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Wygaszanie 
mandatu...
Brefi ng prasowy zorganizowany 19 kwietnia w siedzibie Delegatury Urzędu Województwa 
Mazowieckiego w Radomiu przypomniał, że dostarczony 18 stycznia Radzie Miejskiej 
w Radomiu wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego o wygaszenie mandatu 
prezydenta jest nadal procedowany. 

Przypomnijmy, że 10 lutego Rada 
Miejska nie udzieliła wnioskowi 
poparcia i w tej sytuacji Wojewoda 
Mazowiecki został zobligowany do 
zajęcia stanowiska prawnego w tej 
sprawie, bardzo istotnej także dla 
mieszkańców Radomia oraz jego 
władz samorządowych. Wojewoda 
Mazowiecki Zdzisław Sipiera poin-
formował dziennikarzy, że wystą-
pił do Rady Miejskiej w Radomiu 
z wnioskiem o wygaszenie man-
datu Prezydenta Miasta Radomia 
Radosława Witkowskiego. Wystąpił 
w roli organu nadzorującego decy-
zje podejmowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego pod 
względem ich prawnej legalności. 
Uczynił to – o czym przypomniał 
– na podstawie Ustawy o woje-
wodzie i administracji rządowej 
w województwie. Podczas środowe-
go briefi ngu prasowego, Wojewo-
da Zdzisław Sipiera, powołując się 
na art. 98a Ustawy o samorządzie 
gminnym, wezwał Radę Miejską 
w Radomiu do przyjęcia uchwały 
o wygaszeniu mandatu prezyden-
ta Radomia. Poinformował, że 
z ustaleń CBA wynika, że prezydent, 
wbrew zakazowi wynikającemu 
z Ustawy antykorupcyjnej, za-
siadał w radzie nadzorczej Świę-
tokrzyskiego Rynku Hurtowego 
Sp. z o.o. 

– W tym przypadku doszło do 
ewidentnego złamania prawa, 
a rolą wojewody jest stanie na stra-
ży przepisów prawa, stąd moja de-
cyzja. Jasno jednak podkreślam, to 
nie dotyczy polityki, to dotyczy pra-
wa – podkreślił Zdzisław Sipiera.

W ramach postępowania wyja-
śniającego, prowadzonego przez 
wojewodę, zwrócono się do pre-
zydenta Radomia o wyjaśnienia 
i przedstawienie swojego stanowi-
ska. Przeanalizowano także doku-
mentację przedstawioną przez CBA 

oraz materiały z sesji Rady Miej-
skiej. – Ustalenia CBA pozwalają 
stwierdzić, że prezydent Radomia 
został nieprawidłowo zgłoszony do 
rady nadzorczej spółki prawa han-
dlowego, skutkiem czego naruszył 
przepisy art. 4 i 6 Ustawy antyko-
rupcyjnej – poprzez członkostwo 
w radzie nadzorczej. Taki stan fak-
tyczny obliguje wojewodę do zasto-
sowania trybu wynikającego z art. 
98a Ustawy o samorządzie gmin-
nym, polegającego na wezwaniu 
Rady Miejskiej w Radomiu do pod-
jęcia działań zgodnych z prawem 
– zakończył wojewoda. – Pan wice-
wojewoda ewidentnie nie ma racji. 
Przesłałem do wojewody stanowi-
sko, bowiem wyraźnie o nie prosił – 
odpowiedział prezydent Witkowski 
na portalu radom24.pl

– Rozpatrujemy jako Urząd Wo-
jewódzki tę sprawę, tylko i wyłącz-

nie pod kątem prawnym. Rada zo-
stała wezwana do podjęcia uchwały 
o wygaszeniu mandatu prezydenta 
Radomia i ma na to 30 dni – uzu-
pełniał wicewojewoda Artur Stan-
dowicz. Oznajmił, że pełnomocnik 
prezydenta Witkowskiego, profe-
sor Michał Królikowski, zabrał 
stanowisko w sprawie. Prezydent 
Witkowski mówił niejednokrotnie, 
że dysponuje opiniami prawnymi, 
a żadna opinia prawna do pana wo-
jewody w tej sprawie nie wpłynęła. 
Jest to stanowisko w sprawie pana 
pełnomocnika, który polemizuje 
z częścią zapisów tzw. ustawy an-
tykorupcyjnej.

Prezydent Radomia, Radosław 
Witkowski od zaistnienia sprawy 
podkreśla, że nie naruszył prawa. 
Reagując publicznie na informa-
cje podane na środowym briefi ngu 
oznajmił, że jest pewien, że prawa nie 

prezydenta Radosława Witkow-
skiego.

Prezydent R. Witkowski funk-
cję członka Rady Nadzorczej 
Świętokrzyskiego Rynku Hur-
towego Sp. z o.o. pełnił przez 
4 miesiące, do 30 kwietnia, jako 
przedstawiciel Gminy Miasta Rado-
mia mającej w ŚRH udział mniej-
szościowy. Zrezygnował z własnej 
inicjatywy, po opublikowaniu wia-
domości o członkostwie, a zarobki 
za ten okres zwrócił płatnikowi. Fakt 
ten ujawnił w zeznaniu podatko-
wym za 2015 rok. Kontrolerzy CBA 
uznali, że nawet tak krótkotrwałe 
członkowstwo w Radzie Nadzorczej 
było bezprawne i zażądali złożenia 
mandatu. Prezydent Witkowski 
i jego prawnicy twierdzą, że nie zła-
mali prawa. Skarb Państwa nie po-
niósł też żadnych strat fi nansowych. 
Spór prawny trwa.  (M.K.)

Od lewej – Artur Standowicz, Zdzisław Sipiera, Krzysztof Murawski

złamał. To, co się dzieje, nazwał 
czystym aktem politycznym.

 Wniosek wojewody mazo-
wieckiego będzie teraz tema-
tem obrad i decyzji Rady Miej-
skiej. Można przewidywać, że 
bez względu na treść uchwały 
Rady Miejskiej, sprawa tra-
fi jeszcze do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego, 
a być może, że następnie – do Na-
czelnego Sądu Administracyjne-
go. W odbiorze społecznym wpi-
suje się ona w kontekst ostrego 
sporu politycznego, jaki w skali 
kraju toczy się między PiS i PO.

Na zakończenie, kilka zdań na 
temat spornej kwestii dotyczącej 
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Bezpieczniej dzięki 
współdziałaniu!
Gmina Przyłęk wyróżnia się w współdziałaniu środowisk społecznych w zapewnianiu 
bezpieczeństwa uczniom w drodze do szkoły i powrocie do domów po zajęciach lekcyjnych.

Wspomagają ją w tym dziele 
władze samorządowe gminy i stra-
żacy. To współdziałanie jest dlatego 
naturalne i przez to skuteczne, że 
wójt druh Marian Kuś pełni funk-
cję prezesa zarządu OSP w gminie 
Przyłęk, a druh Wojciech Szmajda 
przewodniczący Rady Gminy jako 
gminny komendant strażaków-
-ochotników. Sprawy bezpieczeń-
stwa są ich społeczną pasją. Podob-
nie jest w przypadku wielu radnych, 
KGW itp. Radny powiatu druh Je-
rzy Kamionka, jako dyrektor Pu-
blicznego Gimnazjum, ma bardzo 
duży udział w tym, że uczniowska 

drużyna Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym jest liderem nie 
tylko w powiecie zwoleńskim, ale 
plasuje się w czołówce wojewódz-
kiej. Jest wicemistrzem Mazowsza, 
podobnie jak jej odpowiedniczka 
z PSP Babin, która nieco wcześniej 
zajęła ósme miejsce w rywalizacji 
krajowej. Mała stosunkowo PSP 
w Grabowie nad Wisłą też jest 
bardzo inicjatywna. Jak wypadną 
tym razem, niedługo się dowiemy. 
W dorocznym, czerwcowym Raj-
dzie Rowerowym Szlakiem Żółwia 
Błotnego uczestniczą jako współ-
organizatorzy: nauczyciele, sa-
morządowcy, policjanci, strażacy, 
no i przede wszystkim uczniowie 
zrzeszeni w drużynach BRD. W eli-
minacjach powiatowych BRD, zna-
czący udział mają też samorządowcy 
z powiatu i pozostałych gmin. Do-
bry przykład gminy Przyłęk udziela 
się innym. Istnieje jednak obawa 
o to, czy wprowadzana reforma 
szkolnictwa i związane z nią rotacje 
kadrowe, nie zniweczą inicjatywy 
grup działaczy tak skutecznie an-
gażujących uczniów w zapewnianie 
bezpieczeństwa.

Drużyna dziewcząt z PG Przyłęk zajęła 
II miejsce na Mazowszu i I w Radomiu Rajd Rowerowy Szlakiem Żółwia Błotnego 2016

Jesteś widoczny...
Ponad stuosobowa społeczność 

PSP im. H. Mirosławskiej w Grabo-
wie nad Wisłą od początku uczest-
niczy w kampanii społecznej pn. 
„Jesteś widoczny, jesteś bezpiecz-
ny!”. Uczniowie uzmysławiają rów-
nież członkom swoich rodzin, że 
od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy 
poruszający się drogą po zmierz-
chu, poza obszarem zabudowanym, 
musi nosić elementy odblaskowe. 
Dlatego Samorząd Woj. Mazowiec-
kiego, Urząd Marszałkowski oraz 
Mazowiecka Rada Bezpieczeń-
stwa Publicznego, w porozumie-
niu z Wojewódzkimi Ośrodkami 
Ruchu Drogowego prowadzą już 
ponad 15 lat akcje społeczne po-
prawiające bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, a trzeci rok kampanię 
społeczną pod hasłem „Jesteś wi-
doczny, jesteś bezpieczny!” – przy-
pomniał dyrektor WORD Dariusz 
Piątek. Do udziału w niej włączyła 
się również Komenda Powiatowa 
Policji i Komenda Powiatowa PSP 
w Zwoleniu. 

 Fajna relacja z przebiegu tej akcji 
ukazała się na stronie internetowej 
szkoły. Spójrzmy na nią także ocza-
mi i piórem jej autorów.

 Impreza rozpoczęła się o go-
dzinie 9:30. Pani dyrektor Bożena 
Potucha, poinformowała uczniów o 
celu spotkania, a Wójt Marian Kuś 
przedstawił gości: Dariusza Piątka 
– dyrektora WORD-u w Radomiu, 
Wojciecha Szmajdę – przewodni-
czącego RG w Przyłęku, Monikę 
Kuchcik – koordynatora akcji 
WORD, Kamila Czapkę – przedsta-
wiciela PSP w Zwoleniu, Grzegorza 
Markowskiego i Krzysztofa Gregor-
czyka – przedstawicieli Powiatowej 
Komendy Policji w Zwoleniu oraz 
Wojciecha Harubę – egzaminato-
ra WORD w Radomiu. Uczniowie 
z kl. I-III zaprezentowali się w 
krótkiej części artystycznej połą-
czonej z pokazem tanecznym. Po 
wystąpieniach gości, nastąpił akt 
wręczania uczniom zestawu ele-

mentów odblaskowych, zwiększają-
cych ich bezpieczeństwo. Wspólne 
pamiątkowe zdjęcia potwierdzają, 
że są bardzo zadowoleni z tak uży-
tecznego prezentu.

W drugiej części imprezy, 
uczniowie, podzieleni na grupy, 
wzięli udział w trzech równolegle 
odbywających się panelach promu-
jących bezpieczeństwo.

Na przygotowanym rowerowym 
torze przeszkód dzieci sprawdzały 
posiadane umiejętności jazdy tym 
jednośladem. Nie lada wyzwaniem 
dla uczniów klasy IV był praktycz-
ny egzamin na kartę rowerową. 
Wszyscy czwartoklasiści pokonali 
przeszkody pod czujnym okiem 
egzaminatora Wojciecha Haruby. 
Po egzaminie pochwalił ich za to, 
że tak wspaniale sobie poradzili. Na 
zakończenie przypomniał im jed-
nak o obowiązkowym wyposażeniu 
roweru i konieczności noszenia ka-
sku podczas jazdy oraz, rzecz jasna, 
elementów odblaskowych.

Przedstawiciel PSP w Zwole-
niu dh Kamil Czapka zapoznawał 

uczniów z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy, wykorzystując 
do tego fantomy do nauki resuscy-
tacji krążeniowo-oddechowej. Ta 
umiejętność jest bardzo cenna, bo 
pierwsza pomoc może uratować 
czyjeś życie.

 Funkcjonariusze z Komendy 
Powiatowej Policji w Zwoleniu za-
prezentowali fi lm profi laktyczny pt. 
„Tak, chcę być bezpieczny” i przy-
bliżali sprawy bezpiecznego poru-
szania się, w oparciu o przykłady.

Miłą niespodzianką dla społecz-
ności szkolnej był akt wręczenia dy-
rektor Bożenie Potucha przez Woj-
ciecha Harubę rowerowego toru 
przeszkód, ufundowanego przez 
WORD w Radomiu, by uczniowie 
jeszcze lepiej ćwiczyli umiejętności 
jazdy. Za ten niezwykle cenny upo-
minek, pani dyrektor serdecznie 
podziękowała w imieniu szkolnej 
społeczności.

Po spotkaniu zamieniliśmy kilka 
słów z dyrektor PSP Bożeną Potu-
chą i prezesem OSP w Grabowie 
nad Wisłą Wojciechem Szmajdą.

Dyrektor powiedziała, że otrzy-
mując elementy odblaskowe 
z WORD, uczniowie prowadzeni 
przez nauczycieli starają się tego 
rodzaju odblaski przekazywać 
miejscowym użytkownikom ro-
werów, czy samochodów. Akcję 
tego rodzaju przeprowadzili przed 
rokiem i postarają się powtórzyć ją 
w niedługim czasie.

Prezes OSP Wojciech Szmajda 
poinformował, że strażacy co roku, 
w ramach ćwiczeń, przeprowadzają 
akcję ewakuacji szkoły, z udziałem 
nauczycieli i uczniów. Co roku or-
ganizują pokaz sprzęty strażac-
kiego w działaniu, przygotowują 
dla uczniów pączki i inne łakocie 
z okazji Dnia Dziecka i dbają o bez-
pieczeństwo. Szkoła jest zlokalizo-
wana przy drodze powiatowej, więc 
mimo zapewnionego dowozu dzieci, 
trzeba baczyć na te sprawy.

Pani dyrektor mówi, że reaguje 
pozytywnie na każdą prośbę jed-
nostki OSP o pomoc przy organiza-
cji imprez strażackich. I oto właśnie 
chodzi.  

  (xy)

Najmłodsi promowali bezpieczeństwo piosenką i tańcem
Dyrektor Bożena Potucha zapoznała 
z inicjatywami szkoły

Wręczanie odblasków

Jesteśmy widoczni…
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Jaka szansa przed 
zdrowym rozsądkiem?

Wywiad z posłem Mirosławem Maliszewskim, prezesem Związku Sadowników Polskich.

 Mimo kierowania się przez parlamen-
tarzystów PSL zdrowym, chłopskim 
rozsądkiem, nie wygląda na to, że 
natrafiliście na jakąś nić prowadzącą 
do porozumienia z obecnie rządzą-
cymi Polską, nawet w sprawach tak 
ważnych jak ziemia, której uprawiany 
areał w zdecydowanej mierze pozostaje 
w rękach rodzin polskich rolników. 

– Nad tym mocno ubolewam – 
PiS, niestety, nie jest skłonny do 
zaakceptowania czyjegokolwiek 
i jakiegokolwiek innego zdania. Tak 
m.in. było ze słynną już ustawą o 
ochronie ziemi, w której – obok 
słusznych ograniczeń dla cudzo-
ziemców – wprowadzono ogromne 
utrudnienia dla chcących kupować 
grunty Polaków. Tak nawiasem, naj-
świeższe dane mówią, że pod obec-
nymi rządami PiS-u w 2016 roku 
obcokrajowcy kupili więcej polskiej 
ziemi niż w czasach PSL-u, czyli 
w 2015 roku. To pokazuje bezmyśl-
ność i zaślepienie obecnej władzy. 
W tym wszystkim trzeba właśnie 
zdrowego rozsądku. Nasza ustawa 
z poprzedniej kadencji, jak widać 
lepiej chroniła ziemię przed wyku-
pem przez cudzoziemców, a jedno-
cześnie pozwalała bez przeszkód 
kupować polskim rolnikom.
 Dziwi ludzi, szczególnie mieszkań-

ców miast fakt, że w wyborach par-
lamentarnych 2016 roku wieś polska, 
a więc i rolnicy poparli w przeważa-
jącej liczbie kandydatów PiS. Czy wy-
stępują już jakieś przejawy refleksji 
lub otrzeźwienia?

– Wieś i rolnicy zostali perfi d-
nie przez PiS najpierw oszukani, 

a później perfi dnie wykorzystani. 
Tylko chłopska duma nie pozwala 
im na razie przyznać, że pomylili 
się. Otrzeźwienie już jednak wyraź-
nie widać. Rzadko już dziś można 
spotkać dobrego rolnika, który 
przyznaje się, że głosował na PiS.
 Chyba sprawdzianem, w miarę wia-

rygodnym, mogą być wyniki przyszło-
rocznych wyborów samorządowych. 
Południowe Mazowsze nadal jest ob-
szarem dużych wpływów ludowców 
w samorządach gmin i powiatów. 
Przełożyło się to korzystnie także 
na skład personalny radnych i władz 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego…

– Jestem głęboko przekonany, że 
wielu drugi raz oszukać się nie da 
i zagłosuje na sprawdzonych 
w działaniu kandydatów. Takich 
właśnie zawsze wystawia PSL, stąd 
nasze świetne wyniki w samorzą-
dach. Myślę, że podobnie będzie 
w roku przyszłym i niedobremu 
wyborowi nie przeszkodzi nawet 
sztuczne ograniczenie kandydowa-
nia obecnym wójtom i burmistrzom.
 Wygląda na to, że oceny rządzących 

dostarczy ich stosunek w praktyce 
do umowy CETA, która może okazać 
się szkodliwa nie tylko dla wszyst-
kich rolników, łącznie z sadownikami 
i ogrodnikami, lecz także dla konsu-
mentów ich produktów. Główne nie-
bezpieczeństwo dla zdrowia i życia 
ludzi to przenikanie z Kanady i USA 
na polski rynek żywności genetycznie 
modyfikowanej. Czy tylko to?

– PiS nie rozumie potrzeb wsi. 
Nie zna jej możliwości i stąd śle-

pa akceptacja wielce szkodliwej 
dla nas umowy o wolnym handlu 
z Kanadą. Konkurencji z wielkoob-
szarowym, farmerskim rolnictwem 
amerykańskim raczej nie wytrzy-
mamy. Ta umowa pozwoli też spro-
wadzać do naszego kraju żywność 
GMO. Jednak to nie wszystko. 
Otóż w minionym tygodniu Rząd 
przedstawił w Sejmie projekt usta-
wy umożliwiającej (po spełnieniu 
pewnych rygorów) uprawę roślin 
GMO w Polsce. To skandal, bo 
całe minione lata PiS mówił, że jest 
przeciwko GMO. To kolejny dowód 
na oszustwo.
 Jak sprawdziły się przewidywania 

polityków, że polscy rolnicy, przede 
wszystkim sadownicy i ogrodnicy, 
zastąpią putinowskie embargo eks-
portem owoców do Azji, w tym do Ja-
ponii i Chin oraz na inne kontynenty, 

łącznie z Afryką i Ameryką Łacińską. 
Oczywiście także do USA i Kanady…

– Nie sprawdziły się. Rosji nie 
zastąpimy żadnym innym krajem – 
importerem. Te minione kilka lat to 
pokazało. Jesteśmy bardzo aktyw-
ni w poszukiwaniu nowych miejsc 
sprzedaży, ale raczej nie zastąpią 
one w krótkim czasie rynku rosyj-
skiego. Dlatego tak ważne są dobre 
relacje z naszym wschodnim sąsia-
dem. Obecna polityka Rządu idzie 
niestety w całkiem innym kierun-
ku. Złośliwi pytają wręcz, czy cza-
sami minister Macierewicz nie ma 
w planie wypowiedzenia Rosji woj-
ny. Kłócimy się jako Polska niemal 
ze wszystkimi dookoła, a jednocze-
śnie chcielibyśmy, żeby kupowali 
od nas produkty. Taka postawa to 
głupota, a nie patriotyzm…
 Czy zdaniem Pana Posła, polityka 

tak mocno musi oddziaływać na za-
graniczną współpracę gospodarczą? 
Mam na myśli Rosję. Bolesław Prus, 
pisząc ku pokrzepieniu serc ,,Lalkę”, 
przyswoił nam postać Polaka patrioty, 
handlarza Wokulskiego, który pene-
trował rynki wschodniego zaborcy. 
Obecnie dawny zaborca jest upoka-
rzany właśnie zbiorowym embargiem 
gospodarczym, z aktywnym udziałem 
Polski. Jak w „odwzajemnieniu”, 
odczuwają to polscy rolnicy, w tym 
sadownicy, których sytuację zna 
Pan najlepiej, jako Prezes Związku 
Sadowników Polskich.

– Dziś media publiczne określają 
mianem zdrajcy tych, którzy nie są 
antyniemieccy i antyrosyjscy. Rol-
nicy są natomiast pragmatyczni. 
Owszem uważają, że prawdę hi-
storyczną trzeba ujawniać i utrwa-
lać, ale nie ma potrzeby pogłębiać 
rowów dzielących nas od sąsiadów. 
Przykład Wokulskiego jest tu ideal-
ny. Mimo trudnych relacji za zdradę 

uważam właśnie eskalowanie kon-
fl iktu, za patriotyzm zaś umiejętne 
budowanie relacji gospodarczych.
 Wróćmy do innego wątku histo-

rycznego. Z ust Pana Posła słyszałem 
niedawno o tym, jak piłsudczycy, do 
których nawiązuje PiS, w latach dwu-
dziestych i trzydziestych ubiegłego 
wieku, niegodnie i wbrew zasadom 
praworządności postępowali z Win-
centym Witosem i innymi ludowcami, 
którzy przecież walnie przyczynili się 
w 1920 roku do zwycięstwa nad bol-
szewikami. Ciągle aktualne jest hasło 
ruchu ludowego „ŻYWIĄ I BRONIĄ” . 
Czy prawdą jest, że ziemia grójecka 
była miejscem upokarzania Wincen-
tego Witosa, w roku 1920 premiera 
Rządu Ocalenia Rzeczypospolitej.

– Wincenty Witos był przetrzy-
mywany w grójeckim więzieniu 
i poddawany wielu upokorzeniom. 
Kazano mu między innymi sprzą-
tać fekalia w latrynach. Piłsudczy-
cy w pewnym momencie uznali, 
że są ponad prawem i niestety 
podobnie uważa dziś wielu dzia-
łaczy PiS-u. Analogie do tamte-
go systemu są dziś bezpośrednie, 
a widzimy je niemal każdego dnia. 
Wyrzucanie ludzi z pracy, nagina-
nie Konstytucji, paraliż Trybunału, 
ingerencja w niezawisłość sądów, 
prokuratury, podporządkowa-
nie mediów publicznych, to tylko 
przykłady. Najgorsze jest moim 
zdaniem ograniczanie władzy lu-
dzi i jej centralizowanie. To całko-
wity odwrót od kultury zachodniej 
cywilizacji. Najwyraźniej widać to 
w ograniczaniu wolności i kompe-
tencji samorządów i np. ostatnio 
w ograniczaniu roli Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W myśl nowych 
PiS-owskich przepisów, to nie sami 
strażacy będą o sobie decydować, 
tylko rządowi urzędnicy. Ilość 
środków dla OSP będzie mocno 
ograniczona.
 Czy w bieżących wydarzeniach do-

patruje się Pan Poseł czegoś jeszcze 
bardziej niepokojącego?

– Widzę całą masę niepokoją-
cych zjawisk, choć jeszcze niewie-
lu zdaje sobie z tego sprawę. Polska 
zbacza z drogi szybkiego rozwoju 
gospodarczego i maleje nasze zna-
czenie w Europie i świecie. Skutki 
nie będą natychmiastowe, ale za-
płacimy za to straszną cenę. Szko-
da, bo jesteśmy pięknym krajem, 
w którym żyją wspaniali ludzie. 
Mam jednak nadzieję, że przetrzy-
mamy okres rządzenia PiS-u i po-
wrócimy na należne nam miejsce.

   Pytał: MK

Poseł Mirosław Maliszewski

Poseł Mirosław Maliszewski i prezes PSL, poseł Władysław M. Kosiniak-Kamysz podczas procesji w Niedzielę Palmową na terenie Muzeum Wsi Radomskiej
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www.grabow.pl

Operacja 
Weller 2017
Od 8 lat w lesie za wsią Paprotnia, w Gminie Grabów nad Pilicą, 
organizowana jest uroczystość rocznicy zrzutu skoczków „cichociemnych” 
w nocy z 8 na 9 kwietnia 1944 roku.

Tamtej kwietniowej nocy z lot-
niska Campo Cassale koło Brindisi 
we Włoszech wystartował Consoli-
dated Liberator B – 24J 1, oznacze-
nie RAF BZ965 „S” z załogą: kpt. 
Kazimierz Wünsche nawigator – 
dowódca, kpt. Zbigniew Szostak 
pierwszy pilot, ppor. Jacek Błocki 
drugi pilot, chor. Stanisław Malczyk 
strzelec, st. sierż. Józef Witek radio-
operator, st. sierż. Stanisław Jarecki 
strzelec i sierż. Stanisław Wileniec 
mechanik.

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

ramać „Kabel” – Kurier Delegatury 
Rządu na Kraj.

Odpowiedzialni za odbiór zrzutu 
byli żołnierze AK Obwodu Kozieni-
ce z Placówek Trzebień i Grabów nad 
Pilicą, pod dowództwem kpt. Roma-
na Siwka „Heleny”. W zabezpieczeniu 
zrzutu brało udział około 80 żołnierzy, 
50 z nich ubezpieczało teren, a pozo-
stali zaangażowani byli bezpośrednio 
w przyjęcie zrzutu. Niepoślednią rolę 
w tej akcji spełnili również miejscowi 
leśnicy, którzy przygotowali skrytki 
i byli w nocy doskonałymi przewod-

nikami w terenie. Obszerne opraco-
wanie na ten temat, „Tobie, Ojczyzno”, 
napisał leśnik Ryszard Wolski.

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

Przy pomniku przed Urzędem 
Gminy Grabów nad Pilicą zebrali 
się przedstawiciele związków kom-
batanckich, służb mundurowych, 
uczniowie i licznie przybyli goście. 
Pod pomnikiem złożono kwiaty. 
Dalsza część uroczystości mia-
ła miejsce przy polowym ołtarzu 
w lasach wsi Paprotnia, gdzie ks. 
ppłk Andrzej Jakubiak z Ordyna-
riatu Polowego Wojska Polskiego 
odprawił mszę w intencji „cicho-
ciemnych” i policjantów.

Organizatorami rocznicowej 
uroczystości byli: Wójt Gminy 
Grabów nad Pilicą Euzebiusz 
Strzelczyk, Nadleśnictwo Dobie-
szyn, Biuro Historii i Tradycji Po-
licji Komendy Głównej Policji, Ze-
spół Szkół w Grabowie nad Pilicą, 
Związek Spadochroniarzy Polskich, 
Fundacja im. Cichociemnych Spa-
dochroniarzy AK oraz Urząd Gmi-
ny Grabów nad Pilicą. 

Patronat honorowy nad tego-
roczną uroczystością objął Komen-
dant Główny Policji nadinspektor 
dr Jarosław Szymczyk.

 Jacek LombarskiPrzedstawiciele Urzędu Gminy i Rady Gminy Grabów nad Pilicą złożyli wiązankę przy pomniku „cichociemnych”.

Leśną polanę ubarwiły sztandary szkół, strażaków i związków kombatanckichPogoda nie rozpieszczała uczestników uroczystości. Zapobiegliwsi przybyli z kocami

Kwiaty od leśników z Nadleśnictwa Dobieszyn

Żołnierze „Szarych Szeregów” Szkocki klimat wprowadził na polanę zespół „Pipes & Drums”Uczniowie Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą przygotowali spektakl słowno-muzyczny
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WŁASNEJ RESTAURACJI 

NASZEJ MARKI.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat 

możliwości współpracy. Przedstawiciele Działu 

Franczyzy oraz franczyzobiorcy – właściciele 

restauracji McDonald’s spotkają się z Państwem:

Prosimy o potwierdzenie  

uczestnictwa w spotkaniu: 

licencja@pl.mcd.com lub tel. 608 744 744.

KIELCE

25.04.2017 r.

godz. 16.00

Hotel Best Western

ul. Sienkiewicza 78 

RADOM

26.04.2017 r.

godz. 16.00

Hotel Nihil Novi

Rynek 3

WŁASNA RESTAURACJA McDONALD’S®

FRANCZYZA DOBRYM ROZWIĄZANIEM

© 2017 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.

Jan Peszek, jazz i tekst
Muzeum Witolda Gombrowicza zaprasza na wyjątkowy projekt muzyczny: koncert jazzowy 
połączony z wierszami Krystyny Miłobędzkiej, w mistrzowskiej interpretacji Jana Peszka.

Miłobędzka przeżywa obecnie 
drugą literacką młodość. We Wsoli, 
w dialog z jej utworami, wchodzić 
będzie muzyka jazzowa w wykona-
niu zespołu Silberman and „Th ree of 
a Perfect Pair”. Zespół zagra w skła-
dzie: Mateusz Gawęda – fortepian, 
Kuba Mielcarek – kontrabas, Łukasz 

Stworzewicz – perkusja. Jan Peszek – 
recytacje. Artyści podkreślają, że ich 
muzyka jest tak niezwykła i „splątana 
jak poezja Miłobędzkiej, której słowa 
i treści tworzone są bez nadmiernego 
zwracania uwagi na reguły”. 

To niezwykłe wydarzenie mu-
zyczno-literackie obędzie się w nie-

Światowy 
Dzień Jazzu
Radomski Amfi teatr zaprasza do wspólnego świętowa-
nia Światowego Dnia Jazzu podczas dwóch znakomitych 
koncertów. W Radomiu wystąpią Jan „Ptaszyn” Wróblewski 
Quartet oraz Kuba Badach.

W pierwszym z koncertów – 28 
kwietnia – wystąpi jazzman, bez 
którego polska historia tego ga-
tunku byłaby niekompletna – Jan 
„Ptaszyn” Wróblewski.

29 kwietnia natomiast – w sali 
koncertowej Zespołu Szkół Mu-
zycznych im. Oskara Kolberga 
koncertowe wydarzenie tej wiosny 
– usłyszycie niezapomniane pio-
senki Andrzeja Zauchy w nowych 
aranżacjach Kuby Badacha i Jacka 
Piskorza.

Święto jazzu z Amfiteatrem cz. I

28 kwietnia, piątek, godz. 19 na 
Scenie Obozisko (ul. Śniadeckich 2) 
wystąpi Jan „Ptaszyn” Wróblewski 
Quartet. Artysta w 2016 r. obcho-
dził 80. urodziny i 63. (!) roczni-
cę działalności artystycznej. To 
człowiek-instytucja, saksofonista 
tenorowy i barytonowy, kompo-
zytor, aranżer, dyrygent, krytyk, 
publicysta muzyczny, pedagog 
i radiowiec.

Na jego autorskiej audycji „Trzy 
kwadranse jazzu” w Radiowej 
Trójce wychowały się całe pokole-
nia miłośników jazzu. Wróblewski 
jest jednym z pierwszych polskich 
muzyków jazzowych, którzy zna-
leźli się w „Encyklopedia of Jazz” 
Leonarda Feathera. Nagrał kilka-
naście autorskich płyt, z których 
ostatnie to: w Kwartecie: Real Jazz 
(2005) i Supercalifragilistic (2007), 
oraz w Sekstecie – Moi pierwsi mi-
strzowie – Komeda/Trzaskowski/
Kurylewicz (2014).

W Amfi teatrze wystąpi razem 
z Wojciechem Niedzielą (forte-
pian), Andrzejem Święsem (kon-
trabas) i Marcinem Jahrem (per-
kusja). Jan „Ptaszyn” Wróblewski 
Quartet powstał w połowie lat 90. 
Jego muzyka opiera się o klasyczne 
jazzowe tradycje, nie pomija jednak 
bardziej współczesnych osiągnięć 
gatunku. Zespół stara się grać za-
wsze dynamicznie, ale nie są mu 
obce też liryczne klimaty.

Bilety w przedsprzedaży po 30 zł, 
w dniu koncertu po 35. Można je 
kupić na stronie biletyna.pl, w ka-
sie Amfi teatru i przed koncertem. 
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śnia-
deckich 2

Święto jazzu z Amfiteatrem cz. II

29 kwietnia, sobota, Zespół 
Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga – wystąpi Kuba Badach 
w koncercie „Tribute to Andrzej 
Zaucha”.

Kuba Badach (ur. 24 sierpnia 
1976 r.) to wokalista, instru-
mentalista, kompozytor, aran-
żer, producent muzyczny, lider 
zespołu Poluzjanci oraz członek 
grupy Th e Globetrotters. Został 
wyróżniony nagrodą Fryderyk 
2011 roku i 2012 roku w kate-
gorii „Wokalista Roku” w Polsce. 
Jako dwunastolatek, w 1988 roku, 
nagrał pierwszą solową płytę 
z kolędami napisanymi specjalnie 
dla niego przez Wiesława Piere-
gorólkę, Jerzego Siemasza i Jacka 
Cygana. W 1996 roku rozpo-
czął edukację na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej Akademii 
Muzycznej w Katowicach w klasie 
wokalnej, której absolwentem zo-
stał w grudniu 2000 roku.

Podczas studiów brał udział 
w wielu projektach muzycznych. 
Współpracował m.in. z takimi arty-
stami jak: Kayah, Ryszard Rynkow-
ski, Andrzej Zaucha, Mieczysław 
Szcześniak, Katarzyna Gaertner, 
Robert Janson. Trasy koncertowe 
i nagrania studyjne z Ewą Bem 
zaowocowały wspólną płytą „Mó-
wię tak, myślę nie”, na której Kuba 
wystąpił w roli kompozytora, aran-
żera i producenta. Płyta otrzymała 
w 2001 roku nagrodę Fryderyka 
w kategorii „Płyta roku – pop”.

W roku 2009 roku Kuba wydał 
album solowy „Tribute to Andrzej 
Zaucha”, którym składa hołd nie-
żyjącemu już artyście bluesowe-
mu i jazzowemu, saksofoniście 
i piosenkarzowi, wykonawcy ta-
kich evergreenów jak „Byłaś serca 
biciem”czy „C’est la vie”.

Bilety po 60 zł w przedsprze-
daży (na stronie biletyna.pl, 
w kasie Amfi teatru i Kuźni Ar-
tystycznej), po 70 zł w dniu kon-
certu (na biletyna.pl i w szkole 
muzycznej). Miejsce: Zespół 
Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga, ul. 25 Czerwca 70.

 źródło: radom24.pl

dzielę 23 kwietnia 2017 r. Początek 
– inaczej niż zazwyczaj w MWG – 
o godz. 19.00. Wstęp wolny.

Bezpłatny dojazd z Radomia 
do Wsoli: zbiórka o godz. 18.20 
na przystanku Chrobrego/Czysta 
(kier. Michałów), powrót po kon-
cercie, około godz. 20.40. 
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

Na ul. Zbrowskiego nr 30 w Radomiu zwraca uwagę 
sugestywna reklama fi rmy GREGOR. Firma mająca siedzibę 

pod tym adresem, zajmuje się sprzedażą materiałów i elementów 
oraz na zamówienie zleceniodawców wykonawstwem 

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

I N F O R M A C J A
Godziny pracy urzędu w ostatnich dniach składania 

zeznań podatkowych za 2016 r.:
1) W dniach 27 kwietnia br. i 28 kwietnia br. 

urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 18.00. 
W tych dniach w godzinach od 15.30 do 18.00 urząd będzie realizował 
zadania związane wyłącznie z obsługą zeznań podatkowych za 2016 r. 

Kasa będzie czynna w godzinach od 7.30 do 15.15.

2) W dniu 2 maja 2017 r. urząd zapewni obsługę podatników w zakresie 
zeznań podatkowych za 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00. 

W tym dniu kasa będzie czynna w godzinach 8.00 do 15.45.

 NACZELNIK
 Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu
 Radosław Słoniewski

Urodziny Patrona
Ofi cjalnie 120. rocznica urodzin majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala przypada dopiero 
22 czerwca. Dlaczego więc obchodzono ją w kwietniu? Po części ze względów logistycznych. 
Koniec czerwca to w szkołach gorący okres tak dla uczniów, jak i nauczycieli. Wystawianie ostat-
nich ocen, wypisywanie świadectw. Po części zaś dlatego, że obchodząc kolejną, w tym roku już 
77. rocznicę śmierci Hubala, nikt nie myśli o okrągłej rocznicy, tego znacznie przyjemniejszego 
święta, jakim są urodziny.

Organizatorami uroczystości 
był Zespół Szkół Zawodowych 
im. mjra Henryka Dobrzańskie-
go „Hubala” oraz działające przy 
nim Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły „Hubala” w Radomiu i był 
to ostatni etap projektu „Hubal – 
bohater zapomniany. Obchody 120 
rocznicy urodzin majora Henryka 
Dobrzańskiego” finansowanego 
przez Fundację PZU. W ramach 
tego projektu przeprowadzono 
renowację sztandaru szkoły, spo-
rządzono pamiątkową tablicę, na 
której umieszczono „gwoździe” 
fundatorów, oraz zorganizowano 
wyjazd uczniów do Muzeum Woj-
ska Polskiego w Warszawie. 

Po ofi cjalnej części, czyli powi-
taniu przybyłych gości przez dy-
rektor Beatę Jasek i wystąpieniach 
kierownika radomskiej delega-
tury Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty Krzysztofa Szewczyka oraz 
Wicestarosty Opoczyńskiego Mar-

cina Baranowskiego, na wniosek 
Zarządu ŚZŻAK sztandar szkoły 

udekorowany został medalem „Za 
Zasługi dla ŚZŻAK”.

Uroczystość zakończył koncert 
radomskiego zespołu „Lustro” 
z programem „Gloria Victis”, czyli 
żołnierskie i partyzanckie pieśni 
w nowoczesnym, rokowym wyko-
naniu. Trzeba przyznać, że mimo 
nietypowego brzmienia utworów 
znanych utworów takich jako „Dziś 
do ciebie przyjść nie mogę”, czy „Ser-
ce w plecaku”, publiczność, w tym 
również i kombatanci, nagrodzili 
wykonawców gromkimi brawami. 
Występ zespołu „Lustro” był jed-
nocześnie ilustracją muzyczną do 
barwnej opowieść Przemysława 
Bednarczyk o patronie szkoły, majo-
rze Hubalu. Opowieści towarzyszył 
pokaz archiwalnych zdjęć.

 Jacek Lombarski

Sztandar ZSZ im Hubala udekorowany medalem „Za Zasługi dla ŚZŻAK”

O Hubalu opowiadał Przemysław Bednarczyk
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Wiosna witana 
po angielsku 
i niemiecku
W Mariówce, w gminie Przysucha, powitano wiosnę 
tradycyjnie 21 marca, ale w różnych językach. Tego dnia 
w mariowskich szkołach: Prywatnym Liceum i Gimnazjum 
im. św. Królowej Jadwigi odbył się „Dzień Języków Obcych”.

Młodzież wykonała cztery 
przedstawienia. Trzy z nich zo-
stały zaprezentowane w języku 
angielskim, a jedno w języku 
niemieckim. Były to znane ba-
śnie, takie jak „Kopciuszek”, 
„Czerwony Kapturek”, „Trzy 
Małe Świnki”, „Królewna Śnież-
ka”, ale wykonane we współ-
czesnej aranżacji. Uczniowie 
wykazali się wielką pomysło-
wością i ogromnym poczuciem 
humoru w realizacji baśni. Pu-

W Przysusze 
ruszył Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

UTW w Przysusze rozpoczął działalność w marcu br. Uroczystość inauguracyjna odbyła się w 
Domu Kultury. Rozpoczęła się tradycyjną pieśnią uniwersytecką „Gaudeamus igitur”, wykład 
inauguracyjny na temat dziejów Przysuchy wygłosiła dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka, a bardzo 
licznie przybyłych słuchaczy powitali Burmistrz Przysuchy Tadeusz Tomasik i inicjator powsta-
nia UTW w Przysusze, dyrektor Domu Kultury Mirosław Pilipczuk.

Aktualnie kilkadziesiąt osób 
– głównie kobiety, uczestniczy 
w zajęciach warsztatowych. – Za 
nami już zebrania organizacyjne 
ze słuchaczami i pierwsze zajęcia 
w grupach – mówi Mirosław Pilip-
czuk, dyrektor przysuskiego Domu 
Kultury. – Zainteresowanie udzia-
łem w zajęciach jest bardzo duże. 
W ramach UTW zajęcia plastyczne 
prowadzi Bożena Michałek, z za-
kresu gimnastyki rehabilitacyjnej 
Małgorzata Bajuk, komputerowe 
Dorota Stadnik, teatralno-kaba-
retowe Ewa Retelewska, wokalno-
-muzyczne Karol Sionek, Nordic 
Walking Adam Płuciennik. Mamy 
już zaplanowany kolejny wykład. 
Zaprosiliśmy ks. dra hab. Dariusza 
Patera, który będzie mówił jak ra-
dzić sobie po stracie najbliższych. 
Podkreślę, że bardzo nas – organi-
zatorów – cieszy duża frekwencja 
i czynne uczestnictwo w zajęciach. 
Ponadto w najbliższych planach 
UTW jest wykład kontynuujący 
rozpoczętą na inauguracji tematy-
kę dziejów Przysuchy, z uwzględ-
nieniem dokonań przysuskiego 
samorządu gminnego w ponad 
25-letniej już historii samorządu 
terytorialnego w Polsce – dodaje 
dyrektor DK.

A my dodajmy, że dyrektor DK 
Mirosław Pilipczuk podjął w mię-
dzyczasie rozmowy w sprawie ob-
jęcia przysuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku patronatem przez 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. 

 Jac.

Szkoła rozwija czytelnictwo
We wrześniu ubiegłego roku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze przystąpiła 
do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Do szkolnej biblioteki zakupio-
no książki o wartości 15 tysięcy zł. 
Tytuły zostały wybrane przez 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Uczniowie wszystkich klas, pod 
kierunkiem wychowawców, reali-
zują projekty i podejmują działania 
promujące czytelnictwo. 30 marca 
odbyło się podsumowanie projektu 
„Zareklamuj książkę” realizowane-
go przez szóstoklasistów. Ucznio-
wie zachęcali młodszych kolegów 
do czytania książek H. Webb z serii 
„Zaopiekuj się mną” i innych. Przy-
gotowali kolorowe plakaty i krótką 
zachętę do przeczytania konkretnej 
książki. Dodatkowo uczennice Julia 
Kietla i Natalia Wojdył opracowały 
ciekawe prezentacje multimedial-
ne, w których przedstawiły historię 
książki oraz swoje ulubione lektury. 
Nie zabrakło konkursu dotyczące-

go literatury dla dzieci i młodzieży. 
Spotkanie stało się również okazją 
do wręczenia dyplomów i nagród 

bliczność reagowała spontanicznie 
śmiechem i brawami. Pomiędzy 
poszczególnymi przedstawienia-
mi można było zgłębiać wiedzę 
ogólną o wybranych państwach. 
Uczniowie wykonali cztery qu-
izy językowe, pogłębiające wie-
dzę kulturalno-geograficzną 
o Luksemburgu, Niemczech, 
USA oraz Irlandii. Zabawę za-
kończyła pyszna i różnorodna 
w formie degustacja potraw. 

 źródło: Informator Przysuchy

uczestnikom Szkolnego Konkursu 
Recytatorskiego.

 źródło: Informator Przysuchy

Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzi Bożena Michałek

Pracy na komputerze uczy Dorota Stadnik
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 Ta fotka wiele mówi o podpisaniu umowy na realizację wielkiej inwestycji, od lat oczekiwanej przez miesz-
kańcom grodu nad Mleczną i gmin, przez które przebiega trasa kolejowa Radom-Warszawa. Briefi ng prasowy 
ją promujący, zorganizowany przez inwestorów na dworcu PKP Radom, też był niecodziennym wydarzeniem. 
Gruntowna przebudowa trasy może być nazwana inwestycją kolejową ponad stulecia. Stukilometrowy odcinek 
obecnej trasy został przecież zbudowany za czasów Jego Cesarskiej Mości Franciszka Józefa. Koszt budowy całości 
wartości około 1,8 mld zł też będzie rekordowy. Natomiast, planowane skrócenie o godzinę czasu jazdy pociągów 
z Radomia do Warszawy okaże się wielkim udogodnieniem dla podróżnych. 

 Brefi ng prasowy posłużył także wojewodzie do powiadomienia o rzeczy 
przykrej, złożeniu przez niego wniosku do Rady Miejskiej o wygaszenie man-
datu prezydenta Radomia. Więcej na ten temat – na str.  1.

 Pani Burmistrz Bogusława Jaworska została obdarowana w dniu imienin 
widoczną na fotce mnogością kwiatów. Nie po raz pierwszy w tym miesiącu. 
Podobnie było w dniu urodzin. Uchylimy też rąbka tajemnicy, że w tym roku 
przypada też 10-lecie pełnienia przez popularną i lubianą Bogusławę Jaworską 
stanowiska Burmistrza Zwolenia. Potrójne gratulacje!

 Gospodarzy gminy Przyłęk nie mogło zabraknąć także na spotkaniu 
z uczniami niewielkiej PSP w Grabowie nad Wisłą. Popularyzacja bezpiecznych 
zachowań w drodze do szkoły w wykonaniu najmłodszych uczniów urzekła do-
rosłych do tego stopnia, że ich dłonie spontanicznie złożyły się do oklasków. 
Potwierdzają to brawa siedzących w pierwszym i drugim rzędzie gospodarzy 
i gości. Od prawej: Wojciech Szmajda przew. Rady Gminy, Dariusz Piątek dyrektor 
WORD w Radomiu, Marian Kuś wójt gminy Przyłęk, Bożena Potucha dyrektor 
PSP, funkcjonariusze policji – Krzysztof Gregorczyk i Sławomir Markowski oraz 
przedstawiciel zwoleńskiej PSP – Kamil Czapka (drugi rząd). Podobną radosną 
atmosferę stworzyli uczestnicy spotkań WORD w Babinie i BRD w Przyłęku. 

 Po trzydniowych egzaminach, gimnazjaliści już wypoczywają, W Przyłęku 
przystąpili do końcowego sprawdzianu wszyscy uczniowie klas trzecich. W pierw-
szym dniu zdawali egzamin z języka polskiego. W drugim z biologii, chemii, fi zyki 
i geografi i, a w trzecim z języka obcego. Mimo że ofi cjalnie wyniki egzaminów w skali 
kraju zostaną ogłoszone dopiero w połowie czerwca, dyrektor PG w Przyłęku, 
Jerzy Kamionka, jest dobrego zdania o uczniach szkoły, której szefuje.

 Operacja WELLER, czyli lądowanie 
w 1944 roku ,,Cichociemnych” na terenie 
obecnej gminy Grabów nad Pilicą, to wyda-
rzenie obchodzone corocznie przez społecz-
ność, władze samorządowe, kombatantów, 
szkoły, leśników i organizacje patriotyczne. 
Pogawędka prowadzona w pogodnym na-
stroju przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Andrzeja Chrząszcza i Sekretarza Gminy 
Zdzisława Karasia po zakończeniu uroczysto-
ści  dowodzi, że mimo nie najlepszej pogody, 
uroczystość udała się. Relacja na str  4.

 Członkowie Nowoczesnej 
z Radomia dają o sobie znać zgłasza-
niem ciekawych pomysłów. Ostatnio 
ustami swojej liderki dr Katarzyny 
Kalinowskiej przedłożyli projekt 
wzbogacenia działalności Rady 
Miejskiej o Obywatelską Inicjatywę 
Uchwałodawczą. Chodzi o upoważ-
nienie mieszkańców lub grup oby-
watelskich do zgłaszania projektów 
uchwał pożytecznych dla mieszkań-
ców. Katarzyna Kalinowska powie-
działa, że warto korzystać z mądrości 
mieszkańców, nie ograniczając się do 
propozycji radnych lub parlamenta-
rzystów. Inni członkowie argumen-
towali, że przyjął się już w Radomiu 
Budżet Obywatelski, na podobnej 
zasadzie może funkcjonować Oby-
watelska Inicjatywa Uchwałodawcza.

 Młody radomski kartingo-
wiec Dawid Dziocha zajął trzecie 
miejsce w mistrzostwach Euro-
py rozegranych w austriackim 
mieście Bruck. W konkurencji 
będącej sumą wyników osią-
gniętych we wszystkich wyści-
gach, lepsi od radomianina byli 
jedynie dwaj wicemistrzowie 
świata – Węgier Zambor Kovacs 
i Czech Peter Bezel. – Stanąć 
z biało-czerwoną fl agą na po-
dium, to naprawdę wspaniałe 
uczucie – zwierzył się Dawid.

Inwestycja ponad stulecia

Wygaszanie mandatu...

Wśród kwiatów

Trzeci w Europie

Inicjatywa Uchwałodawcza 

Dobry przykład

Już po egzaminach

Operacja 
WELLER


