
n
r
  1

3
4

 
•
 
R

A
D

O
M

 
•
 5

.X
. 2

0
1
7

g
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a

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

W numerze:

  Tak to wyglądało 
w Chotczy    2

 OSP Przysucha 
ma 100 lat!    3

 Iłża: Spod strzechy 
do internetu    4

 Środowisko 
przyjazne pszczołom    5

 Po(d)glądy   8

IS
S

N
 1

5
0
8
-0

9
2
7

SZUKASZ 

DOFINANSOWANIA?

SPRAWDŹ 

JAK JE DOSTAĆ
czytaj na str. 

A?

na str.r.

Nie będzie 
inwestora z Izraela 
w radomskie lotnisko 
Minął termin, w którym inwestor z Izraela miał określić, czy zainwestuje w Port Lotniczy Radom. Taka deklaracja nie została 
złożona. – Tej sprawy dla nas już nie ma – mówi prezydent Radosław Witkowski. W związku z tym radomskiego lotniska nie 
wiążą już zapisy listu intencyjnego zawartego z Izraelczykami i może rozpatrywać inne oferty, z których najpoważniejsza w tej 
chwili wydaje się propozycja Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL).

List intencyjny podpisany ze 
spółką IHLS obowiązywał przez 
rok, do 30 września. Izraelska 
spółka zainteresowana była zaku-
pem 49% akcji Portu Lotniczego 
Radom. Informowała o inwestycji 
rzędu 40 mln euro, która to kwota 
miałaby być z czasem podwojona. 
Izraelczycy nie potwierdzili tych 
zamierzeń. Mimo kilkukrotnych 
zapowiedzi składanych od czerwca, 
nie pojawili się w Radomiu.

– Prowadzimy teraz dalsze roz-
mowy z kolejnymi partnerami. 
Nasze lotnisko potrzebuje 130 
mln zł na niezbędne inwestycje, 
a tych pieniędzy nie możemy 
przeznaczyć z budżetu miasta. 
Wtedy zatrzymalibyśmy chociaż-
by Radomski Program Drogowy, 
co odbiłoby się to na jakości edu-

kacji lub na sytuacji radomskiego 
szpitala. Radomskiemu lotnisku 
potrzebny jest zewnętrzny inwe-
stor, który zrealizuje niezbędne 
inwestycje infrastrukturalne. Od 
początku kadencji prowadzimy 
takie rozmowy, żeby tego inwe-
stora pozyskać i mam nadzieję, 
że kolejne tygodnie przyniosą 
bardzo dobre informacje w tej 
kwestii – mówi prezydent Rado-
sław Witkowski.

Jak już informowaliśmy, w mię-
dzyczasie pojawiła się propozycja 
PPL, o co zabiegali parlamentarzy-
ści PiS. Na razie jednak, wszyscy 
milczą. Wiadomo, że propozycja 
PPL jest na stole, odbywały się spo-
tkania z prezydentem Radomia, ale 
żadna ze stron nie zdradza choćby 
rąbka tajemnicy.

W tle toczy się konfl ikt PPL z sa-
morządem Mazowsza w sprawie lot-
niska w Modlinie. PPL są jego mniej-
szościowym udziałowcem, z około 
jedna trzecią udziałów. W Modlinie 
konieczne są inwestycje, a zwłaszcza 
pilne remonty dróg kołowania, gdyż 
Urząd Lotnictwa Cywilnego grozi 
zamknięciem lotniska.

W planach było wypuszcze-
nie obligacji, ale muszą się na to 
zgodzić wszyscy udziałowcy. PPL 
zablokowało ten pomysł i stwier-
dziło, że samo może sfi nansować 
niezbędne inwestycje, ale zażądała 
51% udziałów. Na to nie zgodził się 
marszałek Adam Struzik. Pat trwa. 
W związku z tym jeszcze głośniej 
mówi się o szansach Radomia, tym 
bardziej, że zależy na tym parla-
mentarzystom rządzącego PiS.

PPL to potężna państwowa 
firma. Zarządza lotniskami 
Chopina na Okęciu i portem 
w Zielonej Górze. Poza Mo-
dlinem jest też udziałowcem 
lotnisk w Katowicach, Krako-
wie, Gdańsku, Wrocławiu, Po-
znaniu, Rzeszowie, Szczecinie, 
Bydgoszczy i Szymanach. Jak 
mówi Dorota Rajkowska, pre-
zes Portu Lotniczego Radom, na 
niezbędne inwestycje w lotnisko 
na Sadkowie, a głównie przedłu-
żenie pasa startowego o 500 m 
i wybudowanie płyty postojo-
wej, potrzeba 130 mln zł. Za-
pewni to przyjmowanie więk-
szych samolotów niż obecnie, 
co zapewni kolejne kierunki 
i rozwój siatki połączeń.

 źródło: radom24.pl
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Tak to wyglądało 
w Chotczy
– Na nas dorosłych spoczywa odpowiedzialność za wasze bezpie-
czeństwo jako uczniów, naszych dzieci i wnuków. Statystyki poli-
cyjne podpowiadają, że musi być ona ciągła. Od najmłodszych lat 
trzeba więc uczyć dzieci bezpiecznych zachowań na drogach i w 
ich bliskości.

– Takie właśnie zadanie ma 
nowy etap kampanii społecznej 
„Jesteś widoczny, jesteś bezpiecz-
ny – wyprawka dla pierwszokla-
sistów” – usłyszeli uczniowie PSP 
im. Bohaterów Walk Partyzanckich 
i klas gimnazjalnych w Chotczy 
z ust organizatorów tej kampanii, 
w ramach której uczniowie otrzy-
mają wyprawkę czyli elementy od-
blaskowe, które można założyć na 
ręce lub obuwie.

Bardzo użytecznymi gośćmi nie-
wielkiej szkoły w nadwiślańskiej 
Chotczy byli przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego: Jan Bartosz, 
zastępca dyrektora Departamentu 
Organizacji, jednocześnie dyrek-
tor Delegatury UM w Radomiu 
i prowadzący spotkanie Mateusz 
Rokicki z Biura Bezpieczeństwa 
Publicznego tegoż Departamentu, 
Dariusz Piątek dyrektor WORD 
w Radomiu i Monika Kuchcik, 
kierowniczka jego ośrodka BRD. 
Samorząd powiatowy reprezento-
wał wicestarosta lipski Paweł Jędra-
szek, gminy Chotcza – wójt Janusz 
Witczak. Obecni byli też funkcjo-

nariusze Komendy Powiatowej Po-
licji w Lipsku i strażacy zawodowi 
z KP PSP. Uczniom towarzyszyły 
dyrektor szkoły Lidia Łukasik i jej 
zastępczyni Wiesława Płoza wraz 
z innymi nauczycielkami.

Uczniowie wysłuchali najpierw 
krótkich wystąpień wprowadzają-
cych, a następnie sprawdzali swoje 

umiejętności bezpiecznej jazdy ro-
werem na torze prób, obejrzeli fi lm 
ilustrujący skutki niewłaściwych 
zachowań na drogach oraz zostali 
zapoznani ze sposobami ratowania 
ofi ar wypadków drogowych przed 
dotarciem na miejsce zdarzenia 
strażaków-ratowników, policji 
i pogotowia ratunkowego.   (M.K)

Dyrektor WORD Dariusz Piątek

Monika Kuchcik przygotowuje dzieci do jazdy na torze prób

Pojaśniało od... odblasków

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

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

W niesprzyjających warunkach atmosferycznych 
(zdaniem organizatorów) 24 września 2017 roku, 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zorganizowało 
zawody wędkarskie.

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

Wrześniowy deszczyk nie sta-
nowił przeszkody dla 35 wędka-
rzy, którzy przed godziną siódmą, 
stawili się na łowisku w miejsco-
wości Wielgie, Gmina Ciepielów.

Po wylosowaniu stanowisk, 
rozpoczęła się rywalizacja 
w dwóch kategoriach:

– kto złowi najwięcej ryb (kg)
– kto złowi największą (naj-

dłuższą) rybę.
Po trzech godzinach zmagań 

z deszczem i nie tylko, okazało 
się że:

– największą masę ryb złowił 
Pan Stanisław Borowiecki, drugi 
w tej kategorii był Pan Roman 
Kruk, trzecie miejsce przypadło 
Panu Piotrowi Kozińskiemu.

– w kategorii największa ryba 
zwycięzcą został pan Tadeusz 

Osuch – złowiony przez niego karp 
mierzył prawie 50 cm.

Zwycięzcy otrzymali cenne na-
grody w postaci kołowrotków węd-

karskich. Na zakończenie wszyscy 
posilili się smaczną kiełbaską.

Wydarzenie odbyło się w ramach 
realizacji Planu Komunikacji, Lo-
kalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014–2020. 
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OSP Przysucha 
ma 100 lat!
W niedzielę 24 września przysuska jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej obchodziła znamienity jubileusz stu lat działalności. Z tej 
okazji odsłonięta została tablica pamiątkowa na murach budynku 
straży pożarnej w Przysusze. Podczas uroczystej zbiórki zasłużeni 
strażacy otrzymali odznaczenia i dyplomy uznania. Jednostka OSP 
w Przysusze została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP i Medalem Pro Masovia.

Obchody 100-lecia OSP Przysu-
cha rozpoczęto uroczystą zbiórką. 
Zabrzmiały syreny, zaprezentowały 
się poczty sztandarowe. Zebranych 
przywitał Prezes OSP Przysucha 
Kamil Potocki. Minutą ciszy zebra-
ni uczcili pamięć strażaków, którzy 
nie doczekali Jubileuszu. Podczas 
zbiórki odsłonięto i poświęcono 
tablicę pamiątkową na murach bu-
dynku straży pożarnej w Przysusze. 
Aktu tego dokonali: Starosta Przy-
suski Marian Niemirski, Burmistrz 
Gminy i Miasta Tadeusz Tomasik, 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP Zbigniew 
Gołąbek, dh Józef Pomykała – 

wieloletni prezes OSP Przysucha 
oraz kapelan strażaków ks. kan. 
Stanisław Traczyński. Następnie 
w kościele p.w. św. Jana Nepomuce-
na odbyła się msza święta w inten-
cji Jubilatów i ich rodzin. Gośćmi 
Jubilatki byli: p.o. Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP 
st. bryg. Bogdan Łasica, członek 
Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego Rafał Rajkowski, Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Zbigniew Gołąbek oraz 
ks. dr hab. Dariusz Pater. 

Doniosłym momentem uro-
czystości było wciągnięcie flagi 
narodowej na maszt, odsłucha-

nie hymnu polskiego i wręczenie 
zasłużonym druhom odznaczeń 
i dyplomów. Złoty Znak Związku 
OSP RP otrzymali: OSP Przysucha 
i dh Wiesław Łękawski; Medal Pro 
Masovia: OSP Przysucha, dh Józef 
Pomykała i Burmistrz Przysuchy 
Tadeusz Tomasik; Złoty Medal za 
Zasługi dla Pożarnictwa: dh Grze-
gorz Stojek; Srebrny: dh Kamil 
Potocki, Zbigniew Augustyniak 
i Edward Skólski; Brązowy: Hubert 
Potocki i Łukasz Plaskota; odznaki 
Strażak Wzorowy druhowie: Dawid 
Walaszczyk i Jarosław Lewandow-
ski. Ponadto dyplomami uznania 
od Prezesa Zarządu Głównego 
ZOSP RP za ofi arną służbę uhono-
rowano druhów: Józefa Pomykałę, 
Tadeusza Komorowicza, Wiesława 
Łękawskiego, Zbigniewa Skorupę, 
Marka Snopka, Macieja Stasia-
ka i Bogdana Stasiaka. Specjalne 
podziękowanie otrzymały przed-
stawicielki Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze: Agnieszka 
Wójcicka-Zarychta i Dominika Le-
fek – autorki książki „100-lecie OSP 
w Przysusze” oraz Marek Kowalski 
dyrygent Przysuskiej Orkiestry 
Dętej za uświetnienie obchodów 
jubileuszu przysuskiej OSP.

Obchodzącym swój jubileusz 
druhom z OSP Przysucha gratu-
lacje i życzenia bezpiecznej służby 
złożyli listownie senator RP Sta-
nisław Karczewski i Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożar-
nej. Jubilatce kontynuacji chlub-
nych tradycji życzył Burmistrz 
Tadeusz Tomasik.

Jubilatom z Przysuchy towarzy-
szyły poczty sztandarowe przysu-
skiej Państwowej Straży Pożarnej 
i OSP ze Smogorzowa, Skrzyńska, 
Zychorzyna, Nieznamierowic, Ulo-
wa, Drzewicy, Wiru, Glińca, Potwo-
rowa, Grabowej, Kowali, Klwowa, 
Ninkowa, Skrzynna, Wieniawy, 
Borkowic i Odrzywołu.

 Opracowanie Hanna Jacobi

Z okazji jubileuszu odsłonięto i poświęcono 
tablicę pamiątkową na murach budynku 
straży pożarnej w Przysusze

Złoty Znak Związku OSP RP za wieloletnią działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy i powiatu otrzymała Jubilatka – OSP Przysucha. Aktu dekoracji sztandaru jednostki 
dokonał Zbigniew Gołąbek Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Złotym Znakiem Związku OSP RP został odznaczony dh Wiesław Łękawski.

Strażacy w pełnej gali przeszli ulicami miasta Niewątpliwą atrakcją była replika dawnego wozu strażackiego

W kościele p.w. św. Jana Nepomucena odbyła się msza święta w intencji strażaków. Na zdjęciu 
widoczni: dh Mirosław Pierzchała (przewodniczący Rady Gminy i Miasta), dh Stanisław Kądziela 
– prezes Zarządu Miejsko Gminnego OSP w Przysusze (wiceprzewodniczący Rady Gminy i 
Miasta). W głębi Adam Pałgan Zastępca Burmistrza Przysuchy, p.o. Mazowieckiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdan Łasica oraz przysuscy radni. Po prawej obok pocztu sztan-
darowego widoczny Tadeusz Tomasik Burmistrz Przysuchy

Medal Pro Masovia przyznawany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za całokształt 
działalności zawodowej, społecznej i publicznej otrzymali: jednostka OSP Przysucha, dh Józef 
Pomykała i Burmistrz Przysuchy Tadeusz Tomasik. Aktu wręczenia dokonali: dh Rafał Rajkowski 
członek Zarządu Województwa Mazowieckiego i dh Zbigniew Gołąbek Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Prezes OSP Przysucha Kamil Potocki zaprezentował upominek od władz samorządowych Przy-
suchy – fantom używany podczas szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy

W uroczystości uczestniczyli radni Rady Gminy i Miasta Przysucha, pracownicy administracji 
samorządowej i oświaty
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu 

ogłasza 

przetarg nieograniczony ofertowy 
na zbycie budynku mieszkalnego 

wraz z prawem wieczystego użytkowania 

nieruchomości 
przy ulicy Energetyków 16H w Radomiu

– działka nr 62 o powierzchni 1585 m².

Przedmiotowy budynek to obiekt trzykondygnacyjny, mieszkalny 

z 34 lokalami mieszkalnymi, wielorodzinny, użytkowany jako 

mieszkania socjalne.

Nabywca nieruchomości przejmuje wraz z zabudowaną nierucho-

mością gruntową obowiązek usunięcia bezumownych użytkowni-

ków lokali mieszkalnych we własnym zakresie i na własny koszt.

Cena minimalna do sprzedaży wynosi 562.500,00 zł.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem propozycji 

ceny zakupu ww. nieruchomości ustala się do dnia 18.10.2017 r. 
do godz. 11.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Energetyków 16H”, 

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 28.130,00 zł. do dnia 16.10.2017 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 18.10.2017 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.

O G Ł O S Z E N I E

Spod strzechy 
do internetu
W grudniu 1947 roku, nowo powstała w Iłży biblioteka znalazła, 
co prawda, pomieszczenie w pokoiku murowańca przy ul. Wójtow-
skiej, ale powstające fi lie lub wiejskie punkty biblioteczne w Błazi-
nach, Jasieńcu Iłżeckim, Krzyżanowicach, Pakosławiu i Seredzicach 
mieściły się pod strzechami. 

Zaczynała od stu książek. Pod-
czas zorganizowanej 29 września 
uroczystości 70-lecia Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Iłży, dyrektorująca jej od 1990 
roku Teresa Niewczas poinformo-
wała, że księgozbiór skomputeryzo-
wanej biblioteki jest udostępniany 
czytelnikom także w wersji on-line 
czyli internetowej. 

Profesjonalny rozwój biblioteki 
nie ograniczającej się do czytelnic-
twa zapoczątkowała w 1966 roku 
Maria Chłopek. Dyrektor Teresa 
Niewczas przejęła pałeczkę wła-
śnie od niej, twórczo współdziałając 
z samorządem miasta i gminy oraz 
wieloma stowarzyszeniami i insty-
tucjami, wraz z kilkunastoma po-
niosła tę pałeczkę w nowoczesność. 
– Nieustannie zabiegamy o wzbo-
gacanie księgozbioru. Współpraca 
z samorządem układa się pomyśl-
nie. Opieka merytoryczna MBP 
w Radomiu też prowadzona jest 
bardzo dobrze. Oprócz dotacji pod-
miotowej od samorządu, staramy 
się zdobywać środki pozabudżeto-
we. Pozyskany w roku 2016 grant 
w ramach Programu Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 
„Infrastruktura Bibliotek” oraz 
wsparcie lokalnego samorządu, 
umożliwiły zainstalowanie windy 
oraz dostosowanie pochylni dla 
niepełnosprawnych. Organizujemy 
wiele konkursów, spotkań autor-
skich, spektakli teatralnych, lekcji 
bibliotecznych, a dla dorosłych – 
warsztaty manualne i komputerowe. 
W tym roku rozpoczął działalność 
Dyskusyjny Klub Książki – informo-
wała gości dyrektor. 

Wsparcie fi nansowe i rzeczowe 
jest bardzo ważne, lecz nie mniej 
cenne przyznawane pracownikom 
odznaczenia, tytuły i wyróżnienia. 
Oto niektóre z nich. Za aktywny 
udział w ogólnokrajowej akcji „Cała 
Polska Czyta Dzieciom” Małgorza-
ta Kosel dwukrotnie była honoro-
wana statuetką, a Urszula Barszcz 
została wyróżniona za działania 
w ramach Tygodnia Czytania. Te-
resa Niewczas i Małgorzata Kose-
la otrzymały prestiżowe odznaki 
honorowe „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. W ostatnich latach bi-
blioteka była nagradzana i wyróż-
niana przez Starostwo Powiatowe 
w Radomiu oraz dyrekcję MBP 
w Radomiu. Inicjatywy jubilatki do-
ceniał wielokrotnie Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, honorując Teresę Niewczas, 
Urszulę Grudzień, Małgorzatę 
Kosel, Innę Myszkę i Katarzynę 
Pomorską odznakami, medalami, 
dyplomami i listami gratulacyjny-
mi. W 2011 roku Teresa Niewczas 
otrzymała tytuł Bibliotekarza Roku 
Województwa Mazowieckiego, 

a biblioteka została laureatem Na-
grody im. Kierbedziów nadawanej 
przez bibliotekę miasta stołeczne-
go Warszawy. Dyrektor Niewczas 
była też dekorowana odznaczeniem 
państwowym – Brązowym Krzy-
żem Zasługi. 

W dniu jubileuszu, kolejka 
przekazujących podziękowania 
i wręczających kwiaty też była dłu-
ga. Delegacja samorządu miejsko 
gminnego Iłży liczyła 7 osób. Józef 
Skrobisz, przewodniczący Rady 
Miejskiej, miał rację mówiąc, że 
biblioteka jest oczkiem w głowie 
władz samorządowych. Repre-
zentujący Starostwo Powiatowe 

w Radomiu Włodzimierz Bojarski 
wręczając jubileuszowy grawer-
ton i zestaw 30 książek dla dzieci, 
przypomniał też, że podczas tego-
rocznych dożynek powiatowych 
w Chwałowicach, goście jubileuszu, 
wywodzący się z ziemi iłżeckiej po-
eci i działacze oświatowi: prof. dr 
hab. UW Roch Sulima, Jan Czar-
necki i Jan Orczykowski zostali 
uhonorowani medalem „Zasłu-
żony dla Powiatu Radomskiego”. 
Słowa uznania przekazała Anna 
Skubisz-Szymanowska, dyrektor 
patronackiej MBP w Radomiu, także 
cenieni animatorzy kultury – Adolf 
Krzemiński i Marian Popis oraz 
dostojni przedstawiciele instytucji, 
stowarzyszeń i innych organizacji, 
z którymi jubilatka z Iłży od wielu 
lat współpracuje i współdziała. Wy-
mownym jest fakt, że uroczystości 
jubileuszowe poprzedziło spotkanie 
z pisarką Agnieszka Lingas-Łoniew-
ską, a uwieńczył je recital Elżbiety 
Dębskiej – aktorki, kompozytorki, 
oryginalnej polskiej piosenkarki. 
Nie obyło się bez jubileuszowego 
tortu, rzecz jasna wyczarowanego 
w kształcie książki. 

 Mieczysław Kaca

Budynek prezentuje się okazale

Uczestnicy Jubileuszu

Gratulują Jubilatce: sekretarz gminy Grzegorz Kopciał, wiceburmistrz Marek Łuszczek, przew. RM 
Józef Skrobisz i radni – Renata Iluchin, Marek Adamus, Agnieszka Kaczmarzyk, Stanisław Kuc

Włodzimierz Bojarski wręczał grawerton gratulacyjny Starostwa z humorem
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Środowisko 
przyjazne pszczołom

Festyn pod takim hasłem odbył się w niedzielę 1 października, w Przysusze. Organizatorem 
festynu i realizatorem projektu pn. „Środowisko przyjazne pszczołom” był Związek Gmin 
Radomka, gospodarzem – gmina Przysucha, a współfi nansującym – Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Niedziela 1 października prze-
biegała w Przysusze pod znakiem… 
PSZCZOŁY. W muszli koncerto-
wej, w parku miejskim odbył się 
festyn podsumowujący konkursy 
przyrodnicze, w których uczestni-
czyły szkoły podstawowe z gmin – 
terenu działalności Związku Gmin 
Radomka: Przysuchy, Wolanowa, 
Wieniawy, Jedlińska, Przytyka i 
Zakrzewa. Młodzież podejmując 
tematykę ochrony pszczół i ich roli 
w życiu człowieka, przygotowała 
plakaty, hasła, scenki tematyczne, 
wiersze i zaprezentowała je podczas 
festynu. Organizatorzy zapewnili 
zwycięzcom atrakcyjne nagrody. 
Była to też lekcja wiedzy o życiu 

pszczół. Tematyczną prelekcję wy-
głosił Kazimierz Cieślak – prezes 
Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi 
Przysuskiej, a uzupełnił ją pasjonat 
i znawca życia pszczół – ks. Kazi-
mierz Kurek, kapelan Ośrodka Pro-
mień w Mariówce.

Festyn przebiegał w scenerii par-
ku, gdzie imponująco prezentowa-
ła się wystawa konkursowych prac. 
Natomiast estrada muszli parkowej 
rozbrzmiewała muzyką, przy której 
uczniowie z poszczególnych szkół 
prezentowali konkursowe zadania: 
wiersz, taniec, pokaz mody. W tym 
ostatnim należy podkreślić pomy-
słowość wykonania strojów z mate-
riałów, z surowców wtórnych. 

Wyniki konkursów
 Konkurencje indywidualne

Konkurs z wiedzy o ochronie przyrody: I miejsce Jakub Polak z PSP nr 2 
w Przysusze, II – Mateusz Rus z PSP w Wieniawie, III – Aleksandra Popiel 
z PSP w Starych Zawadach.
Konkurs na wiersz o przyrodzie: I miejsce Bartosz Bocheński PSP Przytyk, 
II – Mikołaj Pękala PSP Wieniawa, III – Filip Gryzek PSP Bieniędzice. 
Pokaz mody „Eko pszczoła”: I miejsce Paulina Kogut PSP Przytyk, 
II – Lena Madej PSP nr 2 w Przysusze, III – Kinga Sadownik PSP Mniszek.
Konkurs „Pszczoła 4D”: I miejsce Jagoda Kądziela PSP Wieniawa, 
II – Gabriel Mitak PSP Zakrzew, III – Paweł Mazurkiewicz PSP Mniszek.
Nagrodami dla zwycięzców były namioty turystyczne 4-osobowe, plecaki 
turystyczne i łyżworolki.

 Konkurencje szkół
Konkurs na plakat: I miejsce PSP Skrzyńsko – szkoła w nagrodę otrzymała 
komputer; II – PSP Wrzos – nagroda to aparat fotografi czny lustrzanka; 
III – PSP Wola Taczowska – szkoła otrzymała zestaw mikroskopów.
Konkurs na scenkę i hasło promujące ochronę pszczół: I miejsce PSP 
Wieniawa – szkoła w nagrodę otrzymała rzutnik z ekranem; II – PSP Mniszek 
– nagroda to laptop; III – PSP Przytyk – szkoła otrzymała telewizor 32”.

Wszyscy uczestnicy konkursów 
zostali obdarowani pamiątkowym 
kubeczkiem z pszczołą, a zwy-
cięzcy – nagrodami rzeczowymi 
i dyplomami. Wręczali je: Sławomir 
Białkowski przewodniczący Związ-
ku Gmin Radomka, Burmistrz 
Przysuchy Tadeusz Tomasik oraz 
jurorzy oceniający prace konkur-
sowe – członkowie stowarzyszenia 
Związek Gmin Radomka: Krystyna 
Bielawska z Przysuchy, Teresa Pan-
kowska z Wolanowa i Stanisław Ży-
czyński z Wieniawy. 

Festyn uatrakcyjnili przysuscy 
pszczelarze, częstując uczestni-
ków pysznym miodem oraz mamy 
przedszkolaków z Przysuchy, czę-

Festyn odbywał się w muszli koncertowej, w parku miejskim, w Przysusze. Uczestników festynu 
powitał Burmistrz Przysuchy Tadeusz Tomasik

Wśród publiczności oklaskującej występy uczestników konkursów byli włodarze gmin – członków 
Związku Gmin Radomka oraz prezes Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki Cezary Nowek

stując domowymi wypiekami. 
Piosenką i tańcem bawiły publicz-
ność młodzież i przedszkolaki 
z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Przysusze, w tym szkolny chór 
połączonych sił Publicznych Szkół 
Podstawowych nr 1 i 2.

– Dziękuję nauczycielom, rodzi-
com i uczniom za wielkie zaangażo-
wanie w przygotowanie i przebieg 
konkursu, za pomysłowość i kre-
atywność. To kolejna proekologicz-
na impreza, którą Związek Gmin 
Radomka zorganizował przy udziale 
placówek oświatowych z terenu gmin 
– członków Związku. Dziękuję Wo-

Sławomir Białkowski, przewodniczący Zarzą-
du Związku Gmin Radomka składał gratulacje 
zwycięzcom konkursów.

Na festynie bawiono się znakomicie

jewódzkiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie za wsparcie naszej dzia-
łalności. Oceniam, że idea konkur-
sów: ochrona środowiska naturalne-
go i pogłębienie świadomości dzieci 
na temat dobrodziejstw, jakie niesie 

ze sobą pszczoła miodna, została dzi-
siaj spełniona – powiedział na zakoń-
czenie festynu Sławomir Białkowski 
przewodniczący Zarządu Związku 
Gmin Radomka.

 Opracowanie Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

Zwycięzcom konkursów nagrody wręczali: 
Sławomir Białkowski przewodniczący Zarządu 
Związku Gmin Radomka i Tadeusz Tomasik 
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha

Przysuscy pszczelarze częstowali pysznymi miodami

Wystawa prac konkursowych

W konkursie na plakat „Działania chroniące pszczoły” zwyciężyły: PSP Skrzyńsko, 
PSP Wrzos i PSP Wola Taczowska
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Wsparcie z RPO WM 2014-2020 
pozwoli zrealizować regionalny program 
zdrowotny w zakresie chorób kręgosłu-
pa i otyłości wśród dzieci. Środki prze-
znaczone na informatyzację usprawnią 
funkcjonowanie i poprawią dostępność 
do administracji publicznej, służby zdro-
wia, kultury i bibliotek.

Instytucje Otoczenia Biznesu, do  
15 października br., mają szansę na 
pozyskanie funduszy dla sektora MŚP. 
Przedsiębiorcy także mogą aplikować 
o środki na inwestycje w infrastrukturę 
badawczo-rozwojową jednostek nauko-
wych do 4 grudnia br. Do końca roku 
planowany jest jeszcze konkurs dla firm 
ubiegających się o dofinansowanie pro-
cesów eksperymentowania i poszukiwa-
nia nisz rozwojowych i innowacyjnych.

Fundusze unijne w Twoim zasięgu

Nie zwlekaj, już dziś zapisz się na powiadomienia o naborach  
i złóż wniosek o dofinansowanie. Fundusze z RPO WM są na-
prawdę w Twoim zasięgu!

Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiec-
ką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są 
na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zapraszamy do 
kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Euro-
pejskich zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 
74, lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europej-
skich w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a, tel. 22 542 27 13, infolinia:  
801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora)  
email: punkt_radom@mazowia.eu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizować projekty unijne, 
przyjedź na 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie  
www.forumrozwojumazowsza.eu.

Cały czas jest szansa na pozyskanie środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego 2014-2020. Już w październiku Samorządy będą mogły ubiegać się o środki na 

kompleksowe wsparcie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy 

w ramach współpracy międzysektorowej. Wsparciem zostaną objęte także osoby niesamodzielne, star-

sze i te z zaburzeniami psychicznymi. A co w zasięgu przedsiębiorców? Inwestycje w aparaturę, sprzęt, 

technologie niezbędne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i usługami.

Znamy Radomskiego 
Mistrza Ortografi i
Prawie sto osób rywalizowało o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografi i. 
Tegoroczne zmagania przeprowadzono w dwóch konkursach.

Do pierwszego, otwartego kon-
kursu przystąpiło 98 osób z Rado-
mia i powiatu radomskiego. Prof. 
dr. hab. Andrzej Markowski – jak 
zawsze – przygotował coś specjal-
nego. Tym razem było to rymowa-
ne „Wyznanie poety wierszoklety”. 
Wydaje się, że nie mogło być zbyt 
trudne. Nic bardziej mylnego, tekst 
wymagał bardzo rozległej znajo-
mości zasad ortografi cznych.

Komisja złożona z nauczycieli-
-polonistów działających w Stowa-
rzyszeniu Nauczycieli Polonistów, 
oddział w Radomiu i Radomskim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczy-
cieli, wnikliwie sprawdziła każdą 
pracę, dzięki czemu znamy już 
nazwisko Radomskiego Mistrza 
Polskiej Ortografi i 2017!

Został nim Michał Tuzinek. 
Drugie miejsce zajęła Julia Wróbel, 
natomiast trzecie wywalczyła Karo-
lina Wasik. Przyznano też trzy rów-
norzędne wyróżnienia dla Moniki 
Szewczyk-Roli, Piotra Czerskiego 
i Łukasza Sałaja.

Nagrodzeni w poprzednich je-
denastu edycjach konkursu o ty-
tuł Radomskiego Mistrza Polskiej 
Ortografi i wzięli natomiast udział 

w dyktandzie mistrzów. W gronie 
14 osób pierwsze miejsce zajęła 
Agnieszka Jaworska-Więcoszek. 
Nagrodę specjalną otrzymał nato-
miast Arkadiusz Kleniewski.

Konkurs tradycyjnie zorganizo-
wała Miejska Biblioteka Publiczna, 

a nagrody ufundowali Prezydent 
Radomia Radosław Witkowski 
oraz Starosta Radomski Mirosław 
Ślifi rczyk.

Teksty obu dyktand zostały opu-
blikowane na stronie internetowej 
MBP.
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„Korab” na Bałtyku
Jubileuszowy rejs radomskich żeglarzy

Uczestnicy rejsu. Stoją od lewej: Jerzy Reymond, Robert Walczak, Gienek Bąk, kpt Zygmunt Kędzierski, Romuald Jaczyński, Lech Wiśniewski, 
siedzą (też od lewej Juliusz Kański, Andrzej Kaczmarek i Bogdan Wyciszkiewicz

Ranek w porcie jachtowym w Gdyni. Słoneczny, z umiarkowanym wiatrem. Zapowiada się 
przyjemna i spokojna żegluga. Oddajemy cumy i płyniemy na spokojne wody zatoki. Humory 
dopisują. To przecież jubileuszowy rejs radomskich żeglarzy. To właśnie w tym roku, najstarszy 
radomski klub żeglarski „Korab” obchodzi swoje 55-lecie. To szmat czasu.  

Już od dawna szykowaliśmy się 
do tego rejsu. Według naszych 
założeń planujemy popłynąć do 
Kłajpedy i na największe wyspy 
na Bałtyku – Gotlandię i Olandię. 
Może i na Bornholm. Ale to są tylko 
plany, które – jak to zwykle bywa 
w żeglarstwie – zweryfi kuje przede 
wszystkim wiatr.

Płyniemy na jachcie Bavaria 50. 
To duży jacht. Mierzy ponad 15 
metrów i niesie ponad 130 metrów 
kw. żagli. Posiada 5 dwuosobowych 
kabin, 3 toalety, a w mesie wygodne 
kanapki mieszczą swobodnie 10 osób 
załogi. Duża lodówka i zamrażarka 
może pomieścić sporo zapasów na 
dłuższą nawet wyprawę. 

W rejsie, który prowadzi kapitan 
Zygmunt Kędzierski, uczestniczy 
9 mężczyzn – jeśli można tak określić 
– w sile wieku. To członkowie „Ko-
rabia”, ale także dwóch zaprzyjaźnio-
nych, znanych żeglarzy z Kozienic – 
Lech Wiśniewski i Julo Kański.

Po minięciu Helu, wiatr powo-
li tężeje, szybko tworzy się coraz 
większa fala. Na dodatek w nocy 
zrobiło się jeszcze mglisto. Dopiero 
o świcie przejaśniło się i mogliśmy 
podziwiać wschód słońca, który na 
morzu ma szczególny urok. Przed 
południem mijamy główki portu 
i wpływamy do Kłajpedy. To trze-
cie pod względem wielkości mia-
sto na Litwie liczące około 200 tys. 
mieszkańców, czyli prawie tyle co 
Radom. Ale to największe miasto 
nadmorskie Litwy, które w ostat-
nich latach dynamicznie się rozwi-
ja. Będąc w Kłajpedzie na pewno 
warto zwiedzić stare i nowe mia-
sto, czy ruiny zamku krzyżackie-
go, ewentualnie skorzystać z wielu 
atrakcji przygotowanych z myślą 
o turystach. Niestety, to nie dla nas. 
Dłuższego postoju w Kłajpedzie nie 
przewidujemy, przed nami napięty 

plan rejsu. Możemy zobaczyć tylko 
okolice portu z dużym, cumującym 
przy nabrzeżu żaglowcem i zwie-
dzić Stare Miasto, z zabytkowymi 
i odrestaurowanymi budynkami 
Kłajpedy. Kłajpedę coraz częściej 
odwiedzają polscy żeglarze. Nie bez 
racji. Miasto interesujące, a wypły-
wając z Gdańska czy Gdyni dystans 
ponad 100 mil można pokonać 
w ciągu doby.

Po krótkim postoju wychodzimy 
z portu i obieramy kurs na Gotlan-
dię, największą a zarazem zaliczaną 
do najpiękniejszych wysp na Bałty-
ku. Naszym celem jest Visby, bardzo 
ciekawe hanzeatyckie miasto poło-
żone w zachodniej części wyspy.

Niestety, jak na ironię dość silny 
wiatr jest dokładnie przeciwny czyli 
wieje prosto „w nos” i według pro-
gnozy, w najbliższych godzinach 
nie zmieni się. Nie ma rady, trzeba 
uruchomić silnik.

Noc jest wietrzna i zimna, Bałtyk 
nie rozpieszcza. Na nocną wachtę 

nieje rycerskie, biesiady. Szkoda, że 
tego nie zobaczymy!

Ale warto zobaczyć to, co jest 
najcenniejsze w Visby. Wędrujemy 
więc wąskimi, stromymi uliczkami, 
podziwiając małe domki pamięta-
jące czasy hanzeatyckiej świetności, 
duży rynek, katedrę z XIII wieku, 
ruiny dawnych kościołów.

Czas jednak goni, na dłuższy 
postój nie możemy sobie pozwo-
lić. Płyniemy więc dalej. Tym razem 
zmierzamy na kolejną szwedzką 
wyspę Olandię. I znów morski rytm 
reguluje życie na jachcie ściśle okre-
ślone godzinami wachty.

Niestety i tym razem wiatr nie 
jest korzystny, więc blisko brzegów 
Olandii odkładamy się na drugi hals. 
Jednak już po wyjściu za południo-
wy cypel wyspy, silny zachodni wiatr 
zmusza do uruchomienia silnika. 
Chronimy się w niewielkim porcie 
Gronhogen, gdzie oprócz miejsco-
wych kutrów rybackich jesteśmy 
jedynym jachtem. Planujemy tutaj 

trzeba założyć podkoszulek, koszu-
lę, sweter i na te wszystkie ciuchy 
jeszcze ciepłą kurtkę. W takich 
sytuacjach bardzo często w głowie 
kołaczą się myśli – po cholerę pchać 
się na Bałtyk? Czy nie lepiej wybrać 
się na rejs po morzach południo-
wych? Niestety, te są daleko…

Mimo wszystko te niedogodno-
ści wynagradzają piękne wschody 
i zachody słońca, chwile fajnej że-
glugi, atmosfera na jachcie, rozmo-
wy w mesie, chęć przeżycie intere-
sującej przygody. 

Wysoka fala rzuca jachtem, wy-
patrujemy brzegów Gotlandii. Rano 
widać już południowy cypel wy-
spy. Jednak po jego minięciu wiatr 
stopniowo słabł, a po jakimś czasie 
w ogóle ucichł. W oczekiwani na 
lepsze warunki, zamiast kręcić się 
po morzu czy też ponownie urucha-
miać silnik, decydujemy się na wej-
ście do pobliskiego portu Burgsvik. 
To niewielki porcik, obok ośrodek 
wypoczynkowy z domkami kem-
pingowymi do wynajęcia, przystanią 
łódek. Urządzono tutaj kąpielisko, 
gdzie kilka Szwedek ochoczo kąpało 
się w zimnym Bałtyku. 

A później spokojna żegluga 
wzdłuż wysokich brzegów Gotlandii 
w kierunku Visby. Już z oddali mia-
sto i największy port wyspy prezen-
tuje się przepięknie. Niektórzy z nas 
już tutaj byli ponad 20 lat temu, że-
glując na jachcie „Aldis”. Visby żyje 
głównie z turystyki. Dziś. w szczycie 
sezonu, do miasta ściągają tłumy tu-
rystów, niektórzy tylko po to, aby zo-
baczyć jedną z największych atrakcji 
wyspy – Tydzień Średniowiecza. Ta 
impreza odbywa się każdego roku 
w pierwszym tygodniu sierpnia. 
W tym czasie odbywają się tutaj wi-
dowiska historyczne, koncerty, tur-

krótki postój, ale warunki, jakie 
w tym czasie panowały na Bałtyku, 
przytrzymały nas w porcie nieco 
dłużej. Możemy zwiedzać miastecz-
ko, nieco senne, nieoferujące za wiele 
atrakcji, ale bardzo zadbane. Nie-
zbyt duże, czyściutkie domki, Przed 
domami ładne, równo przycięte 
trawniczki. To po prostu spokojna, 
malownicza miejscowość oferująca 
domki letniskowe i apartamenty dla 
osób zainteresowanych wypoczyn-
kiem w tym rejonie Szwecji. Na pew-
no największą atrakcją jest ogromne 
pole golfowe, po którym – korzy-
stając z wolnego czasu – mogliśmy 
bardzo długo pospacerować.

Dłużej już nie możemy czekać, 
musimy oddać jacht w terminie. 
Mimo trudnych warunków decydu-
jemy się na wyjście portu i ruszamy 
już w kierunku Polski. Co prawda 
planowaliśmy jeszcze popłynąć na 
Bornholm, do Nexo, ale silny za-
chodni wiatr skorygował te plany. 
Teraz, płynąc na południe, ten kie-
runek wiatru bardzo nam sprzyjał. 
I zaczęła się jazda. Tylko na zarefo-
wanym foku płyniemy bardzo szyb-
ko. Do Ustki, gdzie mamy około 130 
mil, wchodzimy po niecałej dobie 
pięknej żeglugi. A później już do 
Gdyni, gdzie po północy zakończył 
się nasz dwutygodniowy rejs.

Gdyby dokonać podsumowa-
nia tego jubileuszowego rejsu, to 
w skrócie wyglądałby tak. Odwie-
dziliśmy 4 porty zagraniczne oraz 
Ustkę i przepłynęliśmy ogółem 
700 mil morskich. To całkiem nie-
źle, jak na warunki, które w tym 
czasie panowały na Bałtyku.

Pozostały już tylko zdjęcia, wra-
żenia i wspomnienia.

 Bogdan Wyciszkiewicz
Zdjęcia: Andrzej Kaczmarek i Autor

Morze jest i piękne i groźne

Panorama Visby

Bałtyk nas nie rozpieszczał

Drobne zakupy na Starym Mieście w Kłajpedzie
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 Sławomir Białkowski (z prawej) – wójt gminy Zakrzew 
i jednocześnie przewodniczący Zarządu Związku Gmin 
Radomka, z zadowoleniem obserwował przebieg zorgani-
zowanego przez Związek kolejnego już festynu o tematyce 
proekologicznej. A że festyn w tym roku poświęcony był 
pszczołom, wójt zaprosił do udziału w nim ks. Kazimierza 
Kurka – pasjonata i znawcę życia pszczół. Gość nie tylko 
przyniósł ze sobą Boże błogosławieństwo, ale też wzmocnił 
ciekawym wystąpieniem edukacyjne walory zrealizowane-
go projektu „Środowisko przyjazne pszczołom”.

 W niedzielę, 1 października, Przysucha była gospodarzem festynu „Środo-
wisko przyjazne pszczołom”, zorganizowanego przez Związek Gmin Radomka. 
Wybór Przysuchy, jako miejsca odbycia festynu, nie był przypadkowy. Tam 
bowiem działa bardzo aktywnie Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Przysuskiej. 
A gdzie są pszczoły i pszczelarze, tam oczywiście jest pyszny miód. Takim „mio-
dem na serce” były na festynie występy dzieci ze szkół gmin należących do 
Związku, a dosłownie... złoty lek, którego zbawcze działanie doceniają panowie: 
burmistrz Przysuchy Tadeusz Tomasik i jego zastępca Adam Pałgan.

 Najfajniejszy dla młodzieży moment spotkań z cyklu „Jesteś widoczny – 
jesteś bezpieczny”, to wręczanie im różnych, fi kuśnych odblasków. Czynią to 
organizatorzy imprez i ich gospodarze. Na fotce Jan Bartosz, w jednej oso-
bie zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie i dyrektor Delegatury tegoż UM w Radomiu oraz gospodarz gminy 
Chotcza, Janusz Witczak. Więcej na str.  2.

 Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu organizuje w tym mieście Targi Pracy 
dwa razy w roku. Z ilości osób je odwiedzających wynika, że są potrzebne. 
Nie są jednak skutecznym lekarstwem na radykalne zmniejszenie bezrobocia 
w Radomiu i powiatach położonych na południe od Pilicy. Dlatego na tym ob-
szarze jest ono bardzo wysokie. Środki zaradcze podejmowane są jednak głównie 
w stolicy. I chyba dlatego jest, jak jest.

 Dziwne spostrzeżenie. Chyba 
we wszystkich polskich biblio-
tekach dominują panie. Tak jest 
w Iłży, podobnie w Radomiu. 
Gratulacje i kwiaty wręcza Anna 
Skubisz-Szymanowska, dyrektor 
MBP w Radomiu, sprawująca 
z upoważnienia starosty radom-
skiego profesjonalną pieczę nad 
jubilatką w Iłży. Obydwu placów-
kom wychodzi to na dobre. Więcej 
na str.  4.

 Popularny zespół „Hejnalistów” pojawia się na ważnych imprezach 
organizowanych przez RDLP i nadleśnictwa. Towarzyszy też czynnej do 
18 października w radomskim „Sanepidzie” wystawie grzybów pod nazwą 
„Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”. Zwraca na siebie uwagę okazały, uro-
dziwy prawdziwek na fotce promującej wystawę właśnie przez „Hejnalistów”. 
Czyżby stał się tak urodziwy, dzięki ich muzyce przeszywającej tonami dźwię-
ku nawet poszycie leśne?

 Gmina Ciepielów jest przykładem, 
że politycy, nawet z opcji wobec siebie 
bardzo kontrowersyjnych, mogą uczest-
niczyć we wspólnym dziele. Wójt Artur 
Szewczyk zaprosił parlamentarzystów 
i radnych sejmiku PiS i PO, przedstawicie-
li władz administracyjnych województwa 
oraz urzędów i instytucji zaangażowanych 
w proces modernizacyjny na zwieńczenie 
pożytecznego dzieła, czyniącego miejsco-
wą PSP i jej otoczenie prawdziwą perełką, 
nie tylko wizualną. Na tę okoliczność, ks. 
biskup Adam Odzimek poświęcił zmoder-
nizowany budynek, a zebrani uczestniczy-
li w przecięciu wstęgi wieńczącej wspólne 
dzieło. Potem było spotkanie w sali gimna-
stycznej: podziękowania, kwiaty, zwiedza-
nie pomieszczeń i wspólny obiad. A przy 
okazji rozmowy. Więcej takich spotkań!

Wspólnie 

Dla wójta – 
powód do zadowolenia

Miód na serce!

Odblaskowi szefowie

Same 
panie

Czy borowiki lubią muzykę?

Targi Pracy

 W kościele parafi alnym w Tczowie i na miejscowym cmen-
tarzu odbyło się ostatnie pożegnanie 94-letniego Piotra Kacper-
czyka, najstarszego mieszkańca wsi Bartodzieje. Uczestniczyło 
wiele osób w tym mieszkańców oraz przedstawiciele samorządu 
województwa, gmin i powiatu zwoleńskiego. Przybyli przed-
stawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, Polskiego Związku 
Producentów Roślin Zbożowych, ODR, grup producentów 
rolnych. Piotr Kacperczyk, podobnie jak i jego żona Helena, 
byli z wykształcenia inżynierami rolnikami i pedagogami, za-
służonymi w organizacji i prowadzeniu szkół rolniczych. Prowa-
dząc wzorowo rodzinne gospodarstwo, udzielali porad innym. 
Szczególną zasługą bezpartyjnego Piotra Kacperczyka było to, 
że odpowiadając na list Edwarda Gierka w sprawach rolnych, 
podpowiedział mu przyznanie uprawnień emerytalnych nie 
tylko rolnikom przekazującym ziemię gminom, lecz wszystkim, 
także przepisującym ją swoim dzieciom, naturalnym następ-
com. Otrzymał za to podziękowanie, a rolnicy – emerytury.

Ostatnie pożegnanie


