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Konferencje metalowców 
mają wzięcie!
Dzięki inicjatywie Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, zrzeszonych w niej organizacji 
w tym SITK i SIMP, oraz pomocy udzielonej przez Zarząd Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu oraz inne fi rmy i instytucje, w 
Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko już po raz czwarty debatowali krajowi naukowcy, 
konstruktorzy, inżynierowie i technicy.

W obradach IV Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowo-Technicz-
nej wiodącą była problematyka 
funkcjonowania i rozwoju bran-
ży metalowej w Polsce. Sprawy 
unowocześniania procesów kon-
strukcyjnych i produkcyjnych tej 
branży były tematem wszystkich 
dotychczasowych konferencji. Ich 
współorganizator – mgr inż. Wal-
demar Fabirkiewicz – przypomina, 
że pierwsza skoncentrowała swoją 
uwagę na przemyśle zbrojeniowym, 
zorganizowana przed rokiem – na 
nowoczesnych technologiach ob-
róbki skrawaniem.

 Obrady otworzył i kierował 
przebiegiem jej pierwszej sesji 
Prezes Radomskiej Rady Federa-
cji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT nowej jej kadencji, 
przewodniczący Rady Programo-
wej Konferencji prof. dr hab. inż. 
Janusz Dyduch. Nad sprawnym 
przebiegiem obrad czuwał Komi-
tet Organizacyjny pod przewodnic-
twem mgr inż. Waldemara Fabir-
kiewicza, Sekretarza Generalnego 
Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Komunikacji RP. Na pięciu 
sesjach konferencji omawiane 
i prezentowane były m.in. sprawy: 
niekonwencjonalnych metod ob-
róbki metali, zaawansowane tech-
niki obróbki plastycznej, tzw. przy-
rostowe technologie kształtowania 
materiałów, nowoczesne techniki 
spawalnicze oraz automatyzacja 
procesów produkcyjnych. Aktywni 
byli metalowcy ziemi radomskiej. 
Drugi dzień obrad zdominowała 
wizyta w Fabryce Broni Łucznik 
w Radomiu, zwiększającej produk-
cję nowoczesnej broni strzeleckiej. 
Prezes Zarządu „Łucznika” Adam 
Suliga, zapraszając do odwiedzin 
za rok, sugerował, że pod pieczą 
PGZ znowu będzie co podziwiać. 
Młodzi specjaliści z Radomskiego 
Centrum Innowacji i Technologii 
oraz fi rmy z nim współdziałają-
cej nie zachęcali tym razem do 
korzystania z renowacji ważnych 

części maszyn i urządzeń przy 
zastosowaniu „metody druko-
wania 3D”, lecz popularyzowali 
rewelację techniczną nazywaną 
„Wytwarzaniem przyrostowym”. 
Obróbka skrawaniem zastępuje 
całkowicie produkcję z prosz-
ków metalicznych. Przydatna 
jest bardzo już na etapie two-
rzenia prototypów. Popularyza-
cję stosowania drukowania 3D 
w modernizacji maszyn i oprzy-
rządowania produkcyjnego zajął 
się natomiast Jarosław Kotliński 
z radomskiego UTH.

W debacie cenne informa-
cje, propozycje i innowacje 
przekazywało zebranym kil-
kudziesięciu specjalistów z 26 
fi rm produkcyjnych, instytu-
tów naukowych i badawczo– 
produkcyjnych. W konferencji 
uczestniczyły znane techniczne 
uczelnie wyższe, m. in. AGH 
Kraków, politechniki – rze-
szowska, lubelska, świętokrzy-
ska i częstochowska, Akademia 
Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej, no i rzecz jasna 
UTH w Radomiu, z najbardziej 
zainteresowanym tematyką 
konferencji Wydziałem Me-
chanicznym. Zainteresowanie 
wzbudziła prezentacja broni my-
śliwskiej z oprzyrządowaniem 
optycznym i wyposażeniem 
ułatwiającym polowanie, ofe-
rowanej przez fi rmę handlową 
KNIEJA. Wypracowane w toku 
konferencji wnioski przyczynią 
się w jakimś stopniu do unowo-
cześniania procesów techniki 
i technologii. Organizatorzy, 
pytani o temat przyszłorocznej 
V Konferencji, wskazują na mo-
toryzację. Uzasadniają, że w tej 
branży nadal metale mają duże 
zastosowanie. Ale zachodzą 
w niej duże zmiany, zarówno 
w konstrukcji, jak i technologii 
nadwozi i wielu innych elemen-
tach, z silnikami włącznie. 

 Mieczysław Kaca 

Obrady konferencji

Uczestnicy konferencji z wizytą w Fabryce Broni „Łucznik” Radom

Prezydium: od prawej mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz – przew. Komitetu Organizacyjnego, prof. dr 
hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes RR FSNT NOT, prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Żurowski – Pro-
rektor UTH w Radomiu, mgr inż. Tadeusz Franaszek prezes Stowarzyszenia Odlewników Polskich 
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Zwycięzcą eliminacji 
OSP Zielonka Nowa!
Rozegrane 2. lipca w Policznie eliminacje jednostek OSP wskazały, że w tym roku powiat zwo-
leński reprezentować będzie na zawodach wojewódzkich OSP z Zielonki Nowej, gmina Zwoleń.

Jednostka ta funkcjonuje w ra-
mach Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Jej prezesem 
jest dh Grzegorz Kwieciński, a na-
czelnikiem dh Dariusz Pyciarz. Jej 
zwycięstwo nie podlegało dysku-
sji. Pierwsze lokaty zajęła zarówno 
w ćwiczeniach bojowych (40,50 pkt), 
jak i w sztafecie z przeszkodami 
(61,41). Na drugim miejscu upla-
sowała się OSP Rawica (gmina 
Tczów) 106,85 pkt. Trzecie miejsce 
zajęła OSP Zwoleń 111,22 pkt. Na 4. 
OSP Grabów nad Wisłą – 113,14 pkt 
(gmina Przyłęk). 5. OSP Władysła-
wów – 114,42 pkt (gm. Policzna). 
6. OSP Kowalków – 120,48 pkt 
(gmina Kazanów).

W sumie startowało 9 drużyn, 
w tym jedna kobieca i dwie mło-
dzieżowe. Kobieca drużyna z Wła-
dysławowa uzyskała w klasyfi kacji 
generalnej 145,5 pkt. MDP dziew-
cząt z Kowalkowa – 116,30 pkt, 
a MDP chłopców z Łagowa – 105,36 
pkt. Sędzią głównym zawodów był 
st. bryg. Paweł Potuła. W protokole 
stwierdził, że zawody zorganizowa-
ne zostały na wysokim poziomie. 
Przebieg eliminacji obserwowali: 
dh Zbigniew Gołąbek wicepre-
zes ZOSP RP Mazowsza, starosta 
zwoleński Waldemar Urbański, 
burmistrz Zwolenia – Bogusława 
Jaworska, wójtowie gmin: Kazanów 
(Teresa Pancerz-Pyrka), Policzny 
(Tomasz Adamiec), Przyłęka (Ma-
rian Kuś) i Tczowa (Andrzej Wolsz-
czak).   (mk) Prezes OSP gminy Zwoleń Arkadiusz Sulima wręcza puchar zwycięskiej drużynie z Zielonki Nowej

Starosta Waldemar Urbański zachęcał drużyny do odważnej rywalizacji
Wiceprezes Mazowsza dh Zbigniew Gołąbek apelował 
o przestrzeganie bezpiecznych zasad

Skuteczny finał wieńczy dziełoDrużyna z Zielonki Nowej przygotowuje się do ćwiczeń

Ku chwale 
zgrupowania 
BCH „Ośka”
Od kilkudziesięciu lat, w pierwszą niedzielę lipca spotykają się 
w Kazanowie partyzanci Zgrupowania Batalionów Chłop-
skich „Ośka”, członkowie ich rodzin, przyjaciele i znajomi, by 
powspominać lata walki i chwały w walce o niepodległą Polskę.

Rozpoczyna je msza św., potem 
składają wieńce i zapalają znicze 
na płycie Mauzoleum BCH i mo-
giłach żołnierzy WP. Na zakończe-
nie, przy obiedzie, prowadzą roz-
mowy, wspominają. Wszystko jest 
jak przed laty, tylko że uczestników 
walk i osób ich wspierających jest 
coraz mniej. 

2 lipca w przygotowaniu rocz-
nicowego spotkania, podobnie 
jak w latach poprzednich, bardzo 
zaangażował się samorząd gminy 
z wójt Teresą Pancerz-Pyrką, przew. 
Rady Gminy M. Jamką z radnymi. 
Wiele wysiłku włożył, wywodzą-
cy się z rodzinnego rdzenia BCH, 
radny sejmiku Zbigniew Gołą-
bek. W imieniu Adama Struzika 
odznaczył Pamiątkowym Meda-
lem PRO MASOVIA 87-letniego 
Mieczysława Wojtyniaka, który 
jako nieletni wspomagał członków 
rodziny w konspiracyjnej walce. 
Towarzyszyli mu podczas niedziel-
nej uroczystości współtowarzysze 

z pocztem sztandarowym, z pre-
zesem koła kombatantów Sta-
nisławem Drabem, Edwardem 
Wólczyńskim, Janem Koszałką 
i Janem Więcaszkiem. Mszę 
świętą w intencji poległych 
i zmarłych odprawili księża: 
ks. prob. Marcin Dybalski, pa-
lotyn ks. dr Ryszard Gołąbek 
i ks. Edward Mikusek. Uzdol-
niona artystycznie młodzież 
z Zespołu Placówek Oświato-
wych w Kazanowie przygoto-
wała program słowno-muzycz-
ny pod kierunkiem nauczycieli. 
Z kościoła uczestnicy patrio-
tyczno-religijnej uroczystości 
udali się na cmentarz, by złożyć 
wieńce i kwiaty. Byli z nimi po-
seł Leszek Ruszczyk, samorzą-
dowcy z powiatu zwoleńskiego 
ze starostą Waldemarem Urbań-
skim, burmistrz Bogusławą Ja-
worską i zastępcą burmistrza 
Włodzimierzem Kabusem.

 (MK)

W mszy świętej uczestniczyli samorządowcy ze Zwolenia

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka podziękowała duchownym za posługę religijną

Kombatanci pod Mauzoleum na cmentarzu w Kazanowie
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Zmiany, zmiany, zmiany
Wywiad z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

 Pana Marszałka często widzimy 
w subregionie radomskim na spo-
tkaniach organizowanych przez 
różne gremia społeczne, w tym ju-
bileuszach i innych okazjonalnych, 
wiążących się ze wsparciem finan-
sowym lub rzeczowym. Czyżby tzw. 
janosikowe już tak nie ograniczało 
możliwości budżetu, ustalanego 
i rozliczanego przecież przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego. Co się 
zmienia na korzyść?

– Ostatnio rzeczywiście bywam 
w Radomiu oraz okolicznych po-
wiatach i gminach dość często. 
Radom to piękne miasto, z du-
żym potencjałem. Oczywiście, 
jak wszystkie miasta, wymaga 
bieżących inwestycji, ale dzięki ak-
tywności władz samorządowych 
i naszemu wsparciu wiele udało 
się już zrobić, a w planach są ko-
lejne inwestycje. Ważne, aby umieć 
współpracować i rozmawiać. 
 Czy sytuacja finansowa Mazowsza 

już się ustabilizowała?
 – Zdecydowanie tak. Dzięki na-

szym staraniom o obniżenie „jano-
sikowego”, dziś płacimy go znacznie 
mniej, dzięki czemu mamy środki 
na inwestycje. To dobry czas dla 
Mazowsza. Weszliśmy w nowy 
okres programowania, zrealizo-
waliśmy wiele ważnych inwestycji, 
a pod kolejne przygotowaliśmy 
fundamenty. Sukcesywnie zmniej-
sza się również nasze zadłużenie. 
Co ważne, stabilizację budżetu Ma-
zowsza zauważyła również agencja 
ratingowa Fitch. W maju tego roku 
Fitch potwierdził rating wojewódz-
twa mazowieckiego na poziomie 
„BBB+”: Perspektywa Stabilna. To 
oczywiście cieszy.
 W znaczących kręgach politycznych 

i społecznych, nie gasną nadzieje na 
wyłączenie Warszawy z otaczającego 
ją obwarzanka subregionów. Na połu-
dnie od stolicy słychać dość głośno, 
że siedzibą województwa zarządza-
jącego biedniejszymi subregionami 
mógłby zostać Radom, pod względem 
liczby mieszkańców drugie po War-
szawie miasto na Mazowszu. Właści-
wa to droga wiodąca do szybszego 
rozwoju i poprawy warunków życia 
mieszkańców?

– Od samego mieszania, herbata 
nie stanie się słodsza. Od wydzie-

lenia Warszawy pieniędzy nie tylko 
nie przybędzie, ale dramatycznie 
ich ubędzie. Oczywiście, rozumiem 
ambicje różnych miast, w tym i Ra-
domia, aby stać się stolicami woje-
wództw. Trzeba sobie jednak uczci-
wie zadać pytanie: jaki miałoby to 
sens i komu miało służyć? Przecież 
nie ma to racjonalnego uzasadnie-
nia. Dziś blisko 90 proc. dochodów 
Mazowsza generują podmioty zlo-
kalizowane na terenie Warszawy 
i sąsiadujących z nią powiatów. 
Oznacza to, że właśnie dzięki nim 
możemy naprawiać i budować dro-
gi, m.in. w regionie radomskim. 
Gdyby doszło do wydzielenia stolicy 
z województwa, Mazowsze stałoby 
się najbiedniejszym regionem w kra-
ju. Taki region nie miałby środków 
na własne funkcjonowanie. W całej 
Europie tworzy się duże, silne i sa-
mowystarczające województwa. 
 Jaką korzyść dla rozwoju biedniej-

szych ośrodków dałoby wyodrębnie-
nie statystyczne stołecznej części 
z Mazowsza?

– Już od 1 stycznia 2018 r. Ma-
zowsze będzie statystycznie podzie-
lone na dwie jednostki – Warszawę 
wraz z dziewięcioma powiatami 
oraz na resztę województwa, czyli 
tzw. NUTS 2. To nasz wielki suk-
ces. Oznacza to, że Unia Europejska 
patrząc na nasz region i jego po-
trzeby będzie widziała dwa obszary. 
W praktyce oznacza to, że jest 
szansa na dotacje unijne z fundu-
szy europejskich po 2020 r. Gdyby 
nie udało się przekonać Brukseli 
i Eurostatu do tego rozwiązania, 
kolejna perspektywa mogłaby być 
dla nas bardzo skromna.
 Samorząd Województwa Mazowiec-

kiego angażuje się w prowadzenie 
i współfinansowanie szpitali, porad-
ni medycznych, placówek pomocy 
społecznej, a także szkolnictwa spe-
cjalistycznego, m.in. prowadzenia 
placówek oświatowo-opiekuńczych 
m.in. dla osób niewidomych, głucho-
niemych i niepełnosprawnych z innych 
przyczyn. Sytuacja jaka zaistniała 
w radomskim szpitalu przy ul. Alek-
sandrowicza, przy próbie zmniejszenia 
stanu ilości dyżurnych łóżek sugeruje, 
że brakuje środków na finansowanie 
wszystkich form opieki zdrowotnej. 
Czy nie odbije się to z czasem na sy-
tuacji tych w największej potrzebie, 
od urodzenia?

– Szpital jest w trudnej sytuacji fi -
nansowej. Środków w ramach NFZ 
ciągle brakuje. Dlatego restruktury-
zacja jest niezbędna. Jednak będzie 
to restrukturyzacja roztropna, a nie 
rewolucyjna. Gruntowna analiza 
pokazała, że część łóżek po prostu 
stoi pustych, a to oznacza koszty i to 
wysokie. I trzeba pamiętać, że to nie 
są „czyjeś” koszty, ale szpitala, czyli 
również pacjentów. Bo skoro szpital 
musi płacić za te łóżka, to brakuje mu 
środków na inne działania. To nie jest 
likwidacja szansy na leczenie, ale pu-
stych, niewykorzystywanych łóżek. 

Redukcja personelu będzie natomiast 
procesem długotrwałym i w dużej 
mierze naturalnym, w zdecydowa-
nej większości będą to np. odejścia 
na emerytury. 
 W środowiskach samorządowych 

gmin i powiatów (nie tylko obecnej 
kadencji) panują opinie, że państwo, 
rząd dodają samorządom zadań, nie 
zapewniając środków na ich reali-
zację. Czy podobne opinie występują 
w samorządzie województwa mazo-
wieckiego? Z obserwacji prasowej 
wynikałoby, że obecne władze kra-
jowe wyraźnie zwiększają własne 
kompetencje decyzyjne. Czy także 
kosztem uprawnień sejmików, zarzą-
dów i marszałków województw oraz 
środków finansowych przyznawa-
nych na działalność samorządową?

– Właściwie nawet mi się nie śni-
ło, że zamiast dalszej decentralizacji 
będziemy świadkami powrotu do 
centralizacji. Jak widać, pomysł jest 

taki, że władza centralna ma rzą-
dzić wszystkim, od polityki zagra-
nicznej, przez wojsko, policję, po 
zarządzanie małym strumyczkiem 
w każdym sołectwie. To symptom 
myślenia, że wszystko źle działa. 
Dopiero, kiedy my będziemy rzą-
dzić, to będzie świetnie. Myślę, że 
to również absolutny brak zrozu-
mienia i zaufania dla wszystkich 
tych, którzy nie są z nami. Przy-
kłady odbierania kolejnych kom-
petencji wymieniać można długo. 
Wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
to klasyczny przykład przejmowa-
nia instytucji tylko dla obsadzenia 
stanowisk. 
 Obiegowe opinie od lat sugerują, 

że subregion radomski w przyzna-
waniu pieniędzy na rozwój jest go-
rzej traktowany niż inne byłe ośrodki 
wojewódzkie. Jak to się ma do rze-
czywistości? 

– To przykra praktyka i szcze-
rze uważam, że budowanie takiej 
narracji opartej na negacji, poczu-
ciu krzywdy, nie służy Radomiowi 
i jego wizerunkowi. Oczywiście, 
sporą odpowiedzialność ponoszą 
za to politycy. Znacznie łatwiej na-
rzekać, że znów jesteśmy pokrzyw-
dzeni, że znów nam nie dano, niż 
zawalczyć i pokazać efekty swojej 
pracy. Fakty są takie, że Radom jest 
jednym z największych benefi cjen-
tów środków, będących w dyspozy-
cji samorządu województwa. Bar-
dzo aktywni są także benefi cjenci 
środków unijnych. Myślę, że miesz-
kańcy widzą, jak rozwija się Mu-
zeum Wsi Radomskiej, jak aktyw-
nie działa Elektrownia. Oczywiście, 
olbrzymie środki przekazujemy też 
na szpitale. W latach 1999–2016 do 
naszych radomskich szpitali trafi -
ło w sumie ponad 92 mln zł. Sam 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Radomiu otrzymał w sumie po-
nad 36,7 mln zł, a większość tej 
kwoty, czyli ponad 20 mln zł prze-
znaczono na zakup niezbędnej apa-
ratury i sprzętu. Dzięki tym pienią-
dzom udało się kupić m.in. cyfrowy 
mammograf, aparat RTG z ramie-
niem C, rezonans magnetyczny 
z kabiną RF, wyposażenie pracowni 
bronchoskopowej, wysokiej klasy 
respirator, karetki przewozowe oraz 
sprzęt rehabilitacyjny. Inną ważną 
inwestycją był zakup systemu do 
nawigacji komputerowej w lecze-
niu chirurgicznym dla Oddziału 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, 
który dofi nansowaliśmy kwotą bli-
sko 1,2 mln zł. Kolejne 1,2 mln zł 
pochłonęło ucyfrowienie Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej i Radiolo-
gii Interwencyjnej, a wymiana wind 
kosztowała ponad 3 mln zł. Nie 
można zapominać, że środki z bu-
dżetu Mazowsza wsparły także bu-
dowę szpitala w latach 1999–2006. 
Była to kwota ponad 6,3 mln zł. 

Kolejnym benefi cjentem środków 
z naszego budżetu jest placówka w 
Krychnowicach, która otrzymała od 
nas w sumie 46 mln zł. Największe 
inwestycje to modernizacja sieci 
wodno-kanalizacyjnej, centralne-
go ogrzewania i ogrzewania ciepłej 
wody, które dofi nansowaliśmy nie-
bagatelną kwotą ponad 14 mln zł. 
Ponad 9 mln zł przeznaczyliśmy na 
rozbudowę istniejącego pawilonu 
szpitalnego ZOL o nowy 3-kon-
dygnacyjny budynek. Moderniza-
cja dwóch pawilonów szpitalnych 
pochłonęła ponad 8,3 mln zł. Ko-
lejne 2,2 mln zł zainwestowaliśmy 
w izbę przyjęć tego szpitala i budowę 
podjazdu dla karetek. Wymieniać 
mógłbym długo. Najważniejsze jed-
nak, że te inwestycje widać gołym 
okiem. Nie mieszkam w Radomiu, 
ale podczas kolejnych wizyt widzę 
jak olbrzymie zmiany tu zachodzą 
i powiem wprost – mieszkańcy Ra-
domia mogą być z nich dumni.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca

Przyjacielskie wystąpienie Adama Struzika na uroczystości jubileuszu 50-lecia Radomskiego Ośrodka 
Polskiego Związku Głuchych finansowanego przez samorząd województwa mazowieckiego

Uroczystość przekazania supernowoczesnego tomografu komputerowego dla szpitala wojewódzkiego 
przy ul. Aleksandrowicza w Radomiu

Marszałek Struzik dekoruje Złotym Znakiem Związku sztandar jednostki OSP w Rzeczniowie 
podczas uroczystości jej 100-lecia 



4 Nr 128GMINA POLICZNA

XXVI Czarnoleskie 
Spotkania Sobótkowe
Za nami kolejne, już dwudzieste szóste, spotkania sobótkowe w Czarnolesie. 
Jak świętowano w tym roku?

Trochę historii 

Jan Kochanowski pokochał po-
licką i czarnoleską ziemię, opisując 
ją wierszowanymi strofami, także 
z myślą o potomnych. Przeka-
zał nam, że Policzna jest śliczna, 
a Czarnolas żywi nas. Ożywiał 
przede wszystkim twórczy umysł 
poety. Może dlatego dzisiaj coraz 
więcej dróg o gładkiej nawierzch-
ni prowadzi do Czarnolasu. Ideę 
przecierania szlaków do Pana Jana, 
w sensie kulturowym, zaszczepił 
w 1952 roku utworem scenicznym 
pt. „Droga do Czarnolasu” Alek-
sander Maliszewski, żołnierz AK, 
uczestnik Powstania Warszawskie-
go. Dzieło w warszawskim Teatrze 
Powszechnym wyreżyserował Er-
win Axer, a muzykę skomponował 
popularny Witold Lutosławski. 
Tytuł warszawskich twórców stał 
się z czasem hasłem polityki kul-
turalnej, zachęcającym światłych 
obywateli Polski, w tym ówczesne-
go powiatu zwoleńskiego a potem 

województwa radomskiego do 
aktywności. Przykładem jest m.in. 
zwoleński stolarz pan Zacharkie-
wicz, oddany bez reszty budowie 
pomnika Jana Kochanowskiego 
w miasteczku bardzo zniszczo-
nym podczas II wojny światowej. 
W kolejnym pokoleniu warszaw-
skich intelektualistów wyróżniał się 
red. Kazimierz Bosek. Dodarł on do 
Padwy i Bolonii, przywożąc cenne 
informacje i dokumenty z okresu 
studiów Jana Kochanowskiego 
w Italii. Nie mniejszy był jego wkład 
w okresie przygotowań prochów 
Rodu Kochanowskich do umiejsco-
wienia ich w krypcie zbudowanej w 
podziemiach kaplicy kościoła Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. 

To co przez dziesięciolecia 
uczyniono dla utrwalania i popu-
laryzacji dziedzictwa Jana Kocha-
nowskiego w Sycynie, Czarnola-
sie i Zwoleniu (i nie tylko w tych 
miejscowościach) jest dziełem 
licznej gromady miłośników Pana 
Jana oraz wspierających ich władz, 

głównie samorządowych, instytucji 
kulturalnych, organizacji pozarzą-
dowych itp. Wiele dróg prowadziło 
do niewątpliwego sukcesu, choć jest 
też prawdą, że położonych blisko 
siebie, w jednym powiecie zwo-
leńskim, trzech miejscowościach 
związanych z urodzinami, twórczo-
ścią i wiecznym spoczynkiem Jana 
Kochanowskiego, poety wszech-
czasów, można by zrobić więcej. 
Twórcze dzieło jest kontynuowa-
ne. Weterani odchodzą. Inicjatywę 
przejmuje młodsza zmiana. Dopro-
wadziło to już choćby do urozma-
icenia programu XXVI Czarnole-
skich Spotkań Sobótkowych.

Droga do Czarnolasu

Przekazanie 4-kilometrowego 
odcinka drogi powiatowej prowa-
dzącej do Czarnolasu z Garbatki-
-Letnisko (przez Gródek) poprze-
dziło w tym roku o pół godziny 
ofi cjalne sobótkowe uroczystości. 
– Mówi się, że wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu. Cieszę się, 

Droga otwarta!

Widzowie AmfiteatruWidzowie dziękowali za koncert solistce Halinie Sowińskiej-Winiarskiej I Robertowi Grudniowi kwiatami i brawami

Kwiaty dla Rafała Rajkowskiego za bezinteresowną pomoc gminie

Laureaci Konkursu Literackiego „O dzban czarnoleskiego miodu” ze starostą W. Urbańskim i 
Marianem Popisem ze Stowarzyszenia RENESANS

Laureatki nagrody im. Jana Kochanowskiego z wójtem Tomaszem Adamcem i Marianem Popisem

Zwyciężczynie Konkursu FOTO – POETICA z jurorami i fundatorami nagród
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że wiele dobrych dróg prowadzi 
przez teren naszej gminy do Czar-
nolasu. W imieniu mieszkańców 
gminy, w tym i Gródka, dziękuję 
naszym gościom: marszałkowi Ra-
fałowi Rajkowskiemu – za pomoc 
w uzyskaniu środków koniecznych 
do sfi nalizowania inwestycji. Dzię-
kuję za współudział Waldemarowi 
Urbańskiemu staroście zwoleńskie-
mu – powiedział Tomasz Adamiec, 
wójt gminy Policzna.

 – Zostaliśmy wybrani przez 
mieszkańców, więc w miarę 
możliwości załatwiamy potrzeby 
lokalnej społeczności – zareago-
wał pan Rafał, przypominając, 
że schedę przejął po obecnym tu 
pośle Leszku Ruszczyku. Z kolei 
poseł Leszek przywołał nazwisko 
Edwarda Rybaka – przewodniczą-
cego Rady Powiatu Zwoleńskiego, 
ciągle przypominającego o potrze-
bie załatwienia tej pilnej społecz-
nej potrzeby.

 Dzięki takiej postawie ludzi, trzy 
samodzielne samorządy dogadały 
się w celu sfi nansowania przebu-
dowy drogi przypisanej powiato-
wi zwoleńskiemu. Jej gruntowna 
naprawa kosztowała nieco ponad 
1 mln zł. O 2/3 sumy postarał się 
Rafał Rajkowski członek zarządu 
województwa mazowieckiego. Sta-
rosta zwoleński dołożył z budżetu 
powiatu 205 tys. zł, a wójt gminy 
Policzna – 188 tys. zł. W akcie 
symbolicznego przecięcia wstęgi 
wzięło udział kilkanaście osób. Pół 
godziny po uroczystości, na nowej 
nawierzchni ścigali się zawodnicy 
organizowani przez Stowarzyszenie 

„Zwoleń Biega”. W poszczególnych 
kategoriach sprawdzianu brały 
udział wielopokoleniowe rodziny. 
Wystartowali sprzed zabytkowego 
pałacu Przeździeckich w Policznie, 
by w porę dotrzeć na sobótkowe 
uroczystości.

 W tym czasie widownia małego, 
parkowego amfi teatru zapełniała 
się miłośnikami twórczości Jana 
z Czarnolasu. Maria Jaskot, kierow-
nik Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie zapoznała uczestni-
ków z programem rozstrzygania 
dorocznych konkursów i sobótko-
wego obrzędu.

O ogłoszenie wyników i prezen-
tację laureatów XXVI edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Literackiego 
„O Dzban Czarnoleskiego Miodu” 
poprosili Adama Krzemińskiego, 
sekretarza jury. Trzyosobowemu 
jury przewodniczył Jan Zdzisław 
Brudnicki, trzecim jurorem był Le-
szek Żuliński. Na konkurs wpłynęło 
blisko 60 utworów poetyckich. Jury 
przyznało I nagrodę Januszowi Py-
zińskiemu z Dębnicy. Ufundował 
ją Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego. II nagrodą, ufundowaną 
przez burmistrz Zwolenia Bogu-
sławę Jaworską została wyróżnio-
na Janina Piliszewska z Wieliczki, 
a III – Kacper Płusa z Łodzi. Sfi nan-
sował ją starosta Waldemar Urbań-
ski. Wyróżnienia otrzymali: Edyta 
Wysocka z Miastka (fundator wójt 
T. Adamiec), Tadeusz Charmusz-
ko z Suwałk i Andrzej Ziobrowski 
z Nowej Huty. Po wręczeniu na-
gród, laureaci recytowali nagro-
dzone wiersze.

Protokół Kapituły Nagrody im. 
Jana Kochanowskiego przy Stowa-
rzyszeniu Miłośników Poezji Jana 
Kochanowskiego RENESANS 
odczytał jej nowy kanclerz Adolf 
Krzemiński. Po przeanalizowaniu 
nadesłanych wniosków Kapituła 
przyznała nagrody.

W dziedzinie folkloru i sztuki 
ludowej Wandzie Krawiec – kie-
rownikowi Zespołu Folklorystycz-
nego ze Strykowic Górnych. Fun-
datorem przyznanej jej nagrody 
jest Bogusława Jaworska Burmistrz 
Zwolenia.

 Natalia Przepiórka – kierownik 
Zespołu Folklorystycznego „Gra-
bowianki” w Grabowie nad Wisłą 
otrzymała nagrodę za całokształt 
dotychczasowej działalności, 
a także za wybitne osiągnięcie 
w sztuce recytatorskiej. Ufundo-
wał ją Marian Kuś, wójt gminy 
Przyłęk.

W dziedzinie ochrony dziedzic-
twa kulturowego Kapituła nagrodę 
przyznała Justynie Mierzejewskiej-
-Figurze, dyrektorowi Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie, Prezesowi Towarzy-
stwa Przyjaciół Czarnolasu – za 
osiągnięcia w zakresie wychowa-
nia i edukowania kilku generacji 
młodych mieszkańców Czarnola-
su oraz za popularyzowanie historii 
regionu i wybitnych przedstawicieli 
tej Ziemi. Fundator nagrody: wójt 
Tomasz Adamiec.

Podczas wernisażu wystawy po-
konkursowej „FOTO-POETICA” 
zostali nagrodzeni młodzi laureaci 
I edycji konkursu fotografi cznego 

inspirowanego twórczością Jana 
Kochanowskiego. Jurorami byli do-
świadczeni członkowie Radomskie-
go Towarzystwa Fotografi cznego – 
Leszek Jastrzębiowski i Stanisław 
Gąsior. W kategorii A przyznali I 
nagrodę (ufundowana przez wójta 
Tomasza Adamca) Klaudii Hołuj 
z PG w Policznie. II nagrodę Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego 
– Katarzynie Lenartowicz z PG 
w Suskowoli, a III nagrodę Towa-
rzystwa Miłośników Miasta Zwo-
lenia – Oliwie Misialskiej, też z PG 
w Suskowoli. 

W kategorii B, II nagroda ufun-
dowana przez wójta Tomasza 
Adamca stała się udziałem Klau-
dii Kuciary z LO w Zwoleniu, 
a sfi nansowana przez pana Jakuba 
Malinowskiego – udziałem Roksa-
ny Krasińskiej z LO im. Jana Pawła 
II w Lipsku.

Dowartościowującym program 
sobótkowy wydarzeniem muzycz-
nym był koncert solowy Haliny So-
wińskiej-Winiarskiej (sopran) i Ro-
berta Grudnia (akompaniament) 
zawierający m.in. Pieśń XXV Jana 
Kochanowskiego. Po nim wystąpiły 
„Kazanowianki znad Iłżanki”.

Po ich recitalu rozpoczął się 
obrzęd sobótkowy, poprzedzony 
barwnym korowodem z udziałem 
zaproszonych gości oraz zespo-
łów obrzędowych ze Strykowic 
Górnych i Korzeni z Łaguszowa. 
Tradycyjne puszczanie przez pan-
ny w bieli wianków z łodzi wio-
słowej, ognisko sobótkowe, tańce 
i śpiewy, degustacja czarnoleskiego 
miodu i inscenizacja historyczna 

pod nazwą „Aby tradycji stało się 
zadość” wzbudziły zadowolenie 
uczestników. Do pląsającego wo-
kół ogniska barwnego korowodu 
pań z zespołów ludowych dołączył 
Edward Rybak, a za nim Zbigniew 
Gołąbek. 

 Mniejsze i większe grupki lu-
dzi zaczęły jednak przemieszczać 
się znad stawu w kierunku Dużej 
Sceny, gdzie burmistrz Bogusła-
wa Jaworska, starosta Waldemar 
Urbański i wójt Tomasz Adamiec 
wręczali nagrody i upominki za 
udział w „Czarnoleskim biegu 
i marszu”, na podstawie listy od-
czytywanej z estrady przez preze-
sa Stowarzyszenia „Zwoleń Biega’, 
Krzysztofa Cywkę.

Po biegaczach radowali „Wią-
zankami świętojańskimi” zapełnia-
jącą się widownię uzdolnieni ar-
tystycznie dziewczęta i chłopcy ze 
szkoły podstawowej w Czarnolesie, 
a po nich – zespoły ludowe, wśród 
nich Zespół Tańca Ludowego „By-
strzacy”. Nie mogło zabraknąć ro-
dzimej „Sobótki”. Na swoje pół go-
dziny czekał już Andrzej Rybiński 
i rychtował się utalentowany ze-
spół INO ROS. Wraz z Mega 
Dance, Dużą Sceną i SERCAMI 
widownią zawładnęła muzyka di-
sco polo. Rozkręcająca się zabawa 
sobótkowa trwała prawie do świ-
tania, bo „miło szaleć, skoro czas 
ku temu”, zachęcał do tego Jan 
z Czarnolasu fragmentem fraszki. 
Wielu pamiętało jednak o zapro-
szeniu gospodarzy Zwolenia na 
Imieniny Pana Jana.

 Mieczysław Kaca

Z kim i jak uzbrojonym walczyli historyczni polscy wojowie, interesowało najbardziej panów Widownia przed Dużą Sceną

Obrzęd puszczania wianków na wodę Śpiewy i tańce na łączce przy stawie

Wręczanie nagród i upominków biegaczkom odbywało się 
w atmosferze pełnej humoru

Biegaczy seniorów i ich latorośle zachęcali gospodarze i goście 
do osobistych zwierzeń. Odpowiadali, że było fajnie
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XVI Piknik w Błędowskich Sadach

Muzycznie, 
kolorowo i dostojnie
Dwa dni – 1 i 2 lipca – trwał w Błędowie XVI Piknik w Błędowskich Sadach. 
Stadion przy Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków zamienił się w wielki, 
kolorowy plac piknikowy. Czołowe miejsce zajęła potężna estrada, a wokół zielonej murawy 
stanęły liczne stoiska gastronomiczne i wystawowe. Na estradzie prezentowali się muzycy 
i soliści, na boisku tradycyjnie mecz piłki nożnej rozgrywali sadownicy, a nad wodą o „wielką 
rybę” walczyli wędkarze. Na XVI Piknik w Błędowskich Sadach przybyły tłumy mieszkańców 
i przyjezdnych gości. To było spotkanie pełne niezapomnianych wrażeń.

Ofi cjalnego otwarcia XVI Pik-
niku w Błędowskich Sadach do-
konał Wójt Gminy Błędów Marek 
Mikołajewski. Serdecznie powitał 
mieszkańców gminy i przyby-
łych gości. Podziękował sponso-
rom, dzięki którym już po raz 16. 
w Błędowie odbywa się święto 
sadowników. Patronat honorowy 
nad imprezą sprawują: Marszałek 
Senatu RP oraz Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Na piknik do Błędowa przybyli 
też specjalni goście – delegacje za-
przyjaźnionych Partnerskich Gmin: 
gminy Nalepkovo ze Słowacji i wę-
gierskiej gminy Gávavencsellő. Ze 
słowacką gminą Nálepkovo samo-
rząd w Błędowie współpracuje już 
od kilku lat. W tym roku podjął 
też współpracę z węgierską gminą 
Gávavencsellő.

– Będziemy starać się o wspólne 
realizowanie projektów w ramach 
Unii Europejskiej i Grupy Wy-
szehradzkiej. Stawiamy na wspól-
ne działania w dziedzinie sportu, 
turystyki, kultury, integracji spo-
łecznej. Taka wzajemna współpra-
ca może przynieść nam wszystkim 
wiele korzyści – mówił wójt gminy 
Błędów Marek Mikołajewski pod-
czas odbytego na pikniku ofi cjal-
nego podpisania porozumienia 
o współpracy wszystkich trzech 
gmin.

Tradycyjnie wspólną zabawę 
piknikową poprzedziła msza świę-
ta w intencji sadowników oraz 
złożenie kwiatów pod pomnikiem 
prof. Szczepana Pieniążka. Oprawę 
muzyczną uroczystości zapewniła 
orkiestra dęta OSP Błędów.

Nie zapomniano też o naj-
młodszych mieszkańcach, którym 
zapewniono świetną zabawę na 
dmuchanych zjeżdżalniach i tram-
polinach. Wśród różnych potraw 

oferowanych na licznych stoiskach 
gastronomicznych, wyjątkowym 
powodzeniem cieszył się wiejski 
chleb ze smalcem i ogórkiem, któ-

Uroczystego otwarcia pikniku dokonał Wójt Gminy Błędów Marek Mikołajewski. Na estradzie towarzyszyli mu specjalni goście: delegacje zaprzyjaźnionych Partnerskich Gmin: gminy Nalepkovo ze 
Słowacji i węgierskiej gminy Gávavencsellő

Tak pięknie oprawione dyplomy z wyrazami 
podziękowania otrzymali sponsorzy

rym częstowały członkinie Koła 
Gospodyń Wilhelmów.

Sobotnie spotkanie zakończył 
pokaz sztucznych ogni.

Reprezentacja Związku Sadowników RP oddział Pniewy – zwycięska drużyna XV Mistrzostw 
Polski Sadowników w Piłce Nożnej

Najlepsi wędkarze w zawodach wędkarskichNa XVI Piknik w Błędowskich Sadach przybyły tłumy mieszkańców i przyjezdnych gości

Włodarze gmin: Błędowa, słowackiej Nálepkovo i węgierskiej Gávavencsellő oraz Marszałek 
Senatu RP podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy
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XVI Piknik w Błędowskich Sadach

Gwiazdy błyszczały 
nie tylko na niebie
Pierwszy weekend lipca zapisał się w Błędowie nie tylko jako święto sadowników, ale też jako 
wielkie wydarzenie kulturalne. Przez dwa dni na estradzie XVI Pikniku w Błędowskich Sadach 
prezentowały się zespoły lokalne i gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej.

 Niewątpliwie wyjątkowym wy-
darzeniem sobotniego wieczoru był 
występ brytyjskiego wokalisty legen-
darnej grupy Genesis, Raya Wilso-
na – kompozytora, autora tekstów, 
cenionego zwłaszcza za sceniczną 
charyzmę i zawsze wysoką formę 
koncertową. Ray Wilson został wy-
różniony przez „Classic Rock Maga-
zin” jako jeden z najwybitniejszych 
wokalistów Wielkiej Brytanii. Nie 
zabrakło też rytmów disco polo. 

Zapewniły je zespoły EXAITED, 
DIADEM, MeGustar, Divers Dan-
ce. Znane przeboje przypomniały 
„Czerwone gitary”, z cygańskim 
taborem poprowadził publiczność 
DON VASYL, a w rytm czardasza 
Mateusz Kołacz. Było gorąco! 

Wspaniale zaprezentowały się 
też zespoły lokalne: Retro, Black 
Clover i Refl ex z Błędowa, Orkie-
stry Dęte OSP Błędów i OSP Lipie 
oraz szkolna młodzież.

Występom na estradzie towa-
rzyszyły konkursy oraz wspólne, 
międzynarodowe gotowanie za-
przyjaźnionych gmin: słowackiej 
i węgierskiej.

XVI Piknik w Błędowskich Sa-
dach zakończyła dyskoteka pod 
gwiazdami.

 Opracowanie Hanna Jacobi
Zdjęcia Jacek Lombarski 

oraz UG Błędów

Gwiazdą sobotniego wieczoru był brytyjski wokalista legendarnej grupy Genesis, Ray Wilson Dla uczestników pikniku zagrali Stanisław Bilski i Janusz Szrlip

W rytmie disco polo bawił publiczność zespół EXAITED

Publiczność gorąco oklaskiwała występ Zespołu Retro z Błędowa

Znane przeboje przypomniały „Czerwone gitary”

Z nutą „na ludowo” odbył się występ dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z m. Gołosze

Czar cygańskiej muzyki zaprezentował DON VASYL i jego „Cygańskie gwiazdy”

Z występującymi artystami publiczność bawiła się świetnie
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W Domaniowie 
powitano lato
Jak co roku, w pierwszą niedzielę lipca, nad zalewem w Domaniowie 
zbiera się tłum plażowiczów. Oblegają scenę i czekają na pojawienie 
się tej najpiękniejszej – „Miss Lata Ziemi Radomskiej 2017”. Organi-
zatorem festynu jest Starostwo Powiatu Radomskiego i Urząd Gminy 
w Przytyku, a prowadzącym redaktor naczelny nowego kwartalnika 
„Nasz Powiat Radomski – Marek Oleszczuk, na co dzień naczelnik 
Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Radomskiego.

– To już jedenasta edycja „Po-
witania Lata” – powiedział staro-
sta Mirosław Ślifi rczyk, otwierając 
festyn. – Mam nadzieję, że już od 
dzisiejszego dnia słońca nam nie 
zabraknie, tak jak dobrej zabawy 
i muzyki. Chcemy uatrakcyjnić to 
miejsce. Zarówno w Domaniowie, 
jak i Jagodnie. Powiat radomski 
przystąpił do ambitnych planów 
budowy ścieżek rowerowych. 
W przyszłym roku powinna się roz-
począć budowa pierwszej ścieżki 
długości 9 km z Radomia w tym 
kierunku, ale w przyszłości będzie 
prowadziła również do samego 
Przytyka, wzdłuż zalewu Doma-
niów i jeziora Jagodno. Myślę więc, 
że ten teren zyska przez to dużo na 
swojej atrakcyjności. 

Niekwestionowaną atrakcją fe-
stynu „Powitanie Lata”, bo i trud-
no się dziwić, zważywszy na urodę 
pań, jest konkurs „Miss Lata Zie-
mi Radomskiej”. To tegorocznych 
eliminacji stanęły: Justyna Paluch, 
Sandra Ziółkowska, Paulina Dalach 
i Sylwia Maciejewska. Przemarsz 
po „wybiegu” w stroju codziennym 
i plażowym, kilka słów do mikrofonu 
i głosowanie. Emocje sięgały zenitu. 
Głosowała publiczność i jury w skła-
dzie: Mirosław Ślifi rczyk – starosta 
powiatu radomskiego, Leszek Mar-
gas – wicestarosta, Dariusz Wołczyń-
ski – wójt Gminy Przytyk oraz Rena-
ta Mazur – sekretarz powiatu, Joanna 
Wontorska – skarbnik i Marzena 
Wiosna-Michałek – przewodnicząca 
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury 
Fizycznej i Sportu. Tytuł Miss Ziemi 
Radomskiej jednogłośnie uzyskała 
tak od jury, jak i od publiczności, 
Paulina Dalach. Tytułem Wicemiss 
obdarzono Sandrę Ziółek i Sylwię 
Maciejewską. Czwarta z kandyda-
tek, Justyna Paluch, zeszła z estrady 
z nagrodą pocieszenia. 

W trakcie obrad jury odbył się 
dodatkowy konkurs „Mister” Lata. 
Został nim najmłodszy z kandyda-
tów, trzynastoletni Patryk.

Festyn ma już tradycyjnie cha-
rakter sportowo-rekreacyjny, bo 
jaki inny może mieć zabawa na 
plaży. Od wczesnych godzin ran-
nych odbywał się więc turniej pił-
ki plażowej (siatkówki), a po jego 
zakończeniu, już w godzinach po-
południowych, budzące najwięk-
sze emocje „przeciąganie liny”. 
Obydwie konkurencje nadzorował 
Włodzimierz Bojarski, zastępca na-
czelnika Wydziału Promocji i Roz-
woju Powiatu Radomskiego.

Turniej piłkarski rozegrał się 
między 16 parami pań i panów re-
prezentujących Radom, Przytyk, 
Kończyce, Wolanów, Przysuchę 
i Wierzbicę. 

W konkursie wzięli udział: Marek Ko-
smala, Kacper Górka i Sylwester Ko-
walczyk. Niezależnie od zdobytej ilości 
punktów wszyscy otrzymali nagrody.

To jednak nie wszystko. Na wi-
dzów czekały jeszcze takie atrakcje, 
jak trening z mistrzynią joggingu 
i pokaz iluzji. Całości imprezy 
towarzyszyła muzyka. Najpierw 
w wykonaniu Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej „Moderato” pod batutą 
Radosława Piotrowskiego z Przysu-
chy, a potem, już wieczorem, występy 
zespołów Mix Dance, Camasutra i Si-
lver. Dzień pełen wrażeń zakończył 
pokaz sztucznych ogni tworzących 
na falach zalewu niepowtarzalne 
i niezapomniane efekty wizualne.

 Jacek Lombarski

Pierwsze miejsce zdobyły rado-
mianki Aneta Suligowska i Marta 
Mantowska. Złoty medal w zespo-
łach męskich przypadł Jakubowi 
Michalskiemu i Piotrowi Filipowi-
czowi z Szydłowca i Radomia.

Do przeciągania liny zgłosiło 
się 8 pięcioosobowych zespołów 
z Kończyc, Domaniowa, Rożek, 
Beźnika, Starej Błotnicy i Radomia. 
Najmocniejsi okazali się przedstawi-
ciele Kończyc (złoty medal), którzy 
w fi nałowym przeciąganiu pokonali 
Starą Błotnicę (srebrny medal). Brąz 
uzyskała drużyna z Radomia.

Sporym powodzeniem cieszył się 
również konkurs wiedzy o powiecie 
radomskim. Pytania miały sporą ska-
lę trudności, ale były do odgadnięcia. 

Mam nadzieję, że już od dzisiejszego dnia słońca nam nie zabraknie – 
powiedział starosta Mirosław Ślifirczyk

Jury konkurs „Miss Ziemi Radomskiej 2017”. Od lewej: Joanna Wontorska, Marzena 
Wiosna-Michałek, Mirosław Ślifirczyk, Renata Mazur, Dariusz Wołczyński i Leszek Margas

Do udziału w konkursie wiedzy o powiecie zachęcali pracownicy Wydziału Promocji: 
Włodzimierz Bojarski i Iwona Ługowska

Miss Ziemi Radomskiej i Miss Publiczności Paulina Drachal (druga z prawej)

Chmury nad Domaniowem straszyły, ale publiczności wciąż przybywało

Estrada była oblegana przez publiczność

Mistrzowie w przeciąganiu liny

Nad bezpieczeństwem festynu czuwała policja
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Święto kawalerii
Mieszkańcy Garbatki-Letnisko przyzwyczajeni są już do widoku kawalerii na ulicach. Ułani 
uczestniczą we wszystkich uroczystościach i festynach. Nie zawsze w mundurach, ale zawsze są obecni. 
Tym razem okazja jednak była specjalna, a i ułanów znacznie więcej. Na święto Szwadronu 
Kozienickiego 22. Pułku Ułanów Podkarpackich im. majora Jerzego Sas Jaworskiego przybyli 
kawalerzyści z wielu innych zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń.

Ze śpiewem na ustach, („Przy-
byli ułani pod okienko…”), przy 
furkoczących na wietrze propor-
cach i brzęku szabel ułani zajechali 
konno i w bryczkach pod kościół 
parafi alny pw. Nawiedzenia NMP 
w Garbatce. W pierwszym powozie, 
w towarzystwie szefa szwadronu, 
Pawła Kibila, przybyła na uroczy-
stość Anna Sas Jaworska, małżonka 
patrona garbackich ułanów.

Uczestników uroczystości powi-
tał proboszcz parafi i ks. Augustyn 
Rymarczyk, natomiast mszę w in-
tencji kawalerzystów, ich patrona 
majora Sas Jaworskiego i tragicz-
nie zmarłego w zeszłym roku Je-
rzego Kapeckiego, koncelebrował 
zaprzyjaźniony z nimi od wielu 
lat proboszcz parafi i Wrzeszczów, 
ks. Bogdan Łukaszewicz.

Z dźwiękiem ostróg w progi ko-
ścioła wmaszerowali ułani i goście. 
W równym szyku stanęli na bacz-

ność. Przed ołtarzem pochyliły 
się sztandary i proporce 22. Pułku 
Ułanów Podkarpackich Szwadron 
Kozienickiego im. mjr. Jerzego Sas 
Jaworskiego z Garbatki, 4. Pułku 
Ułanów Zaniemeńskich z Wrocła-
wia i Opola,11. Pułku Ułanów Le-
gionowych Szwadron Radomski, 
Strzeleckiego Oddziału Konnego 
„Beliniacy” w barwach 27. Puł-
ku Ułanów im. Króla St. Batorego 
z Radomia. Pojawiły się również 
sztandary i przedstawiciele Związ-
ku Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych Oddział Garbatka-Let-
nisko, Chorągwi Rycerska Ziemi 
Radomskiej, Związku Piłsudczyków 
Oddział Radom, OSP Garbatka-Let-
nisko i ZHP Hufi ec Pionki. 

Specjalnie na ten dzień „odde-
legowany” został przez Aleksan-
dra Kiljańczyka, prezesa stadniny, 
Sztandar Stadniny Koni w Kozie-
nicach, ufundowany przez patro-

z racji sprawowanej niegdyś funk-
cji. Najbardziej znany jest jednak 
nie ze swojej funkcji, ale z miłości 
do koni i historii. W 1983 roku, 
z jego inicjatywy, urządzony zo-
stał rajd powozem do Wiednia, 

Paweł Kibil
„Najwyższy Ułan 
Współczesnej Kawalerii”

Bez wątpienia zasługuje na ten 
tytuł. Paweł Kibil broni się twier-
dząc, że w Ostrołęce nad Narwią 
jest dorównujący mu wzrostem ko-
lega. Nie zmienia to jednak faktu, 
że w naszym regionie nie ma sobie 
równego.
Już lata temu, ulegając rodzinnej 
tradycji i z wrodzonej miłości do 
koni, wstąpił do kawalerii ochot-
niczej. Brat jego babci, Adam Woj-
tasik, służył w 13. Pułku Ułanów 
Wileńskich stacjonującym w Nowej 
Wilejce, a brat dziadka Stanisław 
Kibil w 26. Pułku Ułanów Wielko-
polskich im. hetmana Jana Karola 
Chodkiewicza z Baranowicz. 
Wspólnie z małżonką Bernadetą 
i dziećmi Piotrem i Aleksandrą 
pielęgnują kawaleryjską tradycję 
w swoim gospodarstwie.
Od 2014 Paweł Kibil zasiada 
w Radzie Gminy Garbatka-Letnisko.

Historia i dzień dzisiejszy Stowarzyszenia 
Szwadron Kozienicki istnieje od 2005 roku. Jego założycielem jest miłośnik kawalerii Paweł Kibil. Początkowe wahania, jaką 
przyjąć barwę pułku, rozstrzygnął zaprzyjaźniony z ułanami major Jerzy Sas Jaworski – ułan 22. Pułku Ułanów Podkarpackich, 
uczestnik kampanii wrześniowej. Szwadron Kozienicki przyjął barwy jego pułku, a po śmierci majora w 2008 roku, uczynił 
go swoim honorowym patronem.
Pełne prawo do kontynuacji tradycji i używania barw otrzymali z rąk płk. Zbigniewa Makowieckiego, prezesa Zrzeszenia Kół 
Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej w Londynie, który przyjechał na pułkowe święto w 2011 roku.
Dziś ułani uczestniczą we wszystkich uroczystościach organizowanych przez Urząd Gminy i okoliczne szkoły. Są obecni 
wśród uczniów, przekazując im wiedzę o historii. Występowali w wielu produkcjach filmowych. Grali na planie filmów Jerzego 
Hoffmana, Przemysława Bednarczyka, Bogusława Wołoszańskiego i wielu innych. Z ich inicjatywy co roku na polach wsi 
Brzustów rozgrywa się inscenizacji bitwy po Anielinem – Laskami. Uczestniczą w wielu inscenizacjach na terenie całego 
kraju godnie reprezentując na nich Garbatkę-Letnisko.

upamiętniający 300-lecie Wiktorii 
Wiedeńskiej. W 2015 roku, również 
z jego inicjatywy w 100. rocznicę 
przypomniana została wielką re-
konstrukcją bitwa pod Lesznowolą 
z sierpnia 1915 roku.

Honorowe członkostwo pułku 
i podziękowanie otrzymała rów-
nież Hanna Kapecka, małżonka 
nieobecnego już wśród ułanów od 
roku, Jerzego. 

Święto pułku zakończyły popisy 
kawaleryjskie i poczęstunek przy peł-
nych fantazji ułańskich piosenkach. 

Działalnością Stowarzyszenia 
i jego udziałem w życiu społeczeń-
stwa Garbatki-Letnisko żywo intere-
suje się wójt gminy Robert Kowal-
czyk, który wspiera swoich ułanów 
przy każdej okazji i zawsze ma dla 
nich (i o nich) dobre słowo.

 Jacek Lombarski

Przyjaciel kawalerii „Sołtys” Stanisław Kiljańczyk otrzymał od Pawła Kibila pułkową odznakę

Honorowy gość uroczystości Anna Sas Jaworska (w środku) oraz Beata Fikus i Paweł Kibil Popisy jeździeckie

na ułanów majora Sas Jaworskiego 
w jej 65-lecie.

W dalszej części uroczystości 
uhonorowani zostali odznakami 
ułani: Aleksander Fikus, Oskar 
Chrost, Maciej Tomala, Wiktor 
Basaj i Dawid Lisewski. Hono-
rowe członkostwo oraz odznakę 
22. Pułku otrzymał w tym dniu, za-
przyjaźniony z ułanami i aktywnie 
wspierający ich działalność, Stani-
sław Kiljańczyk, ojciec Aleksandra, 
żartobliwie nazywany „Sołtysem” 

„Przybyli ułani pod okienko” Chwila dla mediów. Wójt Gminy Robert Kowalczyk i Paweł Kibil w towarzystwie amazonek 
z 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich – Rafaeli i Danieli Barczyk

Wręczenie odznak pułkowych
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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

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.

Agencja Pracy Tymczasowej pracaBIS 
poszukuje pracowników magazynowych 

do Kopytowa k. Błonia.
Oferujemy: bezpłatny transport, 

atrakcyjną stawkę + premię
Wymagamy: podstawowej znajomości obsługi 

komputera, gotowości do podjęcia pracy 
w systemie II zmianowym
Informacje pod nr tel. 

780 069 700, 507 444 910.

Wójt Gminy Rzeczniów
działając na podstawie art. 35 ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 1223) 

informuje, że w siedzibie 
Urzędu Gminy w Rzeczniowie 

został wywieszony na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży. 
Wykaz został również zamieszczony 

na stronie www.rzeczniow.pl 
w zakładce „Wiadomości”.

Informację o nieruchomości 
można uzyskać pod nr.tel. 48 6167020 
lub przez mail: kozeraz@rzeczniow.pl

MAZOWIECKIE   BIURO

PLANOWANIA   REGIONALNEGO

W   WARSZAWIE

Głos mieszkańców jest najważniejszy

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

uchwały nr 196/16 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl w terminie do 31 lipca 2017 r.

Do 31 lipca 2017 r. mieszkańcy województwa mazowieckiego mają możliwość składania wniosków do 
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, który określa politykę prze-
strzenną województwa, w tym sposób zagospodarowania przestrzeni oraz rozmieszczenie przyszłych 
inwestycji. Na tablicach informacyjnych urzędów gmin, miast i powiatów zostało umieszczone obwiesz-
czenie Marszałka Województwa Mazowieckiego adresowane do wszystkich instytucji i mieszkańców, 
co oznacza, że mieszkańcy Mazowsza mają możliwość składania wniosków dotyczących spraw regio-
nalnych (ponadlokalnych), jakie ich zdaniem powinny zostać uwzględnione w Planie. Szczegółowe 
informacje o tym, w jaki sposób złożyć wniosek, znajdują się w poniższym obwieszczeniu.

Więcej informacji o procesie tworzenia Planu oraz możliwych zmianach w dokumencie będzie można 
uzyskać na konferencjach, które odbędą się w drugiej połowie roku. Konferencje zostaną zorganizowane 
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz Warszawie.

www.mbpr.pl, tel. 22 518 49 00

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku 
z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:

dotyczącej również sporządzenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy, stanowiącego część Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. 
Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania ich kwalifi kowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci 
grafi cznej, należy składać do:

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

ogłasza 

przetarg nieograniczony 
ofertowy 

na zbycie lokalu użytkowego Nr 8, 
stanowiącego odrębną nieruchomość 
przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu 
o powierzchni użytkowej 52,22 m².

Przedmiotowy lokal jest położony na parterze w jedenastokondygna-
cyjnym, podpiwniczonym budynku mieszkalnym z trzema lokalami 
użytkowymi w parterze.
Cena minimalna do sprzedaży wynosi 97.000 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem propo-
zycji ceny zakupu w/wym. nieruchomości ustala się do dnia 
06.07.2017 r. do godz. 11.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg 
na sprzedaż nieruchomości przy ulicy 25 Czerwca 59 lokal użytkowy 
Nr 8”, w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” ulica 
M.C. Skłodowskiej 18, pokój nr 112, I piętro.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości 4.850,00 zł. do dnia 03.07.2017 r. na konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
96 91150002 0120 0120 0300 0001

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 06.07.2017 r. do godz. 11.30 
w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210, II p.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru ofert,
– unieważnienia lub odwołania przetargu ofertowego bez podania 
przyczyn.

Informacje, dotyczące przetargu udzielane są pod numerem telefonu 
(048) 384-06-40 wew. 329, 330.

O G Ł O S Z E N I E

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl
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Stulatka 
z inicjatywą
Ochrona przeciwpożarowa ma na ziemi grójeckiej głębokie tra-
dycje. Czerwcowy jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Belsku Dużym to potwierdza. Wójt tej gminy Władysław 
Piątkowski, sterujący społecznie działalnością Zarządu Oddziału 
ZOSP RP w całym powiecie grójeckim, mógłby wskazać z nazwy 
ochotnicze straże o jeszcze bogatszej historycznie tradycji, choćby 
OSP w samym Grójcu, liczącej sobie 135 lat.

Godnie reprezentował ją na 
uroczystości poczet fl agowy, obok 
sztandarów zasłużonych jednostek 
z Mogielnicy, Chojnowa, Lipia czy 
z innych miejscowości gminy – 
Lewiczyna, Rożce, Wilczogóry lub 
Woli i Wólki Łęczeszyckiej.

Poczty sztandarowe tych jedno-
stek i innych służb mundurowych 
lub instytucji pochylały się w po-
kłonie podczas mszy w kościele 
pw. Świętej Trójcy, odprawianej 
w intencji strażaków przez ks. pra-
łata Stefana Kazulaka, Kapelana 
Powiatowego Strażaków i ks. prob. 
Siuchtę. Oprawę muzyczną za-
pewniła Dziecięco-Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Mogielnicy.

Ze świątyni pododdziały, poczty 
sztandarowe, goście i mieszkańcy 
uczestniczący w nabożeństwie, 
przeszli w rytmie melodii marszo-
wych na plac apelowy przed siedzi-
bą Urzędu Gminy. Niezaglądający 
tu przez ostatnie lata byli pod wiel-
kim wrażeniem zmian inwestycyj-
nych, jakim został poddany plac 
i jego otoczenie oraz sama siedziba 
władz gminy, mieszcząca też pla-
cówki użyteczności publicznej. 

A wszystko wzięło początek 
w czerwcu 1917 roku, dzięki 
przewidującej inicjatywie grupy 
ówczesnych światłych obywateli, 
mających na względzie zarówno 
zabezpieczenie przed „czerwonym 
kurem” drewnianych budynków 
wiejskich, jak i myśl o przeczuwanej 
już wolności, może nawet niepod-
ległości. Słowa ewangelii padły i tu, 
z ust tych samych księży podczas 
aktu poświęcenia nowoczesnego 
wozu bojowego marki SCANIA.

 Przed tym jednak, zaproszeni 
goście byli uczestnikami i obser-
watorami ceremonii, nawiązującej 
do polskiej, historycznej tradycji. 
Meldunek o gotowości pododdzia-
łów do uroczystości odebrał od jej 
dowódcy dh. Tomasza Jasińskiego, 
gen. bryg. Leszek Suski – Komen-
dant Główny PSP. Po wciągnięciu 
fl agi państwowej na maszt i od-
śpiewaniu hymnu narodowego, 
uczestników uroczystości powitał 
jej gospodarz, dh Stanisław Kołacz, 
prezes OSP w Belsku Dużym.

Wśród nich właśnie wspomniane-
go wyżej gen. bryg. Leszka Suskiego, 
st. bryg. Bogdana Łasicę – Zastępcę 
Mazowieckiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP, Zbigniewa Gołąbka 
– Członka ZG i Wiceprezesa ZOSP 
RP Woj. Mazowieckiego, Mirosła-
wa Maliszewskiego – Posła na Sejm 
RP, Leszka Przybytniaka – radne-
go Sejmiku, Artura Dąbrowskie-
go – Prezesa Zarządu WFOŚiGW 
w Warszawie, st. bryg. Jacka Wi-
chowskiego – Komendanta Powia-
towego PSP w Grójcu, Władysława 

Piątkowskiego – w jednej osobie 
Prezesa Zarządu Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP i Wójta Gminy Belsk 
Duży, st. bryg. Bogusława Sikorskie-
go – Zastępcę Komendanta PSP 
w Grójcu, Przewodniczącego Rady 
Gminy Belsk Duży, przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego w Grójcu, 
służb mundurowych, pracowników 
Urzędu Gminy, radnych gminy, jej 
mieszkańców oraz poczty sztanda-
rowe zaprzyjaźnionych jednostek 
OSP, służb i organizacji. Nie mógł 
pominąć ojców chrzestnych poświę-
canego wozu bojowego SCANIA – 
Krystyny Piątkowskiej i Waldemara 
Żółcika, który dokonał tradycyjnego 
obrzędu oblania wozu szampanem, 
a następnie w życzliwym strażakom 
wystąpieniu przyrzekł, że zawsze bę-
dzie ich wspierał, gdyż na to zasługu-
ją. Nieprzypadkowo OSP Belsk Duży 
ma 42 członków wspierających. Jest 
wśród nich wielu sadowników.

 Uroczystość prowadził st. bryg. 
Bogdan Sikorski. Kronikarz dh Ar-
kadiusz Dyga odczytał fragmenty 
z bogatych zapisów kroniki jednostki. 
Obecnie OSP, działająca w ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego chroni mienie i życie 
na powierzonym obszarze gminy 
Belsk Duży, powiatu grójeckiego 
i województwa mazowieckiego. 

 Za stuletni okres działalności 
OSP została uhonorowana Złotym 
Znakiem Związku, najwyższym od-

znaczeniem przyznawanym przez 
Zarząd Główny OSP. Aktu dekora-
cji dokonał dh Zbigniew Gołąbek, 
jako członek Zarządu Głównego 
i Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w War-
szawie wraz z gen. bryg. Leszkiem 
Suskim. To wielkie wyróżnienie 
wręczyli oni też st. bryg. Bogusła-
wowi Sikorskiemu oraz druhowi 
Tomaszowi Jasińskiemu. 

Medalem Honorowym im. Bole-
sława Chomicza, w uznaniu szczegól-
nych zasług dla rozwoju i umacniania 
Związku OSP RP odznaczony został 
dh Roman Piątkowski. 

O jubilatach nie zapomniał też 
marszałek Adam Struzik przyznając 
im Pamiątkowy Medal PRO MASO-
VIA. Wręczali go prezesowi jubilatki 
radni Sejmiku – Leszek Przybytniak 
i Zbigniew Gołąbek oraz prezes 
WFOŚiGW – Artur Dąbrowski. 

Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznaczeni zo-
stali druhowie: Arciszewski Daniel, 
Ciamarczan Henryk, Krawczak 
Mateusz, Krzejszczak Krzysz-
tof, Ławnicki Michał i Sołtysiak 
Arkadiusz. Srebrnym Medalem 
druhowie – Jasiński Adam, Ko-
łacz Dariusz, Kołacz Mieczysław, 
Krzejszczak Dariusz, Malinowski 
Mariusz i Ciepieniak Krzysztof. 
Brązowy Medal otrzymali: Au-
gustowski Paweł, Dyga Dominik, 
Kołacz Robert i Waśkiewicz Daniel. 

Dh Władysław Piątkowski wraz 
z Wiceprezesem Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP Henrykiem 
Truszkowskim i Komendantem Po-
wiatowym PSP w Grójcu st. bryg. 
Jackiem Wichowskim wręczyli Medal 
„Zasłużony dla Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP” dh Stanisławowi 
Kołaczowi, a odznakę „Strażak Wzo-
rowy” – Marcinowi Augustowskiemu. 

Odznaką „Za Wysługę Lat”, wrę-
czaną przez Prezesa Zarządu Od-
działu Gminnego ZOPS RP Roma-
na Woźniaka zostali uhonorowani 
druhowie: Jakubiak Feliks (wysługa 
65 lat), a za wysługę 45 lat – Piątkowski 
Roman, Ciamarczan Marian, Jasiński 
Bogusław, Jasiński Tomasz i Lipiński 
Wacław. Dh Majewski Jarosław został 
nią wyróżniony za wysługę 30 lat, 
dh Matysiak Adolf za wysługę 25 lat, 
dh Dyga Dominik i dh Waśkiewicz 
Daniel – za wysługę 15 lat. 

Zaproszeni goście dziękowali go-
spodarzom jubilatom za możliwość 
uczestniczenia we wspaniałej uro-
czystości, przekazywali gratulacje 
i pamiątkowe upominki oraz życzyli 
dalszych sukcesów w bezinteresow-
nej służbie na rzecz innych.

 Na jubileuszu100-lecia wszy-
scy bawili się do późnych godzin 
w przyjacielskim, pogodnym na-
stroju.

OSP w pigułce 
Stan osobowy: członkowie 
zwyczajni – 59, wspierający – 42, 
honorowi – 5. Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza skupia 9 członków.
Zarząd: prezes – Stanisław Kołacz, 
wiceprezes – Bogusław Sikorski,
wiceprezes-naczelnik – Tomasz 
Jasiński, zastępca naczelnika – 
Paweł Jasiński, gospodarz – Dariusz 
Kołacz, skarbnik – Stefan Krawczak, 
sekretarz – Michał Ławnicki, kroni-
karz – Arkadiusz Dyga, członek Za-
rządu – Daniel Arciszewski. Komisja 
Rewizyjna: przewodniczący Marian 
Ciamarczan, sekretarz Bogusław 
Jasiński, członek Adolf Matysiak.
Jednostka od 1995 roku. działa 
w ramach KSR-G. Wyposażona jest 
w samochody: Jelcz GCBA 7,7/32; 
Man GBA 2,5/16, Nissan i najśwież-
szy nabytek – SCANIĘ P450 (N321), 
zakupioną za prawie 1 mln zł, uzy-
skany dzięki połączonemu wysiłkowi 
finansowemu: gminy, samorządu 
województwa mazowieckiego 
i władz resortowych (PSP).
OSP zajmuje się działalnością 
szkoleniową, kulturalną i wycho-
wawczą. Udostępnia też mieszkań-
com pomieszczenia w strażnicy na 
imprezy rodzinne.

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów i ich gości

Druh Zbigniew Gołąbek i komendant PSP Leszek Suski dekorują sztandar jubilatów 
Złotym Znakiem Związku

Tyle powrotów, co i wyjazdów. Tego rodzaju życzenia słyszało się przy przekazywaniu druhom 
z OSP nowego wozu bojowego SCANIA

Wójt dh Władysław Piątkowski, gospodarz Gminy Belsk Duży dziękował gościom i wszystkim obec-
nym za przyczynianie się do większej skuteczności w działaniach zapobiegawczych i ratowniczych 
jubilackiej OSP, a tym samym zapewnianiu lepszego bezpieczeństwa mieszkańcom.

Jubilaci podczas uroczystego apelu

Medal honorowy im. R. Chomicza dla weterana Romana Piątkowskiego
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 Tegoroczne Imieniny Pana Jana zostały połączone z uroczystością przekazania do użytku zalewu, zagospo-
darowanego jako ośrodek rekreacyjny. Dopomógł fi nansowo samorząd województwa mazowieckiego. W akcie 
symbolicznego przecięcia wstęgi uczestniczył marszałek Adam Struzik, obok gospodarzy Zwolenia i powiatu 
zwoleńskiego, ratowników itp. Wywiad z Adamem Struzikiem na str.  3.

 W uroczystości jubileuszu 100-lecia OSP w Suchej, gmina Białobrzegi, 
w sektorze dla gości poseł PiS Dariusz Bąk siedział między druhami OSP 
Zbigniewem Gołąbkiem, wiceprezesem strażaków ochotników Mazowsza 
 i ks. palotynem Henrykiem Gołąbkiem, kapelanem strażaków. Któryś 
z gości skomentował: Błogosławiony między Gołąbkami. Zainteresowani 
zareagowali… uśmiechem.

 Marek Mikołajewski, Wójt 
Gminy Błędów, bardzo serdecznie 
powitał przybyłą na XVI Piknik 
w Błędowskich Sadach Panią Wójt 
węgierskiej gminy Gávavencsellő, 
Michalinę Vojtó. Gmina Błędów 
współpracuje już ze słowacką 
gminą Nálepkovo, a teraz roz-
szerzyła współpracę o gminę 
na Węgrzech. Podczas pikniku 
mocno zabrzmiały dźwięki ludo-
wych melodii węgierskich. Ducha 
czardasza daje się dostrzec także 
na załączonej fotografi i.

 Jest ponoć tak samo silna, jak do osób odmiennej płci. Potrafi  ją zaszcze-
piać Paweł Kibil, ułan nad ułany. Chyba zawładnęła już niektórymi osobami 
z bliskiego otoczenia. Na przykład widocznymi na fotce Martą i Zbigniewem 
Jakubowskimi. A Robertem Kowalczykiem, wójtem gminy Garbatka-Letni-
sko? Wieść gminna niesie, że już także. Dlatego oparci o drewnianą barierkę 
czemuś się przyglądają. Widocznie ćwiczeniom wierzchowców.

 Trzem panom, widocznym na 
zdjęciu, pstryknęliśmy fotkę przed 
rozpoczęciem niedzielnej uroczysto-
ści Powitania Lata w Domaniowie. 
Z braku uśmiechu na ich twarzach wy-
nikało chyba, że organizatorzy imprezy: 
starosta radomski Mirosław Ślifi rczyk 
(z lewej), Dariusz Wołczyński wójt 
gminy Przytyk (w środku) i wicesta-
rosta Leszek Margas byli zasmuceni 
niepewną pogodą. Bo jakże to wygląda: 
powitanie lata, a tu pada. Na szczęście 
przejaśniało i miłośnicy lata, w tym 
piękne dziewczęta i ich podrywacze, 
bawili się wyśmienicie.

 Pani Justynie Brzezińskiej, z dzia-
łu promocji Urzędu Gminy Błędów, 
może pozazdrościć niejedna fanka 
znanego wokalisty brytyjskiej grupy 
Genesis, Raya Wilsona. Bo też żadna 
z nich zapewne nie ma tak wymowne-
go, pamiątkowego zdjęcia z legendar-
nym muzykiem. Ray Wilson koncerto-
wał w Błędowie podczas tegorocznego 
XVI Pikniku w Błędowskich Sadach. 
Będziemy długo wspominać jego kon-
cert, a dla pani Justyny taka fotka to na 
pewno miła pamiątka.

 Wśród władz różnych szczebli utarł się 
zwyczaj zabierania ze sobą, na pamiątkę, frag-
mentów kolorowych tkanin, używanych do 
zbiorowego przecinania wstęg jako symbolu 
przekazywania obiektów publicznych, dróg, itp. 
W Czarnolesie byłem świadkiem wykonania 
z nich od ręki wizytówek, wkładanych do kie-
szeni marynarek, jako ceniony przez panie ele-
ment mody. Kto był jej wykonawcą, nie dosze-
dłem. Prawdopodobnie wicestarosta zwoleński 
Arkadiusz Sulima lub poseł Leszek Ruszczyk. 
Benefi cjentem z pewnością Rafał Rajkowski 
Członek Zarządu Woj. Mazowieckiego. Spo-
strzegłem, że radny sejmiku Zbigniew Gołąbek 
nosi krawat w podobnym kolorze. Ale chyba 
tak naprędce nie zdołał wykonać go z kawałka 
wstęgi i choćby zafastrygować. Tak, czy siak, 
z uczestnictwa w przecinaniu wstęg można 
wynieść korzyści. Czy przypadkiem nie zaha-
czające o jakiś paragraf?

 Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika w Iłży zakończy-
ło rok szkolny jubileuszem 80-lecia. 
Zjawiła się bardzo liczna grupa ab-
solwentów i gości, w tym przedsta-
wiciele organu prowadzącego, jakim 
jest Starostwo Powiatowe w Rado-
miu. Nie zabrakło władz miejskich. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Józef 
Skrobisz, z przypisanym mu humo-
rem, rozweselał stremowaną trochę 
dyrektor Agnieszkę Kopeć-Fila. Wy-
szło całkiem, całkiem…

Zalew, jak marzenie

Błogosławiony 
między Gołąbkami…

Wójt zatańczy 
czardasza?

Jubileusz to 
humor, 
zabawa…

Wizytówki 
ze wstążki?

Ech, ta pogoda…

Miłość do koni

Fanki 
pozazdroszczą


