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Powrót godła i utworzenie centrum wideokodowania

Tradycja i nowoczesność 
w Poczcie Polskiej
W Radomiu otwarto ogólnopolskie centrum kompetencyjne Poczty Polskiej w zakresie wideokodowania przesyłek. Dzięki temu 
powstanie około 40 nowych miejsc pracy. Wydarzenie zbiegło się z symbolicznym powrotem godła polskiego do placówek spółki.

– Poczta Polska chce być sym-
bolem naszego państwa. Godło 
zniknęło z wielu urzędów. Dzisiaj 
chcemy je przywrócić. Radom jest 
pierwszym w Polsce takim miej-
scem – mówił Przemysław Syp-
niewski, prezes Zarządu Poczty 
Polskiej.

W wydarzeniu wzięli udział 
politycy Prawa i Sprawiedliwo-
ści. – Jestem dumny z tego, że 
Radom został wybrany na miejsce 
rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji 
przywracania godła. To ważny 
element naszej tożsamości – po-
wiedział Adam Bielan, wicemar-
szałek Senatu. – Cieszymy się, że 
przywracamy godła. Chcemy, aby 
Polska była dumna i wspaniała. To 
jedna z wielu naszych inwestycji. 
To godło niech będzie odbudową 
państwa polskiego po poprzed-

nich rządach – dodał Marek Su-
ski, poseł RP.

W Radomiu uruchomiono także 
ogólnopolskie centrum kompeten-
cyjne świadczące usługi wideoko-
dowania dla wszystkich przesyłek 
listowych w kraju. Dzięki temu 
rozwiązaniu Poczta chce poprawić 
jakość świadczonych usług. – Wy-
braliśmy Radom ze względu na 
położenie i znaczenie komunika-
cyjne. Z punktu widzenia procesów 
logistycznych Radom jest idealnym 
miejscem – wyjaśnił prezes Poczty 
Polskiej.

Wideokodowanie to funkcja 
wspierająca dla maszynowego roz-
działu przesyłek. Kiedy maszyna 
nie jest w stanie odczytać adresu, 
dostarcza obraz takiej przesyłki do 
wideooperatora, którego rolą jest 
przypisanie właściwych danych 

i odesłanie informacji z powrotem 
do maszyny sortującej.

– W Radomiu przybędzie miejsc 
pracy. Na tę chwilę stworzyliśmy 
5 nowych stanowisk. Przez najbliż-

sze miesiące ta liczba wzrośnie 
do 40 – zapewnia prezes Prze-
mysław Sypniewski.

 źródło: radom24.pl

W wydarzeniu wzięli udział politycy Prawa i Sprawiedliwości

Przywracanie godła rozpoczęto w Radomiu Centrum wideokodowania
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Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

AKTUALNOŚCI

Ponad 9 milionów 
złotych w grze!
Informacja z przeprowadzonych naborów wniosków w LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój” w Zwoleniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Nabory wniosków ogłoszone 
przez Stowarzyszenie spotkały się 
z ogromnym zainteresowaniem 
wśród społeczności lokalnej oraz 
przedstawicieli jednostek sektora 
finansów publicznych. W sumie 
do LGD wpłynęło już 53 wnioski 
o przyznanie pomocy na łączną 
kwotę ponad 9 mln zł. Przedsiębior-
cy z obszaru działania LGD mogą 
ubiegać się o wsparcie na rozwój 
fi rm w kwocie do 300 tys. zł. Miesz-
kańcy planujący podjęcie działalno-
ści gospodarczej wnioskować mogą 
o premie w wysokości 70 tys. zł. 
Rada LGD, składająca się 

z przedstawicieli wszystkich gmin 
członkowskich, reprezentantów 
wszystkich sektorów, ocenia wnio-
ski pod względem zgodności z LSR 
oraz pod kątem spełniania lokal-
nych kryteriów wyboru. Projekty z 
zakresu rozwijania i podejmowania 
działalności gospodarczej zostały 
bardzo wysoko ocenione, 38 złożo-
nych wniosków zostało wybranych 
do dofi nansowania, jednak tylko 
21 z nich zmieściło się w dostęp-
nym limicie środków. 

W dniu 18 maja br. Stowarzy-
szenie przekazało do podmiotu 
Wdrażającego tj. Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, do-
kumentację z ostatnich naborów 
wniosków wraz z 19 złożonymi 
wnioskami o przyznanie pomocy. 
Obecnie wnioski podlegają ocenie, 
a w przypadku pozytywnej wery-
fi kacji – przedsiębiorcy zostaną 
zaproszeni do podpisania umowy. 
Do tej pory na podstawie zawar-
tych umów pięć fi rm rozwija swo-
je przedsiębiorstwa oraz powstało 
sześć nowych działalności na te-
renie objętym Lokalną Strategią 
Rozwoju. Dzięki dotacjom obszar 
rozwija się i powstają nowe miejsca 
pracy.

Jesienią planowany jest kolejny 
nabór wniosków na podejmowa-
nie oraz rozwijanie działalności 
gospodarczej. Jeżeli mają Państwo 
ciekawy pomysł na biznes i chcą 
ubiegać się o dofi nansowanie swo-
ich przedsięwzięć w ramach do-
stępnych środków fi nansowanych 
w LGD, już dziś zapraszamy do 

biura Stowarzyszenia na kon-
sultacje. Należy pamiętać, że 
środki fi nansowe będą mogły 
być przeznaczone na założenie 
lub rozwój biznesu wpisującego 
się w Lokalną Strategię Rozwoju. 
W celu umówienia się na spo-
tkanie, prosimy o wcześniejszy 
kontakt pod numerem telefonu 
48 676 2029 w celu ustalenia ter-
minu doradztwa.

Zachęcamy do kontaktu 
z biurem LGD i aktywnego 
uczestnictwa w procesie wdra-
żania Lokalnej Strategii Rozwoju 
oraz śledzenia strony interneto-
wej Stowarzyszenia www.dir.
zwolen.com, gdzie zamieszczane 
są na bieżąco informacje o pla-
nowanych wydarzeniach. 

Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo i Rozwój”, 
ul. Wojska Polskiego 78, 
26-700 Zwoleń, 
tel. 48 676 20 29, 
stowarzyszeniedir@tlen.pl 
www.dir.zwolen.com 

Rada Stowarzyszenia podczas oceny wniosków

Powalczą o prymat 
na Mazowszu
W Jedlińsku odbyły się XL Rejonowe Eliminacje Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wzięły 
w nich udział najlepsze drużyny z PSP i gimnazjów, zwycięzcy 
eliminacji powiatowych.

Najpierw drużyny zaliczyły test ze 
znajomości przepisów ruchu drogo-
wego i odrębny z… pierwszeństwa 
przejazdu. Druga konkurencja doty-
czyła udzielania pierwszej pomocy 
dwojgu poszkodowanym w symulo-
wanym wypadku drogowym. Trzeci 
sprawdzian odbył się na rowerowym 
torze przeszkód. 

 Z 8. reprezentacji szkół podsta-
wowych, najlepiej wypadła drużyna 
z PSP w Tczowie (powiat zwoleń-
ski) w składzie: Dagmara Choroś, 
Zuzanna Zyglińska, Jakub Chmu-
rzyński i Ignacy Ozimkowski. 
Opiekunka – Anna Chmurzyńska. 
Do fi nału wojewódzkiego zakwa-
lifi kowała się też drużyna PSP w 
Lesiowie (gm. Jastrzębia) w skła-
dzie: Julita Grabowska, Wiktoria 

Tomalska, Wiktor Gospodarczyk 
i Krzysztof Pawełek. Opiekun fi na-
listów – Roman Kozyra. Spośród 
9 drużyn gimnazjalnych, zwycięz-
ców eliminacji powiatowych, tym 
razem PG Jedlińsk (mistrz Mazow-
sza w dwu poprzednich latach), wy-
przedziło dziewczęcą drużynę PG 
w Przyłęku, która w 2016 r została 
wicemistrzem Mazowsza. Jak bę-
dzie w fi nale wojewódzkim, okaże 
się. Zwycięską drużynę z Jedliń-
ska tworzą: Kacper Śmiechowski, 
Aleksandra Wolak (zwyciężczyni 
w konkurencji indywidualnej) 
i Monika Wójcik. Opiekunem jest 
Krystian Kilar. Zespół PG Przyłęk 
to: Julia Binięda, Natalia Dydo 
i Magdalena Knieć. Opiekun – 
Grzegorz Papis.   (mk)

Na wspólnym zdjęciu drużyny Jedlińska (z prawej) i Przyłęka

Wśród szkół podstawowych najlepiej wypadła drużyna z Tczowa

Do finału wojewódzkiego zakwalifikowała się też drużyna PSP w Lesiowie
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Z Targów 
Pracy i Edukacji 
w Białobrzegach

Młodzieżowe Centrum Kariery w Białobrzegach jest jednostką CEiPM w Mazowieckiej Woje-
wódzkiej Komendzie OHP. Ma siedzibę w centrum miasta, w budynku starostwa powiatowego 
przy ulicy Żeromskiego 84. W strukturę organizacyjną MCK wchodzi: Punkt Pośrednictwa 
Pracy i Ośrodek Szkolenia Zawodowego.

Punkt Pośrednictwa Pracy reali-
zuje zadania z zakresu pracy, staży 
zawodowych na rzecz młodzieży 
w wieku 15-25 lat, w tym osób bez-
robotnych i nieaktywnych zawo-
dowo, wymagających wsparcia na 
rynku pracy. Punkt Pośrednictwa 
Pracy inicjuje i organizuje semina-
ria, targi pracy i giełdy pracy.
25 maja br. na Sali Konferen-

cyjnej Starostwa Powiatowego 
w Białobrzegach odbyła się kolej-
na edycja Tragów Pracy i Edukacji. 

Uroczystego otwarcia targów do-
konał Dyrektor Centrum Eduka-
cji i Pracy Młodzieży w Radomiu 
Henryk Słomka wraz z sekreta-
rzem Powiatu Białobrzeskiego 
Piotrem Kacprzakiem. W targach 
licznie uczestniczyli wychowawcy 
i uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego i Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Białobrzegach. 
Przedsięwzięcie było doskonałą 
okazją do zapoznania mieszkań-
ców z aktualnymi ofertami kształ-

cenia i zatrudnienia przygoto-
wanymi przez ekspozytorów. 
Osoby poszukujące pracy 
mogły nawiązać bezpośredni 
kontakt z potencjalnym praco-
dawcą oraz poznać specyfi kę 
pracy w wybranych zawodach. 
Prawnicy MCK zachęcali zain-
teresowaną młodzież do sko-
rzystania z bezpłatnych szkoleń 
zawodowych oraz informowali 
o aktualnych ofertach pracy. 
Targi Pracy i Edukacji są god-
nym naśladowania przykładem 
na budowanie dobrych relacji 
z lokalną społecznością i współ-
pracy na rzecz poprawy sytuacji 
na rynku pracy.

Ośrodki Szkolenia Zawodo-
wego to jednostki udzielające 
młodzieży wszechstronnego 
wsparcia w zakresie możliwo-
ści podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych bądź przekwalifi-
kowania się. Ośrodki organizu-
ją warsztaty i szkolenia mające 
na celu nabycie, zwiększenie 
lub uzupełnienie przez mło-
dych ludzi kwalifikacji zawo-
dowych oraz ukształtowanie 
aktywnych postaw na rynku 
pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodo-
wego w Białobrzegach przepro-
wadził niedawno szkolenie pt.: 
„Pracownik administracyjno-
-biurowy”. W związku z dużą 
liczbą osób chętnych szkolenie 
o tej samej tematyce zostanie 
ponownie przeprowadzone w 
dniach 26.05.2017r.-31.05.2017r. 
W najbliższym czasie OSZ w 
Białobrzegach przeprowadzi 
szkolenia zawodowe także o 
tematyce: Operator koparko-
-ładowarki kl. III; Spawacz TIG; 
Operator wózków jezdniowych; 
Manicure i stylizacja paznokci, 
na które wciąż trwa rekrutacja.

Zapraszamy wszystkie osoby 
chętne. Udział w szkoleniach jest 
bezpłatny, jednak trzeba spełnić 
trzy warunki: być osobą niepra-
cującą, nieuczącą się i w prze-
dziale wiekowym 18–25 lat. In-
formacje i zapisy przyjmujemy 
osobiście w jednostce przy ul. 
Żeromskiego 84, telefonicznie 
48 360 19 16 bądź mailowo osz.bia-
lobrzegi@mazowiecka.ohp.pl. 
Serdecznie zapraszamy.

Uroczystego otwarcia Targów Pracy i Edukacji dokonaIi: dyrektor CEiPM w Radomiu Henryk 
Słomka i sekretarz starostwa powiatowego Piotr Kacprzak wraz z paniami – Anną Wieczorek, 
dyrektor PUP w Białobrzegach (z prawej) i pośredniczką pracy Anną Borkowicz

Uczestniczyli 
w Targach Pracy 
w Pionkach
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu, Młodzie-
żowe Centrum Kariery w Pionkach oraz Ośrodek Szkolenia 
Zawodowego w Pionkach 18 maja uczestniczyły w XIII 
Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Radomiu Filia w Pionkach.

Targi w Miejskiej Hali Sporto-
wej w Pionkach otworzył dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Radomiu, Józef Bakuła. Gośćmi 
majowego wydarzenia byli m.in. 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz 
z zastępcą Aleksandrem Kornatow-
skim, kierownik fi lii PUP w Pion-
kach Zdzisław Szczepaniak, staro-
sta radomski Mirosław Ślifi rczyk, 
dyrektor Młodzieżowego Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży w Ra-
domiu Henryk Słomka oraz bur-
mistrz Pionek Romuald Zawodnik 
i wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Kazimierz Myśliwiec.

 Wśród 45 wystawców doliczy-
liśmy się 34 pracodawców, propo-
nujących ponad 500 ofert pracy we 
wszystkich sektorach gospodarki. 

Oferta jednostek OHP cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród 
odwiedzających. Młodzieżowe Cen-
trum Kariery w Pionkach udostęp-
niło wiele ofert pracy długotermino-
wej oraz wakacyjnej dla młodzieży. 
Poszukujący pracy pod okiem po-
średnika pracy mogli napisać CV 
lub list motywacyjny, natomiast do-
radca zawodowy udzielał cennych 
wskazówek, jak zaprezentować się 
podczas rozmowy kwalifi kacyjnej. 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
w Pionkach przedstawił ofertę szko-
leń zawodowych dla młodych, któ-
rzy wchodząc na rynek pracy, chcą 
podnieść swoje kwalifi kacje. Targi 
umożliwiały także zapoznanie się 
z wszystkimi usługami z zakresu 
rynku pracy, świadczonymi przez 
OHP na rzecz młodzieży.

Targi w Pionkach: Kadra OHP zapoznaje dyrektora PUP w Radomiu Józefa Bakułę z ofertami 
przygotowanymi na targi powiatowe

Gratisowe 
szkolenie młodzieży
Działalność Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Pionkach pole-
ga na organizowaniu szkoleń w zawodach, na które jest zapo-
trzebowanie na lokalnym rynku pracy. Spora część młodzieży, 
ze względu na brak kwalifi kacji zawodowych, ma utrudniony 
dostęp do zatrudnienia.

Bezpłatne kursy i szkolenia, 
z których korzysta młodzież po-
magają w wejściu na rynek pracy. 
Ośrodek Szkolenia zawodowe-
go systematycznie współpracuje 
z pracodawcami oraz poszukuje 
rozwiązań dla bardziej efektyw-
nego zatrudnienia młodzieży. 
OSZ współpracuje również z or-
ganami administracji publicznej: 
Powiatowym Urzędem Pracy, 
Miejskim i Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, szkołami 
ponadgimnazjalnymi, a także 
z Młodzieżowym Centrum Karie-
ry, które świadczy usługi w zakre-
sie pośrednictwa pracy i doradz-
twa zawodowego. 
Aktualnie Ośrodek Szkolenia 

Zawodowego w Pionkach pro-

wadzi nabór na bezpłatne szkole-
nia o tematyce: Operator wózka 
widłowego oraz Kelner barman. 
Szkolenia odbędą się w czerwcu 
2017r. Młodzież szkoląca się ma 
zapewnione pokrycie kosztów do-
jazdów, wyżywienie, ubezpieczenie 
NNW, materiały dydaktyczne oraz 
opłacone koszty badań i egzaminu 
państwowego. Osoby zainteresowa-
ne bezpłatnymi kursami prosimy 
o kontakt z jednostką – Ośrodek 
Szkolenia Zawodowego w Pion-
kach ul. Leśna 3, tel. 48 326 22 22, 
osz.pionki@mazowiecka.ohp.pl. 

Bieżące informacje o usłu-
gach jednostek OHP w Pion-
kach (oferty pracy, bezpłatne 
szkolenia itp.) można śledzić na 
www.facebook.com/oszpionki/.

Zaproszenie do Szydłowca
W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Szydłowcu odbędą się 6. czerwca (godz. 11.00-13.00) Targi Pracy 

i Edukacji zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy w Radomiu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Szy-
dłowcu. Więcej informacji na temat targów można uzyskać pod nr tel. 48 326 01 90, e– mail: ppp.szydlowiec@
mazowiecka.ohp.pl lub osobiście w siedzibie PPP OHP ul. Kolejowa 36, 26-500 Szydłowiec, od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Pracownicy OHP zajęci byli udzielaniem porad i odpowiedzi na wiele pytań. Od prawej: Anna Borkowicz – 
pośrednik pracy, Kinga Kowalik – specjalista ds. rozwoju zawodowego i Michał Masłowski – pośrednik pracy

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się oferty pracy i edukacji przedłożone przez miejscowe firmy
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„Plażowa” z najwyższej półki, 
koncerty, atrakcje dla dzieci
Zmagania Pucharu Polski w siatkówce plażowej mężczyzn Lewiatan Beach Ball Przysucha, 
które odbędą się w dniach 14–16 lipca br. na boiskach w Toporni, zapowiadają się pełne 
emocji sportowych, jak i świetnej zabawy dla dorosłych i dla dzieci.

Obok możliwości kibicowania 
mistrzowskim parom siatkarzy pla-
żowych, publiczność będzie mogła 
uczestniczyć w wielu wydarzeniach 
towarzyszących turniejowi.

Z myślą o dzieciach

Organizatorzy zawodów Beach 
Ball w Przysusze chcą pokazać 
dzieciom przyjemną formę spę-
dzania czasu wolnego, jakim jest 
uprawianie sportu.

– Chcemy wykorzystać fakt, że 
do Przysuchy przyjadą gwiazdy 
siatkówki i innych dyscyplin spor-
towych. Są to świetne wzorce dla 
dzieci i młodzieży, które pokazu-
ją, że aktywność to coś dobrego 
i nie należy się jej bać – mówi Piotr 
Skiba, główny organizator przysu-
skich zawodów. – W dodatku jest to 
dobry motywator, ponieważ odno-
szący sukcesy zawodnicy pokazują, 
że ciężka praca, wytrwałość w po-
łączeniu z pasją oraz dobrą zabawą 
i hobby, przynosi wyśmienite efekty 
i daje spełnienie – dodaje.

Najmłodsi, którzy odwiedzą 
Przysuchę w czasie turnieju sami 
będą mogli spróbować swoich sił 
w siatkówce plażowej i nie tylko. 
Już teraz wiadomo, że dla dzieci 
i młodzieży przygotowana zostanie 
cała seria zajęć sportowych. Każ-
dego dnia turnieju odbywać się 
będą zajęcia z siatkówki plażowej. 

Dzieci będą mogły potrenować 
z gwiazdami polskiej siatkówki 
i uczyć się od najlepszych. Do tego 
organizowane będą, też codziennie, 
zajęcia ogólnorozwojowe, zumba. 
Czas dzieciom umilać będą ani-
matorzy. Będą też niespodzianki. 
A w ostatni dzień turnieju – nie-
dzielę – odbędzie się wielki turniej 
dzieci i młodzieży, który będzie 
podsumowaniem treningów z za-
proszonymi gwiazdami.

– Już teraz zachęcamy rodziców, 
by weekend 14–16 lipca zaplanowa-
li na przyjazd do nas, do Toporni. 
Myślę, że czas spędzony wspólnie 
z dziećmi, kibicując zawodnikom 
i korzystając z rozrywek na miejscu, 
przyniesie dużo korzyści – mówi 
Piotr Skiba.

W tym roku do Przysuchy przy-
jadą nie tylko najlepsze krajowe 

pary plażowe, wzmocnione 
także duetami reprezentacyjny-
mi. Turniej prowadzić będzie, 
bardzo dobrze znany z tur-
niejów Grand Slam w Starych 
Jabłonkach i Olsztynie, didżej 
i wodzirej sportowy – DJ Ucho. 
Na swoim koncie ma również 
prowadzenie konkursów w sko-
kach narciarskich w igrzyskach 
olimpijskich w Soczi, mistrzo-
stwach świata w Lahti, a także 
od wielu lat Pucharu Świata 
w Zakopanem. W lipcu Da-
riusz Ślęzak będzie prowadzić 
żywiołowy doping w turnieju 
w Przysusze. 

– Zaprosiliśmy DJ’a Ucho 
do Przysuchy i cieszymy się, że 
zdecydował się przyjąć to zapro-
szenie. Dobrze wiemy, że ma on 
duże doświadczenie w prowa-
dzeniu takich imprez i pozwoli 
wnieść w organizację naszego 
wydarzenia trochę świeżości. 
Jesteśmy pewni, że kibice z Przy-
suchy go polubią – mówi Piotr 
Skiba.

W tym roku turniej będzie 
miał rangę Pucharu Polski. Jesz-
cze nigdy tak ważne rozgrywki, 
z tak wysoką pulą nie miały 
w Przysusze miejsca. Dlatego 
też organizatorzy starają się, by 
zapewnić przybyłym na turniej 
kibicom dodatkowe, wyjątkowe 
atrakcje. 

Muzyczne atrakcje 
na Lewiatan Beach Ballu

Na koniec turnieju, na tur-
niejowej scenie odbędzie się 
koncert, będący zwieńczeniem 
Lewiatan Beach Ball Przysucha 
2017.

 – Postawiliśmy w tym roku 
na disco polo, ponieważ ta mu-
zyka wróciła ostatnio do łask. 
W dodatku pozwala się wszyst-
kim dobrze bawić, a nam zależy, 
by kibice wyjeżdżali z Przysuchy 
zadowoleni – mówi Piotr Skiba, 
zdradzając nam kto wystąpi na 
turniejowej scenie. Dla kibiców 
siatkówki plażowej zaśpiewają 
Freaky Boys, Mr Sebii, Silvers, 
Goran oraz Cassino.

Gala Disco Polo nad Zalewem 
Topornia odbędzie się 16 lipca, 
a jej początek zaplanowano na go-
dzinę 15:00. Wstęp na koncert, jak 
i na cały turniej jest nieodpłatny.

100 lat OSP w Przysusze
Na otwarcie wystawy przybyło wielu gości
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W Dniu Święta Strażaków, 4 maja, otwarciem wystawy 
„100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze”, przysu-
skie Muzeum im. Oskara Kolberga zainaugurowało uroczy-
stości jubileuszowe związane ze stuletnią historią Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Przysusze.

Na wernisaż licznie przybyli dru-
howie z Warszawy, Radomia, Przy-
suchy, byli przedstawiciele samorzą-
dowych władz powiatu przysuskiego, 
gminy Przysucha oraz rodziny stra-
żaków. Jubileuszu gratulowali stra-
żakom m.in. druh Zbigniew Gołą-
bek, Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Województwa Mazowieckiego, re-
prezentujący Delegaturę Urzędu 
Marszałkowskiego w Radomiu Adolf 
Krzemiński oraz Naczelnik OSP 
w Przysusze Hubert Potocki. Po wy-
stawie oprowadziły gości kuratorki 
ekspozycji: dr Agnieszka Zarychta-
-Wójcicka i Dominika Lefek. Wer-
nisażowi towarzyszyło spotkanie, na 
którym nie brakowało wspomnień 
strażaków z akcji gaśniczych oraz 
opowieści członków rodzin druhów. 
Przed budynkiem muzeum wszyscy 
mogli podziwiać replikę wozu stra-
żackiego z 1920 r. z ręczną sikawką 
z 1915 r., który dostarczyli strażacy 
z OSP w Borkowicach.

Wystawie towarzyszy 120-stro-
nicowa publikacja, dokumentująca 
historię Straży w Przysusze w latach 
1917–2017, napisana w oparciu 
o materiały archiwalne, relacje dru-
hów i ich rodzin. Cennym uzupeł-
nieniem dokumentacji historycznej 
są fotografi e ze zbiorów prywatnych 
mieszkańców Przysuchy i Koń-
skich. W wydawnictwie umiesz-
czono także wspomnienia straża-
ków z lat 1960–2017 oraz Aneks 
źródłowy zawierający materiały 
z posiedzeń władz samorządowych 
Przysuchy, Skrzyńska z lat 1957–
1962 oraz raporty OSP w Przysusze 
z okresu 2005–2012.

Wydawnictwo można nabyć 
w przysuskim muzeum. Autor: 
Agnieszka Zarychta-Wójcicka, 
Dominika Lefek. Wydawca: Muzeum 
Wsi Radomskiej. Rok wydania: 2017. 
Objętość: 120 stron. Opracowanie 
grafi czne DTP i druk: Wydawnictwo 
Naukowe Instytutu Technologii Eks-
ploatacji – PIB. Cena: 25 zł.   Jac
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Z VI Pielgrzymki Strażaków
Gospodarzem, a więc bardzo ważnym współorganizatorem tegorocznej VI Pielgrzymki Straża-
ków Powiatu Białobrzeskiego, połączonej z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka, byli w tym 
roku wójt Wojciech Nowak, pracownicy UG oraz strażacy Gminy Promna, z Zarządem Gmin-
nym OSP, któremu prezesuje dh Dariusz Nowicki, a funkcję komendanta gminnego pełni 
dh Andrzej Zarzycki. 

Mszę św. w intencji druhów 
strażaków powiatu białobrzeskiego 
i ich rodzin odprawił ks. prob. Wła-
dysław Wojdat, kapelan strażaków 
gminy Promna.
Po nabożeństwie, pododdzia-

ły liczące ponad dwustu druhów, 
przemieściły się w rytmie melodii 
marszowych Orkiestry Dętej OSP 
w Białobrzegach na plac przed 
strażnicę OSP w Promnie. Tu, po 
złożeniu przez dowódcę uroczy-
stości meldunku dh. Zbigniewowi 
Gołąbkowi Wiceprezesowi Zarzą-
du Mazowieckiego Oddziału Woj. 
ZOSP RP w Warszawie, wciągnięciu 
fl agi na maszt i odegraniu hymnu 
narodowego, odbył się uroczysty 
apel z udziałem zaproszonych gości 
i mieszkańców. Uczestniczyli w nim 
m.in.: Leszek Przybytniak radny Sej-
miku, starosta białobrzeski Andrzej 
Oziębło, wicestarosta Ireneusz Gu-
mowski, Zbigniew Łubiński Komen-
dant Powiatowy PSP w Białobrzegach 
i zastępca komendanta PSP – Zenon 
Jachowski, ks. Ireneusz Góra kapelan 
powiatowy strażaków, wójtowie gmin: 
Wojciech Nowak (Promna), Sławomir 
Kruśliński (Radzanów), Krzysztof Sty-
kowski (Stromiec) oraz Marek Bielew-
ski Burmistrz Wyśmierzyc. 
Po wystąpieniu dh. Andrzeja 

Oziębło Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Bia-
łobrzegach, odbyła się uroczystość 
honorowania druhów najstarszych 
służbą i wiekiem. Najpierw druho-
wie: Zbigniew Gołąbek, Andrzej 
Oziębło i Komendant Powiatowy 
PSP w Białobrzegach Zbigniew Łu-
biński przekazali na ręce dh. Toma-
sza, syna zmarłego dh. Waldemara 
Jaworskiego, Złoty Znak Związku 

przyznany pośmiertnie jego ojcu, 
zasłużonemu strażakowi OSP Do-
bieszyn. 

Następnie wręczano dyplomy 
gratulacyjne najstarszym straża-
kom ochotnikom z powiatu biało-
brzeskiego. Z terenu gminy Promna 
zostali uhonorowani: OSP Biejków 
– Władysław Jaworski, Edward Ró-
życ i Konstanty Różyc. OSP Broni-
szew – Józef Ukleja. OSP Daltro-
zów – Zdzisław Kamiński i Ryszard 
Rogalski. OSP Góry – Zygmunt 
Dudek. OSP Pacew – Jan Kaczor. 
OSP Pnie – Roman Zarzycki. OSP 
Promna – Jan Iwańczyk. OSP Przy-
byszew – Tadeusz Nerlo i Stanisław 
Trzaska. OSP Rykały – Zdzisław 
Ambroziewicz i Bogdan Figurski. 

Wyróżnieni z jednostek pozosta-
łych gmin powiatu białobrzeskiego: 
OSP Podlesie – Henryk Borowski, 
Mieczysław Borowski, Jan Cza-
chowski, Zdzisław Krzemiński, Jó-
zef Rozentalski. OSP Stara Błotnica 
– Piotr Dziupiński, Marian Kuchar-
czyk, Tadeusz Stachowiak, Bolesław 
Zych. OSP Stary Kobylnik – Walenty 
Jurczak, Marian Kołtunowicz, Emil 

Krawczyk, Bolesław Sikorski, Jan So-
bień. OSP Stary Kadłub – Eugeniusz 
Drabik, Jan Kośla, Stanisław Stolar-
czyk, Stanisław Rogoziński. OSP 
Kaszów – Władysław Suwalski. OSP 
Wyśmierzyce – Marian Chmielewski. 
OSP Kostrzyń – Stanisław Bednar-
ski, Stanisław Milczarski, Zbigniew 
Wierzgała. OSP Witaszyn – Stanisław 
Barszcz. OSP Radzanów – Kazimierz 
Gajda i Wacław Szymański. 

Uroczystość pielgrzymkową pro-
wadził dh Grzegorz Gozdek z KP 
PSP w Białobrzegach. Zakończyły ją 
krótkie wystąpienia organizatorów 
i gości. Druh Zbigniew Gołąbek po-
informował o korzystnych zmianach, 
zachodzących w szkoleniu i wyposa-
żeniu jednostek OSP, co jest w dużej 
mierze wynikiem ofi arnej służby 
druhów oraz zasługą ich meryto-
rycznych zwierzchników z PSP i sa-
morządów. Dzięki temu, w tym roku 
w powiecie białobrzeskim nowocze-
śnie wyposażone wozy bojowe otrzy-
mają jednostki OSP z Przybyszewa 
(gmina Promna) i Wyśmierzyc.

 M.K.
foto: mk i www.bialobrzegistraz.pl 

Przeprawa mostowa
w Osuchowie

Sala sportowa dla PSP

Jak informuje Karolina Wró-
blewska z działu promocji UG, 
przekazywana 27 maja do użytku, 
wraz z drogą dojazdową, prze-
prawa mostowa na rzece Pilicy 
w miejscowości Osuchów to in-
westycja oczekiwana od bardzo 
dawna nie tylko przez gminę 
Promna. Prace konstrukcyjne 
mostu zostały zakończone w za-
sadzie już w październiku 2016 
roku. Koszt całego zadania wyniósł 
2  431 864,38 zł. Gmina Promna 
otrzymała dofi nansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego (ze środków 
przeciwdziałających wyłączaniu 
z produkcji gruntów rolnych), kwo-
ty z funduszy sołeckich przeznaczyły 
na ten także Rady Sołeckie wsi Osu-
chów i Dębnowoli (gmina Mogiel-
nica). Gmina Promna zaciągnęła też 
kredyt. Zły stan techniczny drew-
nianego mostu wybudowanego w 

latach 70. nie gwarantował już użyt-
kownikom bezpieczeństwa. Nowy 
most ma 140 m długości oraz blisko 
5 m szerokości. Jest to obiekt dzie-
więcioprzęsłowy posadowiony na 
10 podporach ze słupopali o średnicy 

Roboty budowlane nowego 
obiektu sportowego przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Przy-
byszewie rozpoczęły się w roku 
ubiegłym. Powierzchnia zabudowy 
nowego obiektu wyniesie 973,88 m 
kw., natomiast jego powierzchnia 
użytkowa – 1252,86 m kw. Obec-
nie uczniowie nie mają sali gimna-
stycznej. Podczas niekorzystnych 

warunków atmosferycznych lekcje 
wychowania fi zycznego odbywają 
się więc na szkolnych korytarzach.

Całkowity koszt sali sportowej 
ma wynieść 2 515 734,77zł. Na re-
alizację zadania gmina otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Planowany ter-
min zakończenia szkolnej inwesty-
cji, to czerwiec 2019 r. 

W dobudowywanej w PSP sali sportowej trwają roboty kubaturoweMost przez Pilicę w Osuchowie, na kilka dni przed oddaniem

70 cm. Tak wykonany obiekt 
będzie trwały, wytrzymały na 
obciążenia i bezpieczny dla użyt-
kowników. Realizacja zadania 
obejmowała również drogę do-
jazdową długości 270 mb prowa-
dzącą do nowo wybudowanego 
obiektu. Zrealizowanie tej ważnej 
inwestycji pozwoli na znaczne 
skrócenie drogi oraz czasu dojaz-
du do wybranego miejsca. Nowy 
most zapewni m.in. doskonałą 
komunikację międzygminną. 

Uczestnicy strażackiej pielgrzymki podczas mszy św.
Komendant KP PSP Zbigniew Łubiński (z prawej) i wójt Wojciech Nowak wręczają pamiątkowy 
dyplom uznania dh. Janowi Kaczorowi

Podczas hymnu narodowego

Druhowie (od lewej): wiceprezes Zbigniew Gołąbek, starosta Andrzej Oziębło i komendant 
Zbigniew Łubiński przekazują Złoty Znak Związku na ręce dh. Tomasza Jaworskiego przyznany 
pośmiertnie jego ojcu Waldemarowi
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Alternatywny sposób 
pomnażania kapitału 

502 735 570

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.

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

WOKÓŁ NAS

W Skaryszewie zaśpiewali 
dla św. Brata Alberta
Już po raz siedemnasty w Skaryszewie odbył się Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej 
pn. „ XXI wiek z nową piosenką”, którego wieloletnim dyrektorem jest Artur Janiak. 
Uczestniczyli w nim wykonawcy z Polski, Estonii i Białorusi. Najliczniej reprezentowana była 
strona polska. Występowali soliści ze Skaryszewa, Modrzejowic, Odechowa, Kielc, 
Białego Dunajca i Warszawy.

Od 17 lat kościół pw. Św. Jakuba 
w Skaryszewie zamienia się w salę 
koncertową, wypełnioną po brzegi 
słuchaczami. Od lat Festiwalowi to-
warzyszą młodzi artyści z progra-
mu „Ziarno” z biskupem Antonim 
Długoszem. Przy ołtarzu ustawiają 
się chórzyści ze szkół: w Makow-
cu – „Kantylena”, Modrzejowicach 
i Skaryszewie oraz Schola z parafi i 
św. Jakuba.

W tegorocznym festiwalu pod 
hasłem „Piosenki o św. Bracie 
Albercie”, jury pod przewodnic-
twem ks. Dariusza Sołtyka przy-
znało Grand Prix im. Biskupa Jana 
Chrapka – Darinie Hajkowej z Bia-
łorusi. Nagrodę „Ziarna” otrzymała 
Weronika Jełykowa z Estonii. Na-
grodę publiczności wręczono Kata-
rzynie Furmanek z Warszawy, która 
także otrzymała indywidualną na-
grodę jury. Specjalną nagrodę jury 
przyznało Łukaszowi Kosteckiemu 
z Białego Dunajca i Karolinie Mam-
czarz ze Skaryszewa. W kategorii 
„Piosenka o świętym Bracie Al-
bercie” nagrodę wyśpiewała Marta 
Guzak z Modrzejowic. Nagrodę 
dyrektora Festiwalu Artura Jania-
ka otrzymali: Martyna Dąbrowska 
z Modrzejowic, Anton Artiuszenka 
z Białorusi, Lejla Raginowa z Esto-
nii i Basia Wawer z Kielc. 

Ogromnym aplauzem widownia 
zareagowała na występ gwiazdy Fe-
stiwalu – zespołu Sound’n’Grace, 
który wykonał swoje największe 
przeboje: „Sens”, „Mogę wszystko”, 
„Na pewno”.

Honorowy patronat objął ksiądz 
biskup Henryk Tomasik, ordyna-
riusz diecezji radomskiej, a także 
Mirosław Ślifirczyk – Starosta 
Radomski oraz Ireneusz Kumięga 
Burmistrz Miasta i Gminy Skary-
szew. 

 Jacek Lombarski

Wspólny występ uczestników festiwalu

Zdobywczyni Grand Prix – Darina Hajkowa z Białorusi

Występ zespołu Sound’n’Grace

Chwila miłego odpoczynku od codziennej pracy. Wśród widzów zasiedli m.in. wraz z burmi-
strzem Kumięgą (pierwszy z prawej) radni ze Skaryszewa i powiatu radomskiego
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Piknik 
z gwiazdami
Rodzinna Majówka w Jastrzębi odbyła się w tym roku już po raz 
trzeci. Tradycyjnie rozpoczęła się pokazem koni hodowlanych, by 
następnie wszystkim uczestnikom umilić czas wspaniałymi występa-
mi gwiazd estrady lokalnej i estrady polskiej. W niedzielę 14 maja 
teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi zamienił się 
w wielki plac piknikowy.

Regionalny Pokaz Koni polskiej 
rasy zimnokrwistej, małopolskiej 
i polskiej rasy szlachetnej pół-
krwi, zorganizowany przy współ-
pracy Gminy Jastrzębia z radom-
skim oddziałem Wojewódzkiego 
Związku Hodowców Koni, cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Wyjątkowo piękne okazy koni ho-
dowlanych zaprezentowało 14 wy-
stawców, z tego siedmiu z terenu 
gminy Jastrzębia. Wszyscy otrzy-
mali z rak Wójt Elżbiety Zasady dy-
plomy z podziękowaniem za udział 
w pokazie. Podobnie jak w latach 
poprzednich organizatorzy zapew-
nili uczestnikom Majówki nie tylko 
uczestnictwo w wystawie koni, ale 
też przejażdżki bryczką, wierzchem 
i na kucyku. Jak przystało na go-
spodarza imprezy, inauguracyj-
ny przejazd bryczką odbyła Wójt 
Gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada. 
Przypomnijmy w tym miejscu, że 
inicjatorem Rodzinnych Majówek 
jest właśnie Pani Wójt.

Sprzyjała Rodzinnej Majów-
ce w Jastrzębi piękna, słoneczna 
pogoda. Gorąco było też na es-
tradzie, na której wspaniały popis 
dali: Gminna Orkiestra Dęta oraz 
uczniowie szkół z terenu gminy. 
Zasłużone brawa zebrały za swój 
występ, prezentujący się między 
innymi uczniowie i przedszkolaki 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Jastrzębi, tancerze ze „Szkolnej 
Akademii Tańca” przygotowa-
ni przez panie Ingę Maczkowską 
i Monikę Mąkosę-Kowalczyk oraz 
śpiewacy, tancerze, recytatorzy ze 
szkół podstawowych w Lesiowie, 
Woli Goryńskiej, Bartodziejach, 
Mąkosach Starych, Owadowie. To 
był prawdziwy koncert gwiazd.

Obok estrady trwały liczne kon-
kursy dla całych rodzin, a dzieci 
mogły skorzystać z zapewnionych 
nieodpłatnie przez organizatora 
dmuchanej zjeżdżalni, zabawy 
w kulach wodnych, czy skoków na 
trampolinie oraz z profesjonalne-
go malowania twarzy. W przepro-
wadzeniu konkursów i wspólnych 
zabaw pomagali wolontariusze 
i uczniowie Publicznego Gimna-
zjum w Jastrzębi.

Szereg informacji z życia go-
spodarczego i kulturalnego w 
gminie można było uzyskać na 
specjalnie zorganizowanych sto-
iskach Urzędu Gminy, Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
który realizował kampanię pro-
filaktyczną „Postaw na Rodzi-
nę” i „Rodzina na Tak”. Wielu 
uczestników Majówki odwie-
dziło stoisko Policji, gdzie funk-
cjonariusze znakowali rowery, 
przekazywali elementy odbla-
skowe i udzielali rad w zakre-
sie bezpieczeństwa drogowego. 
Ofertę kształcenia w Medycznej 

Szkole Policealnej zaprezentowa-
ło Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Radomiu. 
Imprezie towarzyszył kiermasz 
kwiatów i roślin ogrodowych. 
Scenerię uatrakcyjniały stoiska 
z kolorowymi balonami.

Wszyscy mogli posmakować 
piknikowego menu: potraw z grilla, 
zimnych napojów i słodkości. 

Kiedy gwiazdy lokalnej estrady 
ustąpiły miejsca zaproszonym arty-
stom, do późnych godzin wieczor-
nych społeczność gminy Jastrzębia 
oraz wiele osób przyjezdnych bawi-
ło się przy muzyce takich zespołów 
jak Klenczon Projekt, MIG czy Fair 
Play. Zabrzmiały znane przeboje lat 
60., było trochę rocka i dużo disco 
polo. 
Dobrej zabawy w gronie ro-

dzinnym wszystkim uczestnikom 
życzyła rozpoczynając Majówkę 
Wójt Elżbieta Zasada. Życzenia 
się spełniły. Trzecią już w historii 
gminy Rodzinną Majówkę zaliczyć 
trzeba do bardzo udanych. 

 Opracowanie Hanna Jacobi
Zdjęcia Jacek Lombarski

Dobrej zabawy na Majówce życzyła wszystkim Elżbieta Zasada Wójt Gminy Jastrzębia Regionalny pokaz koni, także w zaprzęgach, wzbudzał duże zainteresowanie. Na zdjęciu bryczką powozi Marcin Klocek 

Gminna Orkiestra Dęta rozpoczęła występy na estradzie

Dziewczęta ze „Szkolnej Akademii Tańca” zebrały gromkie brawa

Występ przedszkolaków miał akcenty patriotyczne

Jedną z gwiazd wieczoru był zespół Klenczon ProjektKoncert gwiazd oklaskiwały tłumy uczestników Majówki
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 Na terenie sportowym przy ul. Struga odbyła się uroczystość wbicia „pierwszej łopaty” pod nowy stadion. 
Wbijali ją VIP-owie i sympatycy Radomiaka z różnych środowisk. Za przykładem poseł Ewy Kopacz i prezydenta 
Radosława Witkowskiego, nabierali na szpadel  ziemię, uczestnicząc w symbolicznym rozpoczęciu budowy stadionu 
Radomiaka, który wraz z halą utworzy kompleks sportowo-rekreacyjny. 

 Henryk Słomka (z lewej) i Zdzisław Mroczkow-
ski ze Skaryszewa są radnymi powiatu radomskiego. 
Pierwszy pełni też funkcję Członka Zarządu Powiatu. 
Łączy ich troska o sprawy mieszańców oraz zainte-
resowanie muzyką i piosenką. Fotkę pstryknęliśmy 
im podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
Religijnej w Skaryszewie. Więcej na str.  6

 W szkole TEB Edukacja przy ul. Słowac-
kiego odbył się Turniej CS: GO TEB Radom 
e-sport CUP. Rozgrywki o tak dziwnej na-
zwie zorganizowali uczniowie klas technicz-
nych. Uczestniczyło 16 drużyn. Szkoła gościła 
młodych miłośników sportu z całej Polski. 
Kibicowali w salach wyposażonych w tele-
bimy. Turniejowi towarzyszyły duże emocje. 
Imprezę relacjonował na swoim kanale Twith 
TV popularny Olek Kłos. Trzy najlepsze 
drużyny: Rezun-Team, WPL Tirnik i South 
otrzymały nagrody pieniężne. Zwycięzca 
RezunTeab – także pokaźny puchar. Szkoła 
organizowała turniej po raz drugi. Przyjmuje 
teraz kandydatów na kierunek technik infor-
matyk, specjalności– gaming i e-sport. TR 
patronował unikalnemu turniejowi. 

 Podczas Rodzinnej Majówki w Jastrzębi odbył się Re-
gionalny Pokaz Koni – impreza organizowana wspólnie 
przez Gminę Jastrzębia i WZHK. Prowadzącemu prezen-
tację ogierów i klaczy Jackowi Hebdzie – dyrektorowi ra-
domskiego oddziału Wojewódzkiego Związku Hodowców 
Koni towarzyszyła Wójt Gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada. 
Pani Wójt przyznała nam się, że czuje olbrzymi respekt 
przed końmi, mając na uwadze ich potężną masę i siłę. My 
jednak widząc, że Pani Wójt ma oparcie w doświadczonym 
w pracy z tymi pięknymi zwierzętami Panu Jacku, obaw 
nie mieliśmy. Pokaz udał się na szóstkę!

 W OSP druhowie co pięć lat są wyróżniani odznaką „Za wysługę 
lat”. W Zwoleniu, podczas majowego święta, druhów honorowali 
m.in. burmistrz Bogusława Jaworska i prezes Miejsko-Gminnej OSP 
Arkadiusz Sulima. Pani burmistrz honoruje właśnie druha Jerzego 
Kowalskiego, który już co najmniej dziesięciokrotnie otrzymywał 
tego rodzaju podziękowanie za służbę. 

 Historia, dzieje małych ojczyzn ciekawią ludzi mło-
dych i starszych. Na święcie strażackim w Przysusze, 
wójt gminy Klwów, dh Piotr Papis, wpisywał autograf 
do książki o dziejach Klwowa i miejscowej parafi i, którą 
prezentuje wraz z powiatowym prezesem honorowym 
0SP, Józefem Pomykałą. Pewnie jest w niej odpowiedź 
na pytanie: Od czego wywodzi się nazwa miejscowości 
Klwów. Historycy dociekli, że przez miejscowość pro-
wadził onegdaj trakt handlowy w kierunku Lwowa, ku 
Lwowu…

 Członkowie grupy inicjatywnej budowy pomnika Żołnierzy 72 p.p. byli 
mile zdziwieni zaproszeniem do siedziby NOT. Inicjator jej powstania, red. 
Andrzej Mędrzycki, zwierzył się, że to szefowie radomskiego Związku Elek-
tryków Polskich, z pełniącym też funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu 
Głównego NOT Markiem Grzywaczem, podali im pomocną dłoń, użyczając 
m.in. konta bankowego. Gdy zgromadzili na nim sporą sumkę, a projekt 
autorstwa Tadeusza Derlatki stawał się monumentem, elektrycy z NOT gra-
tisowo go oświetlili. Inicjatorzy przyznają, że sami też się zmobilizowali, by 
upamiętnić na trwale czyny Żołnierzy 72 pułku piechoty. Przyznaną przez 
Zarząd Główny NOT Złotą Odznakę Honorową, poza wymienioną dwójką, 
otrzymali także: Andrzej Chałubiński, Jarosław Kowalik i Jerzy Paprocki. 
Na zdjęciu: honorowanie Jerzego Paprockiego przez prof. dr. hab. Janusza 
Dyducha od niedawna Prezesa Zarządu Radomskiej Rady NSNT NOT oraz 
przez wiceprezesa NOT Marka Grzywacza. 

 Powiat zwoleński ma dobre doświadczenia we współdziałaniu strażaków 
PSP i OSP. Łączą je też związki rodzinne. Potwierdzali to przykładami dru-
howie zabierający głos podczas Święta Strażaka: starosta zwoleński Walde-
mar Urbański, wiceprezes OSP Mazowsza dh Zbigniew Gołąbek, Komendant 
Powiatowy PSP Krzysztof Płachta i Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
dh Jerzy Kowalski. Pozytywnie wypowiadał się też gość spotkania st. bryg. 
Jarosław Kurek Komendant PSP Woj. Mazowieckiego. O dobrym współdzia-
łaniu zaświadczała też obecność  gen. Gustawa Mikołajczyka, do niedawna 
Komendanta Głównego PSP, obecnie już na emeryturze. Pochodzi on z ziemi 
zwoleńskiej i wiele czynił dla umacniania tych więzi.

Pierwsze sztychy

Jak radny 
z radnym

Ozłoceni za pamięć

e-sport po radomsku

Dobre więzi

Ważne to mieć 
dobre oparcie

Za wysługę lat

Dzieje Klwowa 
i parafii…


