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75 lat po tragedii 
rodziny Winczewskich
W październiku, 75 lat temu, rozegrał się w Radomiu dramat tej rodziny. Po nieudanej akcji likwidacyjnej współpracującego 
z Gestapo konfi denta Maksymiliana Szymańskiego „Relampago”, pełniącego w koneckiej obwodzie AK funkcję szefa wywiadu, 
Niemcy wpadli na ślad komórki konspiracyjnej, działającej w radomskiej Fabryce Broni. Uderzyli celnie. W zastawione przez 
nich sidła trafi ło wielu żołnierzy Armii Krajowej.

Wśród aresztowanych ok. 80 
osób znaleźli się członkowie rodziny 
Winczewskich: Stanisława (wdowa 
lat 50), Henryk (urzędnik lat 32), 
Jan Bogusław (ofi cer kawalerii, in-
walida, lat 27), Ada (w 7. miesiącu 
ciąży, żona Jana, lat 22) i Józef (lat 
13, rozstrzelany 19 lutego 1943 roku 
w piwnicach Gestapo przy ulicy 
Kościuszki, kiedy ukończył 14 lat). 
W mieszkaniu Henryka Winczew-
skiego aresztowano również bratan-
ka jego żony Anny, Tadeusza Kozer-
skiego (student, pracownik Fabryki 
Broni, lat 24). Aresztowano również 
siostrzeńców Anny Winczewskiej 
– Kiełkowskiego Ryszarda (lat 27) 
i Stanisława (lat 25).

Wszyscy oni, poza 13-letnim Jó-
zefem, zginęli dwa tygodnie później 
w publicznych egzekucjach przepro-
wadzonych przez Niemców w dniach 
12–15 października 1942 roku. 

Z rodziny Winczewskich pozo-
stały jedynie Anna, żona Henryka 
i jej dwie córki: Barbara mająca 2,5 
roku i 3-miesięczna Bożena. Anna 
starała się wykupić męża. Próba 
nie udała się. Kiedy dowiedziała się 
o wykonanej egzekucji, rozcho-
rowała się psychicznie i trafi ła do 
szpitala dla umysłowo chorych. 
Maleńkimi Basią i Bożenką zajął 
się dr Adolf Tochtermann, znany 
radomski lekarz i społecznik.

12 października, w 75. rocznicę 
pierwszej egzekucji, w kameralnej 
kaplicy Domu Pomocy Społecznej 
im. św. Kazimierza, w którym obec-
nie mieszka Bożena Winczewska, 
córka Henryka i Anny, odbyła się 
msza święta w intencji pomordo-
wanych w tamtych dniach człon-
ków jej rodziny i ofi ar niemieckiego 
terroru. W uroczystości zorganizo-
wanej przez dyrektor DPS Różę 
Nowak i Bożenę Błaszczyk-Ziętek, 
nauczycielkę języka niemieckiego 
w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Radomiu i jej uczniów, wzię-
li udział podopieczni DPS oraz 

wiceprezydent Radomia Jerzy 
Zawodnik, Jan Rejczak radny 
Sejmiku Mazowieckiego, Adam 
Bocheński radny Rady Miejskiej, 
Elwira Skoczek dyrektor Wydzia-
łu Zdrowia i Polityki Społecznej 
UM w Radomiu, przedstawicie-
le IPN Danuta Pawlik naczelnik 
radomskiej delegatury i Bogu-
sław Bek, delegacje Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej z Radomia i Skaryszewa, 
przyjaciele, m.in. Aleksandra 
Kobza. Mszy świętej przewod-
niczył ks. prałat Edward Ponie-
wierski, kanclerz Kurii Biskupiej 
w Radomiu, któremu towarzy-
szyli ks. kanonik Stanisław Drąg 
z Parafi i Wojskowej, ks. Jacek 
Pałosz z Parafi i Św. Kazimierza 
i ks. kanonik Wiesław Lenarto-
wicz, proboszcz parafi i MB Czę-
stochowskiej.

Ta sama i w tym samym czasie 
tragedia spadła również na rodzi-
nę Graboszów, jednego z uczest-
ników zamachu na „Relampago”, 
z której w egzekucjach ulicznych 
zginęły cztery osoby. 

Jacek Lombarski

Bożena Winczewska (z wiązanką kwiatów) w otoczeniu uczestników uroczystości

Msza w kameralnej kaplicy DPS im. św. Kazimierza w Radomiu

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych pielęgnują pamięć
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SM „Nasz Dom” ciągle na topie
Rozmowa z Rafałem Kowalikiem, wiceprezesem do spraw technicznych, o ważnych remontach i wznowionych inwestycjach mieszkaniowych.

 Za nami już trzy kwartały 2017 roku, 
lecz zacznijmy od przypomnienia doko-
nań roku ubiegłego, które podsumowa-
liście na majowym Sprawozdawczo-
-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu 
Członków SM „Nasz Dom”.

– Członkowie oceniali wyniki 
rzeczowo-fi nansowe za okres bar-
dzo istotny w blisko 60-letniej hi-
storii naszej Spółdzielni. Rezultaty 
działalności Statutowej Spółdzielni, 
w tym ekonomiczno– fi nansowej są 
bardzo dobre, plasujące SM „Nasz 
Dom” w czołówce krajowej. W 2016 
roku już w zasadzie sfi nalizowali-
śmy realizację, przyspieszanego 
w ostatnich latach, ambitnego pro-
gramu termomodernizacji zasobów 
mieszkaniowych, obejmującego 
95 budynków i 6879 mieszkań. 
W ubiegłym roku zadania inwesty-
cyjno– remontowe wykonywaliśmy 
wyłącznie siłami zewnętrznymi 
wartości 12 mln zł. Wartość zre-
alizowanych zadań była znacznie 
wyższa od funduszu remontowego 
SM (6,8 mln zł), tworzonego z usta-
lonego wskaźnika części opłat czyn-
szowych. Na podaną dwucyfrową 
sumę złożyły się także pozyskane 
przez Zarząd SM preferencyjne 
kredyty i pożyczki oraz przyzna-
wane nam premie termomoderni-
zacyjne. Fundusze te pozwoliły na 
sfi nalizowanie kompleksowej ter-
momodernizacji budynków oraz 
wykonanie zaplanowanego zakresu 
remontu, bądź powiększenie sieci 
dróg wewnętrznych, chodników, 
parkingów i na usuwanie zagro-
żeń poprzez likwidację samowol-
nych podłączeń i różnego rodzaju 
przeróbek instalacji i urządzeń 
w blokach i mieszkaniach, planowe 
zastępowanie piecyków gazowych, 
z doprowadzaniem do budynków 
i mieszkań cieplej wody z sieci 
miejskiej, wymianę wyeksploato-

wanych wind, remontów dachów 
oraz na przygotowanie dokumen-
tacji techniczno– fi nansowej pod 
zadania następnego roku. Jako 
ostatnie zostały poddane ter-
momodernizacji budynki: nr 34 
przy ul. Kelles-Krauza, nr 76/82 – 
ul. Żeromskiego oraz nr 14 przy 
ul. Czachowskiego. 
 Dla bezpieczeństwa mieszkańców 

bardzo ważną sprawą jest likwidacja 
piecyków gazowych i doprowadzanie 
do mieszkań instalacji ciepłej wody… 

– I w tej dziedzinie od kilku lat 
realizujemy sukcesywnie odrębny 
program, dając pierwszeństwo bu-
dynkom wysokim. Po likwidacji 
piecyków gazowych i doprowadzeniu 
instalacji ciepłej wody do wieżowców 
nr 116 i 116A w osiedlu Żeromskiego 

i przy ul. Czachowskiego 21, do zro-
bienia w 2018 roku pozostaną dwa 
wysokościowce przy ul. Słowackiego. 
W następnej kolejności zajmiemy się 
budynkami niższymi, ale to zadanie 
na kilka lat. W tej dziedzinie współ-
działamy z miejską spółką RADPEC 
S.A, które fi nansuje rozbudowę wę-
złów cieplnych dla potrzeb c.c.w. 
W budynkach wyposażonych w pie-
cyki i kuchnie gazowe, ze względów 
bezpieczeństwa przeprowadzamy 
sukcesywnie przeglądy techniczne 
szczelności instalacji gazowych i droż-
ności kanałów wentylacyjnych. 
 Czy rodzaj robót remontowych reali-

zowanych w bieżąco jest zbliżony do 
wykonanych przed rokiem? 

– Zacznę od przypomnienia, że 
utworzona w grudniu 1958 roku 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz 
Dom” w Radomiu, pierwszy budy-
nek, wzniesiony technologią tra-
dycyjną, zasiedliła w 1960 r. przy 
ul. Staszica 22. Obszar, którym 
obecnie zarządza lub administruje 
jest rozległy. 98 budynki mieszkal-
ne otacza infrastruktura i zieleń – 
ponad 20 hektarów. Wspomniane 
budynki posiadają w sumie 7017 
mieszkań o łącznej powierzchni 
305.649 mkw. W sąsiedztwie bu-
dynków mieszkalnych znajduje się 
575 garaży, a w blokach lub pawi-
lonach 113 lokali handlowych, 
usługowych i biurowych, w tym 
Klub „Kwadrat”, prowadzący po-
żyteczną działalność kulturalno-
-wychowawczą. Mamy się czym 
zajmować, czym gospodarować, 

co modernizować, porządkować, 
upiększać. 

Po zakończeniu programu ter-
momodernizacji, obecnie na ży-
czenie mieszkańców niektórych 
budynków, powracamy do od-
świeżania ocieplenia, a przy oka-
zji – unowocześniania wyglądu 
zewnętrznego bloków poddanych 
dociepleniom przed kilkunastu 
laty. Dla przykładu wymienię blok 
przy ul. Szklanej 67/69 i poddawa-
ny powtórnej termomodernizacji 
budynek nr 12 przy ul. Sadkowskiej 
oraz zlokalizowany przy Żerom-
skiego 118 (sąsiedztwo wiaduktu). 
Na życzenie mieszkańców i przy 
ich współudziale budujemy lub po-
większamy parkingi. Nowy parking 
urządziliśmy np. w osiedlu Nad Po-
tokiem (ul. Struga 78). Czeka nas 
remont instalacji gazowej przy ul. 
Olsztyńskiej 31 i dokończenie robót 
przy paru innych blokach.

Z roku na rok przybywa urzą-
dzanych terenów zielonych z ra-
batkami kwiatowymi, żywopłotem, 
drzewami i krzewami.

Ciągle zajmujemy się malowa-
niem klatek schodowych i po-
mieszczeń piwnicznych, wymianą 
uszkadzanych drzwi wejściowych, 
zakładaniem daszków nad balkona-
mi najwyższych pięter, wymianą na 
energooszczędne lamp oświetlenio-
wych itp. Unowocześniamy place 
zabaw, instalując w nich, jak to ma 
miejsce przy ul. Niedziałkowskiego, 
urządzenia do ćwiczeń dla osób do-
rosłych. Są wykorzystywane.

 Rozpoczęliśmy modernizację 
i budowę wiat w miejscach groma-
dzenia śmieci w kontenerach. Wia-
ty sprzyjają utrzymaniu estetyki 
w naszych osiedlach, w których 
przez wiele nie była ona zadowala-
jąca, gdyż np. zbieracze makulatury 
lub surowców wtórnych, penetrując 
kontenery, zaśmiecali ich otoczenie 
i w wielu miejscach nadal to czynią. 
Nie tylko oni. W ciągu dwóch lat 
powinniśmy jednak zainstalować 
ogrodzone, zamykane wiaty we 
wszystkich punktach gromadze-
nia śmieci. Ku zadowoleniu miesz-
kańców, prowadzimy monitoring 
i całodobowy dozór w 8 budynkach 
wysokich.
 Zakończmy tematem inwestycyj-

nym. Po dłuższej przerwie Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Nasz Dom” zajęła 
się wznoszeniem budynków miesz-
kalnych…

– Przystąpiliśmy do budowy no-
woczesnych budynków o metrażu 
mieszkań przystosowanym nie-
kiedy także do życzeń osób je za-
mawiających. Budowa pierwszego 
(ul. Żeromskiego 116 B) jest zaawan-
sowana. Drugi rozpoczynany jest 
zlokalizowany przy ul. Grzybow-
skiej. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać na naszej stronie inter-
netowej: www.naszdom.radom.pl, 
pod telefonem nr 48 384 06 42, 
bezpośrednio w siedzibie SM przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18, 
pokoje nr 315 (Małgorzata Wia-
derna) i 330 (Bożena Jaskros).

 rozmawiał: Mieczysław Kaca

Baner na wieżowcu przy ul. Struga promuje rozpoczęty nowy etap 
budownictwa SM „Nasz Dom”

Blok przy ul. Kelles-Krauza 34 uwieńczył wieloletni program 
termomodernizacji w SM „Nasz Dom”

Pierwszy nowoczesny budynek jest już wznoszony przy ul. Żeromskiego 116B Blok nr 12 przy ul. Sadkowskiej staje się piękniejszy i będzie tańsze jego ogrzewanie

W termomodernizacji wysokich budynków przy ul Niedziałkowskiego 19/21 dopomógł finanso-
wo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Plac zabaw przy ul. Niedziałkowskiego 19/21 został wyposażony także w urządzenia, na których 
odzyskują sprawność fizyczną dorośli, w tym sprawujący opiekę nad bawiącymi się dziećmi
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103 lata temu pod Anielinem, 
Laskami i Brzustowem
– Bitwa ta była dla młodego żołnierza legionowego dalszym ciągiem chrztu bojowego, który rozpoczął się miesiąc wcześniej walkami 
pod Nowym Korczynem. Dla Józefa Piłsudskiego był to natomiast sprawdzian jego umiejętności jako dowódcy wojskowego. Po raz 
kolejny przypominamy tamte wydarzenia, które miały wpływ na losy naszego kraju. To piękna, choć jednocześnie tragiczna karta 
naszej historii, a nazwiska bohaterów tamtych wydarzeń zapisane są złotymi zgłoskami – powiedział wójt Garbatki-Letnisko Robert 
Kowalczyk na niedzielnej uroczystości.

Kiedy Legioniści szli do walki 
w dniach 21–24 października 1914 
roku, nie wiedzieli jeszcze, że jest 
to ich marsz ku nieśmiertelnej le-
gendzie. Tych, którzy przeżyli ten 
bój spotkały medale i awanse. Swoje 
męstwo okupili krwią ponad pole-
głych 250 kolegów. 

W kilka dni po bitwie, 1 listo-
pada 1914 roku, Komendant Józef 
Piłsudski wydał rozkaz w którym 
czytamy: –„Dziękuję I i III Bata-
lionom w imieniu sprawy, której 
wszyscy służymy, za ten dzień 
chwały. Z dumą patrzyłem na spo-
kój i pewność siebie, z którym oba 
bataliony poszły w ogień. Wreszcie 
potem i inne bataliony wytrzyma-
ły dni próby w boju pod Laskami. 
Ostatni zeszliście z pozycji, gdy na-
deszła ciężka godzina opuszczenia 
jej nie z Waszej winy. Honor na-
szego żołnierza został uszanowa-
ny nawet przez tych, którzy dotąd 
z głębokim niedowierzaniem i nie-
ufnością patrzyli na nasze usiłowa-
nia. Ponieśliście duże ofi ary, lecz te 
sowicie sprawie się opłacą.”

Po wielu latach milczenia znów 
w rocznicę bitwy pod Anielinem 
i Laskami przy Mauzoleum Legio-
nistów w Żytkowicach odbywa się 
uroczysta msza polowa. W tym 
roku koncelebrował ją ks. kanonik 
Bogdan Piwko, proboszcz parafi i 
w Bogucinie. Na warcie stanę-
ła kompania honorowa Wojska 
Polskiego i miłośnicy historii 
w legionowych mundurach. Znów 
przybyły liczne poczty sztandaro-
we związków kombatanckich, szkół 
i stowarzyszeń. 

Na uroczystość przybyli przed-
stawiciele parlamentu i władz sa-
morządowych powiatu Kozienice 
i gmin Garbatka-Letnisko i Pionki. 
Po apelu pamięci rozległa się salwa 
honorowa i złożono wieńce i wią-
zanki kwiatów od władz i miesz-
kańców okolicznych gmin, sołectw 
i młodzieży szkolnej.

Od wielu lat kultywowana jest 
również w tę rocznicę pamięć 
o wymarszu Pierwszej Kompa-
nii Kadrowej z krakowskich Ole-
andrów. Związek Piłsudczyków 
i Związek Strzelecki organizu-
je „Marsz Strzelców”, w którym 
uczestniczą członkowie Związków 
Piłsudczyków z Warszawy, Kraśni-
ka, Radomia i Kozienic, a którego 
trasa biegnie miejscami upamięt-
nionymi walką i legionistów. Marsz 
kończy się przy Mauzoleum. 

Od czterech lat na polach wsi 
Brzustów, na których rozegrały się 
najcięższe walki o przełamanie ro-
syjskiej obrony, odbywa się insceni-
zacja historyczna. Znów pojawiają 
się okopy, a pole bitwy przemierzają 
miłośnicy historii w mundurach 
legionistów i Rosjan, Rozlegają się 
strzały i komendy bojowe. W szar-

żach spotyka się polska i rosyjska 
kawaleria. 

W inscenizacji bitwy, komento-
wanej przez Przemysława Bednar-
czyka, radomskiego historyka, bie-
rze udział wiele grup rekonstrukcji 
historycznej. Tym razem po stronie 
polskiej stanęli legioniści z Rado-
mia, Pionek oraz w mundurach 
austriackich rekonstruktorzy z Iłży. 
Wojska Rosji Carskiej odtwarzali 
rekonstruktorzy z Lublina, War-
szawy – Krakowa (połączone siły) 
oraz grupa z Mszczonowa, która 
zaprezentowała po raz pierwszy 
rosyjski szpital polowy. Kawale-
ria z Garbatki-Letnisko, Radomia 
i Gulina zmieszała swoje szyki 
i występowała po obydwu stronach 
odtwarzając Kozaków i ułanów Be-
liny-Prażmowskiego.

Inscenizację rozpoczął epizod 
z krakowskich Oleandrów, kiedy 
to Krzysztof Zając (jako Edward 
Rydz-Śmigły) złożył meldunek 
Pawłowi Kibilowi (Józef Piłsudski) 
gotowość do rozpoczęcia insceniza-
cji bitwy pod Brzustowem.

Pogoda chociaż była z początku 
trochę kapryśna, to jednak nie spra-
wiła zawodu organizatorom i nawet 
przez chwilę pokazało się słońce.

Organizatorami rocznicowych 
uroczystości był Urząd Gminy 
Garbatka-Letnisko, 22. Pułk Uła-
nów Podkarpackich, Związek Pił-
sudczyków RP, Starostwo Powiatu 
Kozienice, Ochotnicza Straż Pożar-
na Laski oraz Związek Strzelecki – 
Strzelecki Oddział Kawaleryjski 
„Beliniak”.

 Jacek Lombarski 
Kwiaty od Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko złożył wójt Robert Kowalczyk 
i przewodniczący rady Włodzimierz Mazur

Kozienicka Grupa Rekonstrukcji Historycznych z autorem scenariusza bitwy Przemysławem Bednarczykiem

Moskale w natarciu...

Paweł Kibil jako Józef Piłsudski godnie reprezentował 22 Pułk Ułanów Podkarpackich Kawaleria w natarciu

…i odwrocie

Szef GRH Kozienice Krzysztof Zając podrywa do boju swój oddział
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„Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek”
Z siedmiu jednostek OSP działających w gminie Wierzbica najstarszą jest Ochotnicza Straż Po-
żarna w Polanach. Jubileusz jej 100-lecia był obchodzony bardzo wzniośle. Uroczystości rozpo-
częła msza św. w kościółku przynależnym do parafi i w Wierzbicy.

Okolicznościową homilię w in-
tencji jubilatów wygłosił ks. kan. 
Jan Chodelski, który wraz z ks. 
prałatem Krzysztofem Bochnia-
kiem podczas jubileuszowego apelu 
OSP Polany poświęcili też tablicę 
ku pamięci założycieli ochotniczej 
straży w Polanach. Ufundowali ją 
właśnie mieszkańcy Sołectwa Po-
lany. Obecny Zarząd OSP Polany, 
któremu przypadła odpowiedzial-
na, pracowita rola organizatora 
i gospodarza jubileuszu tworzą: 
Dariusz Ziętek (prezes), Kryspin 
Szczęsny (naczelnik), Sylwester 
Jabłoński (sekretarz), M. Ziętek 
(skarbnik), Sławomir Ziętek (go-
spodarz), Agnieszka Jabłońska 
(kronikarz), Jakub Odzimkow-
ski (członek). Jednostka skupia 
40 członków.

To oni, wspomagani przez sa-
morząd gminy, Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Wierzbicy 
oraz ich odpowiedników w powie-
cie radomskim i województwie ma-
zowieckim, są godnymi kontynu-
atorami dzieła zapoczątkowanego 
rok przed niepodległą Polską. 

Druhowie z Polan i zaprzyjaźnio-
nych z nimi jednostek w takt ryt-
micznych melodii Miejskiej Orkie-
stry Dętej z Szydłowca przemieścili 
się ze świątyni na plac przy zmoder-
nizowanej strażnicy, gdzie dowódca 
uroczystości – naczelnik OSP złożył 
meldunek dh. Zbigniewowi Gołąb-
kowi, wiceprezesowi ZOSP RP Ma-
zowsza, o gotowości pododdziałów 
do jubileuszowego apelu. Po cere-
monii wciągnięcia na maszt fl agi 
i odśpiewaniu hymnu, kronikarz 
dh Agnieszka Jabłońska przybliżyła 
uczestnikom okoliczności powoła-
nia straży ochotniczej w Polanach 
i skrótowo jej stuletnią historię. 
Zebranie organizacyjne odbyło się 
21 października 1917 roku w Pomo-
rzanach, w folwarku dziedzica Hen-

ryka Repelewskiego. Uczestniczyli 
ks. prob. Franciszek Wilczyński, 
naczelnik straż ogniowej z gminy 
Skaryszew Jerzy Zdzitowiecki i jego 
pomocnik Zygmunt Szostakiewicz. 
Spośród licznie przybyłych miesz-
kańców wybrano zarząd. Do straży 
zapisało się 20 ochotników. Zaczy-
nali od drewnianej szopy, w której 
mieściła się beczka zamocowana 
na dwukołowym wozie. Druhowie 

dysponowali ręcznymi pompami, 
wężami, bosakami i tłumicami. 
Wprowadzenie w życie, podjętej 
w 1922 roku, decyzji o budowie re-
mizy trwało tylko rok. Jesienią 1944 
roku, gdy front ustabilizował się na 
wiślanych przyczółkach, w remizie 
stacjonowało wojsko niemieckie, 
doprowadzając do jej dewastacji. 
Do stanu używalności doprowa-
dzono ją w 1949 roku. W 1961 roku 
strażacy postarali się o wóz konny 
na gumowych kołach. Po otrzyma-
niu motopompy spalinowej M 800, 
nadeszła w 1983 r. kolej na samo-
chód STAR 25. Służył on strażakom 
z Polan do 2008 roku. Mieli go gdzie 
garażować, gdyż w ramach przygo-
towań do jubileuszu 70-lecia OSP, 
dokonano gruntownego remontu 
remizy. Podobne prace zostały wy-
konane przed jubileuszem 90-lecia. 
Druhowie otrzymali nowy sztandar, 
poświęcony i udekorowany Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa. 18 druhów przyodziało nowe 
mundury. Nastąpiło ożywienie 
działalności. Zorganizowały się 
trzy drużyny – dwie młodzieżowe 
i kobieca, odnosząc sukcesy na za-
wodach sportowo-pożarniczych. 
W 2008 roku wysłużony STAR 25 
został zastąpiony przez używany, 
lecz sprawny wóz marki IVECO, 
wyposażony w radiostację. Przybyło 
usprzętowienia, w tym umunduro-
wania ochronnego. Przed jubile-

uszem 100-lecia strażnica i jej oto-
czenie zmieniły się nie do poznania. 
Wymieniono pokrycie dachowe 
i elewację zewnętrzną. Zakupiono 
nowe umeblowanie. Plac otaczający 
budynek został utwardzony kost-
ką brukową. Wiele prac wykonali 
druhowie społecznie. Duży wysiłek 
włożyły panie z KGW.

W okresie minionego stulecia 
bywały okresy większej i mniejszej 
aktywności oraz zastoju. Strażacy 
ochotnicy zawsze jednak integro-
wali mieszkańców, także poprzez 
udział w akcjach gaśniczych i prze-
ciwpożarowych, ostatnio – ratow-
niczych. Zawsze przyświecało im 
hasło: „Bogu na chwalę, ludziom 
na ratunek”. I tym razem zostali do-
cenieni przez władze samorządo-
we, poczynając od Rady Sołeckiej 
i sołtysa Kazimierza Szczęsnego. 
Nie byłoby tak pięknej strażnicy 
i uporządkowanego jej otoczenia 

Honorowani i honorujący
Zarząd Główny ZOSP RP odznaczył Jednostkę Jubilatów 
Złotym Znakiem Związku 

Starosta i Rada Powiatu – Medalem za Zasługi dla Powiatu Radomskiego

Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali uhonorowani druhowie: 
Złotym – Dariusz Ziętek, Kazimierz Piątek, Kazimierz Stępniewicz, 
Marian Stanioszczyk i Marian Ziętek. Srebrnym – Sławomir Ziętek, Krzysztof 
Stanisławek, Karol Janek, Sylwester Jabłoński i Paweł Bielecki. Brązowymi 
– Kryspin Szczęsny, Sebastian Mazur, Bartłomiej Stępień, Jakub Odzimkow-
ski, Patryk Łukawski, Łukasz Odzimkowski, Karol Odzimkowski, Agnieszka 
Jabłońska, Jerzy Ogorzałek i Przemysław Pacholec.

Medalem „Strażak Wzorowy” druhowie: Patryk Sobala, Alfred Michalczak, 
Magdalena Makowska, Maciej Rola, Cezary Ogorzałek, Bartłomiej Szczęsny.
Pamiątkową statuetkę 100 lat OSP Polany otrzymali: Rada Gminy Wierzbica, 
Wójt Gminy Zdzisław Dulias i dyrektorka PSP Elżbieta Wojciechowska. 

Medale, listy gratulacyjne, statuetki i dyplomy wręczali: dh Zbigniew Gołąbek 
wiceprezes ZOSP RP Mazowsza, Teresa Bartosiewicz przewodnicząca Rady 
Powiatu w Radomiu, bryg. Andrzej Mróz po. komendanta Komendy Miejskiej 
PSP w Radomiu, dh Paweł Tuzinek prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Radomiu i jego wiceprezes dh Grzegorz Zawisza, wójt gminy 
Zdzisław Dulias, wiceprzew. Rady Gminy Wierzbica Sławomir Maj, dh Dariusz 
Ziętek prezes OSP Polany, sołtys Kazimierz Szczęsny i inni goście.

bez życzliwości i zaangażowania 
wójta Zdzisława Duliasa i radnych 
Gminy Wierzbica, przedstawicieli 
tej gminy we władzach powiato-
wych i przychylności na wyższych 
jej szczeblach. 

Wójt gminy Wierzbica Zdzisław 
Dulias oddał cześć strażakom cy-
tatem z wypowiedzi gen. Fr. Kle-
eberga w Kocku w dn. 5 X 1939 r: 
-„Dziękuję Wam za Wasze Męstwo 
i Waszą Karność. Wiem, że sta-
niecie, gdy będziecie potrzebni”. 
To wasi Rodzice, Dziadowie i Pra-
dziadkowie stanęli, bo byli potrzeb-
ni – dziękował Zdzisław Dulias 
druhom jubilatom, wyliczając rów-
nież dokonania obecnej generacji 
strażaków OSP nie tylko z Polan.

W imieniu Zarządu Głównego 
i Wojewódzkiego ZOSP RP gratulo-
wał i dziękował dh Zbigniew Gołą-
bek. Inni goście uczynili to wpisem 
do Kroniki OSP.   (M.K.)

Podczas mszy św.

„Jeszcze Polska nie zginęła…”

Odznaczenia „Za zasługi dla pożarnictwa”

Wręczanie pamiątkowych statuetek

Prezes Jubilatów dh Dariusz Ziętek przyjmuje od przewodniczącej RP Teresy Bartosiewicz medal 
„Za Zasługi dla Powiatu Radomskiego”

Spocznij…
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Inwestują 
w przyszłość
Prawie 6,4 miliona złotych wynosi koszt zadań inwestycyjnych w 
gminie Wierzbica, zaplanowanych do wykonania w 2017 roku. 
Większość inwestycji jest w trakcie realizacji. Na część z nich gmi-
na pozyskała dofi nansowanie ze środków UE.

– Mamy prawo do satysfak-
cji – mówi wójt gminy Wierzbica 
Zdzisław Dulias. – Inwestujemy 
w bezpieczeństwo na drogach, 
w utrzymanie budynków gmin-
nych szkół, w podnoszenie jako-
ści kształcenia dzieci i młodzieży. 
Skutecznie aplikujemy o dofi nan-
sowanie naszych zamierzeń z fun-
duszy zewnętrznych. W kategorii 
samorządów gmin wiejskich zna-
leźliśmy się z tego tytułu w gronie 
gmin – Liderów Regionu 2017. 
Cieszy nas to wyróżnienie, bo jest 
uhonorowaniem pracy samorządu 
na rzecz rozwoju gminy i poprawy 
jakości życia mieszkańców – dodaje 
Zdzisław Dulias.

Na drogach ruch

– Trwa przebudowa powiatowej 
drogi numer 3545W, biegnącej uli-
cą Partyzantów w Wierzbicy i da-
lej do miejscowości Krzyżanowice 
przez Polany. W Wierzbicy, przed 
położeniem nowej nawierzchni 
ulicy, wykonana została wymiana 
sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej. Całkowity koszt inwestycji re-
alizowanej przez Powiat Radomski 
to około 4 mln 300 tys. złotych, 
natomiast dofi nansowanie gminy 
wynosi 710 tys. zł. 

– Rada Powiatu Radomskiego 
podjęła także uchwałę o dodaniu 
kwoty 300 tys. złotych do przebudo-
wy kolejnych ulic w Wierzbicy: Gło-
wackiego i Batalionów Chłopskich.

– Gmina Wierzbica podpisała 
umowę z Zarządem Województwa 
Mazowieckiego o udzielenie dotacji 
na realizację zadania: „Przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w miejscowości Rzeczków”. 
Dotacja Województwa Mazowiec-
kiego wynosi 84 tys. złotych. Droga 
w Reczkowie zyska nawierzchnię 

z betonu asfaltowego na długości 
prawie 500 m.

– Zakończyła się przebudowa 
ul. Piaskowej w Wierzbicy. Jest to 
jedna z dróg, której przebudowa 
odbyła się w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. Całkowity koszt 
realizacji tego zadania to prawie 
220 tys. złotych, a dofi nansowanie 
– prawie 140 tys. zł.. 

Inwestowanie w człowieka

Z wykorzystaniem funduszy UE 
w Wierzbicy realizowane są pro-

Urząd Gminy w Wierzbicy

ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica 
tel: 48 618 36 10
fax: 48 618 36 11

www.wierzbica.pl
wierzbica@wierzbica.plRozpoczęły się prace w „sercu” Wierzbicy. Plac przy kościele pw. św. Stanisława zostanie przebudowany. 

Wierzbica będzie miała Rynek z prawdziwego zdarzenia.

Natomiast projekt pod nazwą 
„Moim celem moja przyszłość” 
skierowany jest do dzieci i mło-
dzieży. Jego celem jest podnoszenie 
poziomu wiedzy i umiejętności nie-
zbędnych na rynku pracy poprzez 
zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe wśród uczniów Publicz-
nych Szkół Podstawowej w Dą-
brówce Warszawskiej, Łączanach, 
Polanach, Wierzbicy, Zalesicach, 
Rudzie Wielkiej. Projekt obejmuje 
także szkolenia dla nauczycieli oraz 
doposażenie placówek w sprzęt do 
pracowni i pomoce dydaktyczne.

Termomodernizacja 
dofinansowana

Pięć budynków na terenie gmi-
ny Wierzbica zostało objętych 
programem termomodernizacji. 
Gmina dostała dofinansowanie 

Zdzisław Dulias – wójt gminy Wierzbica podczas gali finałowej 11. edycji nagrody gospodarczej 
Liderzy Regionu, organizowanej przez redakcję „Echa Dnia”. Gmina Wierzbica tytuł Lidera 
Regionu 2017 otrzymała za skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje

energetycznej budynków w Gminie 
Wierzbica szansą na zmniejszenie 
kosztów oraz zapoczątkowanie 
procesu poprawy jakości powie-
trza”. Ma to na celu przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną. Koszt 
całej inwestycji wynosi ponad 
7,3 mln zł – informuje wójt Wierz-
bicy Zdzisław Dulias.

Nowatorstwo z przyszłością

– Fotowoltaika w praktyce: sa-
morząd Wierzbicy sięga po roz-
wiązania nowatorskie. Właśnie do-
biega końca instalowanie urządzeń 
wykorzystujących taką dziedzinę 
nauki i techniki jak fotowoltaika 
(PV), zajmującą się przetwarza-
niem światła słonecznego na ener-
gię elektryczną, czyli inaczej wy-
twarzaniem prądu elektrycznego 
z promieniowania słonecznego 

na termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej w ramach 
konkursu organizowanego przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 
Programów Unijnych dla Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
2014–2020.

Zakończyła się już termomo-
dernizacja budynków: Urzędu 
Gminy w Wierzbicy i Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wierzbicy. 
Termomodernizacji w kolejnych 
terminach poddane będą budynki: 
Zespołu Szkół w Rudzie Wielkiej, 
PSP w Polanach i Zalesicach. Na 
wymienionych obiektach zainsta-
lowane zostaną instalacje OZE, 
tj. odnawialne źródła energii.

– Gmina dba o ciepłownictwo 
i czystość powietrza. Uzyskaliśmy 
dofi nansowanie w wysokości pra-
wie 5,9 mln zł na realizację pro-
jektu pt. „Kompleksowe działania 
w zakresie poprawy efektywności 

przy wykorzystaniu zjawiska foto-
woltaicznego.

– Rekultywacja szansą: w po-
stępującym procesie rekultywa-
cji i wypełniania wodą terenów 
po dawnej Cementowni Przyjaźń 
w Wierzbicy, samorząd gminy widzi 
szansę na stworzenie tam profesjonal-
nego ośrodka wypoczynkowo – rekre-
acyjnego. Już dziś oko przyciąga po-
wstający zalew, a wraz z nim atrakcyjne 
miejsce wypoczynku i piękne widoki.

 Opracowanie Hanna Jacobi

jekty: „Od aktywnej integracji 
do samorealizacji” i „Moim ce-
lem moja przyszłość”. Pierwszy 
z nich wprowadza w życie Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Pro-
jekt jest realizowany w partnerstwie 
publiczno-prywatnym. Wartość pro-
jektu to dokładnie 423 800 zł, wkład 
Unii Europejskiej to 339 040 zł, 
wkład własny gminy – 84 760 zł 
w formie fi nansowej i rzeczowej. 
Celem projektu jest zwiększenie 
szans na zatrudnienie 40 osób za-
grożonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym.

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy zyskał nową elewację i został docieplony

Budynek Urzędu Gminy po termomodernizacji z nową elewacją
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Na Mazowszu funkcjonują 962 
biblioteki. W placówkach nie tylko 
można wypożyczyć książkę, ale rów-
nież aktywnie uczestniczyć w wyda-
rzeniach kulturalnych, takich jak spo-
tkania z autorami, wieczory poetyckie, 
wystawy fotograficzne, czy przedsta-
wienia teatralne dla najmłodszych. 
Od października br. Mazowiecka Jed-
nostka Wdrażania Programów Unij-
nych przeprowadzi nabór  dotyczący 
informatyzacji bibliotek, która wpłynie 
na zwiększenie dostępu do zasobów 
kultury.

O unijne środki będą się mogły 
starać samorządy, uczelnie wyższe, 
instytucje kultury, kościoły. W ramach 
projektu możliwa będzie m.in. budowa 
lub rozbudowa portali do świadcze-
nia e-usług, zakup oprogramowania. 
Projekt musi obejmować co najmniej 
4 biblioteki. Na konkurs przewidziano 
ponad 4,2 mln zł.

E-kultura Mazowsza

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 Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stro-
nie www.funduszedlamazowsza.eu. 

Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym 
Funduszy Europejskich zlokalizowanym w Warszawie przy  
ul. Jagiellońskiej 74, lub Lokalnym Punktem Informacyjnym 
Funduszy Europejskich w Radomiu przy ul. T. Kościuszki 5a,  
tel. 22 542 27 13, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgod-
na z taryfą danego operatora), e-mail: 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.

Już w październiku kolejna szansa na pozyskanie środków unijnych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Beneficjenci będą mogli składać wnioski  

na projekty wprowadzające e-usługi w instytucjach kultury m.in. poprzez informatyzację bibliotek.  

Gmina Przysucha

„Szaracy” w Ruskim Brodzie
W niedzielę 8 października, w Ruskim Brodzie w gminie Przysucha, odbyła się coroczna uroczy-
stość ,upamiętniająca rocznicę bitwy stoczonej 6 października 1944 roku przez oddział „Szare-
go” – gen. brygady Antoniego Hedę z hitlerowcami. Inicjatorem i organizatorem uroczystości jest 
od 23 lat Lech Madej – pełnomocnik „Szaraków” na lasy przysuskie, koneckie i szydłowieckie.

W tym roku z okazji 73. rocz-
nicy zwycięskiej bitwy oddziału 
„Szarego” nad przeważającymi 
siłami żołnierzy niemieckich 
w okolicy gajówki Piecyki, w ko-
ściele w Ruskim Brodzie odbyła 
się uroczysta msza święta, cele-
browana przez proboszcza parafi i, 
ks. Andrzeja Kanię. Uczestniczyli 
w niej członkowie Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej Środowisko Szaracy, córka 
Antoniego Hedy „Szarego” Tere-
sa Heda-Snopiewicz, członkowie 
13. Świętokrzyskiego Korpusu 
Polskich Drużyn Strzeleckich 
w Skarżysku-Kamiennej, Święto-
krzyskiego Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy Wojsk Powietrzno-De-
santowych „Czerwone Berety” 
w Kielcach, poczty sztandarowe 
organizacji kombatanckich, Za-
stępca Burmistrza Przysuchy Adam 
Pałgan, Sekretarz Gminy i Miasta 
Stanisław Wiaderek, prezes Towa-
rzystwa Kulturalnego im. Oskara 
Kolberga w Przysusze Jerzy Kwa-
śniewski oraz mieszkańcy Ruskiego 
Brodu i okolicznych wsi.

Tradycyjnie historię bitwy na 
Piecykach przypomniał Lech 
Madej. Apel poległych odczytał 
ks. Andrzej Kania. Zabrzmiała też 
Rota – pieśń patriotyczna, któ-
rą wzruszająco, ubrany w polo-
wy mundur, zaśpiewał kilkuletni 
Oskar Wąsowski. Chłopiec przy-

był na uroczystości do Ruskiego 
Brodu ze swoim dziadkiem Janem 
Wąsowskim, członkiem 13. Świę-
tokrzyskiego Korpusu Polskich 
Drużyn Strzeleckich. Natomiast 
wnuczka Lecha Madeja – Mag-
dalena Sempolska wyrecytowała 
wiersz „Armia Krajowa” autorstwa 

ppłk. Zbigniewa Kabaty „Bobo”, 
żołnierza „Jędrusiów”. Wymownie 
zabrzmiały słowa: 

(…) Nas nie stanie, lecz Ty nie 
zaginiesz, pieśń Cię weźmie, legen-
da przechowa. Wichrem chwały w 
historię popłyniesz, Armio Krajo-
wa, Armio Krajowa (…)

– W imieniu samorządowych 
władz gminy i miasta Przysucha 
składam hołd bohaterskim żołnie-
rzom poległym w obronie Ojczyzny 
– tej dużej i tej małej, walczącym 
w obronie najwyższych wartości: 

zachowania godności narodu, jego 
wiary, kultury i tradycji – powiedział 
do zebranych Zastępca Burmistrza 
Przysuchy Adam Pałgan. – Dziękuję 
Panu Lechowi Madejowi za corocz-
ną organizację uroczystości, która jest 
niezapomnianą lekcją historii i patrio-
tyzmu – dodał Adam Pałgan.

Po mszy uczestnicy uroczysto-
ści spotkali się przy gorącym po-
siłku przygotowanym przez mającą 
swoją siedzibę w Ruskim Brodzie 
– Fundację Razem.

 (Jac)

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich

Teresa Heda-Snopiewicz, córka gen. brygady Antoniego Hedy „Szarego” i Lech Madej – 
inicjator spotkań „Szaraków”
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 W Radomiu obchody Dnia Edukacji Narodowej skoncentrowały się w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej im. Oskara Kolberga. Byli gospodarze miasta, parla-
mentarzyści, radni, księża i przede wszystkim nauczyciele. Szczególnie zasłużeni 
otrzymali nagrody prezydenta. Oto laureaci nagród.

 W niedzielę, 19 października 
1933 roku, kiedy w Żytkowicach 
odbywała się uroczystość poświę-
cenia Mauzoleum Legionistów, był 
wietrzny i chłodny dzień. I tym roku, 
w 103. rocznicę bitwy pod Anie-
linem i Laskami, również pogoda 
nie dopisała. Trzeba było ustawić 
namioty. Znaleźli pod nimi schro-
nienie m.in. poseł Leszek Rusz-
czyk, przewodniczący Rady Gminy 
Garbatka-Letnisko Włodzimierz 
Mazur, wójt Robert Kowalczyk 
i wicestarosta powiatu Kozieni-
ce Krzysztof Stalmach. Więcej na 
str.  3.

 W powiecie radomskim uroczysto-
ści Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 
we wszystkich szkołach i placówkach 
oświatowych. Poprzedziło je spotkanie 
starosty Mirosława Ślifi rczyka i wice-
starosty Leszka Margasa z dyrektorami 
szkół ponadgimnazjalnych i placówek 
oświatowych. Potwierdzeniem-pamiąt-
kowa fotka.

 W Zwoleniu Publiczne Przed-
szkole nr 1 odwiedzili w Dniu 
Edukacji Narodowej gospodarze 
powiatu i gminy – starosta zwoleń-
ski Waldemar Urbański i burmistrz 
Zwolenia Bogusława Jaworska. Było 
uroczyście, gwarno i radośnie.

 Jubileusze 70-lecia ZDZ 
i 20-lecia szkół mundurowych 
w Radomiu również zawiera-
ły akcenty podziękowań dla 
pedagogów. Radomski Odział 
ZDZ został uhonorowany 
Medalem Pamiątkowym PRO 
MASOVIA, a jego pedagodzy 
i wychowawcy dyplomami, też 
przyznanymi przez marszałka 
Adama Struzika. Tych wyróż-
nień gratulują sobie nawza-
jem – Katarzyna Kołodziejska 
(z lewej) i Barbara Pikiewicz.

Melodie marszowe szydłowieckiej orkiestry dętej dodawały niektórym powagi, 
innym – radości i uśmiechu, które widać w pierwszym szeregu na twarzach sekretarz 
gminy Renaty Leśniewskiej i wójta gminy Wierzbica – Zdzisława Duliasa. Wszyscy 
podążają do strażnicy w Polanach. Więcej na str.  4. 

Redakcyjnie „obsługując” wiele publicznych imprez lokalnych w miastach 
i gminach, chcąc nie chcąc mamy też swoje typy na godne podkreślenia uatrakcyj-
nienie artystycznej części tych imprez. A oto i przykład: występujący na XVI Święcie 
Żelaza i Stali w Chlewiskach duet Halina Sowińska -Winiarska – sopran i Robert 
Grudzień – organy, dodał tej imprezie niewątpliwie posmaku kultury z wysokiej 
półki. Repertuar pogodnych i lirycznych pieśni Fryderyka Chopina przypomniał 
natomiast o misji rodzinnych festynów organizowanych przy okazji takich świąt – 
kultywowaniu miłości do Wielkiej i Małej Ojczyzny. Brawo organizatorzy! Takich 
PEREŁEK życzymy sobie na wszystkich lokalnych imprezach.

 Rocznicą edukacji pobiła wszystkich PSP w Słupicy (gmina Jedlnia-Letnisko). Uroczystości 200-lecia szkolnictwa 
w tej miejscowości poprzedziły o tydzień Dzień Edukacji Narodowej. PSP reprezentowana przez jej dyrektorkę Małgorzatę 
Hantz i wójt gminy Piotr Leśnowolski zostali uhonorowane Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA, przyznanym przez 
marszałka Adama Struzika. Grupa zasłużonych pedagogów, w tym ceniony były dyrektor Henryk Jabłoński, otrzymała 
dyplomy z rąk radnych sejmiku – Zbigniewa Gołąbka, przewodniczącego Komisji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Jana 
Rejczaka i Joanny Wołczyńskiej, reprezentującej Rafała Rajkowskiego członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. 
Wśród absolwentów szkoły ujrzeliśmy zasłużonego dziennikarza TVP i polkiego dyplomaty Krzysztofa Mroziewicza.

Dostojnie i uroczyście

Pod szyldem 70-lecia ZDZ

Wietrznie 
i chłodno...

Starostowie 
i dyrektorzy

Przedszkolacy 
na topie

Miesiąc październik obfi tuje w uroczystości państwowe, rocznicowe, w tym jubileusze. Tym razem one zdominowały nasze podglądy.

W 200-lecie szkolnictwa w Słupicy
W drodze do strażnicy

Perełka godna naśladownictwa


