginął 
w niewyjaśnionych dotąd okolicz-
nościach z rąk zamachowca, któ-
rego uznano za osobę niepoczy-
talną. Organizowany przez iłżecki 
Dom Kultury festiwal popularyzuje 
twórczość i osobę tego wspaniałe-
go artysty, ale również powszechnie 
szanowanego człowieka. 

Jurorzy po obejrzeniu prezenta-
cji 45 zespołów śpiewaczych, kapel 
ludowych i solistów wyłonili laure-
atów festiwalu. 

W kategorii Solistów I nagrodę 
przyznało: Adamowi Tarnowskiemu 
z Zakrzewa. Drugą Wacławowi Peja-
sowi z Bliżyna. Dwie równorzędne 
nagrody trzecie otrzymały: Dorota 
Karasińska-Kozłowska z Rytwian 
i Joanna Tęcza ze Zwolenia. 

Wyróżnienia otrzymali: Jadwiga 
Garbacz – gm. Chlewiska, Francisz-
ka Markiewicz – z Mierziączki, gm. 
Przyłęk, Stanisław Pacek – Mirzec, 
Dariusz Rdzanek – Kopaczów, gm. 
Bogatynia, Andrzej Rojek – Gawo-
rzyna. 

W kategorii Zespołów Śpiewa-
czych dwie równorzędne nagrody 
pierwsze przyznano zespołom: 
Mirowianki z Mirowa Starego 
i Przystalanki z z Przystałowic Ma-
łych, gm. Rusinów. Dwie równo-

Gąsowianki z gminy Jastrząb, Ze-
społowi Śpiewaczemu z Korzyc, 
gm. Szydłowiec, Seredzanki z Se-
redzic, gm. Iłża, Sobótka z Czarno-
lasu, gm. Policzna, Zaborowianki 
z gm. Orońsko. 

Wyróżnienia otrzymały zespo-
ły: „Czerwona Jarzębina” z gm. 
Jedlińsk, „Gozdowianki” z Gozdu, 
„Kalina” – z gm. Zakrzew, „Ka-
zanowianki znad Iłżanki” – z gm. 
Kazanów, „Małyska Dolina” – z gm. 
Mirzec, „Pacanowianie” – z Paca-
nowa, „Pawłowianki” – z gm. Chle-
wiska, „Rogowianki” – z Końskich, 
„Sichowianie” z Rytwian, „Sobótka” 
z Bliżyna i „Zagórzanki” z Łącznej. 

W kategorii Kapel dwie równo-
rzędne pierwsze nagrody uzyskały: 
Kapela Józefa Wyrwińskiego z Ko-
rzyc, gm. Szydłowiec i Kapela Jana 
Kmity z Przystałowic, gm. Rusinów. 
Dwie równorzędne nagrody drugie 
otrzymały: Kapela Iłżecka i Kapela 
Krzysztofa Rokicińskiego ze Starej 
Błotnicy. 

Trzy równorzędne nagrody 
trzecie stały się udziałem kapel: 
„Jaskółka” z Małomierzyc, Kapeli 
Henryka Zawadzkiego ze Strzał-
kowa, gm. Wolanów i kapeli LILIA 
z Zakrzewa. 

Wyróżniono „Jaśki” z Końskich, 
kapelę z Osuchowa – gm. Kazanów. 

W uznaniu wkładu w promo-
wanie tradycji kulturalnych Ziemi 
Iłżeckiej oraz twórczości patrona 
Festiwalu J. Myszki, Burmistrz 
i Rada Miejska Iłży nagrodzili 
specjalnymi nagrodami zespoły: 
„Dolnojasieńczanki” – Jasieniec 
Iłżeckiego Dolnego, „Seredzanki” 
z Seredzic, Zespół Śpiewaczy KGW 
w Pakosławiu, Kapelę Ludową im. 
Józefa Myszki z Jasieńca Iłżeckiego, 
Kapelę „Jaskółka” z Małomierzyc, 
Kapelę Iłżecką z Iłży oraz solistów 
Andrzeja Myszkę z Kotlarki i Pa-
tryka Wróbla z Błazin. 

Fundatorami nagród laureatów 
Festiwalu byli: Powiat Radomski, 
Burmistrz i Rada Miejska w Iłży, 
Bank Spółdzielczy w Iłży, Dom Kul-
tury w Iłży, Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Iłżeckiej, Poseł Parlamentu 
Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk. 

 źródło: dkilza.pl 

Krzysztof Kozera, od początku istnienia imprezy jej główny organizator, powitał artystów ludo-
wych i gości w imieniu gospodarzy i jej organizatorów

Laureatów w kategorii Zespoły Śpiewacze wyłonili jurorzy spośród 23 uczestników

Oto laureaci soliści Burmistrz Iłży Andrzej Moskwa, jak widać, honorował najchętniej panie

Myszki, związanego biografi cznie 
z regionem iłżeckim. Jego niespoty-
kane zdolności wokalne oraz talent 
przyniosły mu dużą popularność 
nie tylko w kraju, ale również poza 
jego granicami. Nagrywane au-
dycje radiowe w rozgłośni Radia 

Kielce oraz płyty przyczyniły się 
do spopularyzowania jego utwo-
rów wśród sympatyków folkloru 
niemal w całym kraju. Rozwijający 
się talent i liczne sukcesy przerwa-
ła tragiczna śmierć artysty w lipcu 
1964 roku, podczas prób koncertu 

rzędne nagrody drugie otrzymały 
zespoły: Strykowianki ze Strykowic 
Górnych, gm. Zwoleń i KGW Mier-
ziączka z gm. Przyłęk. 

Sześć równorzędnych trzecich 
nagród przyznano zespołom: Cho-
mentowianki z gminy Skaryszew, 

Przygrywa KAPELA IŁŻECKA Widownia z uwagą śledziła eliminacje
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Tragiczny poranek 
11 kwietnia 1940 roku
Na rozkaz SS-Gruppenführera Fritza Katzmanna, dowódcy SS i policji dystryktu radomskiego, 
po północy 30 marca 1940 roku w kierunku Przysuchy wyruszyły dwa bataliony policji. 
Jeden z nich skierował się do Huciska, gdzie został rozgromiony przez stacjonujący tam Oddział 
Wydzielony Wojska Polskiego majora Hubala. Drugi batalion otoczył wieś Gałki Gielniowskie.

– 30 marca 1940 roku o świcie 
Niemcy okrążyli Gałki Gielniow-
skie – wspominała Bronisława 
Cieślak, z domu Sokołowska. 
– Najpierw ostrzelali wieś, następ-
nie zaczęli dobijać się do domów. 
Wyciągali chłopów z łóżek i wpy-
chali do stodoły stojącej pośrodku 
wsi. Przyprowadzili z sąsiedniej wsi 
Mechlin 23 chłopów. Wprowadzili 
ich do tej samej stodoły. Za chłopa-
mi z Mechlina biegły żony z różań-
cami. Podawały ubrania, jedzenie. 
Niemiec odpowiadał, że to niepo-
trzebne. Zaczął się płacz. Niemcy 
wyprowadzili chłopów ze stodoły, 
ustawili ich czwórkami i przez pola 
doprowadzili ich do Gielniowa, do 
samochodów. Wszystkich zawieź-
li do więzienia w Radomiu. Wraz 
z chłopami zabrana była nauczy-
cielka, która uczyła dzieci w szkole 
w Gałkach. Widziała, jak ich mor-
dowali i bili podczas przesłuchań. 
4 kwietnia wszystkich przewieźli 
samochodami do miejscowości 
Firlej za Radomiem. Tam ich roz-
strzelano. Nie wiemy, w którym 
grobie ich zakopano. 

W dniu 11 kwietnia 1940 roku 
Niemcy ponownie okrążyli naszą 
wieś. Zastali w domach i zabrali 
12 chłopców i mężczyzn w wieku 
od 14. do 60. lat. Wyprowadzili ich 
za wieś, związali jednym sznurem 
i zastrzelili. Wszystkich zakopali, 
że nawet nie było widać. Następnie 

spalili całą wieś doszczętnie, nawet 
mury porozwalali granatami. 

Bezpośredni sprawca tej zbrodni, 
Fritz Katzmann, nie odpowiedział 
za nią przed Trybunałem. Ukrył 
się na wyspie Fehmarn pod nazwi-
skiem Bruno Albrecht. Planowaną 
ucieczkę do Argentyny uniemoż-
liwiła mu ciężka choroba. W 1953 
wyjawił swoje nazwisko pielęgniar-
ce, która zdradziła tę tajemnicę 
dopiero po jego śmierci. Pracował 
w zakładach obróbki drewna, ostat-
nie dwa lata swojego życia spędził 
z rodziną w Darmstadt.

Miejsce rozstrzelania mieszkań-
ców Gałek odnaleziono po wojnie 
i przeniesiono ich na cmentarz 
w Gielniowie.

W miejscu ich śmierci od wielu 
lat odprawiana jest msza polowa. 

W tym roku koncelebrowali ją ksiądz 
kanonik Adam Kuc, proboszcz pa-
rafi i Mniszek, były mieszkaniec Ga-
łek i wikariusz z parafi i Gielniów ks. 
Tomasz Nobis. Historię tamtych dni 
przypomniał w krótkich słowach 
wójt Gminy Gielniów Władysław 
Czarnecki, a Marcin Wójcik odczy-
tał apel poległych.

We mszy, obok mieszkańców 
okolicznych wsi, uczestniczyli 
kawalerzyści ze Stowarzyszenia 
Ułanów im. OWWP mjr Hubala 
z Poświętnego wraz z pułkowni-
kiem Marianem Zachem i Mar-
cinem Szymańskim z 11. Pułku 
Ułanów Legionowych z Radomia, 
poczet sztandarowy 72. pp. AK 
z Przysuchy, GRH z Ketliny koło 
Radomska, przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Międzynarodowy Moto-
cyklowy Rajd Katyński i harcerze 
z Przysuchy. Obydwa stowarzysze-
nia kawaleryjskie są fundatorami 
odsłoniętego w 2014 roku epita-
fi um z nazwiskami rozstrzelanych 
mieszkańców Gałek ustawionego 
obok mogiły w gałeckim lesie.

Organizatorem corocznej mszy 
polowej w intencji pomordowa-
nych mieszkańców Gałek i Me-
chlina jest Urząd Gminy Gielniów 
i Wójt Władysław Czarnecki. Słowa 
podziękowania w imieniu rodzin 
ofi ar niemieckiej zbrodni wyraziła 
Aneta Wójcik.

 Jacek Lombarski

Bronisława Cieślak

Gospodarz Gminy Gielniów Władysław Czarnecki

Poczet Sztandarowy 72. pp. AK z Przysuchy

Kawalerzyści z Poświętnego i motocykliści Rajdu Katyńskiego

Msza polowa w miejscu śmierci mieszkańców Gałek

Uczestnicy mszy polowej

Złożenie kwiatów od Urzędu Gminy i harcerzy z PrzysuchyOprawę muzyczną mszy zapewnił dr Krzysztof Iwańczuk 
Aneta Wójcik, mieszkanka Gałek, podziękowała za organizację 
i uczestnictwo w mszy
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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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Szczypta poezji

Komu picie 
alkoholu 
szkodzi 
najbardziej?
Formalnie alkohol jest trucizną, ale przecież każdy, kto choć 
raz go spróbował wie, że pity z umiarem nie przynosi widocz-
nych szkód. Jednak przekonanie niektórych, że ma zbawienny 
wpływ na nasze zdrowie jest już przesadą. Co więcej są grupy, 
które w ogóle powinny wystrzegać się „procentów”.

Po sposobie picia można określić 
ryzyko popadnięcia w uzależnienie. 
Jak pisze J. Fudała w pracy pt. „Czy 
moje picie jest bezpieczne”, nikt nie 
sięga po alkohol po to, aby mieć 
problemy. Przeciwnie – każdy, kto 
spożywa alkohol oczekuje korzy-
ści – chce poprawić sobie nastrój, 
ubarwić szarą codzienność, ułatwić 
kontakty towarzyskie, zrelaksować 
się. Niektórzy nawet wierzą, że al-
kohol może mieć korzystne działa-
nie zdrowotne.

Choć alkohol jest trucizną 
i z punktu widzenia toksykologii 
każda ilość wypitego alkoholu jest 
ryzykowna, to jednak w większo-
ści przypadków spożywanie małych 
dawek alkoholu nie pociąga za sobą 
widocznych szkód zdrowotnych 
i konsekwencji społecznych. Mimo 
to nie powinni wcale pić alkoholu: 

 młodzi ludzie (ze względu na 
ryzyko poważnych zaburzeń roz-
wojowych), 

 kobiety w ciąży i matki karmią-
ce (z powodu ryzyka uszkodzenia 
płodu i negatywnego wpływu na 
zdrowie dziecka), 

 osoby chore, przyjmujące leki 
wchodzące w reakcje z alkoholem, 

 wszyscy, którzy znajdują się 
w okolicznościach wykluczających 
picie (kierując pojazdami, przeby-
wając w pracy, w szkole, itp.), 

 osoby, którym szkodzi każda, 
nawet najmniejsza, ilość alkoholu.

Co ósmy dorosły Polak nie pije 
w ogóle alkoholu. Kilkanaście procent 
dorosłych Polaków spożywa alkohol 
problemowo. Szacuje się, że w grupie 
tej znajduje się ok. 900 tys. osób uza-
leżnionych oraz ponad 2 mln osób pi-
jących alkohol ryzykownie lub szko-
dliwie. Większość pijących spożywa 
alkohol w sposób, który nie powoduje 
negatywnych konsekwencji dla nich 
i dla osób z ich otoczenia.

Osoby pijące alkohol mogą wie-
lokrotnie w ciągu swojego życia 
zmieniać wzór spożywania alkoholu 
przemieszczając się na continuum od 
abstynencji, poprzez picie o niskim 
poziomie ryzyka, do spożywania al-
koholu w sposób wysoce ryzykowny 
i szkodliwy. Niektóre z nich się uzależ-
nią. Jest to wędrówka w dwie strony.

Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na 
poziomie niskiego ryzyka może 
w wyniku różnego rodzaju okolicz-
ności zwiększyć swoje picie do po-
ziomu wysokiego ryzyka. Ktoś, kto 
dziś pije ryzykownie lub szkodliwie 
może na tyle ograniczyć swoje pi-
cie, aby radykalnie zmniejszyć wy-
nikające z niego szkody. Abstynent 
może w każdej chwili zacząć pić, 
a osoba uzależniona może zostać 
abstynentem. Najmniej prawdopo-
dobna jest sytuacja, że osobie uza-
leżnionej uda się trwale ograniczyć 
spożywanie alkoholu, a więc wrócić 
na stałe do picia kontrolowanego, 
o niskim ryzyku szkód.

Ryzykowne spożywanie alko-
holu to picie nadmiernych ilości 
alkoholu (jednorazowo i łącznie 
w określonym czasie) nie pociąga-
jące za sobą aktualnie negatywnych 
konsekwencji, przy czym można 
oczekiwać, że konsekwencje te po-
jawią się, o ile obecny model picia 
alkoholu nie zostanie zmieniony.

Picie szkodliwe to taki wzorzec 
picia, który już powoduje szkody 
zdrowotne, fi zyczne bądź psychicz-
ne; ale również psychologiczne 
i społeczne, przy czym nie występu-
je uzależnienie od alkoholu.

 Hanna Jacobi

Przylecą najlepsi piloci
Piloci z 18 krajów wezmą udział w Mistrzostwach Świata 
w Akrobacji Samolotowej w klasie Advanced, które 4 sierp-
nia rozpoczną się w Radomiu. – Jesteśmy jedynym miastem 
na świecie, które organizuje tę imprezę już po raz trzeci. 
To świadczy o naszym dobrym przygotowaniu i zaufaniu, 
jakim obdarza nas Międzynarodowa Federacja Lotnicza 
– mówi prezes Aeroklubu Radomskiego Mirosław Danik.

W mistrzostwach weźmie 
udział około 70 zawodników, 
w tym po raz pierwszy piloci 
z Gwatemali, czy Brazylii. 
O medale dla Polski będzie 
walczyło 8 zawodników, 
wśród których są dwaj re-
prezentanci Aeroklubu Ra-
domskiego: Robert Kowa-
lik – 9-krotni mistrz Polski 
oraz Artur Strączek. Zgodnie 
z programem mistrzostw, 
poszczególne konkurencje 
będą się odbywać od 5 do 
12 sierpnia na lotnisku na 
Sadkowie. Sektor dla widzów 
będzie wyznaczony w pobliżu 
bramy od strony Małęczyna. 
Oficjalne zakończenie rywa-

lizacji oraz wręczenie nagród 
i medali zwycięzcom jest plano-
wane na 13 sierpnia.

Głównym organizatorem mi-
strzostw jest Aeroklub Radomski. 
Wsparcia udzieliło miasto. – Ra-
dom na pewno wielu osobom 
kojarzy się z pokazami lotniczymi 
i precyzyjnym lataniem. Dlatego 
cieszymy się, że poprzez współ-
pracę z Aeroklubem możemy ten 
wizerunek podtrzymywać – mówi 
sekretarz miasta Rafał Czajkow-
ski. Aeroklub Radomski w ramach 
konkursu ofert otrzymał od miasta 
35 tysięcy złotych na organizację 
imprezy. Oprócz tego Urząd Miej-
ski uczestniczy w przygotowaniu 
ceremonii otwarcia i zakończenia 

mistrzostw, które odbędą się na 
ulicy Żeromskiego.

Podczas mistrzostw ruch pasażer-
ski na lotnisku na Sadkowie będzie 
się odbywał normalnie, zgodnie 
z obowiązującym rozkładem lotów. 

 UM Radom

Zanim zostałeś Świętym Papieżem
Byłeś Polaków duchowym 
rycerzem
Jako ostoję tradycji i wiary
Wspierały Cię tłumy, młodych 
i starych
Ujrzawszy szansę przemiany 
Nie lękali się, brat wspierał 
brata…
A teraz, w radosne dni 
lipcowego lata 
Duch Twój pojawił się 
na Ziemi Ojczystej 
W milionach młodych serc, 
wraz z Papieżem Franciszkiem 

Ojcze Święty
Jan B. Orczykowski
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 Najliczniejsze były spotkania młodych w Radomiu. Podczas Apelu na placu 
Jagiellońskim też były tłumy, tańce i wspólna modlitwa.

 W Radomiu kolorowy szpaler uczestników „Poloneza na tysiąc par” przeszedł tanecznym krokiem ulicami 
Żeromskiego i Focha.

 W Zwoleniu 
uczestników bardzo 
spontanicznego Fe-
stiwalu Młodych, 
w którym uczestni-
czyli goście z Italii, 
witały, wraz z księż-
mi, burmistrz Bo-
gusława Jaworska 
i dyrektorka DK Anna 
Wieczerzyńska, jego 
organizatorka. 

 Podczas Dni Sieciechowa 
uchwyciliśmy migawkę z bar-
dzo zaabsorbowanej rozmowy 
radnego powiatu kozienickie-
go Romana Wysockiego z rad-
nym sejmiku mazowieckiego 
Zbigniewem Gołąbkiem. 
Rozmowie życzliwie przysłu-
chiwał się Marian Zbigniew 
Czerski wójt Gminy Siecie-
chów. Być może pan Roman 
rozeznawał szanse uzyskania 
jakiegoś wsparcia dla gminy 
gospodarza?

 Każdego roku w Dni Garbatki wręczana jest 
„Szycha” . Tym razem otrzymał ją pan Sławomir 
Pietrzyk – prezes zarządu Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Radomiu. Podejrzliwych posą-
dzających Pana Sławomira o jakieś konszachty 
z „Radomiakiem” informujemy, że przez wiele lat 
grywał on w drużynie „Plonu” Garbatka i do dziś 
zamieszkuje w tej letniskowej miejscowości. A że jej 
walory uzdrowiskowe mają związek z okalającymi 
miejscowość lasami sosnowymi i być może szysz-
kami, wyróżnienie pana prezesa okazałą „Szychą 
Garbacką”, wręczoną mu przez wójta Roberta Ko-
walczyka jest też na miejscu. 

 Na XXII Festiwal Folkloru im. 
Józefa Myszki przyjeżdżają do Iłży 
nie tylko soliści, zespoły śpiewacze 
i kapele. W tym roku wśród gości 
ujrzeliśmy też posła Marka Suskie-
go, a także generała, który korzy-
stając z wygody nowego mostu 
wiślanego w Solcu, przyjechał do 
Iłży z Lubelszczyzny w z zamiarem 
nawiązania współpracy między ze-
społami folklorystycznymi. Gośćmi 
życzliwie opiekowali się gospodarze 
– Józef Skrobisz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Iłży (z prawej) 
i Krzysztof Kozera dyrektor DK, 
inicjator i od początku główny 
organizator iłżeckiego festiwalu 
(z prawej). Relacja na str.  8

 Na estradzie ustawionej na placu Jagiellońskim inicjatywę przejęli młodzi.

Wiwaty

 Wydarzenia drugiej połówki lipca zdominował pobyt w Diecezji Radomskiej ponadtysięcznej rzeszy przedstawicieli kilkunastu krajów, 
przybyłych na Światowe Dni Młodzieży. Zanim w poniedziałek odjechali do Krakowa, gościli w wielu miastach, gminach i rodzinach.
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W rękach młodych

W rytmie poloneza

Viva Italia

 Żniwa nazywa się 
współcześnie kombajnowa-
niem. Kombajny, królujące 
na polach, nie tylko koszą 
zboże lecz i młócą. W Gęba-
rzowie zrobiliśmy fotkę Sta-
nisławowi Kacperczykowi, 
zbierającemu pszeniczne 
ziarno nowoczesnym kom-
bajnem. Zwierzył się, że po 
poprzedniego dnia uporał 
się ze zbiorem ziarna rze-
paku ozimego z plantacji 
usytuowanej po przeciw-
nej stronie drogi. Rzepak 
i pszenica obrodziły w tym 
roku dobrze, gdyż w rejonie 
Skaryszewa susza nie prze-
szkodziła w wegetacji tych 
roślin. Zdradzimy, że pan 
Stanisław Kacperczyk jest 
doświadczonym rolnikiem, 
stosującym nowoczesne 
metody uprawy. Nieprzy-
padkowo od kilku lat pre-
zesuje w kraju Polskiemu 
Związkowi Producentów 
Roślin Zbożowych.

Czas żniw

Festiwal Folkloru

„Szycha” dla prezesa

Rozmowa


