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Lekka praca
przy pakowaniu 

i przepakowywaniu słodyczy 

w Ferrero Polska 
w Belsku Dużym 

Wyślij SMS o treści 
„PRACA Moj Radom” 

na numer 

501 331 151 

wówczas to my oddzwonimy 
i opowiemy 

o szczegółach oferty!
 

Agencja Pracy Tymczasowej 

Randstad

(nr licencji 47)

Umowa podpisana

Ratusz odzyska 
dawny blask
Za kilka dni ruszą prace przy rewitalizacji ratusza. Prezydent 
Radosław Witkowski podpisał umowę z wykonawcą prac – 
fi rmą Betonox Construction z Sopotu, która wygrała przetarg, 
oferując cenę 10,5 miliona złotych. Ta sama fi rma prowadzi 
już prace w zespole kamienic Deskurów.

– Ratusz to drugi obiekt w obrę-
bie Miasta Kazimierzowskiego, któ-
ry rewitalizujemy. Konsekwentnie 
zmieniamy Radom. Za kilkanaście 
miesięcy ratusz odzyska pełnię 
krasy. Będzie wyglądać zupełnie 
inaczej i na pewno będzie dostęp-
ny dla mieszkańców Radomia, 
a przede wszystkim będzie siedzibą 
dla kilku instytucji, które się tutaj 
przeniosą – mówi prezydent Rado-
sław Witkowski.

Po rewitalizacji budynek ratu-
sza ma pełnić przede wszystkim 
funkcję administracyjną. Tu swoje 
miejsce znajdzie m.in. Biuro Rady 
Miejskiej, Wydział Obsługi Ra-
domskiej Strefy Gospodarczej oraz 
fi lia Biura Obsługi Mieszkańca. Do 
ratusza przeniesie się także Związek 
Harcerstwa Polskiego, który obec-
nie korzysta z pomieszczeń w Mło-
dzieżowym Domu Kultury.

– Mam nadzieję, że miejskie in-
westycje, czyli przebudowa kamie-
nicy Deskurów oraz rewitalizacja 
ratusza będą impulsem m.in. dla 
organizacji pozarządowych oraz 
dla przedsiębiorców, którzy zechcą 
tu zainwestować i prowadzić swoją 

działalność ożywiając w ten sposób 
Miasto Kazimierzowskie – dodaje 
prezydent Radosław Witkowski.

W ratuszu jest planowany kom-
pleksowy remont obejmujący 
m.in. odgrzybianie i wzmocnienie 
ścian, wymianę instalacji, okien, 
drzwi, wymianę pokrycia dacho-
wego oraz wykonanie podjazdów 
i montaż windy dla niepełnospraw-
nych. Projekt zakłada też remont 
i odtworzenie detali architektonicz-
nych, takich jak herb miasta, godło, 
wsporniki, balkony i elementy de-
koracji fasad.

– Budynek ratusza to dla nas 
możliwość rozszerzenia prac przy 
wykorzystaniu jednego placu bu-
dowy. Uważamy, że prace na tym 
obiekcie są mniej wymagające, je-
śli chodzi o stronę techniczną niż 
w kamienicy Deskurów. Liczymy 
na to, że w terminie zawartym 
w umowie spotkamy się na zakoń-
czeniu tego zadania – podkreśla 
Wojciech Grzenia, prezes Betonox 
Construction.

Rewitalizacja ratusza ma się za-
kończyć w grudniu przyszłego roku.

 UM Radom
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Ocena nie tylko wojewody
Rozmowa z Marianem Wikło, radnym Powiatu Radomskiego i wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej

 Wiemy, że uchwały Rady Powiatu 
Radomskiego podlegają ocenie wo-
jewody bądź Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. Jak często wojewoda 
mazowiecki je uchyla?

– Zdarza się to naprawdę spora-
dycznie.
 Co jeszcze podlega ocenie służb 

wojewody?
– Wojewoda na przykład ocenia, 

które wnioski samorządów zasługu-
ją na dofi nansowanie z programu 
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej. Tu ocena wniosków 
dyrektora Powiatowego Zarządu 
Dróg Publicznych przez wojewodę 
od szeregu lat jest bardzo pozytyw-
na. W roku bieżącym przy skromnej 
puli środków powiat dostanie z tego 
programu ok. 3 mln złotych.
 A jak działania PZDP oceniają 

mieszkańcy?
– Wymagania i prośby miesz-

kańców nie zawsze są możliwe 
do spełnienia, więc bywa różnie. 
Problemem czasem jest kapryśna 
pogoda, stan dróg, skąpość środ-
ków, ograniczenia prawne, a także 
postawa ludzi wobec samych siebie.
 Ma pan tu na myśli ową „moją chatę 

z kraja”?

– Bywa i tak. 12 lipca br., jako 
wiceprzewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Rady Powiatu Radomskiego, 
uczestniczyłem w rozpatrywaniu 
skargi, która trafiła najpierw do 
wojewody mazowieckiego. Zarzuty 
w niej zawarte dotyczą naruszenia 
stosunków wodnych i wadliwego 
wykonania zjazdu na działkę rolną 
mieszkanki gminy Jedlińsk, przy od-

zjazd, wspólny z sąsiadem. Podczas 
spotkań ze skarżącą i jej mężem do-
wiedziałem się, że są oni oburzeni 
brakiem rowów przy drodze gmin-
nej, w miejscu ich zamieszkania. Po-
sesja jest okresowo zalewana i nawet 
interwencje straży nie są skuteczne. 
Próbowali samowolnie pogłębić ist-
niejący rów melioracyjny lecz sąsie-
dzi wezwali policję. Mają żal do soł-
tysa wsi, na którego działce ten rów 
się defi nitywnie kończy.

budowie rowów i utwardzeniu po-
boczy drogi powiatowej. Działania 
„drogówki” miały na celu odprowa-
dzenie nadmiaru wód w Zawadach 
Nowych, pochodzących nie tylko 
z pasa drogowego i przygotowały 
drogę do położenie nowej nawierzch-
ni. Ale skarżąca nie ma już dostępu 
do swej działki na całej szerokości, 
lecz przez wybudowany 8-metrowy 

„Lecz ludzi dobrej woli jest 
więcej” i miejscowość, w której 
mieszkają skarżący zachwyca 
działalnością prężnego stowa-
rzyszenia, nowej świetnie funk-
cjonującej szkoły i nowego ośrod-
ka zdrowia. Jest również kościół, 
remiza, punkty handlowe, a za-
mieszkujący tu ludzie bardzo 
życzliwi i gościnni.
 Dziękuję za rozmowę.

 (MZ)

Radny Marian Wikło postanowił sam przyjrzeć się „problematycznemu” mostkowi

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Radomskiego w trakcie posiedzenia

Koniec konsultacji

Jaki będzie 
Plac Jagielloński?
Więcej zieleni i miejsc do wypoczynku – to najczęściej powtarzane postulaty zgłaszane przez 
mieszkańców podczas spotkań konsultacyjnych, poświęconych planowanemu remontowi Placu 
Jagiellońskiego.

– Po ponad 20 latach chcemy ten 
teren uporządkować i przywrócić 
funkcjonalność. To, co planujemy, 
to nie gruntowna przebudowa, ale 
remont. Mamy oczywiście świado-
mość potrzeby przeprowadzenia 
też większych zmian, ale najpierw 
musi powstać miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego – 
mówił otwierając podsumowujące 
spotkanie konsultacyjne w Teatrze 
Powszechnym prezydent Radosław 
Witkowski.

Koncepcja opracowana przez 
Miejską Pracownię Urbanistyczną 
zakłada m.in. wymianę nawierzch-
ni, która będzie wykonana z dużych 
betonowych płyt. W części placu 
zostanie ułożona mozaika. Pojawi 
się też element wodny, w posta-
ci dekoracyjnych kul oraz murki 
z siedziskami. Planowane jest także 
uporządkowanie istniejącej zieleni, 
w tym usunięcie zagrażających bez-

pieczeństwu, najstarszych topoli, 
a także nowe nasadzenia drzew 
i krzewów.

Plac zostanie przystosowany do 
organizowania tam imprez maso-
wych. Jednocześnie został przygo-
towany projekt zmian w układzie 
drogowym w sąsiedztwie Placu 
Jagiellońskiego. Przede wszystkim 
powstanie brakujące przejście dla 
pieszych przy skrzyżowaniu ulic 
Struga, Chrobrego i Pileckiego. 
Wraz z nim powstanie przejazd 
rowerowy. Zgłoszone podczas 
konsultacji uwagi dotyczyły przede 
wszystkim zieleni oraz potrzeby 
tworzenia miejsc wypoczynku 
w miejscach zacienionych.

Były też propozycje ustawienia 
na placu mebli miejskich w posta-
ci na przykład tzw. parkletów, czyli 
mobilnych wysepek, które tworzą 
miejsca siedzące oraz rośliny. Do-
datkowo mogłyby one być wyposa-

żone w gniazda do ładowania np. 
tabletów lub smartfonów. Pojawiły 
się także postulaty wprowadzenia 
większych zmian w układzie dro-
gowym wokół Placu Jagiellońskiego 
oraz lokalizacji pomników.

– Zakres planowanego remontu 
nie może przesądzać o kształcie 
planu miejscowego. Dopiero z tego 
planu będą wynikały możliwości 
realizacji tego typu pomysłów. Na 
razie chcemy uporządkować plac. 
Na pewno uwzględnimy propozy-
cje ustawienia większej liczby ławek 
i innych elementów tzw. małej ar-
chitektury. Po remoncie powsta-

nie baza do większej przebudowy, 
a ta będzie możliwa dopiero po 
uchwaleniu miejscowego planu – 
tłumaczył wiceprezydent Konrad 
Frysztak.

Po przeanalizowaniu uwag 
zgłoszonych podczas konsulta-
cji, zostanie ogłoszony przetarg 
w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 
Remont Placu Jagiellońskiego ma 
się rozpocząć jeszcze w tym roku 
i potrwa do wiosny przyszłego roku. 
W tegorocznym budżecie miasta 
zarezerwowana jest na ten cel kwota 
3 milionów złotych.

 źródło: radom24.pl
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100 lat OSP Borowe!

Druhowie, 
ochotnicy, 
ratownicy

100 lat to szmat czasu nawet w 700-letniej historii Mogielnicy, a właśnie taki jubileusz 
obchodzili 8. lipca druhowie OSP Borowe. Uroczysty apel na placu przed odnowioną strażnicą 
poprzedziła msza polowa, celebrowana przez ks. prał. Stefana Kazulaka, kapelana strażaków 
powiatu grójeckiego.

Czytający zapisy kroniki dh 
Szymon Omen z młodzieżo-
wej drużyny informował, że to 
ks. kan. Stanisław Wilkoszewski wraz 
z Ludwikiem Piaseckim, komen-

dan, a także zaangażowaniu dru-
hów strażaków i mieszkańców wsi 
Borowe, zostaje przeprowadzony 
gruntowny remont wszystkich po-
mieszczeń budynku straży, a także 
utwardzono plac kostką brukową”.

Na tym nie kończą się wiadomo-
ści radujące serca druhów i społecz-
ności lokalnej. W roku 2013 funkcję 
prezesa obejmuje 19-letni dh Kamil 
Wiesiak. Zarząd działający do dziś 
pod jego kierownictwem czyni sta-
rania o termomodernizację strażni-
cy i wyposażenie jej pomieszczeń 
w urządzenia klimatyzacyjne oraz 
o nowoczesny wóz bojowy. Zarząd 
tworzą także: wiceprezes Domi-
nik Kowalczyk, naczelnik Andrzej 
Gontarek, jego zastępca Przemy-
sław Omen, sekretarz Mirosław 
Gaworski, skarbnik Bogusław Zych 
i gospodarz Krzysztof Kowalczyk. 
Jednostka liczy obecnie 36 dru-
hów czynnych, 6 honorowych 
i 12 wspierających. To oni przy-

czynili się do tego, że nowy wóz 
bojowy Mercedes ATEGO został 
ofi cjalnie przekazany podczas ju-
bileuszu przez burmistrza Mogiel-
nicy dra Sławomira Chmielewskie-
go i komendanta Gminnego OSP 
dh. Jana Bilskiego i poświęcony 
przez ks. prałata Stefana Kazulaka. 
Kierowcą tej nowoczesnej maszyny 
jest dh Piotr Gątarek. Na ten no-
woczesny wóz wartości prawie 800 
tys. zł, samorząd gminy Mogielnica 
przeznaczył około 600 tys. zł. Obok 
uhonorowania sztandaru jednostki 
Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, wręczenia indywi-
dualnych medali, odznak, listów 
gratulacyjnych i dyplomów, nagród 
książkowych i słownych podzięko-
wań, przekazanie wozu tworzyło 
kanwę uroczystości jubileuszowej. 
Na zakończenie była także część ar-
tystyczna, toasty, tradycyjny stra-
żacki poczęstunek i zabawa ludowa.

 (M.K.)

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali Jed-
nostka OSP Borowo oraz druhowie: Eugeniusz Latoszek s. Wacława, 
Mirosław Omen s. Czesława, Sławomir Jastrzębski s. Stanisława 
i Ryszard Wiesiak s. Eugeniusza.

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa: Mariusz Kuśmierski
s. Wacława, Krzysztof Głuszkiewicz s. Piotra, Stanisław Bogdan s. Teofi la, 
Krzysztof Jastrzębski s. Sławomira i Tomasz Młodzianka s. Wacława.

Brązowym Medalem: Krzysztof Duliński s. Piotra, Mirosław Ga-
worski s. Zygmunta, Grzegorz Bogdan s. Stanisława, Piotr Duliński 
s. Kazimierza, Piotr Gątarek s. Henryka, Andrzej Gątarek s. Henry-
ka, Kazimierz Gątarek s. Henryka, Jarosław Kowalski s. Ryszarda, 
Tadeusz Omen s. Piotra, Krzysztof Kowalczyk s. Zbigniewa i Michał 
Truszkiewicz s. Michała.

Odznaką „Strażak Wzorowy” zostali wyróżnieni druhowie: Damian 
Wiesiak, Kamil Wiesiak, Bogdan Zych, Łukasz Prykiel, Tomasz 

Jastrzębski,Rafał Omen i Łukasz Bartos.
Dyplomami i innymi wyróżnieniami za szczególną pomoc przy budowie 

strażnicy OSP w Borowem zostały uhonorowane: 93-letnia Zofi a Mar-
tyniak i Maria Mróz ( zmarła, dyplom przyjęła rodzina).

Dh Tadeusz Kośliński został uhonorowany podziękowaniem na 
piśmie za zaangażowanie i pracę oraz szczególny wkład w budowę 
i rozwój Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem.

Uhonorowani

Powiedzieli:
Pod koniec uroczystego, jubi-

leuszowego apelu, po wręczeniu 
odznaczeń i wyróżnień, skrótowo 
wypowiedzieli się m.in.: poseł Mi-
rosław Maliszewski w imieniu 
własnym i Parlamentarnego Ze-
społu Strażaków, dh Zbigniew 
Gołąbek jako członek Zarządu 
Głównego i wiceprezes OSP 
Mazowsza, Jan Tkaczyk jako 
przewodniczący Rady Miej-
skiej w Mogielnicy, dr Sławomir 
Chmielewski Burmistrz Gminy 
i Miasta Mogielnica oraz st. bryg. 
Jacek Wichowski Komendant 
Powiatowy PSP w Grojcu.

Burmistrz Gminy i Miasta Mo-
gielnica, dr Sławomir Chmielewski 
powiedział: – Drodzy Jubilaci, 
Szanowni Goście, Mieszkańcy 
Borowego, Gminy Mogielnica 
i okolic. Gratuluję pięknego ju-
bileuszu 100-lecia. Odczytana 
kronika przypomniała mi 1976 
rok. Występowała orkiestra na 
tym samym placu, w której mia-
łem przyjemność grać z okazji 

przekazywania nowej strażnicy. 
Znalazło się w niej miejsce także 
dla sklepu wiejskiego, biblioteki 
i zlewni mleka. Obecnie zmoder-
nizowana strażnica jest bardzo 
obszerna i funkcjonalna. Pomieści 
w garażu nie tylko nowoczesny wóz 
bojowy marki Mercedes, lecz i sale 
na imprezy i spotkania towarzyskie. 
Mamy na terenie gminy Mogielnica 
13 jednostek OSP, w tym o bogatej 
tradycji, jak działająca w Mogielni-
cy i wasza w Borowem. To prawda, 
że są one obciążeniem fi nansowym 
dla gminy Mogielnica, bo trzeba je 
wyposażać, unowocześniać i wy-
mieniać wozy bojowe i inny sprzęt, 
nie tylko z okazji jubileuszy. Radni 
i ja jako burmistrz nie szczędzimy 
grosza. Bezpieczeństwo mieszkań-
ców kosztuje. Mówię ludziom na 
spotkaniach, że nawet jeśli OSP raz 
na 5, czy nawet tylko na 10 lat, uratu-
je czyjś dobytek całego życia, warto 
ją utrzymywać i fi nansować. Musicie 
być doceniani przez mieszkańców 
i przez władze przyjeżdżające na ju-

bileusze. Jednostka w Borowem 
jest prężna, ma w swoich szere-
gach odznaczanych weteranów, 
ale i młodych ludzi, czego przykła-
dem jest prezes dh Kamil Wiesiak. 
Wierzę, że będzie działać przez 
następne sto lat i jeszcze jeden 
dzień. Dziękuję za to co robicie 
i życzę wytrwałości.

St. bryg. Jacek Wichowski Ko-
mendant Powiatowy PSP w Grójcu: 
W imieniu swoim i strażaków 
z Komendy Powiatowej PSP 
gratuluję pięknego jubileuszu, 
zmodernizowanej strażnicy 
i przekazanego wozu bojowego, 
w czym duży udział mają radni 
i burmistrz Mogielnicy. Chwała 
waszym założycielom i wam za 
wszystkie dokonania i zaanga-
żowanie w działania ratownicze. 
Jak są one potrzebne, potwierdzi-
ły ostatnie tygodnie. W powiecie 
grójeckim funkcjonuje 76 OSP. 
Było tyle zdarzeń, że wystarczy-
łoby pracy dla 150, a nawet 200 
drużyn ratowniczych OSP.

dantem Ochotniczej Straży Ognio-
wej w nieodległym Przybyszewie, 
doprowadzili w 1917 roku do utwo-
rzenia w Borowem straży liczącej 
początkowo 12. druhów, dowodzo-

nych przez naczelnika Piotra Osia. 
Druhowie na cywilnych czapkach 
nosili jednak orzełki. Rok później 
z tymi orzełkami uczestniczyli 
w rozbrojeniu posterunku żandar-
merii niemieckiej. Borowe było 
wówczas siedzibą gminy. Jeden 
z najstarszych jubilatów – dh Ta-
deusz Kośliński prosił żeby napisać 
o tym, że Członkiem Honorowym 
OSP Borowe był sam Marszałek 
Józef Piłsudski. – Nie można też 
pominąć udziału druhów OSP 
w konspiracji AK, m.in. wykonanej 
przy pomocy fortelu akcji zniszcze-
nia niemieckiej dokumentacji kon-
tygentowej, co uwolniło okresowo 
wielu rolników od przymusowych 
dostaw dla okupanta – przypomi-
nał senior Tadeusz Kośliński. 

Zarząd wybrany 6 stycznia 2007 
roku sprawił miłą niespodziankę. 
Działając w składzie: prezes Ja-
nusz Dziumak, wiceprezes Stani-
sław Bogdan, naczelnik Krzysztof 
Głuszkiewicz, zastępca naczelnika 
Andrzej Gątarek, sekretarz Miro-
sław Gaworski, skarbnik Sławo-
mir Deska i gospodarz Kazimierz 
Gątarek podjął ważną decyzję 
o modernizacji strażnicy. Nie bez 
mocnego wsparcia, co zapisano 
w kronice słowami: „Z wydatną 
pomocą Samorządu Gminnego, 
a w szczególności Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Mogielnica dra Sławo-
mira Chmielewskiego oraz radnych 
Mirosława Gaworskiego i Ireny Bog-

Uroczysty apel odbył się na placu przed zmodernizowaną strażnicą

Goście jubileuszu 100-lecia OSP Borowe

Dekoracji sztandaru dokonał wiceprezes OSP Mazowsza Zbigniew Gołąbek w asyście 
st. bryg. Jacka Wichowskiego, dh. Władysława Piątkowskiego, prezesa OSP powiatu grójeckiego 
i dh. Jana Bilskiego komendanta OSP gminy Mogielnica

Symbolicznego przecięcia wstęgi w czasie 
przekazywania nowoczesnego wozu bojowego 
dokonali: burmistrz Sławomir Chmielewski i 
komendant gminny OSP dh Jan Bilski

Burmistrz Sławomir Chmielewski i komen-
dant OSP gminy Mogielnica dh Jan Bilski 
życzą kierowcy nowoczesnego Mercedesa 
bezpiecznej, bezawaryjnej jazdy. Drugi z lewej 
Prezes OSP Borowe dh Kamil Wiesiak

Jubilaci podczas uroczystego apelu
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Policzna lideruje 
czterem gminom
w stosowaniu 
ekoenergii
Odnawialne źródła energii mają coraz szersze zastosowanie także na wsiach południowego 
Mazowsza. 14 lipca Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego, 
podpisał w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu umowę 
w tej sprawie z wójtem gminy Policzna – Tomaszem Adamcem.

Przed podpisaniem tego ważne-
go dokumentu powiedział: – Gra-
tuluję wójtowi wzorowo napisa-
nego projektu. Dzięki niemu, do 
mieszkańców czterech kolejnych 
gmin w subregionie radomskim 
trafi  ponad 5,5 miliona złotych 
z funduszy unijnych. Wiem, że to 
pieniądze bardzo oczekiwane. 

 Wójtowi Tomaszowi Adamcowi 
należały się gratulacje także dlatego, 
że podjął się roli lidera w przygo-
towaniu i realizacji projektu obej-
mującego łączące się terytorialnie 
gminy: Chotcza, Garbatka-Letni-
sko, Kazanów i Policzna, położone 
w trzech różnych powiatach. To-
masz Adamiec przyznał, że w okre-
sie niezbyt długiego jego wójtowa-
nia jest to jedno z największych 
wartościowo i organizacyjno-
-technicznie przedsięwzięć inwe-
stycyjnych, które gmina Policzna 
koordynuje i rozlicza fi nansowo, 
będąc też jego benefi cjentem.

Rafał Rajkowski przy okazji 
poinformował, że samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego czyni 
przygotowania do przyjęcia przez 
radnych sejmiku uchwały tzw. an-
tysmogowej. Ma ona przyczynić 
się m.in. do szybszego zmniej-
szania emisji szkodliwych gazów 
do atmosfery m.in. powstających 
poprzez spalanie w mieszkalnych 
kuchniach i prowizorycznych ko-
tłowniach przeróżnych odpadów 
i śmieci, bardzo zanieczyszczających 
powietrze. Dzieje się tak nie tylko na 
terenie wiejskim. W grę wchodzi też 
zmniejszenie zanieczyszczeń powie-
trza powodowanych przez samo-
chody i inne maszyny opalane ropą 

i benzyną. Samorząd województwa 
prowadzi już w tej sprawie konsul-
tacje społeczne.

Dobra wiadomość adresowa-
na do mieszkańców gmin Policz-
na, Chotcza, Garbatka-Letnisko 
i Kazanów wynika także z tego, 
że suma 5 583 881,60, jako dofi -

nansowanie z funduszy unijnych 
projektu zgłoszonego przez gminę 
Policzna, stanowi 80% kosztów ca-
łego przedsięwzięcia. Dzięki temu 
wsparciu UE, za pośrednictwem 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
i Mazowieckiej Jednostki Wdra-

żania Projektów Unijnych, zaku-
pi się i zamontuje instalacje OZE 
w jednorodzinnych budynkach. 
W ramach wniosku zgłoszonego 
pod nazwą Ekoenergia w gminach 
Policzna, Chotcza, Garbatka-Letni-
sko i Kazanów (działanie: 4:1) zosta-
ną zakupione kolektory słoneczne, 
panele fotowoltaiczne, pompy ciepła 
typu powietrze-woda, a także piece 
na biomasę. Pozwoli to mieszkań-
com efektywnie wykorzystywać 
energię ze źródeł odnawialnych. 
Realizacja projektu wpłynie na po-
prawę jakości środowiska natural-
nego, zmniejszy emisję zanieczysz-
czeń do powietrza, a także zredukuje 
emisję gazów cieplarnianych. Przy 
okazji warto poinformować, że 
w latach 2014–2020 Mazowsze ma 
zagwarantowane 8 mld zł unijnego 
wsparcia, właśnie za pośrednictwem 
RPO WM. W roku bieżącym Ma-
zowiecka Jednostka Wdrażania Pro-
jektów Unijnych ogłasza przeszło 
40 konkursów, za pośrednictwem 
których rozdysponuje użytecznie 
sumę około 1,1 mld zł. Szczegółowe 
informacje na stronie internetowej: 
www:funduszedlamazowsza.eu 

Wójt Tomasz Adamiec podzięko-
wał serdecznie osobom z wszystkich 
4 gmin uczestniczących w projekcie 
uwieńczonym akceptacją przez Ma-
zowiecką Jednostkę Wdrażania Pro-
jektów Unijnych, uznającą projekt 
przedłożony przez gminę Policzna 
za wzorowy, a wice marszałkowi Ra-
fałowi Rajkowskiemu – za bezintere-
sowną pomoc. Cztery gminy czeka 
teraz zadanie niemniej odpowie-
dzialne– przygotowanie niezbęd-
nych warunków, a więc materiałów 

koniecznych do opracowania do-
kumentacji technicznej a następnie 
do ogłoszenia przetargów na zakup 
i montaż nowoczesnych instalacji 
czerpiących energię ze źródeł od-
nawialnych (OZE). W przypadku 
Policznej, Chotczy i Garbatki-Letni-
sko chodzi o 101 budynki jednoro-
dzinne w każdej z tych trzech gmin, 
a w gminie Kazanów, o 125 domów 
jednorodzinnych. Rola gminy Po-
liczna, jako lidera i koordynatora ca-
łego przedsięwzięcia realizacyjnego 
jest szczególna. Wszystkie instalacje 
będą zamontowane i uruchomione 
latem 2018 roku.

Właściciele domów jednoro-
dzinnych wymienionych gmin, 
którzy zadeklarowali uczestnictwo 
w projekcie w ustalonym terminie, 
pokrywają tylko 20% kosztów in-
stalacji. W zależności od ich war-
tości, do listopada tego roku, wpła-
cają należności z tego tytułu w dwu 
ratach. Należności te kształtują się 
od 1 tys. złotych do 13 tysięcy zł. 
Przetarg zostanie rozstrzygnięty 
w okresie zimowym, a prace insta-
lacyjne ruszą wiosną przyszłego 
roku.

Na pytanie, co będzie z właścicie-
lami domów, których do skorzysta-
nia z odnawialnych źródeł energii 
zachęci przykład sąsiada lub znajo-
mego usłyszeliśmy, że być może tego 
rodzaju zachęty będą stosowane 
w innych konkursach organizowa-
nych przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Projektów Unijnych oraz 
organizacje pozarządowe i stowa-
rzyszenie oraz instytucje i fi rmy, 
które włączą się do podejmowanych 
inicjatyw.   (M.K.) 

Rafał Rajkowski (z lewej) i Tomasz Adamiec podpisują umowę obejmującą cztery gminy Jak to będzie wyglądać w gminach, realizujących projekt, któremu lideruje, mówił wójt Tomasz Adamiec

Rafał Rajkowski przybliżył pożytek wynikający ze stosowania energii uzyskiwanej
ze źródeł odnawialnych

Zadowolenie rysujące się na twarzach sygnatariuszy zaświadcza o pożytku z podpisanej umowy

W radomskiej Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego kontrahenci z gminy 
Policzna: skarbnik gminy Teresa Makuch (z prawej) i wójt Tomasz Adamiec podpisali też inne 
dokumenty niezbędne w realizacji projektu. Towarzyszący im inspektor Robert Strzelecki 
przyglądał się tej czynności z satysfakcją
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Bank Spółdzielczy w Przysusze
ul. Grodzka 3, 26-400 Przysucha, tel.: 48 675 22 42, fax: 48 675 23 71
e-mail: bank@bsprzysucha.pl · www.bsprzysucha.pl

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Taryfi e prowizji i opłat bankowych oraz Tabeli oprocentowania dostępnej na stronie internetowej www.bsprzysucha.pl. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów/pożyczek są zawarte w Regulaminie udzielania kredytów kon-
sumenckich w Banku Spółdzielczym w Przysusze, Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Przysusze, dostępne w oddziałach i fi liach Banku. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową. 
Kredyt Gotówkowy na Wakacje: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,28% i została wyliczona przy założeniu, że całkowita kwota kredytu 10.000,00zł, okres kredytowania 24 miesiące, miesięczna rata kredytu (malejące saldo) 417 zł, roczne oprocentowanie nominalne 
5,55% w stosunku rocznym, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty i prowizje) 1.083,28 zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł, całkowita kwota do zapłaty 11.083,28 zł. 
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 05.07.2017 r.
Kredyt mieszkaniowy „Moje mieszkanie”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,73% i została wyliczona przy założeniu, że całkowita kwota kredytu 100.000,00zł, okres kredytowania 240 miesięcy, miesięczna rata kredytu (malejące saldo) 416,67 zł, oprocentowanie zmienne 
4,26%, przy założeniu że WIBOR 1M wynosi 1,66% (według stanu na 13.07.2017r.), wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki, opłaty i prowizje) 45.713,25 zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł, całkowita kwota do zapłaty 145.713,25 zł. 
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 13.07.2017 r.

Bank, który szanuje prawo
– Oferta banku powinna być dla klienta korzystna, zabezpieczać wszystkie jego potrzeby, ale 
przede wszystkim musi być zgodna z prawem – podkreśla Marian Grzegorczyk Prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Przysusze.

– Był czas, kiedy kreowanie produktu dla 
klienta nie było obwarowane ograniczeniami, 
z którymi mamy do czynienia dziś. Dotyczą 
one procedury i kryteriów przy udzielaniu 
kredytów detalicznych, konsumenckich, 
mieszkaniowych. Musimy przestrzegać re-
guł wyznaczonych przez Ministra Finansów 
i Rozwoju, rekomendacji KNF i ustaw. Jednakże 
w sytuacji potrzeby finansowej indywi-
dualnego kredytobiorcy, szanując prawo 
i nie naruszając wspomnianych ograniczeń, 
jesteśmy w stanie przygotować ofertę, która 
zaspokoi jego potrzeby fi nansowe – dodaje 
Prezes Marian Grzegorczyk. 

Na pewno dziś wśród tzw. produk-
tów bankowych Banku Spółdzielczego 
w Przysusze na uwagę zasługuje bardzo 
korzystna oferta kredytu mieszkaniowego, 
skierowana do osób pragnących posiadać 
własne M. Bank prowadzi też na wyjąt-
kowo korzystnych warunkach rachunki 
bankowe tak dla osób młodych, jak i star-
szych. Seniorzy za prowadzenie rachun-
ku nie wnoszą żadnych opłat. Natomiast 
sprawnemu i wygodnemu korzystaniu 
z usług bankowych służą najnowocześniej-
sze rozwiązania bankowości mobilnej.

Złoty Medal 25-lecia KZBS

21 czerwca br. w Warszawie miała 
miejsce uroczysta inauguracja Święta 
Spółdzielczości Bankowej 2017. Organi-

zatorem wydarzenia był Krajowy 
Związek Banków Spółdzielczych. 
Podczas uroczystości uhonorowa-
no osoby, które w sposób szcze-
gólny zasłużyły się dla budowy 

i rozwoju KZBS. W gronie wy-
różnionych Złotymi Medalami 
25-lecia KZBS jest Marian Grze-
gorczyk Prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Przysusze. 

Kredyt mieszkaniowy „Moje mieszkanie” – to bardzo korzystna oferta banku 
skierowana do osób, które chcą kupić/wybudować własne mieszkanie. 
Bank gwarantuje szybkie podjęcie decyzji kredytowej, nie wymaga od 
kredytobiorcy ubezpieczenia na życie, a szansę na jego otrzymanie i zre-
alizowanie swoich marzeń o własnym lokum mają nawet te osoby, których 
dochody nie są wystarczające, gdyż zdolność do spłaty osoby wnioskującej 
o kredyt, może być oceniona łącznie z dochodami np. rodziców. Kredyt 
mieszkaniowy „Moje mieszkanie” posiada atrakcyjne oprocentowanie, 
a jego wysokość może wynosić od 20 tys. zł do 800 tys. złotych. 

UniKonto Emeryt – to bardzo atrakcyjna 
oferta rachunku oszczędnościowo – roz-
liczeniowego dla osób posiadających 
decyzję o przyznaniu emerytury bądź 
świadczenia przedemerytalnego. Zero (0) 
za prowadzenie rachunku.

Kredyt gotówkowy Na Wakacje – to najnowsza i specjalna oferta banku, 
przeznaczona na realizację Twoich potrzeb. Atrakcyjność kredytu za-
pewnia jego promocyjne oprocentowanie od 5,55 %, możliwość kredyto-
wania aż do 60 miesięcy oraz wysokość kwoty kredytu do 30 tys. złotych.

TOP Konto dla Młodych – to bardzo atrakcyjna, nowoczesna i wielofunk-
cyjna forma rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego dla osób w 
wieku pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Zero (0) za prowadzenie rachunku 
oraz za wiele usług realizowanych na koncie.
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www.skaryszew.pl

Dni Skaryszewa 
w rytmie 3 na 30 na 130
Tradycją Skaryszewa jest, że lato rozpoczyna się na sportowo. Dni Skaryszewa, przebiegające pod ha-
słem „3x30x130 a będziesz żył zdrowo”, mają już swoją ugruntowaną sławę. Do rozgrywek w licznych 
dyscyplinach staje coraz więcej uczestników.

– Dni Skaryszewa to coroczne 
święto, które od lat łączy w tym 
samym czasie imprezy o ugrun-
towanej pozycji. Dzień sportu i 
koncert galowy – powiedział Ire-
neusz Kumięga, burmistrz Miasta 
i Gminy Skaryszew. – W tym roku 
do tych świątecznych dni reaktywo-
waliśmy Dzień Przedsiębiorczości. 
W ten sposób kontynuujemy tra-
dycję promocji skaryszewskich 
przedsiębiorców. Dni Skaryszewa to 
impreza, którą rokrocznie odwiedza 
tysiące osób, mieszkańców regionu 
radomskiego i nie tylko. „Skary-
szewska Wystawa Przedsiębiorczo-
ści” jest okazją nie tylko do promocji 
oferowanych produktów i usług, ale 
także do zaprezentowania regional-
nych fi rm, które już odniosły sukces. 
Ta wystawa jest dla mieszkańców 
naszej gminy dobrym przykładem, 
że warto być przedsiębiorczym, i co 
najważniejsze, jest też sygnałem, że 
przedsiębiorcy w naszym regionie 
czują się dobrze i panuje tu dobra 
atmosfera biznesowa.

Skaryszewskich dni – 
dzień pierwszy

Festyn odbywa się pod hasłem: 
„3 x 30 x 130 – czyli 3 razy w tygo-
dniu 30 minut sportu, aktywności 
fi zycznej przy tętnie minimum 130 
a będziesz żył zdrowo”. 

Wyścig kolarski „W samo połu-
dnie”, turniej piłki plażowej, ściana 
wspinaczkowa, turniej łuczniczy, 

turniej w celności rzutu dla węd-
karzy, uliczny przełajowy bieg dla 
dorosłych i mecz piłki nożnej „Sto-
larze” kontra „Brukarze” to scena-
riusz dnia sportu.

Rodzinna Akademia Karate 
przygotowała pokazy w wykonaniu 
dziecięcej Akademii Sztuk Walki 
Fight Club Skaryszew. Były poka-
zy, karate i ju-jitsu, konkurencje 
dla dzieci i ich rodziców. Była za-
bawa, nauka i dużo nagród. Projekt 
Akademii został dofi nansowany ze 
środków Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich. Dzięki pro-
gramowi zakupiono namiot, który 
będzie służył jako zaplecze Klubu 
na imprezach plenerowych. Part-
nerami Akademii są Urząd Miasta 
i Gminy oraz MGOK Skaryszew. 
W premierowym „Biegu samura-
ja” wzięło udział 65 osób, dzieci 
i rodziców.

W kolarskim wyścigu pokoju 
wystartowało 130 najmłodszych 
w czterech kategoriach wiekowych. 
Pierwsze miejsca zajęli: Franek 
Marcinowski, Alicja Deja, Amelia 
Piechota i Nina Utkowska, w na-
grodę dostali rowery. Za drugie 
i trzecie miejsca były baseny i na-
mioty, a dla wszystkich – przysmaki 
z grilla. Wszystkie nagrody rzeczo-
we i fi nansowe w tym i innych, licz-
nych konkursach ufundowali lokal-
ni przedsiębiorcy. We wszystkich 
konkurencjach sportowych wzięło 
udział 378 zawodników. 

Skaryszewskich dni – dzień drugi

Niedziela w Skaryszewie upłynęła 
pod znakiem zabawy i świętowania 
sportowych sukcesów. Na estradzie 
pojawiły się zespoły i soliści. Przy 
doskonałej muzyce disco w wyko-
naniu zespołów Power – Play i MIG 
ręce publiczności poszły w górę, 
a refreny powtarzane przez tysięcz-
ny tłum słychać było w całym mie-
ście. Nie mniejszym powodzeniem 
cieszyły się występy Orkiestry Dętej 
OSP w Skaryszewie pod batutą To-
masza Góździa, Zespołu Ludowego 
„Skaryszewiacy”, wokalistów studia 
wokalnego MGOK oraz zespołu 
Hey Justyna. Nic dziwnego. Rodzi-
mi artyści cieszą się zawsze wielkim 
i uznanym powodzeniem.

– Pragnę podziękować dyrekto-
rowi Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Skaryszewie, Mirosła-
wowi Sienkiewiczowi i wszystkim 
pracownikom MGOK za olbrzymi 
wkład pracy, jaki włożyli, żeby te-
goroczne Dni Skaryszewa wypadły 
tak imponująco. 

Osiągnęliśmy maksimum. W za-
wodach sportowych brała udział ol-
brzymia ilość zawodników. To było 
możliwe tylko dzięki temu, że wszy-
scy: pracownicy MGOK, nasi sprzy-
mierzeńcy oraz olbrzymia rzesza 
darczyńców dopomogli nam w or-
ganizacji tego święta. Dzień sportu 
był wspaniały. Cieszymy się z niego 
i zachęcamy do równej aktywności 
przez cały rok, a nie tylko od święta – 
powiedział burmistrz Kumięga. 

Wystawa przedsiębiorców

Po latach na Dni Skaryszewa 
wróciła wystawa przedsiębiorców. 
Teren festynu obstawiły liczne sto-
iska wystawowe. Prezentowały się 
te wielkie i te małe fi rmy. Można 
było posmakować regionalnych 
potraw i zakupić kostkę brukową, 
czy ogrodzenie wraz z bramą wjaz-
dową. Wydany przez Urząd Miasta 
i Gminy wielostronicowy folder re-
klamowy zawierał niezbędne infor-
macje nie tylko o wystawcach, ale i 
o Gminie Skaryszew.

Nowe oblicze 
skaryszewskich Wstępów

– Chcemy zmienić formułę na-
szego jarmarku – powiedział bur-
mistrz Ireneusz Kumięga. – Od 
wieków Wstępy są chlubą naszego 
miasta i gminy. Od kilku lat docho-
dzi jednak do protestów przeciwko 
ludziom, którzy sprzedają konie na 
rzeź. Jest to niepochlebny i nieza-
służony obraz Wstępów, jako miej-
sca, gdzie krzywdzi się zwierzęta. 
Chcemy z tym skończyć. 

W celu poprawy wizerunku 
„Wstępów”, w tych dniach burmistrz 
Ireneusz Kumięga i przedstawiciel 
Fundacji „Centaurus”, Marek Pie-
trasik, podpisali porozumienie 
w sprawie zmiany formuły całej im-
prezy. Na razie jest to tylko list in-
tencyjny. Ostateczna decyzja należy 
do Rady Gminy, która musi opraco-
wać i uchwalić nowy regulamin tej 
imprezy, tak żeby już od przyszłego 
roku na Wstępy nie trafi ły konie 
przeznaczone na rzeź.

Fundacja Centaurus działa od 
2006 roku. Pamiątką zawartego po-
rozumienia pozostanie w Urzędzie 
Gminy obraz namalowany osobi-
ście przez, będącego pod opieką 
fundacji, osiołka Wiesia.

 Jacek Lombarski

Entuzjazm tłumów sięgał zenitu

Młodzi adepci Akademii Sztuk Walki Fight Club Skaryszew już co nieco potrafią

Burmistrz Ireneusz Kumięga prezentuje otrzymany od Fundacji 
„Centaurus” obraz namalowany przez osiołka Wiesia Kolarze na start

Fundatorów i nagród do wręczenia było w tym roku mnóstwo. Wręczanie nagród było miłym obowiązkiem Dyrektor MGOK Mirosław Sienkiewicz w towarzystwie liderów zespołu Power Play
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35. odsłona 
„Dni Garbatki” 
w nowym stylu

Kolejny raz „Polankę” w Garbatce-Letnisko zapełniły tłumy. 
Do później nocy rozbrzmiewała wspaniała muzyka. 
I tym razem były to dni pełne wrażeń i emocji.

– To już 35., a jak niektórzy mó-
wią, okrągłe „Dni Garbatki-Letni-
sko”. Garbatka to dobre miejsce do 
wypoczynku. Cieszę się, że przy-
jeżdża tu coraz więcej osób i mam 
nadzieję, że wszyscy dobrze się tu 
czują i bawią. 

Dwudniową fi estę rozpoczęło 
w sobotę 21. Spotkanie Integracyj-
ne Seniorów. Było hucznie i we-
soło, a rozpoczęło się od występu 
rodzimego Chóru Seniora „Wrzos” 
pod przewodnictwem Krystyny 
Peterson i kierownika muzycz-

nego Renaty Wałęka. Po nich za-
prezentowały się zespoły „Barwy 
Życia” z Pionek, „Złoty Wiek” 
z Warki, „Relax” Kozienice, „Klub 
Seniora” z Radomia, „Złota Jesień” 
z Kozienic, Zespół z Domu Kultury 
w Zwoleniu „Sobótka” z Czarnola-
su, „Kontrast” z Pionek, „Pogodna 
Jesień” ze Zwolenia, „Klub Seniora” 
z Sycyny, „Półborzanki” z Augu-
stowa, „Promyk Nadziei” z Pionek 
oraz delegacja chóru z Dęblina. 

Gwiazdą wieczoru był Tadeusz 
Woźniakowski, piosenkarz, kom-
pozytor i aktor, który umilił spotka-
nie takimi przebojami jak „ Matko 
moja”, „Ballada bieszczadzka” oraz 
„Mont Verde”.

W przerwie muzycznej rozstrzy-
gnięty został konkurs wędkarski, 
w którym pierwsze miejsce zdobył 
Karol Zaręba.

Niedzielne popołudnie odbyło 
się w zdecydowanie młodszym 
klimacie. W „Grzybku” pojawili 
się iluzjoniści, mistrzowie fi tness 
i humoru. „Lekcją Czarnej Magii” 
Grzegorz Klata zachwycił najmłod-
szych i dorosłych widzów. Gimna-
styka relaksacyjna zebrała przed 
estradą maluchy, którym najwy-
raźniej zabrakło codziennych lekcji 
w-f. Do wspólnego śpiewu zachęci-
ła dzieci Agata Kaczmarek, a wie-
czorem przed estradą poderwały do 
śpiewu i tańca zespoły disco polo 
„Spike” i „Electiv”.

W przerwie między występami 
głos zabrał wójt Robert Kowalczyk, 
który powiedział: – Od siedmiu lat 
w Garbatce-Letnisko honorujemy 
„Garbacką Szychą” osoby, któ-
re odcisnęły piętno, zasłużyły się 
w naszej gminie. W tym roku „Szy-
chę” otrzymuje człowiek wielce za-
służony. To osoba bardzo skromna, 
którą widać przede wszystkim na 
różnego rodzaju uroczystościach 
patriotycznych. To nasz garbacki 
kombatant, przewodniczący Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych w Garbatce-Let-
nisku. Koło to jest jedynym kołem 
gminnym w okolicy, a od 10 lat 
jego przewodniczącym jest pan Bo-
lesław Warchoł. To on w dniu dzi-
siejszym otrzymuje to wyróżnienie 
– powiedział wójt Kowalczyk.

Bolesław Warchoł nie był jedy-
ną osobą, którą uhonorowano tego 
dnia. Zaraz po wręczeniu „Garbac-
kiej Szychy” wójt Robert Kowalczyk 
i przewodniczący Włodzimierz 
Mazur ogłosili rozstrzygnięcie 
ogłoszonego w kwietniu konkursu 
na koszulkę promującą gminę. Lau-
reatem został Krzysztof Baran. Wy-
różniono również projekty Agaty 
Szczechuli i Karoliny Dymińskiej. 
Od dziś hasłem promującym tę let-
niskową miejscowość będzie „Wy-
siadka!!! Bo Garbatka!!! ...i jesteś 
u siebie”

 Jacek Lombarski 

Wójt Gminy Robert Kowalczyk i przewodniczący RG Włodzimierz Mazur powitali licznie przybyłych

Bolesław Warchoł – laureat Garbackiej Szychy wraz z małżonką Teresą i włodarzami gminy

Laureaci konkursu na wzór koszulki promocyjnej Przystanek „Polanka”, dorożka już czeka

Agata Kaczmarek śpiewała razem z dziećmi Trochę wody dla ochłody. Oczywiście w wyznaczonych bojami strefach

Zabrakło ławek na „Polance”

Kolorowe dmuchane zamki zawsze są oblegane przez najmłodszych

Kolorowo i barwnie było na festynie
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Izba Regionalna 
powstała w Skrzyńsku
W Publicznej Szkole Podstawowej w Skrzyńsku, w gminie Przysucha, uroczyście otwarto Izbę Regio-
nalną. Myśl utworzenia takiego miejsca – szkolnego muzeum, pojawiła się przed paroma laty. Zbiera-
no eksponaty, segregowano je... Prace nad utworzeniem Izby Regionalnej przyspieszyły, gdy skrzyńska 
PSP w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiła do programu „Szkoły Aktywne w Społeczności”.

W uroczystości otwarcia Izby 
uczestniczyło wielu gości. Byli: 
Adam Pałgan – Zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta, ks. dziekan Andrzej 
Szewczyk – proboszcz i kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej Staro-
skrzyńskiej, Sławomir Stancelewicz 
– dyrektor Przysuskiej Administra-
cji Oświaty, Stanisław Szustka – rad-
ny Rady Powiatu Przysuskiego, Jerzy 
Kwaśniewski – Prezes Towarzystwa 
Kulturalnego im. Oskara Kolberga 
w Przysusze, Agnieszka Zarychta-
-Wójcicka – pracownik Muzeum im. 
O. Kolberga w Przysusze, Edward 
Pawlik – literat i publicysta, Ma-
ria Miśkowska – poetka działająca 
w grupie „Ozimina”, Maria Siwiec – 
śpiewaczka ludowa, Andrzej Malik 
i Józef Kamiński – muzycy ludowi, 
Anna Szyszka i Agnieszka Górka – 
członkinie stowarzyszenia „Razem 
dla Skrzyńska” oraz mieszkańcy 
Skrzyńska i okolicznych miejsco-
wości.

Koordynator programu SAS – 
Elżbieta Agata Zawada podzięko-
wała dyrekcji szkoły, nauczycielom, 

uczniom, rodzicom uczniów, stowa-
rzyszeniom, mieszkańcom Skrzyń-
ska i okolic – wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do sfi nalizowania projektu utworze-
nia w Skrzyńsku Izby Regionalnej. 
W tym gronie są m.in. dyr. szkoły 
Zofi a Nawrocka, rodzice: Domini-

w ramach przygotowanego Pikniku 
Rodzinnego posmakować można 
było regionalnych potraw. Atrakcją 
dla najmłodszych była wizyta stra-
żaków i policjantów. Otwarcie Izby 
Regionalnej połączono z Piknikiem 
Rodzinnym. 

 źródło: Informator Przysuchy

Puchar Polski 
na boiskach w Toporni
Trzy dni, od piątku 14 lipca do niedzieli 16 lipca odbywał się w Przysusze Puchar Polski siat-
kówki plażowej mężczyzn. Lewiatan Beach Ball Przysucha 2017 był szczególnym wydarzeniem 
sportowym, ponieważ po raz pierwszy zmagania siatkarzy plażowych na boiskach w Toporni 
miały rangę Pucharu Polski.

Sympatycy siatkówki plażowej, 
którzy odwiedzili Topornię koło 
Przysuchy w lipcowy weekend 
mieli okazję, by oklaskiwać naj-
lepszych w kraju siatkarzy plażo-
wych. Emocji sportowych nie bra-
kowało, a dostarczyła je wspaniała 
gra między innymi takich duetów 
jak Łukasik–Ociepski, Kądzioła– 
–Malec, Brożyniak–Janiak, bra-
cia Andrys, Kiernoz–Zdybek czy 
Kaczmarek–Lewandowski. Dla 
przysuszan niewątpliwie przy-
jemnością było dopingowanie 
rodzimym siatkarzom: braciom 
Buckim, Sebastianowi Sobcza-
kowi i Michałowi Koryckiemu. 
Dopingowana przez grono kibi-
ców, miejscowa para braci Bucki –
–Bucki zagrała świetnie. Przysu-
szanie byli o krok od sprawienia 
niespodzianki. Przysłowiowy 
„włos” dzielił ich od uzyskania 
sensacyjnego awansu do turnieju 
głównego. 

Puchar Polski zdobyła ostatecz-
nie para Łukasik–Ociepski, poko-
nując w fi nale Kądziołę i Malca.

Atmosfera na boiskach w Topor-
ni była gorąca i to nie tylko dzięki 

niesamowitej grze plejady najlep-
szych polskich siatkarzy. Obok tur-
niejowych rozgrywek odbywało się 
bowiem wiele atrakcyjnych imprez 
towarzyszących.

W ramach Mistrzowskiego Week-
endu Sportu odbywały się warsztaty 
siatkówki plażowej dla dzieci – Kids 
Camp, animacje, konkursy, a także 
zajęcia ogólnorozwojowe fitness 
oraz Zumba, w których uczestni-
czyli wszyscy – od przedszkolaka 
do seniora. 

W zajęciach siatkarskich dla naj-
młodszych, prowadzonych przez 
Grzegorza Boćka i Grzegorza Szy-
mańskiego, swoich sił spróbowała 
kilkudziesięcioosobowa grupa ma-
luchów.

Był też mecz oldboyów i Mecz 
Charytatywny Gwiazd, w któ-
rym wystąpili Grzegorz Szymań-
ski, Conrado Moreno i Mirosław 
Przedpełski przeciwko ekipie: 
Dj Ucho, Zygmunt Chajzer, Grze-
gorz Bociek. Fundusze uzyskane 

ka Kilijanek, Renata Motyl, Dagmara 
Woźniak, Sylwia Chojnacka; nauczy-
ciele i pracownicy szkoły, w tym: 
Andrzej Medyński i sama koordyna-
torka Elżbieta Agata Zawada.

Izba służyć będzie pogłębianiu 
wiedzy o ludowej tradycji i Małej 
Ojczyzny.

Symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonał Adam Pałgan Zastępca 
Burmistrza Przysuchy. Uroczystość 
uświetniły występy: Marii Siwiec 
z akompaniamentem Andrzeja 
Malika i Józefa Kamińskiego, Marii 
Miśkowskiej i Szkolnego Zespołu 
Ludowego „Kukułeczki”. Ponadto 

W Izbie Regionalnej zgromadzono wiele eksponatów Gości przywitano po staropolsku

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał 
Adam Pałgan Zastępca Burmistrza Przysuchy

w jego ramach przeznaczone zo-
stały na pomoc chorej dwuletniej 
Wiktorii Jarosińskiej.

Trzydniowe zmagania sporto-
we zakończyła Wielka Gala Disco 
Polo. Długo trwały wiwaty na cześć 
sportowców, padło wiele serdecz-
nych słów życzeń i gratulacji dla 
siatkarzy i organizatorów turnie-
ju. Na pewno gratulacje należą się 
pomysłodawcy i organizatorowi 

Lewiatan Beach Ball Przysucha – 
Piotrowi Skibie, a podziękowania 
wszystkim sponsorom, w tym go-
spodarzowi wydarzenia – Gminie 
Przysucha.

Lewiatan Beach Ball Przysucha 
2017 na pewno przejdzie do historii 
najważniejszych wydarzeń sporto-
wych w Przysusze. 

 Hanna Jacobi
zdjęcia: fanpage Beach Ball Przysucha

Zwycięzcy Lewiatan Beach Ball Przysucha 2017 Wspólne zdjęcie uczestników, organizatorów i gości

Mecze na boiskach Toporni były pełne emocji



9WOKÓŁ NAS

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na zbycie 

lokalu użytkowego Nr 8, 
stanowiącego odrębną nieruchomość 
przy ulicy 25 Czerwca 59 w Radomiu 
o powierzchni użytkowej 52,22 m².

Przedmiotowy lokal jest położony na parterze w jedenastokon-
dygnacyjnym, podpiwniczonym budynku mieszkalnym z trzema 
lokalami użytkowymi w parterze.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 97.000 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem 
propozycji ceny zakupu w/wym. nieruchomości ustala się 
do dnia 25.07.2017 r. do godz. 11.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prze-
targ 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 20.07.2017 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 25.07.2017 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

Polsko-czeskie korzenie 
mieszkańca Wolanowa
W ostatnich dniach pojawiła się na półce Czytelni Regionalnej w Radomskiej Bibliotece 
im. Załuskich niepozorna, ale bardzo ciekawa publikacja Janusza Zlamala „Tak to zapamięta-
łem”. Patrząc na nią przypomina się stare przysłowie: „Nie oceniaj książki po okładce”.

– Żyłem w trzech różnych 
państwowościach. Z opowiadań 
i przypomnień (…) z łatwością 
identyfikuję te moje zupełnie róż-
ne Rzeczypospolite: Drugą Najja-
śniejszą, Ludową i tę przemalo-
waną Trzecią. 
(…) Do dziś 
podziw wzbu-
dza we mnie 
p o w s t a n i e 
D r u g i e j . 
Wspomnienia 
związane z jej 
historią są tak 
bardzo zna-
czące i do dziś 
tak silne, że 
pewnie dlate-
go szczycę się 
tą prawie cho-
robliwą dumą, 
że wyrastałem 
wśród narodu 
o l b r z y m i c h 
o s i ą g n i ę ć 
w przeistacza-
niu rolniczego 
obrazu kra-
ju zbrojnego 
w kosy, łopaty, 
kilofy i sie-
kiery – w kraj 
niepodległy, 
państwo na-

rodowego zjednoczenia i to po-
mimo braku prężnych struktur 
przemysłowo-gospodarczych. 
Potrafiono wówczas ustabilizo-
wać gospodarczy rozkwit kraju 
osiągnięty dzięki przywódczej 

Najpiękniejsze konie arabskie w Piastowie
Na dwa dni podradomski Piastów stał się stolicą najpiękniejszych koni arabskich. 
A to za sprawą II Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Arabskich Radom 2017, 
który odbył się w minioną sobotę i niedzielę.

Goście mogli podziwiać urodę 84 
koni arabskich z najlepszych pol-
skich stadnin państwowych, m.in. 
z Janowa Podlaskiego, Michałowa i 
Białki. Urodę klaczy i ogierów oce-

niali sędziowie z Wielkiej Brytanii, 
Niemiec oraz Arabii Saudyjskiej.

Podstawowym warunkiem 
udziału w prezentacji był wpis do 
Polskiej Księgi Stadnej Koni Arab-

skich Czystej Krwi. Jury oceniało 
i punktowało m.in. głowę i szyję 
oraz nogi i ruch. Dzięki wielogo-
dzinnym, żmudnym treningom 
i właściwej pielęgnacji, zwierzę-

ta prezentowały się znakomicie. 
Nagrody otrzymali ich hodowcy, 
ale na puchary mogli też liczyć 
trenerzy.

Imprezę wymyślił i zorganizo-
wał Stanisław Redestowicz, ho-
dowca arabów. Jego celem była 
integracja środowiska, ale też pro-
mocja miasta. Chętnych do obej-
rzenia widowiska nie brakowało. 

Widzowie byli pod ogromnym 
wrażeniem, dlatego mają nadzie-
ję, że impreza zostanie wpisana 
na stałe do kalendarza ważnych 
wydarzeń, które organizowane są 
w mieście i za rok ponownie zda-
rzy się okazja do podziwiania ara-
bów czystej krwi.

 fot. UM Radom

roli wielu polityków, zwłaszcza 
wybitnym wizjonerom przemian. 
(…)To dzięki nim i wysiłkom 
całego narodu, zbudowano na 
piaskach wybrzeża port morski 
– Gdynię. Z pieśnią na ustach 
realizowano dalekowzroczne, 
strategiczne plany Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. Jakże 
wzruszające były słowa pieśni: 
Czy umrzeć nam przyjdzie wśród 
boju, czy w tajgach Sybiru nam 
gnić – z trudu naszego i znoju 
Polska powstaje by żyć – napi-
sał Janusz Zlamal we wstępie do 
swoich wspomnień.

Janusz Zlamal był wnukiem 
Ladislava Zlamala z Moraw, bu-
downiczego fortu wojennego 
w Przemyślu. Jego ojciec, Rudolf 
Marian Zlamal, który po służbie 
w Legionach Polskich w I wojnie 
światowej w 1924 roku, objął po-
sadę nauczyciela w czteroklasowej 
szkole elementarnej w Wolanowie 
pod Radomiem. 

Nie uprzedzajmy jednak wyda-
rzeń. Zachęcamy czytelnika, żeby 
sam zapoznał się z życiem przed-
wojennego Wolanowa i barwnymi 
choć często tragicznymi losami 
rodziny Zlamalów i autora tych 
wspomnień, żołnierza 72. Pułku 
Piechoty AK.

 JaL
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zatrudnię kierowcę C+E 
kraj, stała trasa

tel. 606 200 153

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl
UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl
UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl
UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 
UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl
UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl
UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,
UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 
UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl
UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, tel. 
048 661 35 70, fax 48 661 35 81, jasie-
niec@jasieniec.pl
UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl
UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl
UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl
UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl
UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl
UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl
UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl
UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl
UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu
UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl
UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl
UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl
UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl
UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.
UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl
UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl
UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl
UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl
UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl
UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl
UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl
UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl
UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl
UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl
UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl
UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl
UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl
UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl
UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl
UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl
UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl
UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl
UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
e-mail: gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

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.
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Opętani Literaturą 
we wrześniu
Dłuższa i bogatsza – taka będzie druga edycja festiwalu OPĘTANI LITERATURĄ. Odbywający 
się w Radomiu i Wsoli festiwal rozpocznie się 2 września, a zakończy 10 września, oczywiście 
wręczeniem Nagrody im. Witolda Gombrowicza. Co w programie współorganizowanego przez 
Prezydenta Radomia i Muzeum Witolda Gombrowicza wydarzenia?

Festiwal otworzy rozmowa Je-
rzego Jarzębskiego z Klementyną 
Suchanow, autorką biografi i Witol-
da Gombrowicza, która ukaże się 
w Wydawnictwie Czarne 30 sierp-
nia. Będzie to pierwsze spotkanie 
autorskie promujące ponadtysiąc-
stronnicowe dzieło opowiadające 
o jednym z najważniejszych pol-
skich i światowych pisarzy. 

Po spotkaniu organizatorzy 
zapraszają na koncert Pablopavo 
i Ludzików, formacji oryginalnej 
muzycznie i literacko, a jednocze-
śnie, mimo tej oryginalności, po-
pularnej.

W nieokrągłą 78. rocznicę uka-
zania się w prasie warszawskiej 
i radomskiej ostatniego odcinka 
„Opętanych” fragmenty tej powie-
ści przeczyta Danuta Stenka, dla 
której jedną z pierwszych kreacji 
teatralnych była rola Mai w „Opę-
tanych”, wyreżyserowanych przez 
Ryszarda Majora w szczecińskim 
Teatrze Współczesnym. Rozmowę 

z aktorką poprowadzi znany krytyk 
teatralny i fi lmowy Łukasz Macie-
jewski.

Oczywiście festiwal literacki to 
przede wszystkim spotkania z pi-
sarzami: we Wsoli i Radomiu go-
ścić będą Weronika Murek i Ma-
ciej Hen, pierwsi laureaci Nagrody 
Gombrowicza; w planach także 
prezentacja książek nominowanych 
w tegorocznej edycji Nagrody oraz 
ich autorów – Anny Cieplak, Natalii 
Fiedorczuk, Salci Hałas, Aleksan-
dra Wenglasza i Aleksandry Zie-
lińskiej.

Wśród tegorocznych nomino-
wanych zdecydowana większość to 
kobiety, nic więc dziwnego, że orga-
nizatorzy zapraszają czytającą pu-
bliczność na debatę zatytułowaną 
„Literatura bez kobiet?”. Modera-
torką dyskusji będzie Anna Kałuża 
z Uniwersytetu Śląskiego, pozostali 
paneliści to prof. Ewy Graczyk 
z Uniwersytetu Gdańskiego, Justy-
na Sobolewska z „Polityki” oraz 

prof. Jerzy Jarzębski (Uniwersytet 
Jagielloński).

Po dyskusji koncert nieco prze-
wrotnie pozostający w klimatach 
feministycznych: Ballady i Roman-
se (czyli siostry Wrońskie) zapre-
zentują utwory z głośnego fi lmu 
„Córki dancingu”. 

Literatura współczesna jest wraż-
liwa na kontekst społeczny, więc 
organizatorzy zaplanowali dwa 
interesujące wykłady pokazujące 
nieoczywiste i czasem przerażające 
zależności między literaturą, ideą 
i wyrażającym ją językiem a rzeczy-
wistością społeczną. 

Prof. Aleksander Fiut (UJ) opo-
wie o opętaniu Czesława Miłosza 
ideologią komunizmu i prozator-
skich rozliczeniach z tymże „uką-
szeniem”. (Wykład zatytułowany 
jest „Ideologia: opętanie i egzorcy-
zmy. Przypadek Miłosza”.) 

Prof. Jacek Leociak z Instytutu 
Badań Literackich PAN zastanawiał 
się będzie wspólnie ze słuchaczami 

„Czy słowa zabijają?”, a jego wykład 
nosi znaczący podtytuł: „Dyskur-
sy ludobójcze wobec ludobójczej 
praktyki”. Po obu wykładach zapla-
nowano otwartą (i pewnie gorącą) 
dyskusję. 

Organizatorzy festiwalu i nagro-
dy cieszą się bardzo, że do Wsoli 
i Radomia przyjedzie patronka tych 
wydarzeń Rita Gombrowicz. Tym 
razem spotkanie z tą, niezwykle 
ważną dla Gombrowiczowskiego 
„życia po życiu”, postacią adresowa-
ne będzie szczególnie do uczniów 
radomskich szkół artystycznych.

Poza tym w programie festiwalu 
dobre kino, czyli przegląd adaptacji 
fi lmowych w MCSW Elektrownia, 
a także wystawy i prezentacje pla-
styczne oraz akcje uliczne.

Całość 10 września zamknie gala, 
podczas której kapituła w składzie: 
Jerzy Jarzębski – przewodniczący, 
Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofi a 
Król, Zbigniew Kruszyński, Józef 

Olejniczak, Justyna Sobolewska 
ogłosi, kto zostanie tegorocznym 
laureatem Nagrody Literackiej 
im. Witolda Gombrowicza. Wyda-
rzenie poprowadzi Jerzy Sosnow-
ski, a muzycznie uświetni Piotr Ma-
chalica z recitalem „Mój ulubiony 
Młynarski”.

Bardziej szczegółowe informacje 
podamy w sierpniu.

Nagrodę Literacką im. Witolda 
Gombrowicza organizują: Prezy-
dent Radomia oraz Muzeum Wi-
tolda Gombrowicza. 

Patronat honorowy: Rita Gom-
browicz. Mecenas Nagrody: Jaro-
sław Krzyżanowski. 

Partnerzy: Miejska Biblioteka 
Publiczna, Mazowieckie Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 
Radomski Klub Środowisk Twór-
czych i Galeria „Łaźnia”. 
Patronat: Instytut Książki
Patronat medialny: Gazeta Wyborcza, 
Radio TOK FM, Lubimyczytać.pl

Kapituła Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza
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 Do miodu lgną szczególnie pszczółki. Ich motywem jest m.in. obrona 
produktu tak pracowicie przez nie wytworzonego. Jaki jest motyw kręcenia 
się przy pani Marii Cholewie, zajmującej się promocją miodów podczas Dni 
Skaryszewa, trudno orzec. Najsensowniej byłoby zapytać tych panów. A są 
to – Leszek Margas wicestarosta radomski, gość skaryszewskiej imprezy… 
i jej gospodarz Ireneusz Kumięga – burmistrz Skaryszewa. Nie odpowiedzą 
chyba zdawkowo, że tak wypadało.

 Przyjemnie jest popatrzeć na 
tak przyjemny uśmiech dwóch 
urzędowych panów. Wyczuwa 
się w nim życzliwość. Nie kierują 
go ku siebie, lecz raczej do uczest-
ników pożytecznego społecznie 
spotkania. Szczegóły na str.  4.

 Dh Tadeusz Kośliński w zarządzie 
jednostki OSP Borowe  pojawił się 
w 1965 roku jako naczelnik, w następ-
nej  kadencji jest jego sekretarzem, 
a w 1978 roku   zostaje  prezesem OSP. 
Na uroczystości 100-lecia OSP został 
uhonorowany przez burmistrza dra 
Sławomira Chmielewskiego i prezesa 
OSP Kamila Wiesiaka oryginalnym 
podziękowaniem o treści: „Za zaan-
gażowanie i pracę oraz szczególny 
wkład w budowę i rozwój Jednostki 
OSP Borowe”. Relacja –  3. 

 Posła PSL Mirosława Maliszewskiego spotkaliśmy tym razem na jubileuszu 
100-lecia OSP Borowe, wbijającego młoteczkiem swoje nazwisko na tablicy 
pamiątkowej i sięgającego do portmonetki. Prezes Polskiego Związku Sadow-
ników wspomniał, że jest członkiem Parlamentarnego Zespołu Strażaków 
i rzeczywiście w internecie spotkać można jego interwencje inspirowane przez 
strażaków. Kliknęliśmy, by się przekonać, że strażackie lobby skupia prawie 
setkę parlamentarzystów, choć tylko czwórkę senatorów. W Sejmie przynależą 
do PZS posłowie różnych klubów i sporo posłanek. Prawdopodobnie nie 
wykłócają się tak, jak podczas obrad plenarnych. 

 Impreza tak urozmaicona 
i ciekawa w odbiorze, jak Dni 
Skaryszewa, wymaga dobrego 
pomysłu, organizacji i koordy-
nacji. Do koordynacji są zaan-
gażowani funkcyjni pracownicy 
Urzędu Miejskiego i radni. Na 
zdjęciu: Sekretarz Iwona Ki-
lianek, radna Miasta Gminy 
Skaryszew Krystyna Barańska 
oraz radni powiatu (wolontariu-
sze) – Zdzisław Mroczkowski 
i Łukasz Figura. Relacja z Dni 
Skaryszewa – str.  6.

 Mirosław Sienkiewicz jest 
cenionym dyrektorem Miej-
sko-Gminnego Domu Kultury 
w Skaryszewie. Czuwając nad 
przebiegiem „Dni Skaryszewa”, 
znalazł chwilę na rozmowę ze 
Zdzisławem Mroczkowskim. 
Obaj panowie są radnymi po-
wiatu radomskiego, choć działają 
w różnych klubach. Na pogawęd-
kę, swobodną wymianę poglądów 
zawsze warto poświęcić czas. To 
nie zaszkodzi, raczej wzbogaci 
wiedzę o różnych sprawach.

 Gospodarze gmin Garbatka i Sieciechów, jak przystało na położone w bliskości siebie, często się odwiedzają. Tym razem wój-
tom – Robertowi Kowalczykowi i Marianowi Zbigniewowi Czerskiemu oraz przewodniczącym Rad Gmin – Włodzimierzowi 
Mazurowi i Kazimierzowi Mastalerzowi pstryknęliśmy fotkę w Dni Garbatki na Polance. O tym, jak one przebiegły – na str.  7. 

 Letni kalendarz obfi tuje w wydarzenia pełne radości 
i zabawy. Zdarzają się jednak także poważne, refl eksyjne. 
W Kazanowie było takim spotkanie nielicznych już żyjących 
kombatantów Zgrupowania BCH „Ośka”. Jeden z najmłod-
szych, Mieczysław Wojtyniak z Kroczowa Mniejszego został 
uhonorowany Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA. 
W imieniu marszałka Adama Struzika wręczył odznacze-
nie Zbigniew Gołąbek radny sejmiku. Potraktował to jako 
uhonorowanie patriotycznej rodziny Wojtyniaków, w tym 
zaangażowanych – matki i sióstr. Brat Mieczysława Tadeusz 
Wojtyniak „Baca” walczył w oddziałach leśnych zgrupo-
wania prawie przez całą wojnę i dosłużył się stanowiska 
zastępcy dowódcy. Zmarł jesienią 1944 roku od ran odnie-
sionych w walkach, w lasach starachowickich. Działający 
w konspiracji jego ojciec Józef został aresztowany i osadzony 
w hitlerowskim obozie. Nie wrócił.

Uśmiech 
to życzliwość

Za szczególny 
wkład

Paluszki lizać

Parlamentarni strażacy...

By wszystko grało…

W bliskości siebie

Medal Pro Masovia

Pogawędka nie szkodzi


