
n
r
  1

1
2

 
•
 
R

A
D

O
M

 
•
 1

3
.X

. 2
0
1
6

g
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a

Radom i powiaty:
 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleńskiW  G M I N A C H  I  P O W I A T A C H

W numerze:

facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com

  Przyłęk: Wielki dzień 
Gminnej Biblioteki   3

 Przekazuję 
wiedzę i doświadczenie   4

 Przysucha: Czas na las  5

 Sienno: Sto lat OSP  8

 Po(d)glądy  12

IS
S

N
 1

5
0
8
-0

9
2
7

100 lat „Kochanowskiego” 
z Małęczyna
W czasach kiedy na szlaku walk Legionów Polskich widniały 
nieporosłe mchem, świeże mogiły, kiedy wśród ludzi żywa była 
pamięć walk pod Anielinem i Laskami, w małej podradomskiej 
wsi Małęczyn powstała spontanicznie pierwsza szkoła. Dzieci 
mogły uczyć się w języku polskim. Z mozołem stawiały pierw-
sze litery, już nie rosyjskie, cyrylicą, ale nasze, polskie. Szkoła 
nie posiadała swojego budynku, a nauka odbywała się w czte-
rech wynajętych izbach.

Obecnie szkoła, a właściwie Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących im. 
Jana Kochanowskiego, zajmuje no-
woczesny obiekt, z przestronną salą 
gimnastyczną i dużymi jasnymi 
pracowniami. Dyrektorem szkoły 
jest  Jolanta Zięba.

Uroczystość jubileuszu szkoły, 
zorganizowana w przeddzień Świę-
ta Edukacji Narodowej, rozpoczęła 
się w kościele parafi alnym pw. Św. 
Andrzeja Boboli w Małęczynie. 
Mszę koncelebrował ks. proboszcz 
Józef Jarosz. 

Zwracając się do uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli i samorządowców 
zacytował słowa patrona szkoły: 
„Serce rośnie, patrząc na te czasy”, 
podkreślając jednocześnie, powo-
łując się na historię małęczyńskiej 
szkoły, znaczenie edukacji w tak 
niewielkiej społeczności. 

Uroczystość 100-lecia szkoły zgro-
madziła kilka pokoleń nauczycieli, 
rodziców, uczniów, absolwentów, 
mieszkańców Małęczyna i Kiedrzy-
nia. Wśród licznie przybyłych gości 
na honorowych miejscach zasiedli: 
Minister Edukacji Narodowej Anna 
Zalewska, Krzysztof Murawski 
kierownik Delegatury Mazowiec-

kiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Radomiu, Krzysztof Szewczyk 
dyrektor radomskiej Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Warsza-
wie, Paweł Dziewit, wójt gminy 
Gózd, Teresa Bartosiewicz dyrek-
tor KRUS Radom, radny, Członek 
Zarządu Powiatu Radomskiego 
Henryk Słomka i były dyrektor 
ZSO w Małęczynie, obecnie rad-
ny Waldemar Trelka.

- W tym uroczystym dniu, mogę 
wam spokojnie życzyć nie 100, ale 
200 lat – powiedziała, zwracając się 
do uczniów i nauczycieli, minister 
Anna Zalewska. 

 Jacek Lombarski

Z okazji jubileuszu w szkole odsłonięta została pamiątkowa tablica. Jako pierwsza wstęgę 
przecięła minister Anna Zalewska Najmłodsi uczniowie 100-latki

Minister Anna Zalewska w asyście wójta Pawła Dziewita i radnego powiatu Waldemara Trelki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie
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SM „Nasz Dom” nie spuszcza z tonu

Ponowny prymat lidera
Po raz drugi SM „Nasz Dom” uhonorowana została zaszczytnym wyróżnieniem – przyzna-
niem w konkursie „Echa Dnia” prestiżowej statuetki Lidera Regionu 2016. Brzmi to jeszcze 
bardziej okazale, gdy wymieni się uzasadnienie jury, Spółdzielnia Przyjazna Mieszkańcom…
Wiadomo na taki tytuł trzeba zapracować. Jakimi atutami SM „Nasz Dom” mogła pozyskać 
uznanie?

Trzy lata temu… 
…przyznając tytuł Lidera Re-

gionu 2013, Spółdzielnia mo-
gła pochwalić się zarządzaniem 
99 budynkami wielorodzinnymi 
i zamieszkałymi przez około 15 ty-
sięcy lokatorów. Także garażami, pa-
wilonami handlowo – usługowymi 
znajdującymi się wraz z obiektami 
mieszkalnymi na obszarze około 44 
hektarów. Każdego roku na tym te-
renie powstają też nowe pasy zieleni, 
parkingi i place zabaw.

Od 2000 roku Spółdzielnia nie 
buduje już bloków. Inwestuje za to 
w poprawę warunków zamieszka-
nia. Najpoważniejszą i znaczącą 
decyzją w tym względzie stało się 
opracowanie planów termomo-
dernizacji oraz systematyczna ich 
realizacja połączona z remontami 
bieżącymi i konserwacyjnymi. 
Jednocześnie powoli, lecz także 
konsekwentnie przystąpiono do 
wymiany przestarzałej instalacji 
gazowej, modernizacji sieci ciepl-
nej. Tego po prostu nie dało się nie 
zauważyć i pozytywnie ocenić.

Cieplej i estetyczniej

W mijającym obecnie trzylet-
nim okresie działań Spółdzielni, 
uzbierało się również sporo plu-
sów. Przede wszystkim zakoń-
czony został proces termomo-
dernizacji. Przyniósł on znaczące 
efekty oszczędności energii cieplnej, 
a również poprawił estetykę blo-
ków. Prawie wszystkie budynki 
otrzymały kolorową elewację. 
Z osiedli „Żeromskiego” i „Nad 
Potokiem” zniknęła szarzyzna. Jest 
tam na pewno ładniej, przyjemniej 
dla oczu, no i czyściej. Wprowadza 
się też nowość – mural. Pierwszy 
taki obraz, nowoczesny w wyko-
naniu, a związany tematycznie 
z wydarzeniami czerwca 75, ozdo-
bił wieżowiec przy ul. Żeromskiego 
74. Spółdzielnia oczekuje teraz na 
kolejne, tego rodzaju propozycje. 
Uporano się z remontami balko-
nów, teraz czas na windy, czyli 
wymianę mocno już niekiedy wy-
eksploatowanych dźwigów osobo-
wych, modernizację śmietników. 
Dużą frekwencją cieszy się nowy 
plac zabaw przy ul. Olsztyńskiej. 
Poprawia się stan nawierzchni ulic, 
przybywa parkingów.

,,Kwadrat” i finanse

Spółdzielnia w dalszym ciągu – 
pomimo różnych trudności, – jako 
jedna z nielicznych w Radomiu, 
prowadzi ożywioną i atrakcyj-
ną pracę oświatowo – kulturalną 

w Klubie „Kwadrat”. Z placówki 
zlokalizowanej na Osiedlu „Nad 
Potokiem” korzystają zwłaszcza 
dzieci i młodzież. Swoje stałe zaję-
cia mają osoby dorosłe i seniorzy. 
Zarząd i Rada Nadzorcza wspoma-
gają wszystkie tego rodzaju działa-
nia. Tradycją jest organizowany 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka Festyn Rodzinny. W reali-
zacji programu pomagają zawsze 
przedszkola i szkoły znajdujące się 
na Osiedlu. Jest to przykład dobrej 
współpracy i wzajemnych korzyści.

Należy jeszcze wspomnieć 
o gospodarce finansowej Spół-
dzielni. Idąc na skróty, sytuacja 
jest co najmniej dobra, a co waż-
ne – stabilna. „Nasz Dom” ma tzw. 
płynność fi nansową i zapewnioną 
w każdej chwili zdolność kredyto-
wą. Podkreślają to biegli rewiden-
ci dokonujący badania rocznych 
bilansów. Spółdzielnia może być 
wzorem terminowej ściągalności 
opłat za czynsz i media. Świadczy to 
na pewno pozytywnie o członkach 
i lokatorach, lecz wystawia także 
dobre świadectwo gospodarzom 
Spółdzielni: 15 osobowej Radzie 

Nadzorczej na czele z przewod-
niczącym Markiem Stąporem 
oraz Zarządem w składzie: Eu-
geniusz Jacek Woźniak – Prezes, 
Rafał Kowalik – Z-ca prezesa d/s 
technicznych, Monika Nowotar-
ska – główna księgowa. To Oni 
także zainicjowali organizacyjne 
„roszady” pozwalające na więk-
szą operatywność pracowników, 
na oszczędności fi nansowe.

Nie udało się…

Kierownictwo Spółdzielni nie 
ukrywa: nie udało się – rozpo-
cząć budowy dwóch nowych 
budynków mieszkalnych – pod-
kreślając – zlokalizowanych na 
własnych działkach. Po wstęp-
nych uzgodnieniach i wykonanej 
dokumentacji przez Inwestpro-
jekt (co musiało odpowiednio 
kosztować!) pojawiły się nagle 
rozmaite przeszkody w rodzaju: 
niezgodne z prawem budowla-
nym, sprzeczne z planem prze-
strzennym miasta itp. itd. Ale to 
już „nie działka” Spółdzielni. Do 
tematu warto będzie powrócić.

 AS

Ślubowali na 
sztandar szkoły 
Ślubowanie uczniów pierwszych klas mundurowych Szkół 
im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego jest zawsze wyjątkowym dniem w życiu tej pla-
cówki. Nie inaczej było w sobotę, 8 października br.

Przemarsz ulicami miasta, msza 
święta w kościele garnizonowym, 
ceremoniał przyjęcia w poczet 
społeczności szkolnej, występ or-
kiestry wojskowej, parada uczen-
nic i uczniów mundurach – tak 
w największym skrócie przedstawiał 
się program tej odbywającej się raz 
w roku uroczystości. Wśród gości 
ślubowania byli przedstawiciele 
władz wojewódzkich, miejskich i Sta-
rostwa Powiatowego. Na uroczystość 
przybyli też przedstawiciele służb 
mundurowych, organizacji kom-
batanckich, pracodawcy, z którymi 
szkoła realizuje program praktyk 
i staży zawodowych.

Wszystko odbyło się na Placu 
Konstytucji 3 Maja w obecności 
wielu mieszkańców Radomia, któ-
rych zainteresowało to niecodzien-
ne wydarzenie w centrum miasta. 
A kolorytu dodawały kompanie 
honorowe w historycznych strojach 
z bratnich szkół z Kielc, Starachowic 
i Ostrowca Świętokrzyskiego wcho-
dzących w skład Zakładu Doskona-
lenia Zawodowego w Kielcach. 

Ślubowanie to jednak przede 
wszystkim święto rozpoczynają-
cej naukę w gimnazjum, liceum 
ogólnokształcącym i technikum 
ZDZ młodzieży. Jak przypomnia-
ła dyrektorka placówki Katarzyna 
Kołodziejska, właśnie Szkoły Zakła-
du Doskonalenia Zawodowego jako 
pierwsze w Radomiu wyszły do mło-
dych mieszkańców z ofertą kształce-
nia w klasach mundurowych: woj-
skowych, policyjnych, kolejowych. 
Było to w roku szkolnym 2009/2010. 
Od tego czasu kolejne roczniki ab-
solwentów, po uzyskaniu świadec-
twa dojrzałości, podejmują pracę 
w służbach mundurowych, wielu sta-
ra się o przyjęcie na wyższe uczelnie 
wojskowe. – Bycie uczniem szkoły 
mundurowej stało się dziś modne, ale 
z punktu widzenia bezpieczeństwa 
i obronności kraju konieczne – pod-
kreśliła dyr. Kołodziejska.

Patronat honorowy nad uro-
czystością ślubowania sprawowali 
Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego oraz Prezydent Radomia.

   WIC

Pierwszoklasiści klas mundurowych Zespołu Szkół ślubowali na sztandar ZDZ

Na zakończenie odbyła się parada uczniów klas  mundurowych
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Wielki dzień 
Biblioteki w Przyłęku

Gmina Przyłęk pozyskała nowy obiekt użyteczności publicznej – o powierzchni 724 m kw. i wartości 3 392 505, 75 zł (w tym 
dofi nansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1 875 tys. zł) – Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Tak w skrócie i bardzo ofi cjalnie można by zrelacjonować uroczystość z 24 września br. Nie oddałoby to jednak w pełni uznania 
dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. Nie oddałoby również jego wartości i znaczenia, jakie spełnia 
w życiu społeczności gminy Przyłęk. 

– Dotacja celowa z funduszy 
gminnych na budowę biblioteki 
wyniosła 1  517 tys. Spowodowa-
ło to zadłużenie gminy do kwoty 
1,7 mln, ale warto było – powiedział 
wójt Gminy Przyłęk, Marian Kuś. – 
Dzięki temu nasza gmina uzyskała 
ten wspaniały obiekt. 

Od wielu lat Urząd Gminy do-
tuje rozwój życia kulturalnego i to 
procentuje. Poza biblioteką gminną 
i jej trzema fi liami w Rudkach, Gra-
bowie nad Wisłą i w Łaguszowie, 
mamy pięć Kół Gospodyń Wiej-
skich, spośród których „Łagu-
szowianki”, dzięki swej 50-letniej 
działalności i promowaniu kultury 
ludowej na Mazowszu i w kraju, 
otrzymały nagrodę Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, a Koło 
Gospodyń Wiejskich w Rudkach 
– nagrodę od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Wszystkie Koła Gospodyń posia-
dają lokale przydzielone im i utrzy-
mywane przez Urząd Gminy. 

Od 2000 roku kierowniczką bi-
blioteki gminnej jest Monika Krze-
śniak, która zdobyła tytuł „Mazo-
wieckiego Bibliotekarza roku 2015”. 
Z jej inicjatywy, przy wsparciu 
wójta Mariana Kuś, pozyskano 
środki na budowę nowej siedziby 
w  ramach Programu Wieloletniego 
Kultura + Priorytet „Biblioteka + 
Infrastruktura Bibliotek”, a obec-
nie uzyskano dotację w wysokości 
360 tys. zł z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na re-
mont nowej siedziby fi lii biblioteki 
w Grabowie nad Wisłą. 

Mimo, że przy wejściu do budyn-
ku znajduje się tablica informująca, 
że mieści się tutaj siedziba Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przyłęku, to 
Rafał Rajkowski, członek Zarządu 
Woj. Mazowieckiego, w swoim wy-
stąpieniu nazwał ją Domem Kul-
tury i Książnicą, a radny Sejmiku 
Zbigniew Gołąbek porównał ją do 
muzeum. Obydwaj mieli rację. Bi-
blioteka pełni w społeczności gmi-
ny wszystkie te funkcje jednocze-
śnie. To tu odbywają się spotkania 
z przedstawicielami kultury i sztu-
ki. To tutaj prezentowane są liczne 
wystawy malarstwa i rzeźby. No i to 
właśnie tutaj czytelnicy spotykają 
się nie tylko z książką, ale często 
również z jej autorem.

W nowoczesnych, przestron-
nych i jasnych salach czytelni, 
sali konferencyjnej, biblioteki dla 
najmłodszych i pracowni kompu-
terowej panuje niepowtarzalny kli-
mat. Podkreślił to Rafał Rajkowski, 
wpisując w Pamiątkowej Księdze 
słowa: – Pozostając pod ogromnym 
wrażeniem miejsca, ludzi i klimatu 
tworzonym przez profesjonalistów 
składam serdeczne gratulacje z oka-

zji otwarcia tak wspaniałego obiektu 
w Przyłęku.

Pod tą, tak ciepłą i pełną uznania 
dedykacją, złożył również swój pod-
pis Zbigniew Gołąbek, jako prze-
wodniczący Komisji Edukacji, Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego.

Trudno się dziwić. Wszystkie 
panie pracujące w bibliotece są 
wychowankami jednej uczelni. 
Ukończyły, lub kończą, kierunek 
bibliotekoznawstwa na Uniwer-
sytecie Warszawskim, co jest do-
datkowym plusem, bo łączy je już 
nie tylko zamiłowanie, ale wspólna 

uczelnia i związane z nią przeżycia. 
To przekłada się na profesjonalną 
i przyjazną atmosferę, z którą na co 
dzień spotykają się czytelnicy.

Na uroczystość do Przyłęka 
przyjechało wielu szacownych 
gości, wśród których, oprócz 
już wspomnianych, byli między 

innymi: Julia Pitera poseł Parla-
mentu Europejskiego , Krzysztof 
Murawski kierownik Delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Radomiu, Walde-
mar Urbański Starosta Zwoleński, 
wicestarosta Arkadiusz Sulima 
i Edward Rybak przewodniczący 
Rady Powiatu. 

Starosta Waldemar Urbański 
napisał w Księdze Pamiątkowej: 
– Proszę przyjąć gratulacje i słowa 
uznania dla podjętych działań przez 
Radę Gminy Przyłęk i Wójta Maria-
na Kuś na rzecz rozwoju Gminnych 
Bibliotek w Przyłęku.

Tę niezapomnianą uroczystość 
uświetniły występy kwartetu 
smyczkowego „Anima” z Lublina 
i koncert młodych wokalistów, wy-
chowanków biblioteki w Przyłęku, 
oraz wystawy malarstwa Jerzego 
Kaczmarka z Garbatki i pokonkur-
sowa „Nie czytasz? Nie idę z tobą 
do łóżka”. 

 Jacek Lombarski

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Krzysztof Murawski, Rafał Rajkowski, Julia Pitera, Marian Kuś, 
Zbigniew Gołąbek, Waldemar Urbański i przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku Wojciech Szmajda

Wójt Marian Kuś w otoczeniu pań z Biblioteki Gminnej w Przyłęku. Od lewej: Monika Krześniak, 
Anna Nędzi, Ewa Żaczkiewicz, Anna Knieć, Joanna Kałużyńska

Kwartet wokalny wychowanków gminnej biblioteki: Natalia Dydo, Julia Binięda, Aleksandra 
Pasek, Martyna Gajowiak

Wejście do nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku

Wśród gości samorządowcy powiatu zwoleńskiego i gmin W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Gminy Przyłęk, czytelnicy biblioteki
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Przekazuję swoją wiedzę 
i doświadczenie

Rozmawiamy z Henrykiem Słomką Członkiem Zarządu i Radnym Powiatu Radomskiego

 Ma Pan duże doświadczenie w dzia-
łalności samorządowej, lecz funkcję 
Członka Zarządu dużego powiatu 
radomskiego pełni pierwszą kaden-
cję. Zapytam więc , jak radzi sobie 
debiutant w roli przedstawiciela sa-
morządowej władzy wykonawczej? 

– Staram się użytecznie wyko-
rzystywać posiadane doświad-
czenie samorządowe zdobywane 
przez wiele lat działalności spo-
łecznej. Przypomnę, że w latach 
1995–2002 byłem wójtem Gminy 
Gózd, pełniąc jednocześnie funkcję 
przewodniczącego Zarządu Gmi-
ny. Na przykładzie własnej praktyki 
i posiadanego doświadczenia sta-
ram się rozumieć podejście Starosty 
Radomskiego, jako przewodniczą-
cego Zarządu dużego powiatu, ma-
jącego na terenie swojego działania 
samodzielne gminy, wśród nich 
ośrodki miejsko-sołeckie. Współ-
praca z nimi wymaga dobrego ro-
zeznania sytuacji, czasami pójścia 
na duży kompromis. 
 Samorząd powiatowy posiada swo-

ją specyfikę, którą trzeba poznać, by 
ją uwzględniać w kontaktach z ludź-
mi…

– Zacząłem więc od zapoznania 
się z aktami prawnymi i zadaniami 
powiatu z nich wynikającymi. Spra-
wowanie funkcji Członka Zarządu 
Powiatu jest zaszczytem, lecz wy-
maga też dużej odpowiedzialności. 
Jest to wyróżnienie, ale jednocze-
śnie wyzwanie. W ramach posia-
danej wiedzy i praktyki, wspieram 
Zarząd Powiatu Radomskiego 
w podejmowaniu ważnych, czasami 
trudnych decyzji.
 To co najważniejsze i najpotrzebniej-

sze, powinno wynikać z programów 
wyborczych opartych na postulatach 
zgłaszanych przez mieszkańców. Ja-
kie priorytety z nich wynikające widzi 
pan w swojej działalności społecznej, 
publicznej?

 Takimi priorytetowymi są obec-
nie:
– restrukturyzacja szpitali w Iłży 

i Pionkach w celu dostosowania 
ich do obecnych wymagań oraz 
polepszenia ich wskaźników eko-
nomicznych. 

– poprawa bezpieczeństwa miesz-
kańców poprzez m.in. budowę 
i remont dróg oraz urządzanie 
ścieżek rowerowych i chodników 
dla pieszych.

– dalsze zmniejszanie bezrobocia.
– edukacja, z uwzględnieniem kie-

runków i struktury kształcenia.
– tworzenie z udziałem wszystkich 

członków Zarządu Powiatu Ra-
domskiego dobrych projektów 
budżetów wieloletnich i rocz-
nych.

 Są też chyba priorytety wskazywa-
ne przez wyborców z małych ojczyzn, 
z których się wywodzimy gdzie 
mieszkamy lub np. z okręgu wybor-
czego wobec którego mieszkańców 
mamy zobowiązania z racji zostania 
ich reprezentantem w Radzie Powia-
towej w Radomiu.

– Moja mała ojczyzna to miasto 
i gmina Skaryszew, gdzie miesz-
kam. W Skaryszewie pełniłem 
funkcję sekretarza miasta i gminy 
oraz wiceburmistrza. Na radnego 
wybierali mnie mieszkańcy rejonu 
wyborczego obejmującego gminy 
– Skaryszew, Kowala i Wierzbica. 
Na terenie powiatu radomskiego 
istnieje jednak 13 gmin samorzą-
dowych, których sprawy i potrzeby 
podnoszone są na posiedzeniach 
Zarządu Powiatu. Wskazałem je 
przy wyliczaniu priorytetów, wy-
mieniając m.in. rekonstrukcję szpi-

tali w Iłży i Pionkach a więc 
ważne sprawy ochrony zdro-
wia. W każdej dziedzinie istot-
ne jest umiejętne współdziałanie 
z gminami, jako odrębnymi, sa-
modzielnymi jednostkami sa-
morządu terytorialnego, posia-
dające w wielu sprawach zbieżne 
cele z władzami powiatowymi.. 

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca
PS: Zdjęcia z uczestnictwa 

Henryka Słomki w uroczysto-
ści nadania imienia i wręczenia 
sztandaru PSP im. Orląt Lwow-
skich w Skaryszewie

Lech Madej – pełnomocnik „Szaraków” na lasy przysuskie, koneckie i szydłowieckie – inicjator i 
od 22 lat organizator spotkań „Szaraków” w Ruskim Brodzie.

72. rocznica 
bitwy na Piecykach
W niedzielę 9 października, w Ruskim Brodzie odbyła się uro-
czystość religijno – patriotyczna z okazji 72. rocznicy zwycię-
skiej bitwy stoczonej z hitlerowcami w okolicy gajówki Piecyki.

W mszy świętej, w kościele para-
fi alnym, apelu poległych i spotkaniu 
z mieszkańcami uczestniczyli człon-
kowie Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej Środowisko 
Szaracy oraz przedstawiciele samo-
rządowych władz Gminy i Miasta 
Przysucha. O bitwie na Piecykach 
opowiadał Lech Madej, pełnomoc-
nik „Szaraków” na lasy przysuskie, 
koneckie i szydłowieckie – inicjator 
i od 22 lat organizator spotkań „Sza-
raków” w Ruskim Brodzie.

Bitwę na Piecykach w okolicy 
Ruskiego Brodu, 6 października 
1944roku z dobrze uzbrojonymi 
żołnierzami niemieckimi stoczył 
oddział „Szarego”, awansowanego 
w wolnej Polsce na st. gen. bryg. 
Antoniego Hedy. Oddział „Szare-

go” wykazał niezwykłą determinację 
i wolę walki. Bitwę zwyciężył. Stała 
się ona dla Polaków symbolem pa-
triotyzmu i żołnierskiego heroizmu.

 Przypomnijmy, że gen. bryga-
dy Antoni Heda ps. „Szary” zmarł 
w lutym 2008 roku. W niedzielę, 
w Ruskim Brodzie, w uroczystości 
upamiętniającej 72. rocznicę bitwy 
na Piecykach uczestniczyła córka 
„Szarego” Teresa Heda-Snopiewicz.

W imieniu samorządowych 
władz Gminy i Miasta Przysucha, 
słowa wielkiego uznania dla boha-
terów tamtych wydarzeń oraz po-
dziękowania Lechowi Madejowi za 
coroczną organizację uroczystości, 
wyraził zastępca Burmistrza Przy-
suchy Adam Pałgan.

 Jac

W gminie Gózd po raz drugi
Tak powinien brzmieć tytuł za-

mieszczonej w poprzednim nume-
rze relacji TR z dożynek Powiatowo 
Gminnych: Gózd 216, zorganizowa-
nych w Klwatce Królewskiej . Napi-
saliśmy mylnie ,,Klwatka Królewska 
po raz drugi”, podkreślając przy tym 
w tekście, iż to ,,Marek Oleszczuk 
przypomniał, że dożynki Powiato-
wo – Gminne w Klwatce Królewskiej 
odbywają się po raz drugi”. Prawda 
jest inna. Pierwsze dożynki powia-
towo gminne zostały zorganizowa-
ne w 1999 roku w Goździe, choć też 
na terenie dzisiejszej gminy Gózd. 
To miał na myśli Marek Oleszczuk 
podczas ogłaszania rozpoczęcia ko-

rowodu dożynkowego informująć, że 
po raz pierwszy spotkaliśmy się na 
dożynkach Powiatowo Gminnych 
Gózd w 1999 roku.

Za zaszalenie chochlika, prze-
praszamy nie tylko red. Marka 
Oleszczuka, lecz także wszystkich 
organizatorów dożynek ze Sta-
rostwa Powiatowego w Radomiu 
i Gminy Gózd. Sołectwo Klwatka 
też nie prosiło o podwójny zaszczyt 
dożynkowy, gdyż miejscowej spo-
łeczności wystarcza tegoroczny, 
wzbogacony pięknym jubileuszem 
100-lecia miejscowej szkoły, które-
go szczerze gratulujemy.

 Redakcja TR

Uprzejmie przypominamy o trwającym konkursie fotografi cznym „Mój 
powiat w obiektywie”. Przed wakacjami zachęcaliśmy, aby młodzież pod-
czas letniego wypoczynku uwieczniła na fotografi i ciekawe miejsca, widoki 
czy pejzaże i wzięła udział w konkursie organizowanym przez Wydział 
Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Radomiu. Mamy nadzieję, 
że młodym autorom uda się również wywołać u oglądających wrażenia 
dotyczące historii i współczesności naszej małej ojczyzny, połączenia tra-
dycji z nowoczesnością, tego, co było, z perspektywą nadchodzących lat.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z powiatu radomskiego. Każdy uczestnik może przesłać 
1 zdjęcie pokazujące przyrodnicze i krajobrazowe walory powiatu. Termin 
przesyłania fotografi i mija 20 października. Więcej informacji znajdziecie 
w regulaminie oraz na stronie powiatu: www.radompowiat.pl

 Katarzyna Jakubiak
Starostwo Powiatowe w Radomiu, Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 

Nadsyłanie prac do 20 października:

,,Mój powiat w obiektywie”
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„Czas na las” 
– edukacja i zabawa
Konkurs pod hasłem „Czas na las” połączony z festynem integracyjnym zorganizował Związek 
Gmin Radomka w niedzielę 2 października br. w Przysusze. Na terenie przysuskiego Zespołu 
Placówek Oświatowych stanęła estrada, a przed nią miejsca zajęła licznie przybyła publiczność 
oraz reprezentacje 12. szkół podstawowych, biorących udział w konkursie „Czas na las”.

– Festyn finalizujący konkurs 
„Czas na las” uważam za otwarty 
– powiedział Sławomir Białkowski, 
Przewodniczący Zarządu Związ-
ku Gmin Radomka, witając gości 
i uczestników konkursów. Życzył 
wszystkim miłego spędzenia czasu 
podczas konkursowych potyczek 
oraz dobrej zabawy, wzbogacającej 
wiedzę o ochronie środowiska. Od 
tej pory do późnych godzin popo-
łudniowych na estradzie trwały 
prezentacje indywidualne i grupowe 
uczniów 12. szkół podstawowych, 
walczących o wygraną w konkur-
sie. Były piosenki i wiersze o lesie, 
scenki z życia leśnych zwierząt i po-
kaz strojów wykonanych z leśnych 
elementów: kolorowych liści, zielo-
nych gałązek, czerwonej jarzębiny 
i kwiatów. W międzyczasie, w zaci-
szu szkolnej klasy odbywał się kon-
kurs wiedzy o lesie. 

Uwagę przyciągała ekspozycja 
plastycznych prac konkursowych, 
wykonanych różnymi metodami 
z wykorzystaniem szyszek, żołędzi 
czy konarów drzew.

Mimo jesiennej pory słońce 
przygrzewało bardzo mocno, a wi-
dok estrady przypominającej sce-
nografi ą prawdziwy las, przyciągał 
niejedne oczy. Dekoracja ta była 
zasługą gospodarzy wydarzenia: 
uczniów, nauczycieli i rodziców 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Przysusze. Zapewnili oni 
także, wspólnie ze Stowarzysze-
niem „Razem dla Skrzyńska”, pysz-

ny poczęstunek. Były słodkie ciasta, 
kapusta z grochem, pierogi i pajda 
chleba ze smalcem i ogórkiem. Or-
ganizatorzy zapewnili też posiłek dla 
wszystkich uczestników konkursu.

Atrakcji towarzyszących kon-
kursowi było wiele. Z tańcem 
i piosenką wystąpiły przedszkolaki 
z miejscowego przedszkola, leśnicy 
z Nadleśnictwa Przysucha zorgani-
zowali pokaz sokolnictwa, prelekcję 
o lesie, jego darach, mieszkańcach 
i roli, jaką odgrywa w życiu czło-
wieka wygłosili: nadleśniczy Cze-
sław Korycki oraz Bogdan Chylak 
z Nadleśnictwa Przysucha. Naj-
młodsze dzieci mogły skorzystać 
z dmuchanych zjeżdżalni. 

„Konkurs „Czas na las” został dofi nansowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

ZWYCIĘZCY KONKURSÓW 
O TEMATYCE LEŚNEJ
(podajemy w kolejności 
zajętych miejsc):

W kategorii indywidualnej:
 konkurs z wiedzy o lesie: Jakub 

Polak – PSP 2 Przysucha, Jakub 
Gibaszewski – PSP Janiszew, 
Alicja Pal – PSP 1 Przysucha;
 piosenka/wiersz o tematyce 

przyrodniczej: Julia Dolińska – 
PSP Janiszew, Paulina Pączek – 
PSP Wolanów, Adrianna Błaszczyk 
– PSP Przytyk;
 pokaz mody „Dary lasu”: Hanna 

Murawska – PSP Sławno, Amelia 
Lipińska – PSP Wacyn, Paulina 
Piątkowska – PSP Bierwce;
 konkurs plastyczny „Leśny 

zwierz”: Julia Pietrasik– PSP 
1 Przysucha, Jagoda Kądzie-
la – PSP Wieniawa, Małgorzata 
Motyka – PSP Wacyn.

W kategorii szkół:
 konkurs plastyczny „Cztery pory 

roku w lesie”: PSP Janiszew, PSP 
2 Przysucha, PSP Przytyk;
 scenka komiczna „Z życia 

lasu”: PSP Sławno, PSP Bierwce, 
PSP Wieniawa.

Oficjalnego rozpoczęcia konkursu „Czas na las” dokonał Sławomir Białkowski, Przewodniczący 
Zarządu Związku Gmin Radomka, wójt gminy Zakrzew.

Przedstawienie pt. „Las wita Was” zaprezentowali uczniowie PSP 2 w Przysusze

W festynie uczestniczyli przed-
stawiciele samorządowych władz 
gmin będących członkami Związku 
Gmin Radomka.

Sławomir Białkowski Przewod-
niczący Zarządu Związku Gmin 
Radomka:

 – Festyny organizujemy od kilku 
lat, natomiast w tym roku jest to już 
trzeci tego typu konkurs fi nansowany 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Wszystkie poświęcone edukacji na 
temat otaczającej nas przyrody i po-
łączone z zabawą o charakterze inte-
gracyjnym. W konkursie uczestniczą 
uczniowie szkół podstawowych funk-
cjonujących w gminach, które są człon-

Publiczność nagradzała występy dzieci gromkimi brawami

kami Związku Gmin Radomka. Takich 
gmin jest sześć i z każdej uczestniczą po 
dwie reprezentacje szkół.

Bogusława Sołśnia Dyrektor ra-
domskiego oddziału WFOŚiGW:

– Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej wspiera działania związane 
z edukacją ekologiczną i ochroną 
przyrody. Osobiście bardzo się 
cieszę, że mogę współpracować ze 
Związkiem Gmin Radomka, który 
bardzo rzetelnie i profesjonalnie 
przygotowuje wnioski na dofi nan-
sowanie wspomnianej działalności. 
Za uzyskane dotacje Związek orga-
nizuje festyny i kupuje nagrody dla 
uczestników konkursów. Wysoko 
oceniam zaangażowanie władz sa-
morządowych gmin – członków 
Związku oraz pracę Zarządu i spo-
sób kierowania tymi pracami przez 
Przewodniczącego, Pana Sławomi-
ra Białkowskiego. Serdecznie gra-
tuluję tak udanego festynu i zachę-
cam do kontynuowania tej formy 
edukacji ekologicznej, krzewiącej 
wśród dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych idei ochrony środowiska.

 Opracowanie Hanna Jacobi 
Zdjęcia Jacek Lombarski

 

Związek Gmin Radomka, 
26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57
Biuro: 26-652 Zakrzew 51, tel. (48) 618 00 42; 
email: radomka@radomka.pl, www.radomka.pl

Zwycięzców konkursów organizatorzy nagradzali cennymi upominkami. Wręczali je: Bogusła-
wa Sołśnia Dyrektor radomskiego oddziału WFOŚiGW i Sławomir Białkowski Przewodniczący 
Zarządu Związku Gmin Radomka.

Wystawa konkursowych prac plastycznych cieszyła się dużym zainteresowaniem

Pokaz „leśnej mody” był imponujący
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Strzały w Brzustowie 
w 102. rocznicę bitwy
Kiedy szli do walki w październiku 1914 roku, nie wiedzieli jeszcze, że jest to ich marsz ku nieśmier-
telnej legendzie Legionów, odrodzonego wojska polskiego po długich latach niewoli. Tych, którzy 
przeżyli ten bój spotkały medale i awanse. Ci, którzy polegli, spoczęli w mauzoleum niedaleko stacji 
kolejowej w Żytkowicach. 

Uroczystość przy mauzoleum 
w Żytkowicach zgromadziła, jak 
co roku, wiele osób. Jednak przez 
szereg lat, mauzoleum stało pozor-
nie w zapomnieniu i tylko nieliczni 
wiedzieli, czyje prochy spoczywają 
w tym miejscu. Pozornie, ponieważ 
dbano o to miejsce i nie pozwolono 
mu zniszczeć, mimo, że jego usytu-
owanie w widocznym miejscu, przy 
torach kolejowych, kłuło w oczy 
władzę, której historia Legionów 
Polskich była nie na rękę.

Dziś uroczystość przy Mauzo-
leum Legionistów ma już zupełnie 
inny wymiar i klimat niż w tamtych 
latach i zjawiają się przy nim tak 
liczne tłumy jak w okresie między-
wojennym, kiedy to żyła nie tylko 
pamięć o poległych, ale przybywali 
tutaj licznie uczestnicy tej bitwy.

Ich miejsce w sztafecie pokoleń za-
stąpili kombatanci II. Wojny Świato-

wej, żołnierze, funkcjonariusze służb 
mundurowych, młodzież szkolna, 
Strzelcy i członkowie grup rekon-
strukcji historycznych. Przy Mauzo-
leum zbiegają się również w tym dniu 
ścieżki marszu strzeleckiego Szlakiem 
Walk Legionów Polskich na trasie Ra-
dom – Pionki – Żytkowice. W tym 
roku był to już 25 marsz.

U stóp Mauzoleum, po apelu 
pamięci, wieńce złożyli przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach, Urzędów i rad 
gmin Garbatka Letnisko i Pionki, 
przedstawiciel MON, kombatanci, 
uczniowie, mieszkańcy sołectw 
i wsi Brzustów.

– Warto spotykać się w tym miej-
scu, aby odbyć lekcję historii i przy-
pomnieć sobie, jak ważne było to 
wydarzenie i jakie przyniosło skut-
ki dla nas wszystkich w przyszło-
ści. To dzięki takim bitwom, polscy 

Legioniści utorowali nam drogę do 
wolności – powiedział wójt Robert 
Kowalczyk.

Przy dźwiękach „Śpij kolego 
w ciemnym grobie” pochyliły się 
liczne sztandary.

Na drugą część uroczystości, jej 
uczestnicy przenieśli się do nieod-
ległej wsi Brzustów, w której ro-
zegrała się inscenizacja bitwy pod 
Anielinem – Laskami. Brzustów 
i jego mieszkańcy ponad sto lat temu 
byli świadkami jednego z krwawych 
epizodów tej bitwy, która rozegrała 
się właśnie na polach tej wsi.

Zanim jednak rozpoczęła się 
inscenizacja, widzowie mogli po-
dziwiać sprawność kawalerzystów 
z 22 Pułku Ułanów Podkarpackich 
z Garbatki Letnisko, którzy byli jed-
nymi z organizatorów rocznicowej 
inscenizacji poprowadzonej przez 
Przemysława Bednarczyka, radom-
skiego historyka.

W wartko poprowadzonej narra-
cji rozegrane zostały najbardziej cha-
rakterystyczne epizody anielińskiej 
bitwy i choć Przemysław Bednarczyk 
zaznaczył, że kawaleria nie brała w niej 
udziału, to jednak inscenizacja jest 
hołdem oddanym tej najsłynniejszej 
polskiej formacji, która miała znaczny 
udział w walkach wojsk polskich na 
frontach I Wojny Światowej.

Organizatorami uroczystości 
byli Wójt i Urząd Gminy Garbatka 
Letnisko, 22 Pułk Ułanów Podkar-
packich i Związek Strzelecki.

 Jacek Lombarski
W imieniu Urzędu Gminy Garbatka wieniec złożyli (od prawej) wójt Robert Kowalczyk, przewod-
niczący RG Włodzimierz Mazur i sekretarz Teresa Fryszkiewicz

Wiązanka kwiatów dla Legionistów od uczniów

Poczty sztandarowe szkół, kombatantów i służb mundurowych Ekstremalne popisy kawaleryjskie „Dwa w jednym” w wykonaniu kawalerzystów z Garbatki Letnisko

Kwiaty dla Legionistów
Organizatorzy inscenizacji w Brzustowie, (od prawej) – 
Paweł Kibil i Przemysław Bednarczyk

Zacięty bój rozpoczęli kawalerzyści Rosjanie wzięci do niewoli w brzustowskiej bitwie
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Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny!

Nie ma skutecznego działania bez odpowiedniego przygotowania i zaangażowania ludzi, organizacji i instytucji. Tak jest z nową 
wersją akcji czy raczej z racji, jej szerokiego zasięgu działania kampanią, prowadzoną na Mazowszu od 15 lat. Nowa jej wersja 
realizowana jest pod bardzo prostym hasłem: ,,Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny’’. Ukierunkowana jest głównie na dzieci, mło-
dzież szkolną, których życie powinno być szczególnie chronione.

A bywa zagrożone, najbardziej 
jesienią i zimą np. w drodze do 
szkoły i podczas powrotu z niej 
do domu. W regionie, największy 
udział w jej realizacji ma Samo-
rząd Województwa Mazowieckie-
go wspierany mocno przez Ma-
zowiecką Radę Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Meditrans, 
Automobilklub Polski i WORD 
-y. Twarzą pożytecznej kampanii 
jest sam Adam Struzik Marszałek 
Województwa Mazowieckiego. 
Przypominał on na spotkaniach 
inauguracyjnych, że nowa wersja 
inicjatywy związana jest ze zmianą 
przepisów ruchu drogowego. Obo-
wiązują one od 31 sierpnia i wpro-
wadzają konieczność noszenia ele-
mentów odblaskowych przez osoby 
piesze, poruszające się po zmroku 
w terenie niezabudowanym.

Marszalek Struzik zwrócił się 
do młodzieży z apelem. Oto jego 
fragmenty: 

– Drodzy Młodzi Przyjaciele, 
osobiście wielką wagę przywiązuję 
do sprawy bezpieczeństwa uczniów 
z małych miasteczek i wsi, któ-
rzy dojeżdżają do szkół rowerami. 
Brak poboczy, ścieżek rowerowych, 
nieuwaga i brawura, to najczęstsze 
przyczyny wypadków z udziałem 
dzieci. Moi Kochani, życie ludzkie 
jest bezcenne. Dbajmy o nie z całych 
sił. Będę szczęśliwy, jeśli nasze działa-
nia uratują choć jedno życie dziecka”.

Przytoczone słowa znajdują po-
twierdzenie w działaniu. Na Ma-
zowszu rozprowadzi się do końca 
br. 23 tysiące zestawów elementów 
odblaskowych. W każdym zestawie 
znajduje się 4 elementy: dwie opa-
ski odblaskowe zapinane na rękę, 

Harmonogram spotkań:
20 października
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Zwoleniu,

21 października
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Iłży,

27 października
Publiczne Gimnazjum w Lipsku,

4 listopada
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Wieniawie,

24 listopada
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Makowcu,

9 grudnia
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Orońsku,

15 grudnia
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Kozienicach.

dwie zawieszki z odblaskami, które 
można przypiąć do ubrania lub tor-
nistra. Tego rodzaju i inne elementy 
odblaskowe są atrakcyjnymi gadże-
tami, wręczanymi uczniom podczas 
spotkań. Tak było w Zespole Szkól 
Muzycznych im. Oskara Kolber-
ga w Radomiu, na którym przed-
stawiciele organizacji i instytucji, 
w tym radomskiego WORD – z jego 
dyrektorem Dariuszem Piątkiem, 
zastępcą dyrektora Zbigniewem 
Mazurkiewiczem i Specjalistą ds. 
BRD Marcinem Dąbrowskim, Sa-
morządu Województwa Mazowiec-
kiego z wicemarszałkiem Rafałem 
Rajkowskim, samorządu miasta 
z wiceprezydentem Radomia, Kon-
radem Frysztakiem, Komendy 
Miejskiej Policji Państwowej i dy-
rekcji szkoły gospodarza, wręczali 
tego rodzaju gadżety. Uczniowie 
mieli też możliwość uczestniczenia 
w różnych zajęciach umożliwiają-
cych poznanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach, udzie-
lania pomocy ofi arom wypadków 
itp. Dzięki dyrekcji WORD w Ra-
domiu, dziennikarze uczestniczyli 
w spotkaniu na omawiany temat 
z Waldemarem Kulińskim Sekreta-
rzem Województwa – Dyrektorem 
Urzędu, zastępcą dyrektora Krzysz-
tofem Łaptaszyńskim, dyrektorem 
warszawskiego WORD Dariuszem 
Szczygielskim oraz dyrektorami 
WORD w Ciechanowie, Ostrołę-
ce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. 
Odbyło się ono w siedzibie WORD 
w Warszawie. Dowiedzieli się, że 
wszędzie praktykuje się formułę 
wpajania młodzieży wiedzy i na-
wyku bezpiecznego poruszania się 
po drogach poprzez różne formy 
zabawy oraz docierania do ludzi 
starszych za pośrednictwem ich 
dzieci i wnuków. W regionie radom-

skim podobnie było na spotkaniu w 
Radzanowie, a 12 października w 
Wolanowie. W Wolanowie uczest-
niczyło 320 uczniów. Wysłuchali 
oni krótkiej prelekcji , przyglądali 
się pokazom a następnie próbowali, 
pod okiem instruktorów ,udzielać 
pomocy tzw. przedmedycznej ofi a-
rom wypadów drogowych i jazdy na 
rowerach z przepisowym wyposaże-
niem ochronnym i odblaskowym. 
Oczywiście na symulatorach.

Jak spotkania przebiegały obra-
zują co nieco fotki.

 (M.K.)
Fot. Jacek Lombarski 

www.word.radom.pl

Uradowani otrzymanymi odblaskami

Od prawej: Rafał Rajkowski, Dariusz Piątek, Konrad Frysztak i Zbigniew Mazurkiewicz z gadżeta-
mi przygotowanymi do wręczenia

Od lewej: Waldemar Kuliński, Krzysztof Łaptaszyński i Dariusz Szczygielski prowadzili spotkanie 
w siedzibie WORD przy ul. Odlewniczej w Warszawie

Młoda rowerzystka w pełnym wyposażeniu przed jazdą na torze prób Odblaski wręczają policjanci radomskiej drogówki

Wicemarszałek Rafał Rajkowski i dyrektor Dariusz Piątek na spotkaniu z uczniami

Jestem widoczny, jestem bezpieczny
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Dopóki będziecie nas wzywać
będziemy wam służyć
Tradycje ziemi lipskiej, w tym Sienna zaświadczają, że zamieszkiwali i zamieszkują ją ludzie potrafi ący 
łączyć się w okresach nieszczęść i zniszczeń, powodowanych przez wojnę i inne przeciwności losu.

Dh Michał Wlazłowski, pre-
zes Ochotniczej Straży Pożarnej 
przybliżając okoliczności powsta-
nia przed stu laty straży ogniowej 
w Siennie, to ważne wydarzenie 
powiązał z utworzeniem w tej miej-
scowości w 1911 roku Towarzystwa 
Oszczędnościowo – Pożyczkowego, 
a rok później Spółdzielczego Stowa-
rzyszenia Spożywców czy Spółdziel-
ni Rolniczo Handlowej ,,Rolnik”. 
Powstała i ochotnicza straż pożar-
na zrzeszająca obywateli o różnym 
statusie społecznym i zawodowym, 
gotowych do osobistego udziału w 
walce z ,,czerwonym kurem”, jak 
nazywano pożar niszczący czasem 
drewniane zabudowania całej ulicy 
czy dzielnicy. Prezes przywołał na-
zwiska założycieli, wśród nich: Sta-
nisława Malczewskiego, Aleksandra 
Michałowskiego, Adama Cieśli, Jana 
Gawrońskiego, ówczesnego księdza 
i Józefa Szkaradka. Strażacy ochot-
nicy zaczynali działalność wypo-
sażeni w dwie sikawki żeliwne na 
kulkowych kółkach, dwie drabiny 
przystawne, węże i bosaki. Drewnia-
ną remizę wartości 30 tys. zł zdołali 
zbudować ze środków własnych do-
piero w 1930 r. Rok później zakupili 
kolejną sikawkę i hełmy. Z czasem 
dopracowali się motopompy. Do-
brze wyszkoleni i dysponujący byli 
przydatni w kampanii wojennej we 
wrześniu 1939 roku. Decyzją sta-
rosty starachowickiego strażacka 
drużyna została wyznaczona do 
ochrony nowego mostu w Solcu 
nad Wisłą, a następnie rozkazem 
dowództwa wojskowego towarzy-
szyła oddziałom WP w ewakuacji, 
gasząc pożary. Z wojskiem dotarła 
aż do Kowla. Po szczęśliwym powro-
cie do Sienna, została skoszarowana 
i podporządkowana administra-
cji władz okupacyjnych. Wśród 
ówczesnych druhów, pojawiają się 
nazwiska, występujące w OSP do 
dziś, m.in. Władysław Łukasiński, 
Wacław Wlazłowski, Mieczysław 
Kaszuba, Franciszek Kaczmarzyk, 
Stefan Majewski, Władysław Kozioł, 
Jan Cieśla, Antoni Bukielski i Cze-
sław Machel. Po wyzwoleniu Polski 
spod okupacji, straż nadal była ży-
wotna. Dysponowała jednak tylko 
motopompą z kompletem węży 
i drabinami. W latach 1947–57 stra-
żacy zbudowali nowy garaż wraz 
z suszarnią i świetlicą. Przez wiele lat 
mieściło się tu kino. Samochód tzw. 
zastępczy został zastąpiony beczko-
wozem wyposażonym w niezbędną 
ilość węży. W 1964 roku jednost-
ka otrzymała sztandar, a w 1970 
– nową murowaną remizę. Pod-
czas uroczystości zorganizowanej 
w 1993 roku społeczeństwo ufundo-
wało swoim strażakom nowy sztan-
dar. W 1997 roku jednostka OSP 
w Siennie została włączona do KSR-G 
i do dziś sprawnie funkcjonuje w 
tym systemie. Druhowie dobrze 
wyszkoleni i wyposażeni, podejmują 
działania ratownicze samodzielnie 

lub we współdziałaniu z innymi 
jednostkami i drużynami. W 2005 
roku jednostka pozyskała sprzęt 
do ratownictwa drogowego. W na-
stępnym roku – średni samochód 
marki ,,Iveco”. Do dziś wspominają 
druhowie uczestnictwo w akcjach 
ratowniczych w Ostrowcu, rejonie 
Chotczy i w innych miejscowo-
ściach. Członkowie OSP uczestniczą 
w każdym roku w uroczystościach 
lokalnych – religijnych, państwo-
wych i samorządowych. Jubileusz 
1050 – lecia chrztu Polski uczcili 
okolicznościową zbiórką, połączoną 
z tradycyjnym ogniskiem. Działal-

ności jubilatów z Sienna od lat przy-
świeca hasło ,,Dopóki będziecie nas 
wzywać, będziemy wam służyć”. 

Uroczystość jubileuszową rozpo-
częła msza święta. Po nabożeństwie 
jubilaci i ich goście przeszli pod 
zmodernizowaną strażnicę, gdzie 
dowódca uroczystości dh Łukasz 
Woś złożył meldunek wiceprezesowi 
ZOSP RP Mazowsza dh. Zbigniewo-
wi Gołąbkowi. Wójt gminy Sienno 
Mariusz Strąg i prezes jubilatów dh 
Michał Wlazłowski dokonali sym-
bolicznego aktu przecięcia wstęgi, 
jako symbolicznego aktu przeka-
zania zmodernizowanej strażnicy 
a następnie -– odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej, poświęconych przez 
księży. Spod strażnicy uczestni-
cy uroczystości w rytmie melodii 
marszowych Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Miasta Zwolenia przeszli 
na teren ośrodka sportu i rekreacji, 
gdzie odbyła się realizacja jubile-
uszowego programu trwającego do 
godzin wieczornych. Po wciągnięciu 
fl agi na maszt, hymnie państwowym 
oraz powitaniu jubilatów i ich gości, 
przez wójta Mariusza Strąka i preze-
sa dh. Michała Wlazłowskiego roz-
poczęło się odznaczanie jednostki i 
zasłużonych strażaków ochotników. 
Jednostka OSP została uhonorowa-
na najwyższym odznaczeniem stra-
żackim – Złotym Znakiem Związku. 
Otrzymała też wysokie odznaczenie 
samorządowe – Medal Pamiątkowy 
PROMASOVIA wręczony z upo-
ważnienia Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika 
przez wicemarszałka Rafała Raj-
kowskiego oraz radnego Sejmiku 
Zbigniewa Gołąbka. Strażaków 
z Sienna uhonorował też Komen-

dant Wojewódzki PSP Jarosław Ku-
rek, a wręczali – jego zastępca – st. 
bryg. Bogdan Łasica i komendant 
powiatu lipskiego – bryg. Tomasz 
Krzyczkowski. Z kolei Marek Łata 
przew. Towarzystwa Przyjaciół Zie-
mi Lipskiej ,,Powiśle” i starosta lip-
ski Roman Ochyński wręczyli me-
dal ,,Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej’. 
Posypały się też wyróżnienia indy-
widualne. Dh Kazimierz Pastuszka 
został oznaczony Medalem Honoro-
wym im. Bolesława Chomicza. Złote 
medale za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali: Marcin Lichota, Andrzej 
Chachała i Adam Kasiński. Medale 
srebrne: Stanisław Kopała, Mieczy-
sław Kopała, Piotr Broda, Mariusz 
Ulikowski i Marcin Pryciak. Meda-
lem brązowym została wyróżniona 
Agata Lorek. Odznakę „Wzorowy 
Strażak” otrzymali – Łukasz Woś 
i Damian Kopała. Toporkiem stra-
żackim został wyróżniony dh Au-
reliusz Prokop. Dyplomu uznania 
otrzymali: dh Jolanta Wlazłowska 
oraz druhowie: Józef Cieśla, Stefan 
Chudzik, Leszek Czyżewski, Bonifa-
cy Gawroński, Roman Kaczmarzyk, 
Kazimierz Pastuszka, Aureliusz 
Prokop, Marian Prokop, Edward 
Śliwiński, Edward Wiech, Michał 
Wlazłowski. List gratulacyjny prze-
kazał jednostce nadbryg. Leszek Su-
ski Komendant Główny PSP. Z kolei 
jednostka OSP w Siennie przygoto-
wała i przekazała gościom i osobom 
dla niej zasłużonym, w tym sponso-
rom uroczystości medal 100-lecia. 

Gratulacje i pamiątkowe gadże-
ty przekazali też goście, wśród nich 
posłowie – Mirosław Maliszewski 
i Dariusz Bąk, starosta lipski Ro-
man Ochyński wraz z przewod-
niczącą Rady Powiatu Lipskiego 
Jadwigą Buzą oraz innymi rad-
nymi. Podobnie uczynili strażacy 
ochotnicy i PSP z pwiatu lipskiego 
i opatowskiego oraz Ostrowca 
Świętokrzyskiego. 

Na zakończenie, druhom jednost-
ki OSP, wszystkim sponsorom i dar-
czyńcom dziękował prezes Michał 
Wlazłowski; wójtowi Mariuszowi 
Strąkowi za wsparcie i upragniony 
remont strażnicy, Romanowi Mar-
kiewiczowi przewodniczącemu 
Rady Gminy i wszystkim radnym 
za wspieranie bezpieczeństwa po-
żarowego oraz sponsoring, księdzu 
Wiesławowi Ozdobie za przekaza-
ny pamiątkowy krzyż, Krzysztofo-
wi Tomankowi za pokrycie kosztów 
tablicy pamiątkowej, Henrykowi 
Fijałowi za namalowany przez nie-
go obraz upamiętniający pierwszą 
strażnicę OSP, a wszystkim za obec-
ność, modlitwę i dobre słowa. Prezes 
Wlazłowski zakończył podziękowa-
nia powiedzonkiem: Goście, którzy 
tu bywają, czego nam życzą niechaj 
sami mają. 

 (MK), foto: mathis

Wójt Mariusz Strąg i prezes OSP Michał Wlazłowski przecinają wstęgę

Poświęcanie  strażnicy i tablicy pamiątkowej

Powitanie przez wójta Mariusza Strąga uczestników uroczystości i gości jubileuszu

Dekoracja sztandaru OSP Złotym Znakiem Związku

Wręczanie  medalu  PROMASOVIA prezesowi Michałowi Wlazłowskiemu Odznaczanie  zasłużonych druhów 

www.sienno.pl
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Motywacja, terapia, kontrola

Tak pomagają, 
by inni nie pili
Ponad połowę osób, które trafi ły do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Radomiu udaje się zmotywować do 
podjęcia leczenia. – Coraz więcej spraw dotyczy kobiet i osób małolet-
nich, ale wciąż najwięcej zgłoszeń odnosi się do dorosłych mężczyzn – 
informuje Jolanta Sokołowska, wiceprzewodnicząca komisji.

Głównym zadaniem Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych jest motywo-
wanie osób dotkniętych proble-
mem alkoholowym do rozpoczęcia 
terapii oraz kontrola rynku sprze-
daży alkoholu w mieście. W komisji 
pracują dwie grupy po sześć osób 
zajmujących się osobno tymi pro-
blemami. W grupie motywującej 
pracują głównie kobiety, w grupie 
kontrolującej – mężczyźni. Dodat-
kowo w grupie kontrolnej pomaga 
jeden wolontariusz. 

– Zgłoszenie osób, którymi się 
zajmujemy, najczęściej dokonuje 
policja np. po interwencjach domo-
wych, czy pod sklepami, oraz rodzi-
ny i grupy robocze, w których udział 
biorą społecznie wszyscy członko-
wie komisji oraz dzielnicowy, pra-
cownik socjalny, pedagog. Niestety 
najczęściej na spotkania tych grup 

przychodzą ofi ary a nie sprawcy. Jak 
już przychodzą, to przyznają się do 
picia i deklarują podjęcie leczenia – 
mówi Jolanta Sokołowska. 

Po zgłoszeniu do komisji osoba, 
której ono dotyczy, wzywana jest do 
poradni wraz z rodziną, czy osobą 
zgłaszającą. Często, w przypadku 
30% wezwań, przychodzą tylko 
współmałżonkowie, dlatego wysy-
łane są powtórne wezwania. – Pod-
czas spotkania motywujemy osoby 
do podjęcia leczenia. 90% wezwa-
nych przyznaje się do problemu 
alkoholowego i podejmuje dobro-
wolne leczenie. To dla nas sukces, 
że ludzie przyznają się do choroby, 
że zrobili ten pierwszy krok do 
wyleczenia. Później przychodzi 
czas na spotkania z terapeutą, psy-
chologiem w poradniach odwyko-
wych – mówi wiceprzewodnicząca 
komisji. 

Terapia odbywa się najczęściej 
w poradniach odwykowych przy 
ul. Reja, Tochtermana i 1905 Roku 
oraz w klubie abstynenta Victoria 
i oddziale odwykowym szpitala 
w Krychnowicach. W 2015 r. le-
czenie podjęło ponad 350 osób. 
To połowa osób, które trafi ły do 
komisji. – Udało się je skutecznie 
zmotywować do podjęcia leczenia 
i sporo z nich przestaje pić. Wiele 
osób wraca do nas ponownie. Część 
spraw jest zawieszanych. Niektórzy 
niestety umierają, część wyjeżdża 
za granicę. Inna grupa to bezdom-
ni, do których nie mamy gdzie wy-
słać wezwania – wymienia Jolanta 
Sokołowska.

Przez rok, co dwa miesiące, le-
czeni w poradniach muszą się zgło-
sić do komisji z wypełnioną kartą 
zadań, która jest dowodem, czy 
radzą sobie z nałogiem. Jeśli przez 
ten rok zachowują abstynencję, na-
stępny termin wyznaczony jest za 
1,5 roku. – Kiedy jednak w okresie 
pierwszego roku mamy interwen-
cje policji, kuratora czy rodziny, że 
niestety osoba pije, wzywamy ją 
ponownie i kierujemy do lekarza 
biegłego. Stwierdza on stopień uza-
leżnienia. Wtedy sprawę możemy 
skierować do sądu. Czyli najpierw 
wszystko zależy od chorego, czy 
trzyma się terapii i powstrzymuje 
od picia. Później, jeśli sobie nie 
radzi, sięgamy po środki prawne. 
Oczywiście jedna wpadka nie prze-
sądza sprawy, dajemy szansę. Ale 
jeśli picie się powtarza – nie mamy 
wyjścia – opowiada Sokołowska. 

Po orzeczeniu lekarskim zazwy-
czaj komisja jeszcze raz kieruje 
chorego do poradni, jeśli jednak 
pijący się opiera, sprawa trafia 
do sądu, który może zdecydować 
o obowiązkowym leczeniu stacjo-
narnym. W 2015 roku komisja wy-
stąpiła z ponad 130 wnioskami do 
sądu. – Jednak okres oczekiwania 
na leczenie obowiązkowe to około 
1,5 roku. Dlatego ono się nie spraw-
dza, bo osoba chora w tym czasie po 
prostu dalej pije, rodzina dalej ma 
z nią problemy, a jest już ona poza 

zakresem działalności naszej komisji, 
nie uczestniczy w dobrowolnej tera-
pii. W przypadku gdy osoba nie zgło-
si się na leczenie obowiązkowe, sąd 
umarza sprawę. Wtedy taka osoba 
może znów wrócić do naszej komisji 
i przejść ponownie samą procedurę 
leczenia – informuje wiceprzewod-
nicząca. Jak dodaje, osoby, które 
zamiast do poradni trafi ą do klubu 
Victoria, pozostają poza kontrolą 
komisji, gdyż klub jest anonimowy. 

Komisja wysyła też do sądu 
opiekuńczego wnioski o wgląd 
w sytuację rodziny gdy podczas 
interwencji policyjnej, wynikającej 
z nadużywania alkoholu, w domu są 
dzieci. Niemal w stu procentach ro-
dziny takie dostają kuratora. – Dzi-
siaj mieliśmy taką sytuację. I choć 
mama mówi, że wszystko z dziećmi 
jest w porządku, to interweniujemy. 
Jak sprawdziliśmy, ta pani pół roku 
temu była z dzieckiem w ośrodku 
interwencji kryzysowej. Więc spra-
wa się powtarza. Poinformowaliśmy 
kuratora – opowiada wiceprzewod-
nicząca komisji.

Kontrolą rynku sprzedaży al-
koholu w Radomiu zajmiemy się 
w innym artykule. 

Marek Wiatrak

Jolanta Sokołowska
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Budowa domów 
i innych obiektów 

od podstaw, roboty 
ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570, 501 840 563
tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

AUTOLAWETA 

DO WYNAJĘCIA 

TOMASZÓW MAZ. 

TEL. 600 872 737
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 W Siennie jubileusz 100-lecia obchodziła miejscowa jednostka OSP. Jej patroni 
fi nansowi zdecydowali widocznie , że zasłużone święto najtaniej umilą im młodzi 
artyści. Wybór padł na Młodzieżową Orkiestrę Dętą Miasta Zwolenia, ponoć naj-
lepszą nie tylko na Mazowszu. Na zdjęciu: w rytmie wykonywanych przez siebie 
melodii marszowych zmierza przez rynek do strażnicy Jubilatki.

 Oczywiście polskiej ortografi i. Wśród laureatów – liczebna równowaga. Naj-
lepszym znawcą polskiej pisowni okazał się jednak przedstawiciel płci brzydkiej. 
To ten pan na przedzie, z lewej.

 Na dachu uwi-
docznionej strażni-
cy OSP, w postawie 
ciągłej gotowości 
pozostaje ten sam 
druh. Lokalizacja 
znakomita, gdyż 
widoczność ma 
rzeczywiście do-
skonałą. Ale co 
z wypoczynkiem, 
jedzeniem i innymi 
człowieczymi po-
trzebami?

 Wygląda na to, że pani Anita Gołosz społecznie Przewodnicząca Rady Powiatu 
w Szydłowcu, a etatowo – Sekretarz Gminy Jastrząb jest zdana na druhów stra-
żaków. Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki chodzi w mundurze niemal 
od dziecka, wójt Gminy Jastrząb, Andrzej Bracha dopiero wkracza w apogeum 
strażackiego hobby. Na fotce, starostę zastąpił co prawda komendant PSP powiatu 
szydłowieckiego, bryg. Krzysztof Banaszak. Jego zawodowym powołaniem jest nie 
tylko walka z żywiołem ognia.

 W tym samym dniu, w corocznym spotkaniu na 
Piotrowym Polu w lasach iłżeckich uczestniczyła rze-
sza ludzi. Niektórzy, wraz z najbliższymi i przyjaciółmi 
pozostali tu do wieczora, by wspominać chwalebne, 
choć dla wielu młodych ludzi tragiczne, pierwsze dni 
października 1944 roku. Ofi arami hitlerowskiej obławy 
padło tu wielu młodych mężczyzn przybyłych do leśnego 
obozu partyzanckiego , by zaciągnąć się do formującego 
się 1. pułku AK Ziemi Iłżeckiej. Materiały na ten temat 
wciąż zbiera Witold Sotowski (na zdjęciu z małżonką), 
który życie w Londynie zamienił na znany z lat młodości 
urokliwy krajobraz rodzinnej Iłży.

 Druh Zbigniew Gołąbek na uroczystości 
100-lecia jubileuszu OSP w Siennie, wraz ze znacz-
nie młodszą od siebie Martą, wystąpili jako przed-
stawiciele WFOŚiGW w Warszawie i jego oddziału 
terenowego Radomiu. Chronił swoją bliskością 
młodą pracownicę przed ewentualną tremą. Rze-
czywiście poszło jej wartko. 

 Te młode panie i wiele 
podobnych im inicjatorek 
protestu, przyczyniły się do 
tego, że Czarny Marsz ulica-
mi Żeromskiego i Rwańską 
w kierunku siedziby PiS, 
uznany został za najwięk-
szą w Radomiu manifestację 
publiczną ostatnich lat. Od-
niósł skutek. Czy na długo?

 Ci panowie w strażackich 
mundurach, to komendant 
powiatowy PSP w Kozieni-
cach bryg. Krzysztof Zyzek 
i nowo powołany prezes za-
rządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP druh Andrzej Jung , jako 
cywil pełniący stanowisko Sta-
rosty Kozienickiego. W prze-
rwie zawodów pożarniczych 
rozmawiają prawdopodobnie 
o współdziałaniu straży pań-
stwowej z ochotniczą.

 Sławomir Białkowski Wójt 
Gminy Zakrzew, jednocze-
śnie Przewodniczący Zarzą-
du Związku Gmin Radomka, 
w towarzystwie Bogusławy 
Sołśni dyrektora radomskiego 
oddziału WFOŚiGW, z dumą 
oglądał prace plastyczne wyko-
nane przez dzieci na konkurs 
„Czas na las”.Konkurs zorgani-
zowany przez Związek Gmin 
Radomka i dofi nansowany ze 
środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej odbył 
się 2 października. Jego prze-
bieg w festynowej atmosferze 
był niewątpliwie przykładem 
dobrze pojętej formy edukacji 
ekologicznej. Zatem parafra-
zując powiedzenie „nauka nie 
poszła w las” możemy śmia-
ło stwierdzić, że nie ,,poszły 
w las” ani starania „Radomki”, 
ani fundusze WFOŚiGW .

W Siennie jubileuszowo

Mimo późnej jesieni i już przemijającego ,,babiego lata” w Radomiu i subregionie w najlepsze odbywają się uroczystości i spotkania 
pod przysłowiową… chmurką. Niezawodni, jak zwykle, są strażacy.

Na Piotrowym Polu
Z młodszą 
koleżanką

Czarny Marsz

Mistrzowie ortografii

Jak druh z druhem

Nie poszły w las...

W ciągłej gotowości

Zdana na druhów?


