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facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com

Mariusz Prawda 
Mariusz Prawda 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kozienicach
w Kozienicach

Starosta Radomski Starosta Radomski 

Mirosław Ślifi rczykMirosław Ślifi rczyk
Przewodnicząca Rady Powiatu Przewodnicząca Rady Powiatu 

Teresa BartosiewiczTeresa Bartosiewicz

Tomasz Śmietanka 
Tomasz Śmietanka 

Burmistrz Burmistrz 

Gminy Kozienice
Gminy Kozienice

dostawca zdrowej wody 

Dzieląc się radością 
Dzieląc się radością 

płynącą z Misterium Zmartwychwstania Pańskiego, 

płynącą z Misterium Zmartwychwstania Pańskiego, 

będącym wyrazem niezgłębionej miłości Boga do człowieka, 

będącym wyrazem niezgłębionej miłości Boga do człowieka, 

życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus 

życzymy, aby Zmartwychwstały Chrystus 

był mocą w życiu, nadzieją w trudnościach 

był mocą w życiu, nadzieją w trudnościach 

i napełniał Nasze serca radością i pokojem.

i napełniał Nasze serca radością i pokojem.

Słonecznych, pełnych radości Świąt Wielkanocnych, 

Słonecznych, pełnych radości Świąt Wielkanocnych, 

umiejętności dostrzegania tego, co w życiu najcenniejsze, 

umiejętności dostrzegania tego, co w życiu najcenniejsze, 

wiary w Boga, w ludzi i w siebie.

wiary w Boga, w ludzi i w siebie.

Mieszkańcy Powiatu RadomskiegoMieszkańcy Powiatu Radomskiego
Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

Wszyscy z radością czekamy Wszyscy z radością czekamy 
na Święta Wielkanocne. na Święta Wielkanocne. 

Z tej okazji składamy Państwu serdeczne życzenia Z tej okazji składamy Państwu serdeczne życzenia 
wspólnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania, wspólnego przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania, 

rodzinnych spotkań oraz dużo zdrowia rodzinnych spotkań oraz dużo zdrowia 
i wytchnienia od codziennych zajęć. i wytchnienia od codziennych zajęć. 

Niech wiosenny, świąteczny czas zbliży nas do siebie, Niech wiosenny, świąteczny czas zbliży nas do siebie, 
zaowocuje nowymi pokładami optymizmu, zaowocuje nowymi pokładami optymizmu, 
siły i energii przed kolejnymi wyzwaniami siły i energii przed kolejnymi wyzwaniami 

w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!

Mieszkańcom Radomia i okolicznych gminMieszkańcom Radomia i okolicznych gmin
rodzinnych Świąt Wielkanocnych rodzinnych Świąt Wielkanocnych 

smacznego Śmigusa i mokrego Dyngusasmacznego Śmigusa i mokrego Dyngusa
oraz wszelkiej pomyślności w działalnościoraz wszelkiej pomyślności w działalności

zawodowej i życiu osobistymzawodowej i życiu osobistym

życzążyczą

Zarząd i PracownicyZarząd i Pracownicy
Wodociągów Miejskich w RadomiuWodociągów Miejskich w Radomiu

Ciepłych, pełnych nadziei Ciepłych, pełnych nadziei 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

okazji do zadumy, wyciszenia i wypoczynku, okazji do zadumy, wyciszenia i wypoczynku, 
smacznego święconego w gronie najbliższych smacznego święconego w gronie najbliższych 

oraz mnóstwa pomyślności oraz mnóstwa pomyślności 
w życiu prywatnym i zawodowymw życiu prywatnym i zawodowym

Mieszkańcom Powiatu RadomskiegoMieszkańcom Powiatu Radomskiego

życzyżyczy
Radny Radny 

Zdzisław Zdzisław 
MroczkowskiMroczkowski

Kozienice – Wielkanoc 2018Kozienice – Wielkanoc 2018

W imieniu własnym, Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego 

W imieniu własnym, Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego 

w Kozienicach i wszystkich jednostek organizacyjnych życzenia składają:

w Kozienicach i wszystkich jednostek organizacyjnych życzenia składają:

Mieszkańcom Ziemi Radomskiej, 
Czytelnikom, Przyjaciołom i Reklamodawcom
serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych, 
pełnych wiosennego nastroju 
i rodzinnego ciepła 
Świąt Wielkanocnych

składa Zespół 

Tygodnika Radomskiego



2 Nr 146AKTUALNOŚCI

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy, 
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy Wam, Drodzy Mieszkańcy Gminy Głowaczów,
aby te Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną 

życzliwość, by napełniły Was wiosennym nastrojem i zdrowiem 
oraz stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 
napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu 

trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Wesołego Alleluja!

Mieszkańcom Gminy Wolanów
życzymy żeby Wielkanoc w tym roku

przyszła z sukcesem u boku
by żyło się Wam zdrowo

osobiście i zawodowo.
W rodzinach chwil radosnych

i cudownej ciepłej wiosny.

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości, 
odpoczynku przy rodzinnym stole, 
mnóstwa wiosennego optymizmu 

oraz pomyślności w życiu prywatnym 
i zawodowym wszystkim Klientom

życzy 
Aneta Stolarek i Pracownicy 

Biura Podróży TUI Radom, ul. Żeromskiego 71 

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości, 
obfi tości na świątecznym stole, 

smacznego jajka i wiosennego nastroju 
Mieszkańcom Gminy Grabów nad Pilicą 

Przewodniczący Rady Gminy

Hubert Czubaj

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Pankowska

Wójt
Euzebiusz Strzelczyk

wraz z Pracownikami 
Urzędu Gminy

życzy

Wójt Gminy Głowaczów

Józef Grzegorz Małaśnicki

Wójt Gminy Wolanów

Adam Gibała

Lata bogate w inwestycje
– Rok 2017 i bieżący to dla gminy Kazanów lata bogate w inwestycje – dowodzi Teresa Pancerz-
-Pyrka, Wójt Gminy Kazanów, podając, że w ubiegłym roku ich wartość przekroczyła nieco 
sumę 4 mln zł, a w bieżącym powinna osiągnąć 4,5 mln zł. Dodała, że dlatego czas ich realizacji 
jest bardzo pracowitym dla samorządu gminy.

Korzystne, długo oczekiwane, 
zmiany dotyczą infrastruktury dro-
gowej. W 2017 roku przebudowa-
no odcinki dróg gminnych, prze-
biegających przez 9 miejscowości: 
Zakrzówek Wieś (długość 835 mb), 
Zakrzówek Kolonia (850 mb), 
Kroczów Mniejszy (606 mb), Kro-
czów Większy (2643 mb), Osu-
chów (510 mb), Ostrownica Wieś 
(727 mb), Ostrownica Kolonia 
(1375),Ostrówka (1015 (mb) i Ra-
nachów (730 mb).

 W ramach III etapu, sieć wodo-
ciągowa rozdzielcza wydłużyła się 
o 6 km, obejmując miejscowości: 
Kowalków Kolonię, Borów i Rudę. 
Termomodernizacji poddano bu-
dynek Ośrodka Zdrowia w Kaza-
nowie. Przy Publicznym Przed-
szkolu w Kazanowie powstał plac 
rekreacyjno-zabawowy. Kazanów 
otrzymał również boisko wielo-
funkcyjne. 

Na inwestycjach zaplanowanych 
na I półrocze br. skupili się radni 
na sesji Rady Gminy obradującej 
28 marca. Wójt Teresa Pancer-
-Pyrka poinformowała na niej o 
kilku rozstrzygniętych w marcu 
br. przetargach. 

Chodzi o budowę sieci wodo-
ciągowej rozdzielczej z przyłą-
czami w miejscowościach: Wólka 
Gonciarska, Kowalków Kolonia, 
Kowalków Wieś, Borów, Dęb-
niak, Ruda realizowaną w ramach 
inwestycji pn. „WODOCIĄG 
WÓLKA GONCIARSKA”, czyli IV 
etap realizacji sieci wodociągowej 
z przyłączami dla miejscowości 
Kowalków Kolonia i Dębniak. Za-
kres rzeczowy tego zadania obej-
muje wybudowanie sieci o łącznej 
długości 9453,50 mb i przyłą-
czy do 88 gospodarstw, o łącznej 
długości 1494 mb. Termin realizacji 
zadania to 20 września br.

Drugi przetarg dotyczy opraco-
wania kompleksowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla za-
dań inwestycyjnych: „WODOCIĄG 

NIEDARCZÓW” i „WODOCIĄG 
ZAKRZÓWEK”. Termin realizacji 
zadania 30 listopada br.

Odbyły się też cztery przetargi na 
przebudowę dróg gminnych w miej-
scowościach: Ruda (długości 586 mb), 
Ostrówka (369 mb), Ostrownica Ko-
lonia (970 mb) i Kowalków Kolonia 
(772 mb). Termin realizacji zadań 
upływa 31 sierpnia br.

Lata 2017 i 2018 to także realiza-
cja inwestycji drogowych w ramach 
porozumień z Powiatem Zwoleń-
skim. W br. będzie to przebudowa 
drogi w miejscowości Miechów 
i Kazanów (ul. Kościelna).

Wójt poinformowała również 
radnych o tym, że pozytywną 
ocenę formalną i merytoryczną 
przeszły wnioski złożone o pomoc 
fi nansową z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2018”. Cho-
dzi o dofi nansowanie zadań pod 
nazwą: „Wykonanie węzłów sani-
tarnych w budynku strażnicy OSP 
w miejscowości Dębnica” i „Utwo-
rzenie placu zabaw w miejscowości 
Wólka Gonciarska”. 

Wójt przekazała również in-
formację, że w drugim półroczu, 
w związku ze złożonymi wnioskami 
o dofi nansowanie, będzie lepsze ro-
zeznanie stanu fi nansowego gminy 
i stosowny czas na podjęcie decyzji 

w sprawach inwestycji drogowych 
w tych sołectwach, w których po-
trzeby są największe.

Przyznała, że ma dobre własne 
rozeznanie potrzeb. – Ostatnio czę-
sto spotykam się z mieszkańcami. 
Sołtysi organizują zebrania i mnie 
na nie zapraszają. Chętnie z nimi 
rozmawiam, wsłuchuję się w ich 
propozycję, uwagi i rady, i biorę je 
pod uwagę. Cieszę się, że miesz-
kańcy przychodzą na zebrania, in-
formują mnie o dużych i mniejszych 
sprawach, bo przecież nie jestem 
w stanie o wszystkim wiedzieć. Je-
stem jednak otwarta na rozmowę 
i zawsze staram się sprawę wyjaśnić 
do końca. 

– Z racji zbliżających się Świat 
Wielkanocnych chciałabym wszyst-
kim razem i każdemu z osobna ży-
czyć pogody w sercu i radości płyną-
cej ze Zmartwychwstania Pańskiego. 
Niech te święta pełne optymizmu 
i nadziei będą okazją do rodzin-
nych spotkań przy świątecznym 
stole, niech przyniosą wszystkim 
zadowolenie i wiarę w innych ludzi. 
Niech szczęście kwitnie w każdym 
domu, w każdej rodzinie w naszej 
małej ojczyźnie – w naszej gminie. 
Życzę zdrowych i wesołych Świąt 
Wielkanocnych, wypełnionych 
słońcem i nadzieją na lepsze jutro – 
powiedziała Wójt Gminy Kazanów 
Teresa Pancerz-Pyrka. 
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Wierzbica
Niech rodzinna atmosfera pięknych 

Świąt Wielkanocnych 
zagości w każdym naszym domu. 

W ten szczególny i radosny czas Zmartwychwstania 
Pańskiego życzmy sobie wzajemnie wiele radości, spokoju, 

harmonii rodzinnej, spełnienia marzeń oraz wiele 
optymizmu na co dzień. Z sympatią i nadzieją dzielimy się 

z Wami wszystkimi wielkanocnym jajkiem.

Radosnego Alleluja, 
spokojnych, dostatnich, 

wypełnionych odpoczynkiem 
i rodzinnym ciepłem 
Świąt Wielkanocnych

życzą 

Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej 
„NASZ DOM” w Radomiu

Drodzy Mieszkańcy Gminy Garbatka-Letnisko
Mili nam Goście!

Wielkanoc odradza życie, obdarowuje nas wieloma łaskami. 
Niech ten szczególny czas przyniesie nam wiele spełnionych 

pragnień, dobra, wzajemnej miłości i szacunku. 
Niech w naszych domach zagości spokój, mądrość, radość 

i wiara w ludzi i ich dobro.
Podzielmy się jajkiem z nadzieją na wyzwolenie w każdym 

z nas nowej energii do wspólnych działań dla dobra naszych 
rodzin, naszej „małej Ojczyzny”, Polski.

Świąt prawdziwie Wielkanocnych, 
pełnych spokoju i pogody ducha, 

upływających w ciepłej, radosnej atmosferze 
spotkań z Najbliższymi.

Optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość
życzą

Przewodniczący Rady

Józef Kwiatkowski

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Mazur

Paweł Sobieszek
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Zwoleniu

Szanowni PaństwoSzanowni Państwo
Mieszkańcy Ziemi RadomskiejMieszkańcy Ziemi Radomskiej

Proszę przyjąć najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.Proszę przyjąć najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.
Niech nadchodzące dni będą dla wszystkich czasem pokoju Niech nadchodzące dni będą dla wszystkich czasem pokoju 

i spokoju, pogody i radości, a wiosna niech przyniesie nadzieję na i spokoju, pogody i radości, a wiosna niech przyniesie nadzieję na 
spełnienie planów, urodzaj na polach i pomyślność spełnienie planów, urodzaj na polach i pomyślność 
w Waszych domach. Życzymy zdrowia, sukcesów w Waszych domach. Życzymy zdrowia, sukcesów 

i tradycyjnych spotkań przy rodzinnym stole. i tradycyjnych spotkań przy rodzinnym stole. 

Zbigniew GołąbekZbigniew Gołąbek
Przewodniczący Komisji EdukacjiPrzewodniczący Komisji Edukacji

Nauki i Szkolnictwa WyższegoNauki i Szkolnictwa Wyższego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

Leszek PrzybytniakLeszek Przybytniak
Przewodniczący Komisji RolnictwaPrzewodniczący Komisji Rolnictwa

i Terenów Wiejskich i Terenów Wiejskich 
Sejmiku Województwa MazowieckiegoSejmiku Województwa Mazowieckiego

Bożenna PacholczakBożenna Pacholczak
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa MazowieckiegoWojewództwa Mazowieckiego

Wójt Gminy 

Zdzisław Dulias

Wójt Gminy 

Robert Kowalczyk

Bogusława Jaworska
Burmistrz Zwolenia

Po sesji Rady Powiatu
23 marca odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu w Radomiu. Poprosiliśmy Mariana Wikło, 

radnego reprezentującego gminy Jastrzębia i Jedlińsk, o krótki komentarz do wybranych kwestii.

 Zacznę od ważnej kwestii dla spo-
łeczności gminy Jedlińsk. Co ze szko-
łą branżową?

– Osobiście uważam, że sprawa 
powierzenia przez Powiat Radom-
ski prowadzenia szkoły branżowej 
Gminie Jedlińsk powinna być jak 
najszybciej rozstrzygnięta dla do-
bra wszystkich zainteresowanych 
stron: uczniów, rodziców, praco-
dawców i nauczycieli. Szkoda, że 
już podczas minionej sesji nie za-
jęto się tym tematem.

 A co Pan przekaże mieszkańcom 
gminy Jastrzębia?

– Decyzją Rady Powiatu Radom-
skiego przekazano gminie około 340 
tysięcy złotych na przebudowę dro-
gi w miejscowości Lesiów, jak rów-
nież dodatkowo około 167 tysięcy 
złotych na dwa zadania drogowe 
powiatu na terenie tej gminy, tj. 
przebudowę drogi w rejonie szko-
ły w Woli Goryńskiej oraz projekt 
przebudowy drogi w miejscowości 
Goryń. Umożliwi to pozytywne 

rozstrzygnięcie ogłoszonych na te 
zadania przetargów. 
 Zbliżają się Święta Wielkanocne. 

Czego życzyłby Pan czytelnikom Ty-
godnika Radomskiego?

– Pogody ducha, dużo zdrowia 
i serdecznych spotkań w gronie ro-
dziny i przyjaciół. Niech radosna 
atmosfera towarzysząca Zmar-
twychwstaniu udzieli się nam 
wszystkim.
 Dziękuję za rozmowę.

 rozmawiała: Mariola Zając
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www.kowala.pl

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości, 
radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja

życzą

Zastępca Wójta Gminy Kowala

Dariusz Bulski

Wójt Gminy Kowala

Tadeusz Osiński

Przewodniczący Rady Gminy Kowala

Tadeusz Marczykowski

Dla mieszkańców, 
z ich udziałem
Kalendarzowy rok 2017 zamknie absolutoryjne rozliczenie wójta 
gminy Kowala z działalności budżetowej, co nastąpi w drugim 
kwartale. Realizacja zadań rzeczowych, w ich powiązaniu z in-
westycjami tego roku jest już znana. Poinformował o tym jej wójt 
Tadeusz Osiński.

W 2017 roku Gmina Kowala 
zrealizowała inwestycje wartości 
ponad 3,5 mln zł. Najważniejsze 
z nich to przebudowa trzech od-
cinków dróg: prowadzącego przez 
Młodocin Mniejszy w stronę Ką-
tów, drugiego w kierunku Walen-
tynowa do sołectwa Romanów 
oraz trzeciego – przez Kowalówkę. 

Remonty kosztowały 600 tys. zł. Za-
kończony został remont budynku 
po posterunku policji. Na 1. piętrze 
już funkcjonuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Parter zajmie 
komisariat policji obsługiwany 
przez 10 funkcjonariuszy. Wypo-
sażenie wnętrz jest już gotowe. 
Otwarcie ma nastąpić w kwietniu, 

z udziałem ważnych przedstawicie-
li MSW. Z pewnością mieszkańcy 
gminy poczują się bezpieczniej. 
Ważne, że wiele spraw na linii 
policja– obywatel będzie można 
załatwić na miejscu w Kowali, bez 
potrzeby wyjazdu do Radomia. 

Budżet Gminy Kowala na 2018 
rok został uchwalony 28 grudnia 
ubr. Ważna inwestycja dwuletnia 
to budowa zaplecza sanitarnego 
i szatni na stadionie w Kowali. 
Koszt około 700 tys. zł. W tym roku 
będzie gotowy stan surowy. Mini-
sterstwo sportu dofi nansowuje bu-
dowę kwotą prawie 250 tys. zł. Wy-
posażenie budynku i jego otwarcie 
nastąpić ma w roku przyszłym.

W bieżącym roku rozpocznie się 
budowa świetlicy w Ludwinowie. 
Kosztować będzie około 600 tys. zł. 
Dokończenie budowy powinno na-
stąpić w roku przyszłym. Wszystko 
zależy jednak od stanu środków 
własnych gminy przeznaczanych na 
oświatę. Resort zmniejszył gminie 
tegoroczną subwencję oświatową 
o 300 tys. zł. Otrzymano na ten 
rok 10 mln zł, a oświata, wliczając 

Dla Niepodległej
Dożynki zostaną zastąpione, być może z nawiązką, przez imprezy organizowane w ramach 
Gminnego Programu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest on 
już od stycznia realizowany pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kowala i Rady Gminy.

Koordynacją 100 wydarzeń uję-
tych w gminnym programie zajmu-
je się Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Gminy Kowala. Zgłosiły 
je i nadal zgłaszają urzędy, instytu-
cje samorządowe, stowarzyszenia, 
organizacje pozarządowe, szkoły, 
kluby. Samych organizacji poza-
rządowych jest w gminie Kowala 
ponad 20. Wiele z nich jest orga-
nizatorami i współorganizatorami 
imprez z kontekstem patriotycz-
nym.

W samorządzie gminnym zaj-
muje się tymi sprawami Zastępca 
Wójta Dariusz Bulski. Za cel wio-
dący uznaje wzbudzenie w młodym 
pokoleniu ducha patriotyzmu oraz 
angażowanie lokalnej społeczności 

do aktywnego uczestnictwa w wy-
darzeniach, podkreślających war-
tości patriotyczne i wolnościowe. 
Pierwsze imprezy już się odbyły. 
Chodzi m.in. o dwa etapy stuki-
lometrowego maratonu. Pierwszy 
przypadł na styczeń, a drugi na luty. 
Trzeci odbędzie się 31 marca czyli 
w Wielką Sobotę. Start w Mazow-
szanach. Bieg sztafetowy „100 na 
100. Pobiegnij dla Białoczerwonej” 
zainicjował i jest jego pasjonatem 
sołtys Jarosław Słomka. W PSP Ko-
wala odbyła się też impreza w Na-
rodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. W PSP Kończyce od-
będzie się w maju Gala Prymusów. 
Przyświeca jej hasło „Ojczyznę 
wolną mamy i dla niej wspólnie 

śpiewamy”. Organizatorem Rajdu 
Rowerowego Dzieci i Rodziców jest 
Stowarzyszenie Wspólna Sprawa 
Maliszów. Jego hasło brzmi „Po 
Kowali śmigamy – naszą Małą Oj-
czyznę zwiedzamy”.

 Szczególna impreza organi-
zowana w ramach Dnia Dziecka 
odbędzie się 3 czerwca w Kowali. 
Wydarzenia związane z walką o 
Niepodległość Polski zaprezentują 
grupy rekonstrukcji historycznej 
zorganizowane przez Przemka 
Bednarczyka. W części artystycznej 
wystąpi radomski Zespół LUSTRO. 
To tylko kilka zdarzeń ze stu przy-
gotowywanych. Będzie co podzi-
wiać, o czym śpiewać, wspominać 
i… pisać.   ( M.K)

w to prowadzenie gminnego przed-
szkola, kosztować będzie ponad 
16 mln zł.

Przewidziana jest budowa dwóch 
odcinków dróg, dokończenie zada-
nia na Kowalówce i budowa odcin-
ka w Grabinie. Każdy z nich będzie 
kosztował po około 600 tys. zł. Na 
remonty dróg zarezerwowano w te-
gorocznym budżecie również kwotę 
600 tys. zł. Na nawierzchniach dróg 
gminnych położonych przed 20 laty 
pęka asfalt, powstają dziury. Trzeba 
je naprawiać.

Na sesji Rady Gminy obradującej 
2 lutego na wniosek wójta Tadeusza 
Osińskiego została wprowadzona 
do budżetu nadwyżka wartości 
4 mln zł, która powstała w poprzed-
nich trzech latach. Doszło d tego 
m.in. dlatego, że większość opozy-
cyjna w Radzie Gminy wprowadziła 
do planów budowę dróg, które nie 
posiadały uporządkowanej doku-
mentacji własnościowej, geode-
zyjnej, technicznej itp. Pieniądze 
zarezerwowane na te wydatki nie 
były wykorzystane. – Planowałem 

przeznaczyć te pieniądze m.in. na 
rozpoczęcie budowy sali gimna-
stycznej w Młodocinie Mniejszym 
i budowę drogi w Augustowie – Za-
bierzów. Radni opozycyjni skupieni 
w Klubie Integracja głosowali prze-
ciw, wprowadzając własne zadania 
drogowe, też nieprzygotowane pod 
względem formalno-prawnym. Za-
łatwienie tych spraw zajmie znowu 
rok lub dłużej. Doszło nawet do 
tego, że zakwestionowali przyzna-
nie środków na organizację doży-
nek gminnych, uznając widocznie, 
że będę promował na nich swoich 
radnych i siebie. Dlatego praw-
dopodobnie w tym roku dożynek 
w Kowali nie będzie. Głosowali też 
przeciw zwiększeniu o 50 tys. zł 
funduszu promocyjnego, niezbęd-
nego m.in. na imprezy związane 
z 100. Rocznicą Niepodległości 
Polski. 3 czerwca zamierzamy na 
przykład zorganizować z udziałem 
Przemka Bednarczyka rekonstruk-
cję historyczną ważnych wydarzeń 
dla młodzieży i szerszej społeczno-
ści – mówi wójt Tadeusz Osiński.
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„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej, a taką potrzebą jest między innymi organizacja wychowania przedszkolnego, 
należy do zadań własnych gminy.
Gminy są zobowiązane do zapewnienia miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci.
Niezapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego dzieciom mającym do tego prawo jest naruszeniem przepisów prawa."

Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego „Poradnik dla rodziców”

Przedszkolny chaos w Jastrzębi
Nabór dzieci w wieku przed-

szkolnym do Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Jastrzębi 
w ostatnim czasie budzi wśród lo-
kalnej społeczności wiele emocji 
i kontrowersji. W wyniku audytu 
Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu (KM 
PSP) i wydanej w tej sprawie de-
cyzji w zakresie prawidłowego 
przystosowania budynku szkoły 
do prowadzenia w nim oddziałów 
przedszkolnych, oddziały te mogą 
funkcjonować na terenie ZSP w Ja-
strzębi do dnia 31 sierpnia 2018 r., 
tj. do końca roku szkolnego. Z tego 
względu ilość grup przedszkolnych 
z początkiem września zostanie zre-
dukowana blisko o połowę, a co za 
tym idzie ilość ogólnie dostępnych 
miejsc w przedszkolu zmniejsza się 
ze 109 do 64. Uwzględniając fakt, 
że sześćdziesięcioro dzieci będzie 
kontynuować naukę w ZSP w Ja-
strzębi, to na etapie rekrutacji, de-
cyzją organu prowadzącego (czyt. 
wójta gminy, tj. Pani Elżbiety Za-
sady), pozostaje wyłącznie 4 wolne 
miejsca na przyjęcie nowych dzieci. 
Budynek ZSP posiada tymczasem 
„nadwyżkę” wymaganych pomiesz-
czeń i choć w niektórych salach nie 
zostały na dzień dzisiejszy spełnio-
ne wymogi przeciwpożarowe (nale-
ży wymienić drzwi do sal, dobudo-
wać proste schody ewakuacyjne za 
oknem), to zastosowanie się do de-
cyzji straży nie stanowi problemu, 
ani pod względem organizacyjnym, 
ani fi nansowym. Tym bardziej, że 
decyzją KM PSP Radom wydaną 
w roku 2015 została o tej konieczności 
poinformowana wójt gminy.

Informacja o braku miejsc dla 
dzieci w ZSP w Jastrzębi spowo-
dowała duży niepokój wśród ro-
dziców 3-, 4-, 5– i 6-latków, którzy 
w naturalny sposób byli pewni 
możliwości edukowania swoich 
dzieci w tej placówce. W obliczu 
otrzymania odmowy zostali przez 
władze gminy pozostawieni w sytu-
acji bez wyjścia, bez jakiejkolwiek 
informacji o dalszych krokach, ja-
kie zamierza podjąć gmina w sto-
sunku do ich pociech.

W związku z narastającym nie-
pokojem społecznym, z inicjatywy 
rodziców, Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, radna z Jastrzębi Teodozja 
Borowska, w minionym tygodniu 
zwołała posiedzenie. Z pięciooso-
bowego składu komisji na spotka-
nie przyszły zaledwie dwie osoby, 
czyli przewodnicząca komisji 
i radny Wojciech Ćwierz. Z pozo-
stałych radnych pojawili się: Ma-
rzena Gruszczyńska, Jan Machnio, 
Wiesław Dróżdż, Walenty Buzor 
i Franciszek Tkaczyk. Tym samym 
nie było więc kworum niezbędnego 
do prowadzenia obrad zgodnie ze 
statutem. Na spotkanie nie przyszła 
także pani wójt. 

„Czy jednak zainteresowanie się 
dziećmi w wieku przedszkolnym nie 
jest sprawą priorytetową?” – pytali 
rodzice. „Jeśli problem nie zostanie 
w porę rozwiązany, zaprowadzimy 
nasze dzieci do pani wójt, żeby się 
nimi opiekowała” – zadeklarowała 
jedna z matek.

Urząd gminy reprezentowała: 
sekretarz Małgorzata Szczepaniak, 
kierownik ds. oświaty Anna Kapu-
sta oraz skarbnik Renata Pożyczka. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty 
poinformowała, że pani wójt nie 
odpowiadał termin zwołanego 
spotkania i że do świąt nie będzie 

miała na ten cel czasu. Na pismo 
o treści: „Zwracam się o obecność 
do pani wójt i specjalisty do spraw 
oświaty na spotkaniu poświęconym 
naborowi uczniów do przedszkola” 
przewodnicząca komisji oświaty 
otrzymała odpowiedź na piśmie 
od wójt gminy: „Informowałam, że 
ze względu na brak czasu proponuję 
dzień 6 kwietnia jako termin takiego 
spotkania”.

Wtedy jednak będzie już „po her-
bacie”, bowiem do 28 marca przyj-
mowane są wnioski rekrutacyjne. 
Rodzicom nieprzyjętych dzieci po 
tym terminie należałoby wska-

zać inne placówki przedszkolne, 
a obowiązek ten spoczywa na wój-
cie. Jeśli dzieci zostaną skierowane 
np. do przedszkoli w Radomiu, nie 
tylko będzie to utrudniać sprawy 
związane z dowożeniem maluchów, 
ale często rozdzieli rodzeństwo, 
a dodatkowo niepotrzebnie obciąży 
budżet gminy.

Dyrekcja ZSP w Jastrzębi, w oso-
bie Pani Doroty Żurek, oraz rodzice 
zwracali też uwagę na brak właści-
wej komunikacji między wójtem 
gminy a dyrekcją szkoły, gdyż za-
lecenia wójta zamieszczane są na 
drzwiach szkoły, bez jakiejkolwiek 
konsultacji z dyrektorem, a treści 
kolejnych komunikatów zaprze-
czają poprzednim lub niosą nie-
prawdziwy przekaz. Takie działa-
nie urzędu gminy jest na niekorzyść 
systemu oświaty. Miejsca pewnie na 
taką formę przekazywania istot-
nych treści na drzwiach nie zabrak-
nie, jednak należałoby się zastano-
wić, czy taka droga prowadzi prosto 
do celu. W jednym z takich pism 
czytamy: „Zobowiązuje się panią 
dyrektor do przyjęcia maksymalnej 
ilości dzieci”. Pani dyrektor komu-
nikatem tym została postawiona 
przed zadaniem niewykonalnym. – 
„Decyzją wójta gminy nie mamy na 
tą chwilę dodatkowych miejsc (red. 
ponad posiadane 4), a trzy posiada-
ne sale są już przepełnione" – odpo-
wiada dyrektorka ZSP w Jastrzębi.

Rodzice postawieni w tej sytu-
acji byli bardzo dobrze przygo-

Przewodnicząca Komisji Oświaty Teodozja Borowska zwołała posiedzenie. 
Z pięcioosobowego składu komisji na spotkanie przyszły zaledwie dwie osoby

towani do dyskusji wokół tematu 
przedszkolaków. – „Gmina ma co 
najmniej kilka opcji wyjścia z tej 
dość problematycznej sytuacji, czyli 
zapewnienia dzieciom z terenu gmi-
ny możliwości prowadzenia edukacji 
na jej terenie przez uruchomienie 
w budynku szkoły dodatkowych 
oddziałów przedszkolnych. Inicja-
tywa wymaga jedynie dostosowania 
budynku szkoły w celu spełnienia 
wymagań przepisów przeciwpoża-
rowych. Dobrym rozwiązaniem jest 
także uruchomienie punktów przed-
szkolnych w budynku dotychczaso-
wego gimnazjum. Najstarszy rocznik 
uczniów zwalnia szereg sal, które 

są przystosowane do prowadzenia 
w nich tego typu działalności i mogą 
zostać z powodzeniem do tego celu 
wykorzystane. Powyższe inicjatywy 
wymagają jedynie przychylności 
oraz gestu dobrej woli ze strony wój-
ta" – zakończył swoje emocjonalne 
wystąpienie jeden z rodziców.

Deklaracja pani dyrektor też nie 
budziła wątpliwości. – „Siedem sal 
gimnazjalnych jest jeszcze wolnych. 
Jeśli dostanę te sale, w pięciu umiesz-
czę przedszkolaków". 

Spotkanie, choć nieformalne, za-
kończyło się decyzją wystosowania 
pisma do pani wójt i przewodni-
czącego rady Józefa Tomalskiego, 
również nieobecnego na spotkaniu 
z zaniepokojonymi rodzicami.

Na koniec, w obliczu ogółu 
zaistniałej sytuacji, warto przy-
pomnieć, że rolą i obowiązkiem, 
zarówno wójta, jak i ogółu władz 
gminy, jest przede wszystkim: za-
pewnienie warunków stabilnego 
bytu lokalnej społeczności przez 
pokój społeczny, gwarancję inte-
gralności terytorialnej i wolności 
obywatelskiej oraz zapewnianie 
jej możliwości realizacji podsta-
wowych, konstytucyjnie gwaran-
towanych potrzeb. Potrzeb, które 
w zakresie wyboru ścieżki edukacji 
zostały przez rodziców dość jasno 
sprecyzowane, dowodem czego jest 
ilość złożonych właśnie do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzę-
bi wniosków o nabór.  

  (m)

Na spotkanie przybyły przedstawicielki ZSP: dyrektor Dorota Żurek i wicedyrektor Joanna Korcz

Urząd gminy reprezentowała: sekretarz Małgorzata Szczepaniak, 
kierownik ds. oświaty Anna Kapusta oraz skarbnik Renata Pożyczka

Rodzice są bardzo zaniepokojeni zaistniałą sytuacją. Na zdjęciu od lewej Karol Widuliński
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570, 501 840 563
tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu, 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18,

ogłasza konkurs ofert na wynajem niżej wymienionych lokali użytkowych 
z następującymi cenami wywoławczymi miesięcznej stawki netto czynszu najmu za 1 m² 

wynajmowanej powierzchni:
1) przy ul. Żeromskiego 111 – pow. 58,20m² – 8,00zł/m² 

2) przy ul. Niedziałkowskiego 30 – pow. 119,70m² – 13,00zł/m²
3) przy ul. Niedziałkowskiego 30 – pow. 90,30m² – 13,00zł/m²

4) przy ul. Olsztyńskiej 31 (w pawilonie wolno stojącym) – pow. 141,52m² – 13,00zł/m²
5) przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 (w biurowcu Sp-ni) – pow. 33,00m² – 25,00zł/m²

Do podanych cen wywoławczych miesięcznej stawki netto czynszu najmu będzie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT 
oraz pozostałe opłaty.
Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem rodzaju prowadzonej działalności i stawki netto czynszu najmu za 1 m² 
powierzchni oraz wpłat wadium w wysokości: 
 ad 1) 600,00 zł ad 3) 1.450,00 zł ad 5) 1.000,00 zł
 ad 2) 1.920,00 zł ad 4) 2.260,00 zł

ustala się do dnia 12.04.2018 roku do godz. 14.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem lokalu, którego dotyczy oferta, w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej 
„NASZ DOM” pokój nr 112, I piętro. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata określonego wadium na konto Spółdzielni: 

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Nr 96 9115 0002 0120 0120 0300 0001
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.04.2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210 (II piętro).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru ofert,
– unieważnienia lub odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Informacje dotyczące konkursu udzielane są pod numerem telefonu: (48) 384-06-40 do 42 wew. 330.

Za co budować ścieżki pieszo-rowerowe?
Takie i inne pytania zadaliśmy Henrykowi Słomce, członkowi Zarządu Powiatu Radomskiego 

po sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 marca br.

 Panie Henryku, czy dokonaliście 
istotnych zmian w budżecie?

– Dokonaliśmy niewielkich 
zmian, ale w niedługim czasie Za-
rząd zmierzy się z poważniejszy-
mi, zwłaszcza w zakresu inwestycji 
2018 roku. 

Chodzi mi o infrastrukturę 
drogową, w tym budowę ścieżek 
pieszo-rowerowych wraz z mo-
dernizacją dróg powiatowych 
o jeszcze dobrych nawierzchniach. 
Moim zdaniem pierwszeństwo przed 
ścieżkami pieszo-rowerowymi win-
ny mieć drogi, których nawierzchnia 
jest w złym stanie. Zarząd skutecz-
nie pozyskuje środki zewnętrzne 
na drogi, ale potrzeby są znacznie 
większe i zdarza się, że nie wszystkie 
wnioski w tym zakresie są ostatecz-
nie rozpatrzone pozytywnie, wobec 
czego będzie to wymagało znacz-
nych rozsądnych korekt w uchwale 
budżetowej na bieżący rok. 

Uważam, że ścieżki pieszo-ro-
werowe obecnie można realizować 
jedynie po uzyskaniu stosownych 
dotacji, gdyż własne środki fi nanso-
we powiatu zmuszają nas do doko-
nywania często trudnego wyboru. 

Kolejnym bardzo ważnym 
i trudnym tematem dla powiatu jest 
konieczność modernizacji bloków 

operacyjnych szpitali w Pionkach 
i w Iłży. W przypadku braku 
uzyskania na ten cel środków ze-
wnętrznych, trzeba będzie się zasta-
nowić nad celowością moderniza-
cji bloków w obu szpitalach, które 
w dalszym ciągu, mimo poprawy, 
generują straty.

Moim zdaniem, mimo dużej 
odległości między szpitalami, brak 
ich połączenia jest złą decyzją Rady 
Powiatu i w dalszej perspektywie 
nie wykluczam poważnej i odpo-
wiedzialnej decyzji w tym temacie.

Oba szpitale wymagają dużych 
nakładów i nowi dyrektorzy mają 
szanse podjąć odpowiednie kroki. 
Mają zadanie przedstawić stosow-
ne plany naprawcze, zakładające 
działanie w konkretnych ramach 
czasowych. Wiem, że procedury 
medyczne nie są właściwie wyce-
niane przez NFZ.

Zarząd i radni rozumieją po-
trzebę pokrywania strat, ale nie za 
wszelką cenę. 

 rozmawiał: MK

Zarząd Powiatu Radomskiego podczas głosowania projektowanych zmian w uchwale budżeto-
wej na sesji 23 marca. Od lewej: członkowie Zarządu Henryk Słomka i Marek Jarosz i starosta 
Mirosław Ślifi rczyk.
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Iłżecki Jarmark Wielkanocny
Firmowany jest od lat przez samorząd miasta i gminy, a organizowany przez Dom Kultury w Iłży wespół z twórcami ludowymi, 
Kołami Gospodyń Wiejskich i szkołami. Odbywa się w Niedzielę Palmową.

I tym razem, 25 marca czynne 
były stoiska zapełnione zarówno 
spożywczymi pysznościami świą-
tecznymi, w tym wędlinami, pie-
czywem, ciastami, pisankami oraz 
bogactwem oryginalnych dekoracji 
i ozdób. Niekiedy są one pokłosiem 
rozstrzyganych podczas Jarmarków 
konkursów na dekoracje wielka-

nocne. Jarmarkowi towarzyszy wy-
stawa prac laureatów prezentowana 
w holu siedziby Urzędu Miejskiego.

 Kilka dni wcześniej komisja 
konkursowa w składzie: Jacek 
Skiba – Przewodniczący Komisji 
Kultury i Oświaty Rady Miejskiej, 
Krzysztof Chmielewski – Inspektor 
ref. Promocji Urzędu Miejskiego 

i Małgorzata Stępień – Instruktor 
środowiskowy DK w Iłży, wyłoniła 
laureatów. Oto oni: Karol Bartosik, 
Olga Pałka, Arkadiusz Michalik, 
Zuzanna Lech, Katarzyna Tusiń-
ska (wszyscy z SP w Iłży), Roksa-
na Życińska i Amelia Rutkowska 
– SP w Pakosławiu, Fabian Dunal 
– SP w Maziarzach Starych, Ni-
kola Mizerska-Szczerbińska – SP 
w Krzyżanowicach, Nikola Pisarska, 
Julia Kiepas i Natalia Kubiak – SP 
w Jasieńcu Iłżeckim, Izabela Dolega 
– SP w Seredzicach, Grupa „Żabki” 
– Przedszkole „Bajkowy Dworek” 
w Iłży.

 Jurorzy przyznali też nagrody 
zespołowe za prace konkursowe 
wykonane przez Koła Gospo-
dyń Wiejskich z gminy Iłża oraz 
świetlice i pracownie artystyczne. 
Zwycięzcami zostali: I nagroda 
KGW Seredzice, II KGW „Gawo-
rzące Spódnice” w Płudnicy, III aex 
aequo: KGW w Jasieńcu Iłżeckim 
i KGW w Pakosławiu. Wymienieni 
laureaci otrzymali nagrody rzeczo-

Nowe spojrzenie na kształcenie
W dniach 16-18 marca br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi 
odbyło się szkolenie kulturowe dla uczniów, którzy zostali zrekrutowani do Projektu „Erasmus+ 
Mobilność Międzynarodowa Uczniów”. Szkolenie prowadził Marcin Skocz – trener z fi rmy 
Semper Avanti z Wrocławia.

Do projektu zakwalifikowało 
się dwudziestu uczniów z Techni-
kum im. Tomasza Nocznickiego 
w Nowej Wsi – po pięć osób 
z klas drugich i trzecich. Ucznio-
wie, kształcący się w zawodach 
technik ogrodnik i technik archi-
tektury, odbędą staż zagraniczny we 
Włoszech. Dziesięcioro uczniów, 
kształcących się w zawodach tech-
nik spedytor i technik ekonomista, 
odbędzie staż w Irlandii.  

Przed przyszłymi stażystami jesz-
cze jedno czterodniowe szkolenie 
językowe od 5 do 8 kwietnia. A od 
23 kwietnia zaczynają swoją wiel-
ką życiową przygodę! Będą mogli 
doskonalić umiejętności związane 
z kształceniem zawodowym, pozna-
ją język, kulturę i codzienność kra-
jów, w których będą odbywać prak-
tyki. Po czterech tygodniach wrócą 
bogatsi o wiedzę, umiejętności i... 
niezapomniane wrażenia.

Udział uczniów świadczy 
o przenikaniu aktualnych trendów 
edukacyjnych również do szkół 
zlokalizowanych na wsi. CKZiU 
w Nowej Wsi dba o wszechstron-
ny rozwój uczniów i zapewnia im 

odpowiednie przygotowanie do re-
alizacji wyzwań, jakie stawia przed 
młodymi ludźmi współczesny świat 
– czy to w wymiarze lokalnym, czy 
globalnym.

 Ewa Malowaniec

Mieszkańcom 
Miasta i Gminy Iłża

spokojnych, 
wypełnionych rodzinnym ciepłem

i wiosenną radością 
Świąt Wielkanocnych

Józef Skrobisz 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

życzą

Andrzej Moskwa
Burmistrz Miasta i Gminy Iłży

jurorzy oraz radni: Renata Iluchin, 
Agnieszka Kaczmarczyk, Stanisław 
Kuc, Jarosław Słomka i inne osoby 
zaangażowane w przeprowadzenie 
konkursu. Organizatorzy podzię-
kowali szkołom, Kołom Gospo-
dyń Wiejskich oraz instytucjom za 
udział w konkursie. 

 (M.K.)

we oraz okolicznościowe dyplomy 
ufundowane przez Samorząd Gmi-
ny Iłża.

O godz. 13.30 nastąpiło honoro-
wanie laureatów na scenie plenero-
wej Jarmarku Wielkanocnego. Na-
grody rzeczowe i dyplomy wręczali: 
Burmistrz Iłży Andrzej Moskwa, 
Przewodniczący RM Józef Skrobisz, Jedna z wyróżnionych prac

Wystawa konkursowych prac

Czyż nie piękne?

Do wyboru, do koloru…
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 W radomskim „Skansenie” zachowała się także ludowa tradycja wielka-
nocna. Ks. bp Henryk Tomasik celebrował mszę św. w drewnianym kościół-
ku, a potem święcił na muzealnym polu wbitą w zagon dwumetrową palmę 
i źdźbła ozimin. Więcej: facebook.com/tygodnikradomski.

 „Stwórz pisankę – pomóż dzieciom” – na ten apel 
odpowiedziało wielu znanych radomian, którzy 
przybyli do „Łaźni”, by sprawdzić swoje zdolności. 
W weekend poprzedzający Wielki Ty-
dzień odbyła się licytacja pisanek. Jej rezul-
tatem jest kwota 7800 zł, która dopomo-
że podopiecznym CARITAS Pallotyńskiej 
w Radomiu w organizacji letniego wypoczynku. 
Jako ciekawostkę podajemy, że najwięcej – 1800 
złotych uzyskano z licytacji pisanki wykonanej 
przez prezydenta Radosława Witkowskiego.

 76 lat temu, 18 marca 1942 roku hitlerowcy 
rozstrzelali w Karolinie (obecnie gmina Zwoleń) 
55 młodych mężczyzn, mieszkańców tej wsi, okolicz-
nych miejscowości i Warszawy. Okoliczności mordu 
przypomniał Paweł Sobieszek, przew. Rady Miejskiej 
w Zwoleniu. Po mszy w kościele pw. Zesłania Ducha 
Świętego, modlitwie i programie patriotycznym, wy-
konanym przez uczniów PSP w Sycynie, uczestnicy 
rocznicowej uroczystości udali się do Karolina, gdzie 
nad zbiorową mogiłą zaciągnęli wartę honorową, 
złożyli wieńce i zapalili znicze. Poczet sztandaru 
ŚZŻAK Koło w Zwoleniu stanowili harcerze, gdyż 
nieliczni żyjący kombatanci nie byli już w stanie 
temu podołać. Prawie wszyscy uczestnicy to człon-
kowie sztafety młodszego pokolenia z rodzin po-
mordowanych, kombatanckich oraz przedstawiciele 
samorządów, szkół itp. Foto: Elżbieta Nowakowska

 Dobrze, że główne partie i kluby radnych raz po raz ogłaszają 
propozycje inwestycyjne dla radomian. W sobotę, na konferencji 
prasowej, uczynili to przedstawiciele PiS. Poseł Andrzej Kosztow-
niak poinformował, że wreszcie rusza Program Mieszkanie +. 
Podkreślił, że dla obecnego rządu wsparcie polskiej rodziny jest 
sprawą bardzo ważną. Po kolei wypowiadali się posłowie Wojciech 
Skurkiewicz i Anna Kwiecień oraz wicewojewoda Artur Stando-
wicz. Przekazywana na ten cel działka, prawie o powierzchni 1 ha, 
znajduje się przy ul. Tytoniowej, w sąsiedztwie Browaru Saskiego.

Dzień Kobiet wciąż o sobie przy-
pomina. Szkoda było umieścić w ar-
chiwum to ujęcie. To panowie – Jakub 
Stefaniak, rzecznik prasowy władz krajo-
wych PSL (z lewej) i Zbigniew Gołąbek 
– radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego 
(w środku) zachęcili panie z gmin i po-
wiatów ziemi radomskiej do wspólnego 
zdjęcia na tle okolicznościowej ścianki. Jak 
można było nie utrwalić, nie pstryknąć...

 W tym samym dniu, 18 marca 1942 roku, hitlerowscy rozstrzelali ponad 30 osób w Kazanowie. Miał to być 
odwet za zabicie niemieckiego żołnierza w Ranachowie. Uroczystość religijno-patriotyczną rozpoczął w kościele 
pw. Przemienienia Pańskiego w Kazanowie wzruszający występ dzieci i młodzieży z Zespołu Placówek Oświato-
wych. Ks. prob. Marian Dybalski odprawił mszę w intencji wszystkich mieszkańców Kazanowa poległych podczas 
II wojny światowej. W uroczystościach uczestniczyli: rodziny pomordowanych, kombatanci, przedstawiciele władz 
samorządowych woj. mazowieckiego, powiatu zwoleńskiego i gminy Kazanów z jej wójt Teresą Pancerz-Pyrką, 
strażacy, mieszkańcy Kazanowa i okolic. Po mszy uczestnicy udali się pod pomnik pomordowanych. Wójt Teresa 
Pancerz-Pyrka podziękowała za obecność i przypomniała okoliczności zbiorowego mordu. Minutą ciszy uczczono 
pamięć poległych. Złożono wieńce, zapłonęły znicze. 

 W Iłży palmy uplecione z łodyg wierzb, bazi, pączkujących bzów, słomy 
zbóż i suchych kwiatów były święcone w kościele. Stoiska tradycyjnego Jar-
marku Wielkanocnego wabiły parafi an na zabytkowy rynek, gdzie można 
było nabyć przeróżne ozdoby świąteczne, także zajączki z czekolady, baranki 
z ciasta i różnokolorowe pisanki oraz słodkie pieczywo i pyszne wędliny. 
Więcej na str.  7

 Urok Niedzieli Palmowej w Szydłowcu polega na tym, że uczestnicy 
zgłaszają do konkursu chyba największe w regionie radomskim palmy, a do 
kościoła pw. św. Zygmunta wjeżdża Pan Jezus na osiołku, niemal jak żywy. 
Eksponat historyczny, nawiązujący do wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy został 
poddany rewaloryzacji i corocznie, otwierając procesję, jest wprowadzany 
na platformie kołowej do świątyni. W tym roku zaszczytu wprowadzania 
dostąpili druhowie strażacy.

P O ( d ) G L Ą D Y

Kojarzone ze Zmartwychwstaniem Chrystusa i budzeniem się przyrody do życia, Święta Wielkanocne są splotem prehistorycznej tradycji i ewangelii 
tworzącej się nowej religii. Stąd popularność Niedzieli Palmowej i skojarzenie świątecznego Śmigusa z Dyngusem.

W Muzeum Wsi Radomskiej

Z basztą 
zamkową w tle

Na osiołku do Jerozolimy

W sztafecie pokoleń...

Mieszkanie+
Dla podopiecznych

Jak można było 
nie pstryknąć...

Ku czci zabitych w Kazanowie


