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Elektroniczne 
Zwolnienia Lekarskie

Nowy termin wdrożenia

1 grudnia 2018 r. to proponowany przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską termin wdrożenia 
e-zwolnień, jako jedynej formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Przesunięcie terminu wprowadze-
nia rozwiązania znajdzie się w projekcie ustawy o identyfi kacji cyfrowej, który prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji.

Wprowadzenie możliwości wy-
stawiania zaświadczeń lekarskich 
w formie elektronicznej ma na celu 
usprawnienie i uproszczenie czyn-
ności związanych z wystawianiem 
zaświadczeń. E-zwolnienie, które 
wystawi lekarz, automatycznie 
trafi a do systemu ZUS i jest w nim 
zapisane. Lekarz nie musi zatem 
dostarczać papierowych zwolnień 
do ZUS oraz przechowywać ich 
drugiej kopii.

System ZUS zawiera dostęp do 
danych pacjenta, jego pracodaw-
ców (czyli płatników składek) oraz 
członków rodziny. Każdy praco-
dawca, posiadający profi l na Plat-
formie Usług Elektronicznych ZUS 
(PUE ZUS), otrzyma informację 
o zwolnieniu wystawionym swoje-
mu pracownikowi. Nie musi zatem 
sprawdzać, czy pracownik dostar-
czył zwolnienie w terminie 7 dni 
od daty jego otrzymania, ani prze-
kazywać elektronicznego zwolnienia 
lekarskiego do ZUS nawet wówczas, 
gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS. 
Upoważniony przez lekarza asystent 
medyczny otrzyma swój certyfi kat 
z ZUS, dzięki któremu będzie mógł 
m.in. wystawić zwolnienie w formie 
elektronicznej.

– Przesunięcie terminu wejścia 
w życie przepisów dotyczących 
e-zwolnień to nie jedyna propozy-
cja. Do konsultacji międzyresor-

towych trafi ł projekt dokumentu, 
który ureguluje prawnie status asy-
stentów medycznych w taki sposób, 
aby mogli oni wystawiać e-zwolnie-
nia z upoważnienia lekarzy. Pozwoli 
to na odciążenie lekarzy i zwiększe-
nie efektywności systemu ochrony 
zdrowia – powiedział Artur Stando-
wicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

– Prawdopodobna zmiana ter-
minu wycofania tradycyjnych for-
mularzy nie zwalnia Zakładu z re-
alizacji zaplanowanych działań. Do 
momentu podpisania ustawy przez 
Prezydenta RP obowiązującym ter-
minem pełnego wdrożenia e-ZLA 
dalej jest 1 lipca, dlatego oddział 
nadal będzie popularyzować elek-
troniczne zwolnienia – podkreśliła 
Beata Pawlińska-Wiak, Dyrektor 
Oddziału ZUS w Płocku.

Od stycznia do 18 kwietnia br. zosta-
ło wystawionych 3,02 mln zaświadczeń 
lekarskich w formie e-ZLA, 171,9 tys. 
zaświadczeń lekarskich w aplikacjach 
gabinetowych, a 53,6 mln w formie 
papierowej. Uprawnionych do wy-

stawiania zaświadczeń lekarskich 
o niezdolności do pracy jest 145,7 tys. 
lekarzy i lekarzy felczerów. 78,7 tys. 
lekarzy i lekarzy felczerów posia-
da profi l informacyjny na portalu 
Platformie Usług Elektronicznych 
ZUS (PUE ZUS), na której zwolnie-
nia e-ZLA (e-zwolnienia) wystawia 
25,5 tys. lekarzy.

Elektroniczne zwolnienia cieszą 
się popularnością również w woje-
wództwie mazowieckim. Okazuje 
się, że w okresie od 16 do 19 kwiet-
nia co 3. zwolnienie w regionie 
miało postać elektroniczną. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych prowa-
dzi na tym terenie wiele szkoleń 
oraz zachęca środowisko medyczne 
do poznania e-ZLA, m.in. poprzez 
ścisłą współpracę z przychodniami 
i szpitalami. Dyrektor Pawlińska-
-Wiak wskazała, że 6 mazowiec-
kich oddziałów ZUS podpisało 
w I kwartale łącznie 198 porozumień 
w tej sprawie, z czego 24 dot. terenu 
działania płockiego oddziału ZUS 
(w samym kwietniu jest ich już 15). 

Promowanie e-ZLA to także licz-
ne spotkania z placówkami me-
dycznymi, w tym szkolenia dla 
lekarzy. W I kwartale w płockim 
oddziale było 193 takich spotkań 
– w kwietniu już 21.

W konferencji w Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Płocku udział wzięli: Artur 
Standowicz, Wicewojewoda 
Mazowiecki, Beata Pawlińska-
-Wiak, Dyrektor Oddziału ZUS 
w Płocku, Stanisław Kwiatkow-
ski, Dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Płoc-
ku, Paweł Staneta, Ordynator 
Oddziału Wewnętrznego Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolone-
go w Płocku oraz Anna Sibilska, 
Kierownik Delegatury w Płocku 
Mazowieckiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ w Warszawie.
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Nostalgiczne spotkanie 
w radomskim „Hubalu”
78. rocznica śmierci majora Henryka Dobrzańskiego – Hubala, 50. rocznica nadania sztandaru 
Młodzieżowemu Kręgowi Instruktorskiego im. Hubalczyków ówczesnego Hufca Radom – 
Miasto i 90. urodziny pułkownika Mariana Zacha, prezesa Środowiska Hubalczyków. 
To wszystko zmieściło się w programie rocznicowym, przygotowanym przez ZSZ 
im. majora Hubala w Radomiu.

Tegoroczny „Dzień Patrona” od-
był się nie jak co roku przy szańcu 
w Anielinie, ale ze względów logi-
stycznych, w szkole. Na uroczystość 
przybyły delegacje zaprzyjaźnio-
nych szkół hubalowych: z Bycha-
wy, Przydworzyc oraz uczniowie 
z Bożego. Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się również Krzysztof 
Szewczyk – dyrektor Kuratorium 
Oświaty Delegatura w Radomiu, 
Leon Etwert i Franciszek Sołśnia, 
przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Ra-
dom, inspektor Tomasz Michułka 
komendant Wojewódzki Policji 
w Radomiu, nadkomisarz Robert 
Hodio pierwszy zastępca komen-
danta Policji w Radomiu, kpt. Ra-
fał Łyżwa szef sekcji wychowawczej 
jednostki wojskowej w Radomiu, 
mjr Cezary Bujak dyr. AŚ Radom, 
Grzegorz Sambor z-ca komendanta 
Straży Miejskiej w Radomiu, Piotr 
Kacprzak z-ca dyr. RDLP w Rado-
miu, Tadeusz Duda prezes Cechu 
Rzemiosł Różnych w Radomiu, 
dh hm Bartosz Bednarczyk komen-
dant Hufca ZHP Radom, Wiesław 
Wabik wiceprezes Stowarzyszenia 
Weteranów Misji Pokojowych, 
Jerzy Jabłoński kierownik OHP 
w Radomiu.

Liczną grupę stanowili instrukto-
rzy z Kręgów Seniorów Hufca ZHP 
Radom-Miasto „Konary”. Wielu 
z nich było druhami Młodzieżo-
wego Kręgu Instruktorskiego im. 
Hubalczyków, którym poświęcona 
została część uroczystości. Znaleźli 
się wśród nich: Bogumiła Klepacz, 
Zofi a Falkiewicz, Jagoda Pasternak, 
Jacek Junak, Mirosław Ciura, Zdzi-
sław Erdman, płk Seweryn Chle-
bicki, Ryszard Nowakowski i Janusz 
Makowski.

Duża grupa gości przybyła z zie-
mi opoczyńskiej. Był wśród nich płk 
Marian Zach, prezes Środowiska 
Hubalczyków, Dawid Kosylak, nad-
leśniczy Nadleśnictwa Opoczno oraz 
Jerzy Łumiński, kronikarz Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Opocznie wraz z synem Toma-
szem, przedstawicielem Stowarzysze-
nia Ułanów im. „Oddziału Wydzielo-
nego Wojska Polskiego mjr. Hubala” 
z Poświętnego i Marcin Szymański 
prezes Towarzystwa Fortyfi kacyjne-
go „Linia Pilicy” z Inowłodza. 

Iść śladami patronów naszych...

– Ta wyjątkowa uroczystość jest 
kolejnym etapem tworzenia na-
szej pięknej tradycji – powiedziała 

dyrektor szkoły Beata Jasek. – Dla 
naszej społeczności szkolnej jest to 
chwila radości, dlatego, jak to jest 
w zwyczaju, chcemy ją dzielić 
z innymi, szczególnie przyjaciółmi, 
opiekunami, a więc z wami wszyst-
kimi. Drodzy państwo, żaden 
człowiek nie jest samotną wyspą. 
Tworzymy jedną wielką rodzinę. 
Nazywamy ją „hubalową rodzi-
ną” i co mnie najbardziej cieszy, 
nasza rodzina stale się powiększa. 
Od pewnego czasu jest wśród nas 
coraz więcej druhów, którzy od lat, 
tak jak instruktorzy Młodzieżowe-
go Kręgu Instruktorskiego ZHP 
im. Hubalczyków, pielęgnują pa-
mięć żołnierzy naszego Patrona. To 
właśnie słowa z roty ich ślubowania 
„Iść śladami patronów naszych” są 
mottem dzisiejszej uroczystości. 

Tradycją tych spotkań jest wrę-
czenie przez płk. Mariana Zacha 
honorowej odznaki „Hubalczycy”. 
W tym roku otrzymali ją: Cezary 
Jawoszek i Kazimierz Szymański 
– autorzy skomponowanej w 1981 
roku ballady „Hubalowa Legenda”, 
która śpiewana jest przy wszystkich 
obozowych ogniskach i podczas 
rajdów w całej Polsce, Jacek Frysz-
kowski i Piotr Jakubowski – kawa-
lerzyści z Radomskiego Szwadronu 
im. 11. Pułku Ułanów oraz Marcin 
Szymański z Inowłodza. 

50 lat temu...

... 28 kwietnia 1968 roku dru-
howie Młodzieżowego Kręgu In-
struktorskiego ZHP Hufca Radom-
-Miasto otrzymali z rąk hubalczyka 
Józefa Alickiego sztandar ufundo-
wany dla harcerzy przez „Środowi-
sko Hubalczyków”. Na uroczystość 
w szkole przybyło liczne grono dru-
hów ówczesnego Młodzieżowego 
Kręgu, dziś należącego do Kręgu 
Seniorów Hufca ZHP Radom-
-Miasto „Konary”, wraz z obecnym 
komendantem hm. Bartoszem Bed-
narczykiem. Dlaczego właśnie im 
Hubalczycy ufundowali sztandar? 
Młodzieżowy Krąg Instruktor-
ski przyjął imię Hubalczyków już 
w 1965 roku i z miejsca okazał się 
najaktywniejszą grupą spośród 
21 drużyn harcerskich noszących 
to imię. Już w następnym roku dru-
howie instruktorzy powołali do ży-
cia Związek Drużyn ZHP, których 
patronem byli hubalczycy i przejął 
organizację uroczystości rocznico-
wych przy pomniku w Anielinie. 

Urodzinowa niespodzianka

Ostatnim akcentem uroczystości 
był oświetlony racami tort z napisem 
„90. urodziny pułkownika Mariana 
Zacha” i portretem jubilata. W ten 
sposób organizatorzy uczcili jubi-
leusz pułkownika Zacha, który od 
wielu lat pielęgnuje pamięć o majo-
rze Hubalu i jego żołnierzach. 

 Jacek Lombarski

Jesteśmy „hubalową rodziną” powiedziała dyr. Beata Jasek

Odznaczeni odznaką Środowi-
ska „Hubalczycy”: (od lewej) 
Piotr Jakubowski, 
Marcin Szymański, Cezary 
Jawoszek, Kazimierz Szymański 
i Jacek Fryszkowski

Wjechał urodzinowy tort

Pożegnaliśmy 
Jura Zielińskiego
Rodzina, najbliżsi, a także przedstawiciele radomskiego 
środowiska sportowego, pożegnali dziś ś.p. Jura Zielińskiego, 
byłego piłkarza i trenera Radomiaka, który zmarł w niedzie-
lę w wieku 72 lat. Bazylika Mniejsza św. Kazimierza 
w Radomiu wypełniła się po same brzegi.

W ostatniej drodze trenerowi 
Jurowi Zielińskiemu towarzyszy-
li m.in. kibice, zawodnicy i wła-
dze Radomiaka. Podczas uroczy-
stości pogrzebowej wystawione 
zostały poczty sztandarowe. Nie 
zabrakło też delegacji innych 
klubów regionu radomskiego, a 
także Radomskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej.

Zarówno podczas kazania, jak 
i odczytania listu pożegnalnego od 
rodziny i przyjaciół, podkreślano 
dokonania sportowe, ale także mi-
łość i oddanie najbliższym, co rów-
nież cechowało trenera. Jur Zieliński 
spoczął na Cmentarzu Komunal-
nym przy ul. Ofi ar Firleja.

 źródło: radom24.pl
fot. radomiak.pl

Zadłużenie 
można odpracować
Ponad 1,3 miliona złotych długu odpracowali radomianie 
zalegający z opłatą czynszów w mieszkaniach komunalnych. 
Taką możliwość miasto wprowadziło już dwa lata temu.

W tym czasie Miejski Zarząd 
Lokalami przygotował 340 umów 
dla osób posiadających zadłużenie 
wobec Gminy. Dłużnicy pracowali 
w 28 miejskich placówkach, w tym 
przede wszystkim w placówkach 
oświatowych, a także w Zakładzie 
Usług Komunalnych, w Radom-
skim Szpitalu Specjalistycznym, 
na cmentarzu na Firleju oraz w 
domach pomocy społecznej.

W ten sposób 60 osób od-
pracowało swój dług w całości, 
a siedem osób, po zakończe-
niu uczestnictwa w programie, 
podjęło stałą pracę w miejskich 
jednostkach. – Uważam, że pro-
gram się sprawdza. Jest to znako-
mita alternatywa dla osób, które 
popadły w przejściowe kłopoty i 
gotowe są wziąć sprawy w swoje 

ręce, by problemy rozwiązać. Nasza 
oferta wciąż jest aktualna i zachęca-
my kolejne osoby, które chciałyby 
odpracować swój dług - mówi wice-
prezydent Konrad Frysztak.

Koordynatorem programu jest 
Miejski Zarząd Lokalami. Tam 
można uzyskać szczegółowe infor-
macje i zawrzeć stosowną umowę 
w sprawie odpracowania zaległości 
czynszowych.

 źródło: radom24.pl
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Rocznica 
tragedii w Gałkach
– Spotykamy się dziś w miejscu kaźni 12 mieszkańców Gałek – powiedział wójt gminy Gielniów, Władysław Czarnecki. – Gałki były 
pierwszą polską wsią, w której Niemcy wymordowali wszystkich mężczyzn. Potem były pacyfi kowane inne wsie. Dziś, po latach, mówi 
się, że ginęli Polacy, ale nie mówi się, kto ich mordował. Mówi się natomiast o nazistach, ale przecież nie było takiej nacji. Nie mówi się 
wprost, że Polaków mordowali Niemcy. Mówi się o „polskich obozach śmierci”. Celowo zapomina się, kto i po co budował w nieistnieją-
cej wtedy Polsce obozy zagłady. Kto był w nich strażnikiem i katem.

Na niewielkiej wsi Gałki, 
w gminie Gielniów (pow. przy-
suski), położonej u stóp Garbu 
Gielniowskiego, historia odcisnę-
ła swoje krwawe piętno. Pierwsze 
pociski spadły na nią jeszcze we 
wrześniu 1939 roku. Potem sta-
cjonował tu oddział majora Hu-
bala, a po jego odejściu Niemcy 
aresztowali 40 jej mieszkańców 
i wywieźli do więzienia w Rado-
miu. Po przegranej walce pod Hu-

ciskiem, to właśnie na nich wzięli 
pierwszy krwawy odwet, maltre-
tując ich w więziennych celach, 
a potem rozstrzeliwując na przed-
wojennym poligonie wojskowym 
72 pp. pod wsią Firlej, 4 kwiet-
nia. Wrócili do Gałek ponownie 
11 kwietnia. Aresztowali ocala-
łych z poprzedniej pacyfikacji 
12 mężczyzn, w tym 14-letniego 
chłopca „bo był nad wiek wyro-
śnięty” i wyglądał na 15 lat.

Rozstrzelano ich w pobliskim 
lesie. Wieś spalono, a kobiety wy-
gnano. Dopiero po jakimś czasie 
pozwolono im uprawiać pole, ale 
zakazano budować mieszkania. 
Wieś nie uległa. Już w 1944 roku 
znowu gościnnie przyjęła partyzan-
tów i była świadkiem, a także polem 
walki podczas akcji „Waldkater”. 
Znów przyszli Niemcy. Nie zastali 
nikogo, ale ponownie spalili nędzne 
ziemianki, które zbudowano przy 
pomocy partyzantów.

Kiedy przyszło wyzwolenie, nie 
pozwolono odetchnąć mieszkań-
com Gałek. Pojawił się oddział 
KBW, który po raz ostatni chciał 
dokonać pacyfi kacji wsi. Na tym 
terenie zaplanowano budowę „Po-
ligonu Barycz”. Partyzanckie wsi 
miały zniknąć z krajobrazu przysu-
skiej ziemi. Tego było już jednak ko-
bietom z Gałek za wiele. Przywitały 
oddział KBW widłami i wieś ocalała.

Nie mówi się wprost kto zamordował mieszkańców Gałek. Mówi się o jakichś nazistach – 
powiedział wójt Władysław Czarnecki

W początku lat osiemdziesiątych 
wieś odznaczona została Krzyżem 
Grunwaldu.

Pamięć o męczeństwie jej miesz-
kańców trwa i jest pielęgnowana. 
Od wielu lat na polanie leśnej, na 
której rozstrzelano jej 12 miesz-
kańców, odbywa się msza polowa. 
W tym roku wypadła wyjątkowo 
uroczyście. Mszę celebrował ks. 
proboszcz parafi i w Gielniowie, 
Wiesław Zawada wraz z wika-
rym Tadeuszem Nobisem. Przed 
mszą i po jej zakończeniu odbył 
się koncert pieśni patriotycznych, 
przygotowany przez uczniów Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Gielniowie, pod kierunkiem 
nauczyciela muzyki Krzysztofa 
Dąbrowskiego. Organizatorami 
uroczystości był wójt gminy Giel-
niów Władysław Czarnecki, Urząd 
Gminy i mieszkańcy Gałek.

 Jacek Lombarski

Poczet sztandarowy ZSO w Gielniowie i Krzyż Grunwaldu, którym odznaczona została wieś Gałki

Msza święta przy wojennej mogile mieszkańców Gałek

Chór uczniów ZSO w Gielniowie

Mszę polową celebrował ks. proboszcz parafi i Gielniów Tomasz Zawada Uczestnicy mszy przy mogile pomordowanych mieszkańców Gałek
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W tym artykule chciałbym przypomnieć zasady poruszania się 
przez skrzyżowania oznakowane tabliczkami T6a i T6c.

WORD RADZI

Dla wielu z Was na pierwszy rzut oka to tylko 
symbole literowe, ale chodzi o skrzyżowania 
z tak zwana drogą „główną”. Nasuwa się 
pytanie, czy jadąc drogą z pierwszeństwem 
musimy sygnalizować taki manewr. I tu, w 
śród kierujących, zdania będą podzielone. 
No jak? Kierunkowskaz? Przecież jadę drogą główną to, po co… Postaram się 
teraz w kilku zdaniach kwestię tą wyjaśnić. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, 
jasno określa, w jakie manewry jesteśmy zobowiązani sygnalizować. „Kierujący 
pojazdem jest zobowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany 
kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po 
wykonaniu manewru”. Tak stanowi Art22pkt5. A więc, jak widzimy, ustawo-
dawca wymienił tylko dwa przypadki, kiedy musimy włączyć kierunkowskaz. 
To po naszej stronie jest określenie, jaki manewr na drodze wykonujemy, czy 
jadąc drogą z pierwszeństwem przez skrzyżowanie w lewo to my zmieniamy 
kierunek jazdy czy nie? Oczywiście, że zmieniamy, co za tym idzie powinniśmy 
to zasygnalizować. W myśl przepisów nie ma znaczenia, po jakiej drodze się 
poruszamy, znaczenie ma to czy zmieniamy kierunek jazdy. Jedyną sytuacją, 
kiedy nie musimy włączać kierunkowskazu jest jazda na wprost. Pamiętajmy, że 
na drodze powinniśmy być czytelni dla innych uczestników ruchu drogowego, 
a kierunkowskaz to nasz język komunikacji między sobą. Ważne jest też, aby 
używać go w sposób wyraźny, tak, aby nie wprowadzać innych w błąd. Pamię-
tajmy również o sygnalizowaniu zawczasu swoich manewrów na drodze, oraz 
zaprzestaniu sygnalizowania po wykonanym manewrze. 

 Radosław Wójcik, egzaminator WORD w Radomiu

WORD w PSP 17 
w Radomiu
– Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni doskonałym poziomem wiedzy 
pierwszaków. Bez zająknięcia, prawie chórem, odpowiadali na nasze 
pytania i mieli również wiele swoich uwag i spostrzeżeń – powiedział 
z-ca dyrektora WORD w Radomiu Zbigniew Mazurkiewicz.

Spotkanie, które mieli w tym ty-
godniu przedstawiciele Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Radomiu, z pierwszoklasistami 
w Publicznej Szkole Podstawowej 
nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Rado-
miu, miało naprawdę emocjonalny 
charakter. Uczniowie cały czas mieli 
coś do dopowiedzenie, uzupełnienia, 
a spotkanie z nimi przypominało 
bardziej debatę niż prelekcję. Tak 
Zbigniew Mazurkiewicz i Tomasz 
Sotowski, pracownik WORD, pro-

wadzący to spotkanie, musieli co 
chwila upominać się o prawo głosu.

To, że pieszo poruszamy się lewym 
pasem ruchu twarzą do nadjeżdżają-
cego pojazdu, że chodzimy poboczem 
gęsiego, a odblaski nosimy na prawej 
ręce to były dla tych uczniów rzeczy 
niebudzące najmniejszych wątpliwo-
ści. Część spotkania była skierowana 
również do rodziców. Przypomniano 
im o obowiązku wożenia dzieci w fo-
telikach lub siedziskach i o poruszaniu 
się po zmierzchu w odblaskach.

– Wypada mi tylko podziękować 
nauczycielom i rodzicom za tak 
wspaniałe przygotowanie dzieci – 
powiedział Zbigniew Mazurkiewicz.

Na zakończenie spotkania 
uczniowie otrzymali odblaski, które 
nie powędrowały do tornistrów, ale 
z miejsca znalazły się na rękach i no-
gach. Największym powodzeniem 
cieszyła się migająca bransoletka, 
szczególnie u dziewczynek, które 
potraktowały ją jak biżuterię. 

 JaL

Pamiątkowe zdjęcie 
pierwszaków z „17” 
z ekipą WORD 
w Radomiu

Śladem artykułu
Monika 
Borzym 

Do treści zamieszczonej na str. 5 nr 146 Tygodnika Radomskiego relacji pt. „Przedszkolny chaos w Jastrzę-

bi”, ze spotkania zorganizowanego przez Teodozję Borowską, Przewodniczącą Komisji i Oświaty Rady Gminy, 

w sprawie naboru dzieci w wieku przedszkolnym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ustosunkowała się 

krytycznie Wójt Gminy Elżbieta Zasada, prostując, jej zdaniem nieprawdziwe stwierdzenia. Oto pełne brzmienie 

pisma w tej sprawie nadesłanego do redakcji.

Pan Mieczysław Kaca
Redaktor Naczelny
Tygodnika Radomskiego

W związku z artykułem „Przed-
szkolny chaos w Jastrzębi” za-
mieszczonym w TR nr 146 z dnia 
29.03.2018 r. informuję, że jedno-
stronny, zawiera nieścisłe infor-
macje i narusza dobre imię wójta 
Gminy Jastrzębia, jako organu pro-
wadzącego nadzór nad placówkami 
oświatowymi w Gminie Jastrzębia. 
Zwracam się do Pana o sprostowanie 
nieścisłości zawartych w artykule.

Zgodnie z art. 31a Prawo praso-
we:

Na wniosek zainteresowanej 
osoby fi zycznej, osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej niebędącej 
osobą prawną, redaktor naczelny 
właściwego dziennika lub czasopi-
sma jest obowiązany opublikować 
bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się 
do faktów sprostowanie nieścisłej lub 
nieprawdziwej wiadomości zawartej 
w materiale prasowym.

Ww. artykuł jest jednostronny, 
zawiera informacje niepotwierdzo-
ne w organie prowadzącym nadzór, 
nie zawiera więc stanowiska drugiej 

strony. Informuję, że chaosu w Ja-
strzębi nie ma, jedynie zamieszanie 
wynikające z działań dyrektora 
szkoły. Wszystkie rozmowy z panią 
dyrektor prowadzone w kwestii na-
boru do oddziałów przedszkolnych 
były „roboczymi ustaleniami” i nie 
miały charakteru decyzji. W związ-
ku z tym zawarte w nim stwier-
dzenia: „Decyzją wójta gminy nie 
mamy na tę chwilę dodatkowych 
miejsc (red. ponad posiadane 4), 
a trzy posiadane sale są już przepeł-
nione – odpowiada dyrektorka ZSP 
w Jastrzębi” nie znajdują odzwier-
ciedlenia w rzeczywistości.

W dniu ukazania się artykułu 
tj. 29.03 2018 r. dobiegał końca 
proces rekrutacji. Jednak pani dy-
rektor pismem z dnia 15 marca 
została zobowiązana do przyjęcia 
maksymalnej liczby dzieci, zgodnie 
z obowiązującym prawem i warun-
kami lokalowymi oraz utworzenia 
kolejnego oddziału klasy pierwszej. 
Jednocześnie wytyczne, odnośnie 
tworzenia arkuszy na nowy rok 
szkolny, skierowane do dyrekto-
rów były przejrzyste i jednolite dla 
wszystkich placówek oświatowej 
na terenie gminy. Zgodnie z tymi 

wytycznymi, nie zapadła decyzja 
zmniejszająca ilości oddziałów. 
W ZSP w Jastrzębi było to 5 oddzia-
łów przedszkolnych i 1 oddział zero-
wy przy szkole, co pozwoliło na przy-
jęcie w roku szkolnym 2017/2018 132 
dzieci, w tym 3 dzieci spoza gminy 
(według SIO /Systemu Informacji 
Oświatowej/ – stan na 30.09.2017 r.) 
w tym: 104 dzieci w oddziałach 
przedszkolnych i 28 dzieci, które 
realizowały roczne obowiązkowe 
przygotowanie przedszkolne.

Z informacji uzyskanych od dy-
rektora ZSP w dniu 4 kwietnia wy-
nika, że do przedszkola i oddziałów 
zerowych złożono 130 wniosków, 
w tym 2 spoza gminy. A to oznacza, 
że po zrealizowaniu przez dyrektora 
szkoły zaleceń przeciwpożarowych 
i dostosowaniu pomieszczeń (do 
31 sierpnia 2018 r. termin nało-
żony przez KM PSP w Radomiu) 
nie będzie brakować miejsc w no-
wym roku szkolnym w przedszkolu 
i oddziałach przedszkolnych w ZSP 
w Jastrzębi. Obecnie dysponujemy 
137 miejscami, a w pozostałych pla-
cówkach po zakończonym procesie 
rekrutacji mamy jeszcze 67 miejsc 
w oddziałach przedszkolnych.

W świetle powyższego uwa-
żam, że przedwczesne i zupełnie 
niepotrzebne było niepokojenie 
rodziców i wywoływanie sztucz-
nego chaosu.

W kwestii komunikacji mię-
dzy dyrektorem szkoły a wójtem 
gminy: „zalecenia wójta zamiesz-
czane są na drzwiach szkoły, bez 
jakiejkolwiek konsultacji z dy-
rektorem szkoły, a treści kolej-
nych komunikatów zaprzeczają 
poprzednim lub niosą lub niosą 
nieprawdziwy przekaz”. Infor-
muję, że taki sposób komunikacji 
z organem prowadzącym szkołę 
wybrała pani dyrektor. Pani nie 
zadbała o to, aby informacje 
przekazywane rodzicom były 
przekazywane w sposób rzetelny 
i we właściwej formie.

Informuję, że gmina Jastrzębia 
zapewnia wszystkim dzieciom 
dostęp do edukacji przedszkol-
nej. Informacje zawarte w arty-
kule są nierzetelne i jako organ 
prowadzący tę placówkę doma-
gam się od Państwa sprostowa-
nia nieprawdziwych informacji 
naruszających dobre imię Wójta 
Gminy Jastrzębia oraz zamiesz-
czenia potwierdzonych w organie 
prowadzącym faktycznej liczby 
miejsc w przedszkolu i oddziałach 
przedszkolnych, którymi gmina 
dysponuje.

Z poważaniem
Elżbieta Zasada
Wójt Gminy 

W kolejnym wydaniu TR zamieścimy 
stanowisko Doroty Żurek, Dyrektora ZSP 
w Jastrzębi, w sprawie spornej rekrutacji.

Zapraszamy na koncert Moniki 
Borzym, która w najbliższą nie-
dzielę wystąpi w Muzeum Witolda 
Gombrowicza. Artystka zaśpiewa 
standardy jazzowe, a towarzyszyć 
jej będą: Tomasz Krawczyk – gitara, 
Andrzej Święs – kontrabas.

Monika Borzym jest absolwentką 
szkoły muzycznej w klasie fortepianu, 
a także wokalistyki jazzowej w Zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Studiowała także w Stanach Zjedno-
czonych (w John Jersey High School), 
była stypendystką University of Mia-
mi Frost School of Music.

Podczas Jazz Jamboree w 2009 
roku została zaproszona przez 
Michała Urbaniaka do wspólnego 
koncertu w warszawskiej Sali Kon-
gresowej. Miała wtedy 19 lat. 

Wszystkich, którzy chcą posłu-
chać tej niezwykle utalentowanej 
wokalistki, zapraszamy do Muzeum 
Witolda Gombrowicza 29 kwietnia 
2018 r. o godzinie 17.00. 

Wstęp wolny. Liczba miejsc 
ograniczona. 

Bezpłatny dojazd z Radomia do 
Wsoli: zbiórka na przystanku Chro-
brego/Czysta (kier. Michałów) o godz. 
16.20. Powrót po koncercie.

Na początek 
długiego weekendu:
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74. rocznica 
operacji „Weller 7”
Pomnik „Cichociemnych” odsłonięto w Grabowie nad Pilicą 23 
kwietnia 2006 roku. Wtedy to właśnie, podczas uroczystości, ówczesny 
nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn Jan Chryzostom Czachowski, 
powiedział bardzo ważne słowa: – Bez pomocy leśników, o których 
nigdy nie wspomina się podczas wystąpień rocznicowych, większość 
partyzanckich akcji skończyłaby się niepowodzeniem. Leśnicy byli 
oczami i uszami partyzantów.

Uroczystość upamiętniająca 
zrzut „Cichociemnych” rozpoczęła 
się jak zwykle przy pomniku przed 
Urzędem Gminy. Liczne delegacje 
władz samorządowych, organiza-
cji kombatanckich, służb mundu-
rowych i szkół złożyły kwiaty. Po-
chyliły się sztandary. 

– Spotykamy się jak co roku, aby 
przypomnieć niezwykłe wydarze-
nia, jakie miały miejsce na terenie 
Gminy Grabów nad Pilicą w nocy 
z 8 na 9 kwietnia 1944 roku – po-
wiedział prowadzący uroczystość 
Jacek Cichowski, pracownik UG. 
– W okolicy miejscowości Paprot-
nia doszło do zrzutu w ramach 

Operacji o kryptonimie „Weller 7”. 
Żołnierze AK Obwodu Kozienice 
z Placówek Trzebień i Grabów nad 
Pilicą, pod dowództwem kpt. Ro-
mana Siwka ps. „Helena”, przyjęli 
aliancki zrzut materiałów i jeden 
zrzut ludzi – żołnierzy z formacji 
„Cichociemnych”. Gromadząc się 
przy pomniku, chcemy upamięt-
nić 74. rocznicę tego wyjątkowego 
wydarzenia. Przed nami niezwykła 
lekcja historii i patriotyzmu.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się w historycznym miejscu zrzu-
tu. W leśnym, niepowtarzalnym 
klimacie, ks. proboszcz Jan Pękacz 
celebrował mszę polową. Najpierw 

jednak emerytowany nadleśniczy 
Jan Czachowski przedstawił rys 
historyczny wydarzeń roku 1944, 
zwracając uwagę, jak ważnym ele-
mentem akcji było jej przygoto-
wanie, spoczywające na barkach 
leśników. To właśnie oni dokony-
wali wyboru miejsca zrzutu, przy-
gotowywali skrytki na odebrane 
zasobniki, a po zakończeniu noc-
nej akcji bezpiecznymi, sobie tylko 
znanymi, ścieżkami wyprowadzali 
z lasu skoczków i partyzantów. Bez 
ich pomocy większość takich akcji 
spaliłaby na panewce, ponieważ 
Niemcy, zaalarmowani dźwiękiem 
nadlatujących samolotów i wido-
kiem spadochronów, momentalnie 
organizowali obławę. Teren był 
szczelnie otoczony. 

W tegorocznej uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele Sta-
rostwa Kozienice, Urzędów Gmin: 
Grabów nad Pilicą, Głowaczów, 
Stromiec, Warka, jednostki wojsko-

wej „Grom”, Biura Historii i Tradycji 
Policji Komendy Głównej Policji, 
Związku Polskich Spadochronia-
rzy, Weteranów Misji Pokojowych, 
Fundacji im. Cichociemnych Spa-
dochroniarzy AK, Nadleśnictwa 
Dobieszyn i Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu, 
Towarzystwa Miłośników Miasta 
Warka, Światowego Związku Żoł-
nierzy AK Koło Kozienice i Bia-
łobrzegi, koła Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych 
w Warce, PTTK Warka, PCK Bia-
łobrzegi, Polsko-Austriackiego 
„Czarnego Krzyża”, Stowarzysze-
nia Harcerzy Seniorów „Okęcie”, 

Kwiaty przy pomniku Cichociemnych złożyli wójt Gminy Euzebiusz Strzelczyk, przewodniczący 
RG Andrzej Chrabąszcz oraz Anna Plesiewicz-Trzeciak

Wieniec od leśników

Poczty sztandarowe szkół, leśników i druhów OSP ubarwiły las

oraz Żołnierze „Szarych Szere-
gów”, Stowarzyszenia „Stromiec-
czyzna”, druhowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Grabowa nad 
Pilicą, Grabowskiej Woli, Boskiej 
Woli, Augustowa, Stromca, Piro-
ga, Bożego, Podlesia, Dobieszyna, 
Woli Stromieckiej, Łękawicy oraz 
uczniowie szkół w Grabowie nad 

Pilicą, Bożem, Augustowie, Gło-
waczowie, Dobieszynie, Podlesia 
Dużego, Stromcu oraz mieszkańcy 
Gminy Grabów nad Pilicą.

Uroczystość zakończył program 
artystyczny przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół w Gra-
bowie nad Pilicą, pokaz skoków 
spadochronowych i tradycyjna 
grochówka przygotowana przez 
leśników.

Organizatorami uroczystości byli: 
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą Eu-
zebiusz Strzelczyk, Nadleśnictwo 
Dobieszyn, Jednostka Biura „Grom”, 
Biuro Historii i Tradycji Policji Ko-
mendy Głównej Policji, Związek 

Polskich Spadochroniarzy, Zespół 
Szkół w Grabowie nad Pilicą, ks. pr. 
Jan Pękacz, Fundacja im. Cicho-
ciemnych Spadochroniarzy AK. 

Patronat honorowy nad uroczy-
stością objął Komendant Główny 
Policji nadinspektor dr Jarosław 
Szymczyk. 

 Jacek Lombarski

Uczniowie Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą przygotowali program artystyczny

Polanę w środku lasu licznie zapełnili zaproszeni goście i mieszkańcy gminy
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Po angielsku 
– śpiewająco!
Pracowite przygotowania do tegorocznego międzyszkolnego festiwalu piosenki angielskiej zakoń-
czyły się w słoneczny poranek dwudziestego czwartego kwietnia, kiedy sala gimnastyczna naszej 
szkoły zapełniła się uczestnikami, gośćmi i sympatykami SING ALONG.

I zaczęło się! Po uroczystym 
otwarciu festiwalu przez dyrekto-
ra Andrzeja, dwudziestu sześciu 
uczniów z dwunastu radomskich 
szkół podstawowych zachwyca-
ło nas i zaskakiwało wspaniale 
brzmiącymi głosami i porywający-
mi interpretacjami piosenek w ję-
zyku angielskim. A były wśród nich 
takie przeboje jak „Th ere’s Nothing 
Holding Me Back”, „Beauty and the 
Beast”, „Diamonds”, „Somewhere 
Over the Rainbow”, „You Raise Me 
Up” i wiele innych. 

Prezentacje oceniało pod wzglę-
dem językowym, muzycznym 
i artystycznym jury w składzie: dy-
rektor metodyczny szkoły języka 
angielskiego City College Barbara 
Skrok (przewodnicząca jury), do-
radca metodyczny Radomskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycie-
li Monika Podsiadło, nauczycielka 
muzyki, członkini chóru Gospel 
Radom, wieloletnia jurorka kon-
kursu pieśni patriotycznej, Renata 
Świderska, członkini chóru Festa 
Allegra, wicedyrektor naszej szkoły 
Anna Franus.

I doprawdy jury miało niełatwe 
zadanie, ale po długich obradach 
zdecydowało przyznać następujące 
nagrody: I miejsce Klaudia Warda 
PSP nr 34 („Stay”); II Karolina Sty-
siak i Łucja Traczyk PSP nr 33 („Th e-
re’s Nothing Holding Me Back”), 
III Amelia Żurowska PSP nr 34 
(„Somewhere Over the Rainbow”).

Jury przyznało również wy-
różnienie muzyczne Szymonowi 
Tyczyńskiemu (PSP nr 4) oraz 
językowe Lenie Chrząszcz (PSP 
nr 9). Nagrodę dla najlepszej solist-
ki festiwalu publiczność przyznała 
Amelii Żurowskiej (PSP nr 34).

Koncert poprowadziły uczennice 
kl. 5d Natalia Gogacz i Anna Szcze-
panowska.

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy niebywałych zdol-
ności językowych i muzycznych!

Organizatorami V Międzyszkol-
nego Festiwalu Piosenki Angiel-
skiej SING ALONG były nauczy-

cielki języka angielskiego i muzyki. 
Licznym sponsorom i sympatykom 
festiwalu, którzy zaangażowali się 
w jego organizację i wspierali nasze 
wspólne dzieło serdecznie dzięku-
jemy. 

Dodajmy, że konkurs odbył się 
pod patronatem TR.

 PSP nr 33 

Druk: ODDI Poland Sp. z o.o. 

Kamień, ul. Radomska, 26-800 Białobrzegi

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie 
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 Coraz więcej wiemy o wyborach samorządowych w Radomiu. Znani są 
już trzej kandydaci ubiegający się o fotel Prezydenta Miasta. Nie będą oni 
jedynymi. Moda na bezpartyjnych, przynajmniej z nazwy. Ruch Samorządowy 
Bezpartyjni zgłosił Rafała Czajkowskiego, byłego sekretarza miasta Radomia. 
Jego kandydaturę fi rmuje Ruch Samorządowy. Obecny prezydent Radosław 
Witkowski wystartuje w Koalicji Obywatelski Radom z Nowoczesną. Na sa-
modzielny start zdecydował się Sojusz Lewicy Demokratycznej. Rada miejska 
SLD wybrała jednogłośnie kandydatem Marcina Dąbrowskiego. Jego kandy-
datura znalazła też poparcie na Konwencie Lewicy, w którym uczestniczył 
Leszek Miller. Zauważeni zostali też, choć nikt ich formalnie nie zgłaszał – były 
prezydent Radomia Adam Włodarczyk i nauczyciel Janusz Cichy oraz kilku 
innych uczestników konwencji. Marcin Dąbrowski wbił pierwsze szpileczki 
dwóm obecnie głównym siłom rozgrywającym w Radomiu – PO i PiS.

 Uroczystość patriotyczna przy pomniku GLORIA VICTIS w Pionkach 
zgromadziła liczną grupę mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej, harcerzy 
i kompanii honorowej garnizonu Radom. Uczestnicy upamiętnili 10. żołnierzy 
AK, rozstrzelanych przed 74. laty przez hitlerowców po nieudanym ataku 
partyzantów na wartownię Fabryki Prochu. Mszę okolicznościową celebrowali 
księża miejscowych parafi i. Odbył się apel poległych i salwa honorowa. Licz-
nie przybyły delegacje, w tym kombatantów z Pionek i Garbatki, samorządu 
mazowieckiego (Zbigniew Gołąbek i dyr. Jan Bartosz, wicestarosta radomski 
Leszek Margas oraz burmistrz Pionek Romuald Zawodnik i przew. RM Zbi-
gniew Belowski z radnymi). 

 Dzięki zaangażowaniu i determinacji ludzi sumienia – nauczycieli, lekarzy 
i rodziców dzieci dotkniętych autyzmem, Radom stał się miejscem debaty na 
temat tego schorzenia, będącego problemem międzynarodowym. W organi-
zowanej corocznie w Radomiu konferencji, tym razem bardzo aktywna była 
Rianne Vershuur z Holandii. Konferencję otworzył Krzysztof Sońta, dyrek-
tor Zespołu Szkół Specjalnych, a po nim zabrali głos współorganizatorzy – 
wiceprezydent Jerzy Zawodnik i reprezentant UTH prof. Sławomir Bukowski. 
Konferencję podsumowały: jej koordynator Ewa Pucułerk z ZSSiPO i dr hab. 
Anna Zamkowska z UTH w Radomiu.

 W radomskiej „Łaźni” jurorzy: Adolf Krzemiński – prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu, Ma-
rian Popis – jego z-ca i Izabela Brejtkop – aktorka, przeprowadzili eliminacje rejonowe ziemi radomskiej już 63. 
z kolei Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategoriach: dorośli, młodzież szkół ponadgimnazjalnych 
i poezja śpiewana. Liczna gromadka zwycięzców uczestniczyć będzie 28-29 kwietnia w Ursusie w eliminacjach 
województwa mazowieckiego. Na zdjęciu towarzyszą laureatom jurorzy i sponsorzy nagród.

 W tym roku pułkownik Ma-
rian Zach, przyjaciel Zespołu 
Szkół Zawodowych im. mjr. Hu-
bala w Radomiu, obchodzi 90. 
urodziny. Było dla niego wielkim 
zaskoczeniem kiedy na uroczysto-
ści Dnia Patrona na salę wjechał, 
oświetlony racami, tort z napisem 
„90. urodziny pułkownika Ma-
riana Zacha” i portretem jubilata. 
Konsternacja nie trwała długo. Już 
po chwili pułkownik Zach, z iście 
ułańską fantazją, podzielił tort ka-
waleryjską szablą.

 – Żołnierze otrzymywali za swo-
je bohaterstwo Krzyż Virtuti Militari 
– powiedział wójt gminy Gielniów, 
Władysław Czarnecki. – Dla odzna-
czenia bohaterskich miejscowości 
ustanowiono Krzyż Grunwaldu. Taki 
właśnie krzyż, który prezentuje nam 
uczennica IV klasy ZSO w Gielnio-
wie, Aleksandra Dymska, otrzymała 
na początku lat osiemdziesiątych, za 
swoją martyrologię, wieś Gałki.

 Starosta kozienicki Andrzej Jung to znany miłośnik 
historii, a ziemia kozienicka jest jej pełna. Tym razem 
przybył do Grabowa nad Pilicą na zaproszenie wójta 
Euzebiusza Strzelczyka, na uroczystość upamiętnia-
jącą akcję Zrzutu Cichociemnych pod wsią Paprotnia 
w kwietniu 1944 roku. 

 Wiceprezydent Jerzy Zawodnik uczestni-
czący, w obradach Walnego Zebrania Sprawoz-
dawczego Ogólnopolskiej Izby Branży Skórza-
nej w Radomiu, w ciepłych słowach mówił 
o odradzaniu się tej branży. – Mój gabinet 
jest dla państwa otwarty – zachęcał garbarzy, 
gdyż o nich chodzi. Za przyjazne podejście 
dziękowali Leszek Flisek prezydent OIBS 
(z prawej) oraz przewodniczący obradom 
Zbigniew Gregorczyk. Więcej o OIBS przy 
najbliższej okazji.

P O ( d ) G L Ą D Y

Trzej na prezydenta

Miłośnik historii

Szablą Mości Panowie, 
szablą...

W Gałkach 
pamiętają…

GLORIA VICTIS

Autyzm umiędzynarodowiony

Recytowali i śpiewali

Garbarze 
mile widziani


