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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comSzansa w „Polsce Wschodniej”

Informacja o tym, że od początku stycznia tego roku, decyzją Komisji Europejskiej również 
społeczność ziemi radomskiej żyje na Mazowszu podzielonym na dwie jednostki statystyczne, 
stopniowo dociera do coraz szerszej rzeszy mieszkańców. Jest to bardzo ważne wydarzenie, 
które po 2020 roku może wydatnie przyspieszyć rozwój całego pozastołecznego Mazowsza. 

16 lutego uzmysławiał to miejsco-
wym mediom marszałek Mazow-
sza Adam Struzik, przybliżając na 
konferencji prasowej w Radomiu, 
wraz z radnymi sejmiku – Bożenną 
Pacholczak i Zbigniewem Gołąb-
kiem oraz Rafałem Rajkowskim 
Członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, polepszającą 
się z roku na rok sytuację, choć 
nie tak szybko, jak to ma miejsce 
w województwach objętych od lat 
programem operacyjnym adreso-

wanym do tzw. Polski Wschodniej. 
W godzinach popołudniowych 
w Szydłowcu potwierdził zmiany 
na lepsze występujące w kulturze, 
uczestnicząc, wraz z wymienio-
nymi osobami i posłem Leszkiem 
Ruszczykiem, w uroczystości 
wmurowania kamienia węgielne-
go i aktu erekcyjnego budowanej 
nowej siedziby dla unikatowego w 
Polsce Muzeum Ludowych Instru-
mentów Muzycznych. Inwestycja 
kosztować będzie około 8,4 mln 

zł. Tym ważnym aktem Muzeum 
zainaugurowało obchody 50-lecia 
działalności – przypomniała jego 
dyrektor dr Aneta Oborny. Mar-
szałek dodał, że Muzeum Wsi Ra-
domskiej także otrzymuje ponad 
5,4 mln zł na realizację projektu 
pt. „Wokół wiejskiej zagrody”.

Wróćmy jednak do szansy 
i korzyści płynących z podziału, 
liczącego ponad 5,5 mln ludności 
Mazowsza, na dwa regiony sta-
tystyczne. Załączona mapka ilu-
struje, jak to wygląda terytorial-
nie. W 2015 roku, gdy powstawał 
w ramach umowy partnerstwa 
Program Operacyjny Polska 
Wschodnia, PKB Warszawy i 9. 
powiatów ją okalających, tworzą-
cych tzw. obwarzanek, wynosiła aż 
148% tzw. średniej unijnej, całego 
Mazowsza – około 90% tejże śred-
niej, bardzo ograniczając przyzna-
waną wielkość środków wsparcia 
fi nansowego UE. Działo się to 

w sytuacji, gdy w 2015 roku do-
chód przypadający na jednego 
mieszkańca w powiatach, two-
rzących od 1 stycznia 2018 r. 
regionalny mazowiecki region 
statystyczny kształtował się po-
niżej 60% tej średniej.

– Dotychczas nie uwzględnia-
no jednak naszych argumentów 
o niskim PKB tej części regionu 
i wysokiej stopie bezrobocia. 
A przecież subregiony: radom-
ski, ostrołęcki i siedlecki są na 
podobnym poziomie zamożno-
ści, co sąsiadujące województwa 
– warmińsko-mazurskie, pod-
laskie czy świętokrzyskie. Teraz 
sytuacja negocjacyjna zmieniła 
się, bo mamy regionalną część 
Mazowsza wydzieloną jako od-
rębny NUTS-2, a środki unijne 
kierowane będą właśnie na te 
jednostki statystyczne – obja-
śniał marszałek Adam Struzik. 

Mazowsze po podziale 
statystycznym

Konferencja prasowa

Nadmienił jednak, że wiele 
zależy od obecnego rządu na-
szego kraju. Dlatego w styczniu 
zwrócił się z prośbą do ministra 
inwestycji i rozwoju Zdzisława 
Kwiecińskiego o uwzględnienie 
nowej jednostki statystycznej 
Mazowsza w przyszłym pro-
gramie Polska Wschód. 

 (M.K.)

Akt erekcyjny wmurowany!
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I kategoria – dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2002 r. 
i młodsi (gimnazja i PSP): 
Zwycięzcy: I m. Pionki Miasto: Oliwia Pańczak – sztuki walki 
Tong Soo Do. Mistrzyni Europy Taekwondo Internacjonal 
w walkach light contact kadetek. II m. Gmina Jedlińsk: 
Adrian Kobza – lekkoatletyka. III m. Gmina Przytyk: Tobiasz 
Grudziński – rzut piłeczką palantową.
II kategoria – kobiety i mężczyźni ur. w 2001 r. i starsi 
(szkoły ponadgimnazjalne, dorośli):
Zwycięzcy: I m. Gmina Pionki: Aleksandra Grzywacz – sztuki 
walki. Zdobywczyni Pucharu Świata Kickbokingu w Bu-
dapeszcie w walkach light contact juniorek. II m. Gmina 
Wierzbica: Albert Nowak – zapasy. III m. Miasto i Gmina 
Skaryszew: Wiktora Oleksiewicz – judo.
III kategoria – wychowawca, trener roku 2017:
Zwycięzcy w gminach: Miasto Pionki – Tadeusz Chmie-
lewski, wieloletni czołowy zawodnik Prochu Pionki, trener 
od 1981 r. Gmina Iłża: Beata Drab, nauczyciel w-f w PSP 
w Iłży, pomysłodawczyni międzypowiatowej i szkolnej ligi 
siatkowej. Gmina Jedlnia-Letnisko: Krzysztof Malczewski 
– nauczyciel PSP w Natolinie, prezes SKS. Gmina Zakrzew 
– Artur Ofi ara, współzałożyciel klubu Powała Taczów, ani-
mator sportu w gminie. Gmina Wierzbica – Mirosław Pi-
skorz trener zapasów i wychowawca młodzieży w KS Orlik 
w Wierzbicy. Gmina Gózd – Daniel Ciupiński, nauczyciel w-f, 
trener drużyny piłki nożnej GKS Iskra Gózd. Gmina Kowala 
– Alfred Świątek wiceprezes GKS „Zorza” Kowala, aktywny 

działacz Rady Sportu w Kowali, wieloletni działacz sportowy, 
trener, wychowawca, sędzia piłkarski. Gmina Przytyk – Łu-
kasz Kowalczyk wieloletni nauczyciel, wychowawca, trener 
lekkoatletyki w PSP Przytyk i Wrzeszczów. Gmina Jedlińsk – 
Ryszard Dziura, od 2 lat dyrektor PSP w Jedlance, nauczyciel 
w-f, działacz sportowy. Gmina Wolanów – Stanisław Bilski, 
były zawodnik klubów piłkarskich, od roku trener seniorów 
GKS „JAGUAR” Wolanów. Gmina Pionki – Piotr Kuciara, na-
uczyciel w-f w Suchej. Gmina Skaryszew – Jacek Gogacz, 
nauczyciel w-f w Makowcu, instruktor siatkówki, prowadzi 
zajęcia treningowe z dziećmi i młodzieżą w KS Skaryszewian-
ka. Gmina Jastrzębia –Mirosława Słomka, nauczycielka w-f, 
prowadzi drużynę dziewcząt w piłce nożnej.
IV kategoria: szkoła z największą liczbą punktów 
w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego –Powiat 
Radomski w sezonie 2016/2017:
SZKOŁY PODSTAWOWE: I miejsce – 35pkt. Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Jedlińsku – PSP im. Tadeusza Kościuszki, 
dyr. Elżbieta Religa. II miejsce – 19 pkt. Zespół Szkolno-
-Przedszkolny PSP we Wsoli im. Witolda Gombrowicza, 
dyr. Paweł Stępniewski. III miejsce – 18 pkt. PSP im. Józefa 
Piłsudskiego w Iłży, dyr. Marzena Stasiło.
SZKOŁY GIMNAZJALNE: I miejsce – 33 pkt . Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Jedlińsku – Oddział Gimnazjalny, dyr. Elżbieta 
Religa. II miejsce – 26 pkt. PG w Przytyku im. J. Kochanowskie-
go, dyr. Ewa Jaskólska. III miejsce – 20 pkt. PG w Suskowoli, 
dyr. Ewa Połucka. 

Z IX Gali Mistrzów Sportu 
Powiatu Radomskiego
Kilkuset młodych sportowców, ich nauczycieli, trenerów i sympatyków uczestniczyło 17 lutego w IX Gali Mistrzów 
Sportu Powiatu Radomskiego, która odbyła się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej. I tym razem jej organizatorzy – 
Starosta Radomski Mirosław Ślifi rczyk i jego współpracownicy oraz Powiatowa Rada Sportu zadbali o to, by impreza 
była ciekawa i wartka.

W preludium wystąpiły grupa 
Gymnastic Girls i śpiewające „Je-
dlińskie Raczki”. Prowadzący Galę 
red. Marek Oleszczuk, szef Wydzia-
łu Promocji i Rozwoju Powiatu, 
zaprosił na scenę gospodarzy wie-
czoru – Starostę Radomskiego i Ry-
szarda Koścca Przewodniczącego 
Powiatowej Rady Sportu. Starosta 
Mirosław Ślifi rczyk powitał uczest-
ników: młodych sportowców, ich 
rodziny, przyjaciół, nauczycieli, 
trenerów, działaczy sportowych 
oraz grono gości z województwa, 
powiatu i gmin, w tym radnych, 
wójtów i burmistrzów. Ujawnił 
niespodziankę, gwiazdy sportu 
– pięściarza Grzegorza Skrzecza 
i Stanisława Dobosza, Wiceprezesa 
Polskiego Związku Bokserskiego. 
Powitał też Zbigniewa Gołąbka, 
Przewodniczącego Komisji Eduka-
cji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego, Krzysztofa Murawskiego, 
kierownika Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego w Radomiu, Te-
resę Bartosiewicz Przewodniczącą 
Rady Powiatu oraz przedstawicieli 
innych instytucji samorządowych 
i państwowych. 

Po powitaniu, wraz z Teresą Bar-
tosiewicz przewodniczącą Kapituły 
honorowali Medalem „Zasłużony 
dla Powiatu Radomskiego” Mariu-
sza Kilara – nauczyciela w Zespole 
Szkolno– Przedszkolnym w Jedliń-
sku, trenera sekcji strzelectwa spor-
towego ULKS Jedlińsk. Po tej cere-
monii, Przewodniczący Powiatowej 
Rady Sportu w Radomiu Ryszard 
Kosiec poinformował uczestników 
Gali m.in. o tym, że Kapituła PRS 

Powiatu, Grzegorz Skrzecz i wice-
starosta Leszek Margas.

 W wywiadzie przeprowadzo-
nym przez red. A. Dąbrowskiego 
z Radia Kielce sławny pięściarz 
Grzegorz Skrzecz zwierzył się, że 
do boksu trafi ł przypadkowo towa-
rzysząc koledze, który chciał zostać 
pięściarzem. Kolega nie zdzierżył. 
Uczynił to Grzegorz, a reżyserzy 
dopatrzyli się w nim aktora cha-
rakterystycznego, angażując do 
kilku fi lmów, poczynając od tytułu 
„Chłopaki nie płaczą”.

W kategorii II, wręczających sta-
tuetki zastąpili Adam Siczek i Hen-
ryk Słomka – członkowie Zarządu 
Powiatu Radomskiego. Kategoria 
III – statuetki i dyplomy otrzymali 
wszyscy nominowani. Wręczają je 
– przewodnicząca Teresa Bartosie-
wicz i wicestarosta Leszek Margas.

 Po stoczeniu przez wicestaro-
stę Margasa ciekawego pojedynku 
pokazowego z Grzegorzem Skrze-
czem, publiczność podobnie gorą-
co oklaskiwała trening szkoleniowy 
młodej Nikoli ze słynnym pięścia-
rzem jako trenerem. 

 W kategorii IV dyplomy i statu-
etki zwycięskim szkołom wręczali 
Sławomir Słomka prezes Szkolne-
go Związku Sportowego powiatu 
radomskiego i starosta Ślifi rczyk. 
Po wręczeniu, pogratulowali dy-
rektorom sześciu szkół sukcesu 
w punktowanej rywalizacji.

 Prowadzący galę redaktorzy: Ma-
rek Oleszczuk, Magda Gliszczyńska 
i Mateusz Pijarski po występie grupy 
ATELIE, podziękowali dyrektorom 
Szkoły Muzycznej – Robertowi Plu-
cie i Jerzemu Ciecielągowi oraz aku-
stykowi Dariuszowi Kowalczykowi 
za pomoc w realizacji ciekawego 
scenariusza Gali. W dowód uzna-
nia zaprosili ich na fi nalny słodki 
poczęstunek. 

 Mieczysław Kaca

Mistrzowie Sportu Powiatu Radomskiego z organizatorami i gośćmi Gali

rozpatrzyła 130 kandydatur w 4 ka-
tegoriach. Zarówno zwycięzcy, jak 
i nominowani otrzymają nagrody 
rzeczowe z powiatu radomskiego. 

NAJLEPSI:

Za 3 najlepsze, kolejne miejsca 
w dwu pierwszych kategoriach 
Starosta Radomski ufundował do-
datkowo nagrody pieniężne warto-

ści: 1000, 750 i 500 zł, wypłacane 
w postaci talonów.

Tablice z uwidocznionymi na 
nich kwotami pieniężnymi przy-
znanymi Mistrzom Sportu Powiatu 
Radomskiego i statuetki wszystkim 
nominowanym w I kategorii wrę-
czali: Marzena Wiosna-Michałek – 
przew. Komisji Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Sportu Rady 

Najlepsi wychowawcy i trenerzy

Doroczną imprezę otworzyli starosta M. Ślifirczyk 
i przew. R. Kosiec

Dyrektorzy szkół wyróżnieni w 
rozgrywkach Szkolnego Związku 
Sportowego. Pierwsi z prawej: 
jego przewodniczący Sławomir 
Słomka i starosta Mirosław 
Ślifirczyk

Pokaz taneczno-akrobatycznej 
grupy ATELIE zwieńczył część 

artystyczną Gali
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I nie opuszczę Cię...
Zaczęło się 50, 60 lat temu. To właśnie wtedy, zauroczeni wzajemną miłością, wypowiedzieli przed 
księdzem te słowa: „Przyrzekam być przy Tobie w zdrowiu i w chorobie, w smutku i w radości, 
w bogactwie i w biedzie, i nie opuścić Cię...”.

Medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznano 
następującym parom:

60 lat – Krystyna i Jan Gawrońscy, 
Henryka i Józef Wrona, Julianna 
i Ryszard Durajczykowie, Władysława 
i Henryk Kaczmarczykowie, Kazimiera 
i Henryk Zembrzuscy
50 lat – Halina i Ryszard Adamczyko-
wie, Marianna i Mieczysław Chruścia-
kowie, Barbara i Tomasz Cichońscy, 
Stanisława i Stanisław Cieślakowie, 
Janina i Stanisław Fabiańscy, Alicja 
i Stanisław Gontarek, Irena i Roman 
Gostkowscy, Krystyna i Zygmunt 
Jagiełło, Stanisława i Władysław 
Kostaniakowie, Krystyna i Eugeniusz 
Kowalczykowie, Aleksandra i Stanisław 
Kuśmierscy, Krystyna i Jan Lechańscy, 
Lucyna i Bonifacy Majakowie, Ge-
nowefa i Jerzy Marek, Jadwiga i Ta-
deusz Mazan, Stanisława i Zygmunt 
Paciorek, Janina i Józef Rozborscy, 
Zofi a i Stanisław Stelmaszczykowie, 
Zofi a i Jerzy Ślęzakiewicz.

Diamentowi i Złoci Jubilaci z Grabowa nad Pilicą Zdjęcia: Konrad Pierzyna

Dotrzymali słowa i kolejny raz 
powtórzyli swoje przyrzeczenie 
podczas mszy świętej przed księ-
dzem proboszczem parafi i Grabów 
nad Pilicą, Janem Pękaczem i wika-
rym Pawłem Laskowskim. 

9 lutego br. odbyło się wspaniała 
uroczystość wręczenia medali „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
– Serdecznie gratuluję „Złotym” 
oraz „Diamentowym” Parom 

chlubnego przebycia tak pięknej 
i długiej drogi życia. Dziękuję 
Wam za trud w wychowaniu dzie-
ci, za pracę na rzecz swojej rodziny, 
naszej społeczności i całej gminy. 
Życzę Wam, abyście nadal trwali 
w swoim przyrzeczeniu – powie-
dział wójt Gminy Grabów nad Pi-
licą, Euzebiusz Strzelczyk.

Aktu dekoracji medalami, 
w imieniu Prezydenta RP, dokonał 

Wójt Gminy w asyście Krzysztofa 
Murawskiego – kierownika Delega-
tury Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Radomiu, Zdzisława 
Karasia – sekretarza Gminy Gra-
bów nad Pilicą oraz Anny Jawor-
skiej – kierownika USC. 

Młodzież z Zespołu Szkół w Gra-
bowie nad Pilicą zaprezentowała dla 
Jubilatów program artystyczny oraz 
pokaz tańca ludowego w przepięk-
nych strojach przygotowanych pod 
kierunkiem Anny Paradowskiej. 

Wszyscy zaproszeni goście zo-
stali poczęstowani tortem i szam-
panem, na symbol szczęścia i wy-
trwałości w życiu we dwoje. Aby 
tradycji stała się zadość, małżon-
kowie otrzymali prezenty i kwiaty. 

 Jacek Lombarski/UG Grabów n. Pilicą

Wójt Euzebiusz Strzelczyk złożył jubilatom 
serdeczne gratulacje

Świadkowie „powtórki” ceremonii zaślubin. Od lewej: Andrzej Chrabąszcz – przewodniczący RG, 
Tadeusz Kowalczyk – radny Powiatu Kozienickiego, Zdzisław Karaś – sekretarz UG, Euzebiusz 
Strzelczyk – wójt Gminy, Krzysztof Murawski – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Radomiu

Przewodniczący RG Andrzej Chrabąszcz i kierownik USC Anna Jaworska odczytali akt nadania 
medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Ponowne złożenie przysięgi małżeńskiej Uczniowie Zespołu Szkół zaprezentowali się w barwnych strojach z epoki Księstwa Warszawskiego

Tradycyjne „Sto lat młodej parze” odśpiewali wszyscy zgodnym chórem
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Nowy rozdział w historii 
skaryszewskich „Wstępów”
– Nie zapraszamy do Skaryszewa tych, którzy przywożą konie na ubój. Chcemy być dumni z naszych „Wstępów” i jesteśmy dumni 
– powiedział burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga. – Od tego roku wprowadziliśmy wiele zmian w regulaminie targów. Nie ma 
handlu końmi na rzeź, a sprzedawcy mają obowiązek przedstawić orzeczenie o stanie zdrowia przywiezionego konia wystawione 
przez lekarza weterynarii.

Kolejną zmianą wprowadzoną 
dla bezpieczeństwa głównych ak-
torów „Wstępów” było otwarcie 
targowiska o godzinie 5 rano. Do 
tej pory targ rozpoczynał się już po 
północy. 

Tegoroczny targ koński w Ska-
ryszewie, którego tradycja trwa już 
ponad 400 lat, przebiegał w spokoj-
nej atmosferze. W organizacji tar-
gów pomagali Przedstawiciele Fun-
dacji „Centaurus”, z którą gmina 
podpisała w ubiegłym roku poro-
zumienie w sprawie nowej formuły 
„Wstępów”. Działacze „Centaurusa” 
czuwali, by konie miały dobrą opie-
kę, sprawdzali stan boksów i miejsc 
do pojenia zwierząt. 

Wśród sprzedawców znalazło 
się kilku niezadowolonych. Nie 
spodziewali się najwyraźniej, że 
wymóg dostarczenia zaświadczenia 
o stanie zdrowia konia, będzie trak-
towany poważnie. Że to tylko takie 
„strachy na Lachy”, bo przecież ich 
koń ma przysłowiowe „końskie 
zdrowie”. Odjechali spod bramy 
targowiska, w swoim przekonaniu, 
niesłusznie pokrzywdzeni.

Niezadowoleni byli również ani-
malsi z Fundacji Pandora, którym 
Sąd Okręgowy w Radomiu, wyro-
kiem z dnia 16 lutego, zakazał or-
ganizacji demonstracji w obronie 
zwierząt. Powód był prosty i dla 
każdego zrozumiały. Zapowiadana 
demonstracja ok. 800 osób miała 
się odbyć nie na terenie miasta, 
ale na targowisku, wśród zwierząt. 
Nietrudno sobie wyobrazić, jak 
zareagowałyby konie, słysząc wy-
krzykiwane przez mikrofony hasła 
w ich obronie. Spłoszone, mogłyby 
stratować nie tylko odwiedzających 
targ, ale i swoich obrońców. 

– To dobra decyzja sądu, cieszę 
się, że nasze racje zostały uznane 
w przeprowadzonym postępowa-
niu sądowym – powiedział bur-
mistrz Ireneusz Kumięga. – Fun-
dacja Pandora na swojej stronie 
społecznościowej podjęła „Wielką 
akcję obrony koni”. Zdaniem ani-
malsów, rokrocznie na targowisku 
w Skaryszewie maltretuje się te 
piękne zwierzęta.

– Chcieliśmy stworzyć przede 
wszystkim dobre warunki dla koni. 
Nie chcemy, aby były wywożone 
na rzeź, bo tak w ostatnich latach 
działo się bardzo często. Według 
nas, to niedopuszczalne. Poza tym 
chcieliśmy dać sygnał innym han-
dlarzom, że na targach może być 
bezpiecznie i naprawdę warto tu 
przyjeżdżać. Główne przesłanie, 
jakie nami kierowało, było takie, że 
chcieliśmy pokazać, że „Wstępy” to 
nie miejsce kaźni i epidemii, która 
przenosi się na całą Polskę. Myślę, 
że to nam się udało – powiedział 
Marek Pietrusiak, działacz Fundacji 
„Centaurus”.

Tradycyjna parada Orkiestry Dętej OHP Skaryszew rozpoczęła „Wstępy”

Estradę opanowali ludowi artyści Zespół „Sobótka” z Czarnolasu

Do wyboru, do koloru. Końskie akcesoria królowały na straganach Siodła, uprzęże, kapelusze. Brać, wybierać
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Uroczyste ofi cjalne rozpoczęcie 
„Wstępów” poprzedziła parada uli-
cami miasta poprowadzona przez 
Orkiestrę Dętą OSP Skaryszew. Na 
trybunę zaproszeni zostali ofi cjalni 
goście, wśród których byli między 
innymi: europoseł Zbigniew Kuź-
miuk, posłowie na Sejm Andrzej 
Kosztowniak, Dariusz Bąk, Leszek 
Ruszczyk, członek Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego Rafał 
Rajkowski, wicestarosta Powiatu 
Radomskiego Leszek Margas.

 Po ofi cjalnej części estradę opa-
nowały na resztę dnia kapele lu-
dowe. Przy dźwiękach ich muzyki 
i śpiewu, niosącego się daleko, jak 
Skaryszew długi szeroki, tłum gości 
przesuwał się wzdłuż ustawionych 
straganów, na których królował 
koński asortyment. Ale nie tylko. 
Były zabawki, drewniane rzeźby, 
smakołyki i przekąski. Można było 
za przystępną cenę nabyć również 
elegancką bryczkę.

„Wstępy” wczoraj i dziś

Przywilej Władysława IV Wazy 
z 1633 roku, ustanowił w pierwszy 
poniedziałek po niedzieli „wstęp-
nej” Wielkiego Postu jarmark, który 
z czasem wyspecjalizował się w han-
dlu końmi i bydłem i był jednym 
z większych w dawnej Rzeczypospo-
litej. W 1848 roku przeprowadzono 
redukcję jarmarków w miastach 
i określono ich specjalizację. Poło-
żenie na starym szlaku handlowym 
i „końską” tradycję umiejętnie wyko-
rzystali Cieciszowscy, dziedzice Ska-
ryszewa. Postawili na handel końmi 
roboczymi. Na jarmark, jako najbar-
dziej dogodny dla prac w polu, i już 
od dawna bardzo popularny, wybrali 
pierwszy poniedziałek wstępny. 

Na jarmark przyprowadzano 
wtedy 3–4 tysiące koni i kilka tysię-
cy krów, wołów i innych zwierząt. 
Kupcy zjeżdżali się z dość odległych 
stron kraju, a nawet zza granicy.

W 1860 roku burmistrz Skary-
szewa Innocenty Greyber odno-
tował:

(…) na jarmark ten sprowadza-
ją kupcy ryby solone w różnych ga-
tunkach, bakalie, samowary. Śledzi 
bywa dostarczanych przeszło 100 
beczek. (...) przywożą towar bła-
watny, jedwabie, dywany. Fabry-
kanci sprowadzają powozy i bryczki 
ulepszone, uprząż końską, odzienie, 
obuwie w dobrym gatunku, galan-
terię, obrazy, zegary, książki itp. 
przedmioty.

Kto był na „Wstępach”, mógł się 
przekonać, jak aktualny jest opis 
dzisiejszego jarmarku z tym z roku 
1860. I dziś są tu stoiska z odzieżą 
i kulinariami. Nie ma może beczek 
z solonymi śledziami, ale są za to 
produkty regionalne i nie tylko, 
wypieki i smakołyki. 

 Jacek Lombarski
Fot. autor, Anna Karolak MGOK 

Skaryszew, UMiG Skaryszew

Przemarsz gospodarzy i gości poprowadził burmistrz Ireneusz Kumięga

Oficjalne rozpoczęcie targów

Jak zwykle na jarmarku w Skaryszewie było tłoczno i gwarno

Zespół Chomentowianki
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Sadownicy z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w konferencji

WOKÓŁ NAS

Kobieta (samotna – emerytka) 
do sprzątania i dozoru. 

Praca na stałe w Sulejówku. 
Mieszkanie służbowe. Tel. 602 228 226

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.

VII Konferencja Sadownicza 
Ziemi Chynowskiej
Konferencje sadownicze, tak jak w innych regionach naszego województwa, cieszą się w Chynowie 
dużym powodzeniem. Tak jak gdzie indziej i tutaj organizowane są w okresie przygotowania 
przed wiosennym rozpoczęciem prac polowych. To najlepszy moment, żeby przypomnieć, 
a czasem uświadomić o zagrożeniach jakie czyhają na uprawy.

Konferencja sadownicza to cykl 
wykładów poświęconych właśnie 
prawidłowej uprawie, nawożeniu 
i rozpoznaniu pierwszych obja-
wów chorób roślin oraz metodom 
zapobiegania ich rozprzestrzenia-
niu. Sadownicy mają również moż-
liwość zapoznać się z najnowszymi 
środkami ochrony roślin i metoda-
mi ich zastosowania.

Konferencję otworzył wójt Gmi-
ny Chynów Tadeusz Zakrzewski 
życząc uczestnikom owocnych 
obrad i sukcesów w uprawach. 
Obecny na konferencji poseł Miro-
sław Maliszewski poruszył bardzo 
istotny dla sadowników problem 
zatrudnienia cudzoziemców. 

Jako pierwszy wystąpił z-ca dy-
rektora Oddziału Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go Marcin Trochim, omawiając 
cel konferencji i spodziewane jej 
efekty.

Kolejni prelegenci poruszyli tak 
istotne tematy, jak efektywne odży-
wianie owoców wapnem, procesy 

certyfi kacji w rolnictwie ekolo-
gicznym i integrowanej produkcji 
roślin w zakresie sadowniczym 
oraz wiele innych, tak istotnych 
w prawidłowej produkcji sadowni-
czej zagadnień.

Moderatorem spotkania był 
Edward Sarnecki z grójeckiego 
Oddziału ODR.  JaL

Wójt Tadeusz Zakrzewski (od prawej) i poseł Mirosław Maliszewski powitali uczestników konferencji

Wystawa broni w „Hubalu”
W minioną niedzielę Towarzystwo Strzelectwa Sportowego VIS Radom wraz z Zespołem Szkół 
Zawodowych im. „Hubala” w Radomiu zaprosiło miłośników broni strzeleckiej na wystawę 
prezentującą broń produkowaną w naszym mieście. Ale nie tylko.

Na stoiskach wystawowych pre-
zentowana była nie tylko broń 
współczesna, ale i ta pamiętająca 
zamierzchłe czasy walk o niepod-
ległość. Obejrzeć można było broń 
palną bojową i sportową. Wśród 
wystawców była m.in. Fabryka Bro-
ni „Łucznik” Radom, która zapre-
zentowała najnowsze modele broni 
produkowanej w naszym mieście, 
a także M.K. Szuster – Strzelectwo, 
„Progres” – sklep z bronią, Stg44 
oraz PWS. Imprezę współorganizo-
wał KSS Patron, Strzelecki Ośrodek 
Szkoleniowy „10,9”, ArtShot – szko-
lenia strzeleckie, GRH III Okręgu Po-
licji Państwowej Komisariat w Rado-
miu, Team 4x4 Radom, Kozienickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznych i Fun Gun. 

 JaL GRH III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu

Pożegnanie Bogusława Bugajskiego
15 lutego w wieku 74 lat zmarł śp. 

mgr inż. Bogusław Bugajski, absol-
went radomskiej WSI i AGH, miło-
śnik turystyki i sportu. Uroczystości 
pożegnalne odbyły się z udziałem Ro-
dziny, Przyjaciół oraz współtowarzy-
szy z wielu fi rm i instytucji, w których 
pracował. W imieniu samorządu ma-
zowieckiego, Radomia i powiatu oraz 
licznego grona Przyjaciół i Kolegów, 
lubianego Bogusia pożegnał radny 
sejmiku Zbigniew Gołąbek, przypo-
minając jego pracowitość, skromność 
i pomoc udzielaną ludziom. Doznali 
jej m.in. w okresie 9-letniej pracy Bo-
gusława Bugajskiego w ZUS-ie w Ra-
domiu, w tym na stanowisku zastępcy 
dyrektora, a w okresie emerytalnym 
jako syndyka. Przekazał też wyrazy 
współczucia Małżonce, Bratu, Synowi 
i pozostałym członkom Rodziny.
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Azot jest głównym składnikiem plonotwór-

czym. Z tego względu nawożenie tak ważnym 

pierwiastkiem trzeba odpowiednio zaplano-

wać. Obok ustalenia potrzeb pokarmowych 

roślin, a także dostępności składnika z gleby, 

należy odpowiednio dobrać nawóz i termin 

jego stosowania.

Azot decyduje o wysokim i jakościowym plonie
Planując wiosenne nawożenie, zastanawiamy się jaki nawóz 

azotowy wybrać… i kiedy go zastosować, aby efektywność plo-

notwórcza była jak najwyższa? Pierwszą czynnością jest zawsze 

określenie kondycji roślin, ponieważ od tego zależy jaką formę 

azotu powinniśmy zastosować i w jakiej dawce. O terminie 

zastosowania nawozów azotowych decydują również warunki 

atmosferyczne.

Wiosenne nawożenie… szybkie, ale z rozwagą…
Pierwsza dawka azotu w oziminach powinna być zastosowana 

możliwie wcześnie, najlepiej tuż przed wiosennym wznowie-

niem wegetacji. Zabieg pogłówny nie może być spóźniony… 

Niezwykle ważny na tym etapie jest dobór odpowiedniej for-

my nawozu azotowego. Uzależnione jest to głównie od terminu 

stosowania nawozu i stanu plantacji.

Czy forma amidowa zawarta w PULREA®

i PULGRAN® to dobre rozwiązanie?

Oczywiście tak… i to zarówno we wczesnowiosennej dawce, 

jak również w okresie późniejszym. Niemniej, aby efektywnie 

nawozić rośliny, należy znać właściwości nawozu. Zarówno 

PULREA®, jak również PULGRAN® zawierają 46% azotu 

w formie amidowej, który może być stosowany wiosną, ponieważ 

nie powoduje rozhartowania roślin. Decydując się na wykorzystanie 

formy amidowej azotu we wczesnowiosennym nawożeniu należy 

pamiętać, że:

  w niskich temperaturach gleby forma ta działa wolno 

(musi więc być zastosowana odpowiednio wcześniej, luty),

   nie stymuluje dodatkowego krzewienia, z tego więc względu 

powinna być stosowana na dobrze rozkrzewione plantacje.

Ponadto nawozy te warto wykorzystać do dolistnego dokarmia-

nia azotem. Wodny roztwór mocznika z Puław można stosować 

praktycznie kilka razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, np. łącz-

nie z fungicydami, insektycydami. Stosując zabieg należy prze-

strzegać zalecanych stężeń cieczy roboczej, które uzależnione 

są od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej. Chcąc uzyskać wyso-

ką efektywność zabiegi dokarmiania należy wykonywać w dni 

pochmurne, o dużej wilgotności powietrza oraz przy pełnym 

turgorze tkanek liści.

Kiedy stosować PULAN®?

Nawóz ten zawiera saletrzano – amonową formę azotu. Jest to 

nawóz uniwersalny, który ze względu na swój skład sprawdza 

się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania, 

uprawach...

PULAN®, jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wio-

sny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych, 

wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta 

w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie 

azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten 

z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka 

azotu) nawożenia upraw.

PULSAR® to typowy nawóz przedsiewny

Forma amonowa zawarta w nawozie PULSAR® stymuluje roz-

wój systemu korzeniowego, jest wolno i równomiernie pobie-

rana, nie rozhartowuje roślin. Ponadto dobrze działa w niskich 

temperaturach. Z tego względu nawóz ten jest szczególnie po-

lecany jako nawóz przedsiewny. Zawarta w nawozie, obok azo-

tu (20,8%), siarka (24,2% S, czyli 60,5% SO
3
), sprawia, że jest to 

doskonałe rozwiązanie dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków 

i kukurydzy.

Cenną zaletą nawozów produkowanych przez Grupę Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A. jest technologia granulacji, która zabezpiecza 

granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala 

na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia. Jednorod-

ne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie do-

branych dawkach. Pozwala to ograniczyć straty w glebie i decyduje 

o wysokiej efektywności nawożenia.

Nawozy z Puław – sprawdzone
w każdych warunkach…

AUTORYZOWANY

DYSTRYBUTOR: www.zorzwolen.pl  |  zorbicz@onet.pl
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 Na naszą propozycję wykonania pamiątkowego zdjęcia uczestnikom 
i gościom skaryszewskich „Wstępów”, przewodniczący Rady Jan Jeżmański 
powiedział: „Ustawimy się według wzrostu”. I tak oto w równym szeregu sta-
nęli: Ireneusz Kumięga Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, wspomniany 
Jan Jeżmański i poseł Andrzej Kosztowniak. 

 Nie jest łatwo odznaczyć w krótkim czasie tak wiele szacownych osób. 
Przed wójtem Grabowa nad Pilicą, Euzebiuszem Strzelczykiem, stało niema-
łe wyzwanie. Wspomagali go co prawda Krzysztof Murawski – kierownika 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu i Zdzisław 
Karaś – sekretarza Gminy, ale wójt chciał z każdym z odznaczonych zamienić 
choć kilka słów. Przeżyć w małżeńskim stadle 50–60 lat to niemałe wyzwanie.

 IX Galę Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego prowadził znany tercet: 
Magda Gliszczyńska, Marek Oleszczuk i Mateusz Pijarski. Więcej na str.  2.

 Organizatorzy corocznych gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego, dla 
uatrakcyjnienia imprezy, wprowadzają do niej mrożące krew w żyłach przerywni-
ki. Tym razem namówili wicestarostę Leszka Margasa do stoczenia pojedynku ze 
sławnym pięściarzem Grzegorzem Skrzeczem. Ofi cjalnie wystąpił on w charakterze 
gwiazdy polskiego sportu. Pan Leszek nie uląkł się sławy i… wagi.

 – Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku, pobiliśmy ubiegłoroczny rekord o 10 tysięcy złotych – poinformował 
hm Bartosz Bednarczyk, szef sztabu WOŚP w Radomiu, otwierając wraz z Mateuszem Tyczyńskim, dyrektorem 
kancelarii prezydenta Radomia i Mikołajem Ganabsińskim ze Szkoły Rocka, odpowiedzialnym za program sceniczny 
WOŚP, spotkanie sumujące wyniki zbiórki. Tegoroczna wzbogaciła konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
o 336 911 złotych i 47 groszy. Przedstawiciele fi rm, instytucji, organizacji i grup wolontariuszy, wspierający 26 Finał 
w Radomiu, otrzymali podziękowania z podpisem Jurka Owsiaka.

 Skaryszewskie „Wstępy” to 
impreza o wielusetletniej tradycji. 
Trudno wyobrazić sobie żeby mo-
gło na nich zabraknąć koni, kapel 
ludowych, czy straganów ze smako-
łykami. Trudno również wyobrazić 
sobie, żeby wydarzenia rozgrywające 
się na estradzie w centrum jarmar-
ku poprowadził kto inny niż Miro-
sław Sienkiewicz, kierownik Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Skaryszewie. To już taka mała, 
choć znacząca, tradycja skaryszew-
skich „Wstępów”. 

 Choć w rankingu na najlepsze-
go włodarza wójt Gminy Wierzbica 
Zdzisław Dulias uplasował się na 
pierwszym miejscu w powiecie ra-
domskim, a na trzecim miejscu w re-
gionie, to jednak nie będzie próbował 
przenieść „Wstępów” ze Skaryszewa 
do Wierzbicy. Przyjechał jedynie, 
jak co roku, z przyjacielską wizytą. 
Doskonała współpraca z sąsiadami 
to jeden z ważniejszych kluczy do 
sukcesu.

 Pan Henryk Słomka, członek 
Zarządu Powiatu Radomskiego, 
na IX Gali Mistrzów Sportu 
wręczał statuetki młodym no-
minowanym i samym mistrzom. 
Robił to elegancko. Nie dziwota, 
jako dyrektor radomskiego OHP 
ma podejście do… narybku.

P O ( d ) G L Ą D Y

Według wzrostu

To już tradycja

Gospodarskim okiem 
u sąsiada

„Operacja” odznaczeniowa

Rekordziści z Radomia

Bokserski „przerywnik”

Relacja z Gali...

Z szacunkiem 
dla narybku


