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facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comPort Lotniczy 

Warszawa-Radom?
Jak informuje portal fl y4free.pl, stolica Polski będzie lotniczym ewenementem na skalę Europy, posiadającym więcej 
niż 2 lotniska, w tym... Port Lotniczy Warszawa-Radom, bo tak nieofi cjalnie ma się nazywać lotnisko na Sadkowie.

Nie mijają echa głośnej publika-
cji raportu fi rmy Arup, w którym 
porównano możliwości przeniesie-
nia części ruchu z zapchanego Lot-
niska Chopina do drugiego portu 
lotniczego. Z porównania możli-
wości rozwoju portów w Modlinie 
i Radomiu, Arup jasno wskazał na 
to drugie lotnisko. W efekcie PPL 
ogłosił, że będzie rozbudowywał 
port lotniczy w Radomiu. Za kilka 
tygodni będzie ogłoszona formu-
ła zmian właścicielskich i... ruszą 
prace przy rozbudowie, bo według 
wstępnych zapewnień szefa PPL 
Mariusza Szpikowskiego, rozbu-
dowany port lotniczy w Radomiu 
ma przejąć pierwszych pasaże-
rów już późną jesienią 2019 roku. 
W pierwszym etapie, po rozbu-
dowie, port w Radomiu ma być 
w stanie przyjąć 3 mln pasażerów 
rocznie, a z Warszawy zostaną prze-
niesione operacje czarterowe.

Oczywiście, decyzja ta spotka-
ła się z krytyką zarządu lotniska 
w Modlinie, który zarzucił Arupo-
wi nierzetelność i przedstawił wła-
sne szacunki rozbudowy, znacznie 
niższe niż przedstawione w rapor-
cie. Spór wśród udziałowców portu 
w Modlinie (a więc PPL i samorzą-
du Mazowsza) może się wkrótce 
zakończyć, bo Arup przeprowadzi 
szczegółowy raport due dilligence 
dotyczący Modlina, po którym PPL 
podejmie decyzję, co zrobi dalej ze 
swymi udziałami w porcie – czy 

będzie chciał je sprzedać, czy np. 
inwestować dalej w Modlin.

– Dopuszczam możliwość, że 
PPL pozostanie udziałowcem 
i będzie dalej inwestował w lotnisko 
w Modlinie. Widzimy, że jest tam 
zapotrzebowanie na ruch i Ryanair, 
który deklaruje, że będzie się roz-
wijał. Ale przed podjęciem decy-
zji musimy zebrać wszystkie dane 
dotyczące rzeczywistych kosztów 
rozbudowy. Problemem jest też 
umowa Modlina z Ryanairem, bo 
z tego lotniska muszą zacząć latać 
inni przewoźnicy. W dalszym cią-
gu uważam, że Radom ma więk-
szy potencjał na bycie lotniskiem 

komplementarnym dla Warszawy, 
ale do czasu powstania Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, Modlin 
ma szanse, by się rozwijać – mówi 
Szpikowski.

Niezależnie od decyzji, jaka zo-
stanie podjęta, wygląda na to, że 
Warszawa będzie jednym niewielu 
miast w Europie, gdzie pasażerów 
będą obsługiwały przynajmniej 
3 lotniska.

Co z tego wynika 
i co dalej z Radomiem? 

W ciągu kilku najbliższych tygo-
dni powinna być ogłoszona nowa 
formuła właścicielska lotniska 

w Radomiu. Wkrótce potem za-
czną się prace projektowe. Ale 
najważniejszą datą jest przełom 
II i III kwartału, czyli okolice po-
czątku wakacji, kiedy PPL chce 
zacząć rozmowy z przewoźnika-
mi na temat ich ewentualnych 
przenosin do Radomia. Z całą 
pewnością model, w którym 
pasażerowie z Warszawy będą 
mogli „wybierać” między trze-
ma lotniskami, jest absolutną 
rzadkością w Europie, tym 
bardziej jak na tak niewielki 
rynek lotniczy. Mamy co praw-
da miasta pokroju Barcelony, 
w której orbicie są 2 low-costowe 
porty lotnicze, jednak obsługują 
one znacznie mniej pasażerów, 
a Barcelona ma z kolei dużo 
większy turystyczny potencjał 
– czytamy na fl y4free.pl.

 źródło: radom24.pl
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www.zwolenpowiat.pl

Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek
Apel honorujący codzienną służbę strażaków, wręczenie odznaczeń i awansów, liczne gratulacje, 
słowa uznania i życzenia – tak wyglądały uroczyste obchody Dnia Strażaka, które odbyły się 
6 maja w Zwoleniu.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą 
świętą odprawioną w intencji stra-
żaków i ich rodzin w kościele Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Zwo-
leniu. Nabożeństwo koncelebrował 
ksiądz kanonik Bernard Kasprzycki 
z księdzem Sylwestrem Góreckim, 
kapelanem strażaków z powiatu 
zwoleńskiego.

Przemarsz na plac apelowy 
i powitanie gości

Po mszy pododdziały strażackie, 
poczty sztandarowe oraz zebrani 
przemaszerowali na plac apelo-
wy przed budynek komendy PSP 
w Zwoleniu. Tam młodszy bryga-
dier Marcin Płachta zameldował 
strażaków Komendy Powiatowej 
oraz Ochotniczych Straży Pożar-
nych i dokonano uroczystego wcią-
gnięcia na maszt fl agi państwowej. 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Mia-
sta Zwolenia odegrała Mazurka 
Dąbrowskiego.

W imieniu organizatorów uro-
czystości, głos zabrał pełniący 
obowiązki komendanta powiato-
wego Państwowej Straży Pożar-
nej w Zwoleniu, młodszy bryga-
dier Mariusz Grudziński. Powitał 
przybyłych gości, funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz druhów 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
a także sympatyków i przyjaciół 
służby, w tym przedstawicieli sa-
morządów: Waldemara Urbań-
skiego – starostę zwoleńskiego, 
Arkadiusza Sulimę – wicestarostę 
zwoleńskiego, Edwarda Rybaka – 
przewodniczącego Rady Powiatu 
Zwoleńskiego, Edytę Sulimę – se-
kretarz powiatu, Bogusławę Jawor-
ską – burmistrz Zwolenia, Andrzeja 
Wolszczaka – wójta gminy Tczów, 
Mariana Kusia – wójta gminy Przy-
łęk oraz Tomasza Adamca – wójta 
gminy Policzna.

Ważny dzień

Po uroczystym powitaniu, młod-
szy brygadier Mariusz Grudziński 
powiedział. – Dzień Strażaka to 

Podczas mszy w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego

W drodze na plac apelowy

Mł. bryg. M. Grudziński wita uczestników Święta Strażaka
Musztra paradna Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia była dobrą próbą 
przed uroczystościami jej 25-lecia (12 maja)

nasze wielkie święto, święto służby 
mającej za zadanie ochronę życia, 
służby darzonej niezwykłym zaufa-
niem społecznym. Bycie strażakiem 
to duma, to dawanie samego siebie 
drugiemu człowiekowi, to bezin-
teresowna służba w myśl dewizy 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratu-
nek” – podkreślał mł. bryg. Mariusz 
Grudziński i wyraził tym samym 
szacunek dla wszystkich strażaków, 
którzy każdego dnia pełnią trudną 
i odpowiedzialną służbę wymaga-
jącą ogromnego zaangażowania, 
wysiłku i determinacji. – Życzę, aby 
podejmowany trud był powodem 
osobistej satysfakcji i społecznego 
uznania. Życzę również, abyście 
wracali szczęśliwie po każdej ak-
cji. Dzisiejszy dzień to także okazja 
do przekazania wyrazów uznania 
dla władz samorządowych, które 
sprawują działania mające na celu 
poprawę stanu ochrony przeciwpo-
żarowej gmin powiatu zwoleńskie-
go, kierując coraz większe środki na 
potrzeby OSP. Dowodem tej współ-
pracy są nowe średnie samochody 
gaśnicze, remonty strażnic i zaku-
piony sprzęt ratowniczy – podkre-
ślał Mariusz Grudziński.

Wręczenie wyróżnień

Ważną częścią uroczystości 
było wręczenie dyplomów, odzna-
czeń i awansów na wyższe stopnie 
służbowe. Srebrną Odznaką dla 

zasłużonego dla ochrony przeciw-
pożarowej odznaczono mł. bryg. 
Krzysztofa Figurskiego. Srebrne 
Medale za zasługi dla pożarnictwa 
wręczono druhnie Irenie Zawadz-
kiej i druhowi Marcinowi Adam-
cowi. Brązowe Medale otrzymali 
druhowie: Kamil Czapka i Marcin 
Mąkosa. Wyższy stopień służbo-
wy młodszego brygadiera nadano 
st. kpt. Krzysztofowi Figurskiemu. 
Awans na stopień służbowy ognio-
mistrza stał się udziałem młd. ogn. 
Adama Mazura. Stopień młodszego 
ogniomistrza nadano st. sekc. Da-
nielowi Grudzińskiemu. Wyższy 
stopień służbowy starszego straża-
ka przyznano str. Maciejowi Stęp-
niowi. Młodszy brygadier Andrzej 
Szarawarski został uhonorowany 
dyplomem za szczególne zaangażo-
wanie w działania ratowniczo-ga-
śnicze. Honory Strażaka Roku 2017 
stały się udziałem druha Michała 
Kupidury z OSP Kazanów.

Młodszy brygadier Krzysztof 
Figurski podziękował w imieniu 
odznaczonych i awansowanych za 
przyznane wyróżnienia. Zapew-
nił, że będą one motywować do 
dalszej, wytężonej pracy na rzecz 
społeczeństwa i ochrony przeciw-
pożarowej ku chwale ojczyzny.

Moc życzeń i gratulacji

Po części oficjalnej obchodów 
były okolicznościowe przemówie-
nia, życzenia i gratulacje. – Dzi-
siejszy, uroczysty apel to hołd dla 
braci strażackiej. Zarówno dla tych, 
którzy odeszli na wieczną wartę, jak 
i dla tych, którzy czynnie pracują 
w szeregach Państwowej Straży Po-
żarnej, czy w Ochotniczych Służbach 
Pożarniczych – mówił Waldemar 
Urbański, starosta zwoleński. – Je-
steśmy pełni podziwu dla waszej 
profesjonalnej pracy, doświadczenia, 
zaangażowania i ciągłego doskonale-
nia swoich umiejętności. Za to należy 
wam się szacunek i uznanie. Przyj-
mijcie od samorządowców najlepsze 
życzenia z okazji waszego święta. 
Niech święty Florian was strzeże, 
a wasza praca służy, jak sami mówicie, 
Bogu na chwalę, ludziom na ratunek 
– dodał starosta. Zabrał też głos też 
dh Zbigniew Gołąbek, Wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Warszawie i z krótkim wystąpie-
niem dh Jerzy Kowalski, prezes ZP 
ZOSP RP w Zwoleniu.

Na zakończenie uczestnicy uro-
czystości oklaskiwali musztrę pa-
radną w wykonaniu Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia.

 Mirosława Gregorczyk
źródło: zwolenpowiat.pl, foto: MK

Gratulacje przekazuje starosta zwoleński 
Waldemar Urbański

Wręczanie awansów druhom PSP
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www.grabow.pl

Strażacy na start!
Pogoda, mimo ostrzeżeń meteorologów, zapowiadających szkwały i gradobicie, dopisała. 
Może nawet aż za bardzo. Druhowie z drużyn OSP z gminy Grabów nad Pilicą, w swoich czarnych 
mundurach musieli w czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych pokonać nie tylko czas, 
ale i upał. To jednak dla nich nic strasznego. Nie raz, w czasie akcji ratowania życia i mienia, 
jest o wiele cieplej, a i każda sekunda ma wagę złota.

W szrankach stanęły cztery dru-
żyny OSP z Grabowa nad Pilicą, Łę-
kawicy, Augustowa i Grabowskiej 
Woli. W czasie zawodów rozegra-
no dwie konkurencje. Pierwszą 
była sztafeta pożarnicza, budzą-
ca największe emocje, tak wśród 
widzów, jak i uczestników. Skoki 
przez płotki i ścianki, bieg po bel-
ce, zmontowanie i rozwinięcie węża 
i to wszystko w siedmiu zmianach 
na dystansie 50 metrów.

Druga konkurencja to ćwiczenie 
bojowe, popularnie zwana „bojówką”. 
Rozwinięcie węży, odpalenie pompy 
i „strzał” wodą w ustawione boje. 

Niekwestionowanym zwycięz-
cą zawodów została drużyna OSP 
z Grabowa nad Pilicą z czasem łącz-
nym 105,85 sekund. Kolejne miejsca 
zajęły drużyny z Augustowa, Łęka-
wicy i Grabowskiej Woli. 

– Gratuluję zwycięzcom, ale 
i wszystkim, którzy startowali. Na-
leżą wam się wielkie brawa, dlatego 
że jest to jeden z elementów dosko-
nalenia waszej codziennej pracy 
w akcjach pożarniczych. Gratuluję 
druhom OSP Grabów nad Pilicą 
i przede wszystkim życzę powo-
dzenia na powiatowych zawodach 
sportowo-pożarniczych. Mam na-
dzieję, że godnie będziecie repre-
zentować Gminę Grabów i tak jak 
ostatnimi laty, nie będziecie wracali 
z pustymi rękami – powiedział wójt 
Euzebiusz Strzelczyk. 

Wszystkie cztery drużyny na-
grodzone zostały pucharami, 
ale znalazł się również i puchar 
dla wójta Strzelczyka, wręczony 
przez Prezesa Zarządu Gminnego 
i jednostki OSP Grabów nad Pi-
licą Zbigniewa Rozwadowskiego. 

– Dziękuję Zarządowi Gminnemu 
za docenienie tego, co robię dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
ale jest to po prostu moja codzien-
na praca i mój, można powiedzieć, 
obowiązek – powiedział skromnie 
Euzebiusz Strzelczyk.

– Zawody zostały zorganizowane 
na wysokim poziomie sportowym 
i organizacyjnym. Wszyscy dru-
howie byli doskonale przygoto-
wani, czego najlepszym dowodem 
jest to, że wszyscy zmieścili się w 
pierwszej piątce – zażartował sę-
dzia główny, zastępca komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w Ko-
zienicach, starszy brygadier Paweł 
Potucha.

Zwycięska drużyna OSP 
z Grabowa nad Pilicą znajduje się 
w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym. Wyposażona jest 
w trzy pojazdy, w tym zakupiony 
w 2015 roku wóz ratowniczo ga-
śniczy MAN i Renault Traffi  c do 
ratownictwa drogowego, używany 
nawet częściej niż pozostałe wozy.

– W dniu Święta Strażaka życzę 
wszystkim druhom tyle samo po-
wrotów, co wyjazdów. A już wkrót-
ce czekają nas kolejne uroczystości. 
17 czerwca 55-lecie OSP w Augu-
stowie i 29 września 90-lecie OSP w 
Grabowie – powiedział zamykając 
zawody sportowo-pożarnicze wójt 
Euzebiusz Strzelczyk. 

  JaL

Defi lada drużyn OSP po uroczystej mszy św. na boisko sportowe

Na tle nowego MAN-a Prezes Zarządu Gminnego i Jednostki OSP Grabów nad Pilicą Zbigniew Rozwa-
dowski, Małgorzata Siekut, Mariola Grzęda i Komendant Zarządu Gminnego OSP Zbigniew Michalski

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Grabów 2018 uważam za rozpoczęte 
– powiedział wójt Euzebiusz Strzelczyk.

Meldunek zastępcy komendanta PSP w Kozienicach st. brygadierowi Pawłowi Potucha złożył 
komendant ZG OSP Zbigniew Michalski

Druhowie OSP Grabów nad Pilicą w akcji Pamiątkowe zdjęcie zwycięskiej drużyny z gospodarzami gminy

Skok przez płot Puchar i dyplom dla każdego zwycięzcy
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Śladem artykułu ciąg dalszy
Po ukazaniu się w ostatnim numerze TR krytycznego pisma, nadesłanego przez panią wójt 
Jastrzębi Elżbietę Zasadę, otrzymaliśmy odpowiedź dyrektora ZSP Doroty Żurek, 
którego treść w całości zamieszczamy poniżej.

Pan Mieczysław Kaca
Redaktor Naczelny 
Tygodnika Radomskiego

Chaosu w Jastrzębi nie ma, je-
dynie zamieszanie wynikające 
z działań dyrektora szkoły? 

Wskażmy zatem moje działania:
1. 5.03.2018r. informuję organ 

prowadzący, że 86 rodziców po-
twierdziło kontynuację wychowa-
nia przedszkolnego, zatem moim 
zdaniem nie będzie prowadzony 
nabór do przedszkola, gdyż w bu-
dynku przedszkola jest 64 miejsca, 
a pozostałe dzieci zostaną umiesz-
czone na terenie szkoły w oddziale 
przedszkolnym. 

Wówczas padły różne propozy-
cje stworzenia dodatkowych miejsc 
w przedszkolu.W rezultacie stwier-
dziłam, że w takim razie będzie 
miał 4 wolne miejsca, co potwier-
dza kierownik oświaty.Otrzymałam 
polecenie telefonicznego kontaktu 
z rodzicami i rozmowy na temat 
przeniesienia ich 6-letnich dzieci 
do oddziału przedszkolnego w szkole 
lub do szkół w rejonie, co może dać 
w rezultacie 7 lub 14 miejsc, na 
które będzie prowadzona rekruta-
cja. Przez cały czas jest mowa tylko 
o jednym oddziale dzieci kontynu-
ujących wychowanie przedszkolne 

na szkole, oraz drugim, z dziećmi 
6-letnimi.

2. 6.03.2018r. informuję organ 
prowadzący, że w dalszym ciągu są 
4 miejsca, gdyż rodzice nie wyraża-
ją zgody na rezygnację z wybranego 
przez siebie przedszkola. Padają ko-
lejne pomysły na pozyskanie dodat-
kowych miejsc. Pod koniec rozmowy 
wójt stwierdza, że jeżeli rodzice się 
nie zgodzą, to nabór będzie prowa-
dzony na 3, 4 czy 5 miejsc. 

3. 6.03.2018r. na drzwiach szkoły 
zamieszczam ogłoszenie, iż rekruta-
cja będzie prowadzona na 4 wolne 
miejsca.

Jakie zatem zamieszanie wpro-
wadziłam swoim ogłoszeniem?

4. Tymczasem w trakcie rekrutacji 
niespodziewanie zostaję zobowiąza-
na do przyjęcia maksymalnej (tzn. 
nie wiadomo na ile miejsc) liczby 
dzieci.

22.03.2018 wysyłam zatem do 
organu prowadzącego pismo z za-
pytaniem, czy planuje utworzyć 
przy szkole dodatkowe oddzia-
ły przedszkolne dla dzieci, któ-
re nie zostaną zakwalifikowane 
do przedszkola. Pismo zostało 

jednak zignorowane. Uznałam 
zatem, że nie mogę przeznaczyć 
większej ilości sal, aby zwiększyć 
liczbę wolnych miejsc, na które 
była prowadzona rekrutacja.

Tymczasem z oświadczenia 
pani wójt wynika, że organ prowa-
dzący od początku określił ponad 
130 miejsc w przedszkolu, łącznie 
z oddziałem przedszkolnym, a tym-
czasem na spotkaniu zorganizowa-
nym przez przewodniczącą komisji 
oświaty – panią Teodozję Borowską 
– pani kierownik oświaty informuje: 
„pani dyrektor dostanie te sale”, zaś 
pani sekretarz stwierdza, że organ 
zaoferuje rodzicom inne punkty 
przedszkolne na terenie gminy, gdyż 
tam są wolne miejsca.

Pytam zatem: kto wprowadza 
zamieszanie?

Stwierdzenie, że nie zapadła de-
cyzja zmniejszająca ilość oddziałów 
jest niezgodna z wytycznymi, jakie 
dostałam podczas rozmów 5 i 6 
marca br.

Owszem, wytyczne 7 marca od-
nośnie tworzenia arkusza organiza-
cyjnego na rok szkolny 2018/2019 
skierowane do dyrektorów były 
przejrzyste i jednolite, ale odnosiły 
się tylko i wyłącznie do szkół. Pod-
czas tego spotkania nie było mowy 
o przedszkolu

Niezrozumiałe jest zatem, dla-
czego pani wójt obwiniła mnie za 
zamieszanie, wynikające z jego 
działań, skoro przez cały czas prze-
kazywałam zaniepokojonym rodzi-
com rzetelne informacje (takie, jakie 
otrzymałam od organu prowadzące-
go) i we właściwej formie. 

Pracownicy organu wyliczyli, że 
złożono 130 wniosków, zatem nie 
zabraknie miejsc w przedszkolu 
i oddziałach przedszkolnych 
w ZSP. Podczas spotkania rodziców 
z panią wójt wyjaśniłam wszystkim, 
że 152, nie 130, więc dla 16. dzieci 
zabraknie miejsc w placówce. Nie 
rozumiem zatem dlaczego pani 
wójt nadal z uporem informu-
je mieszkańców, że złożono 130 
wniosków i wszyscy się dostaną 
do przedszkola w Jastrzębi.

W tym momencie opublikowane 
oświadczenie wprowadziło ogrom-
ne zamieszanie, gdyż rodzice otrzy-
mali dla uspokojenia atmosfery 
informację niezgodną z realiami.
W budynku szkolnym i przed-
szkolnym nie ma tylu miejsc, gdyż 
oddziały przedszkolne mogą się 
mieścić tylko na parterze. ZSP dys-
ponuje 132 miejscami, a potrzebuje 
152, by przyjąć wszystkie dzieci. 

Co w tej sytuacji ma zrobić dy-
rektor, aby organ prowadzący nie 
uznał, że wprowadza on niepo-
trzebne zamieszanie?

Potwierdzać, że nie zabraknie 
miejsc, czy przekazywać rzetelne 
informacje – które zdaniem pani 
wójt takie nie były?

7.05.2018r. zamieszczona zo-
stała lista 16. dzieci nieprzyjętych

Wójt informuje czytelników ar-
tykułu, że dyrektor wybrał sposób 
komunikowania się z organem 
prowadzącym przez obwieszcze-
nia umieszczane na szybach drzwi 
wejściowych do szkoły, podczas gdy 
na bieżąco informowałam panią 
wójt o sytuacji, składając pisma na 
dziennik (9.03, 22.03, 4.04, 6.04), 
natomiast pani wójt w piśmie z dnia 
15.03.2018r. wysyła mi przygoto-
wane zobowiązanie, które poleca 
w trybie natychmiastowym zamieścić 
na drzwiach wejściowych do szkoły 
i przedszkola oraz stronie internetowej 
szkoły. Takie samo zobowiązanie zo-
staje zamieszczone przez organ prowa-
dzący na portalu społecznościowym. 

Zatem nie ja, lecz pani wójt roz-
poczęła taki rodzaj komunikacji. 
Nie mogłam natomiast pozostać 
obojętna na pisma godzące w dobre 
imię placówki i jej pracowników, 
dlatego obok tekstów pani wójt 
umieściłam własne oświadczenie.

Od 11 lat jestem dyrektorem ZS-P 
w Jastrzębi. Nigdy wcześniej, podczas 
poprzednich kadencji, nie miałam kło-
potów z porozumiewaniem się z wła-
dzami gminy, wspólnym ustalaniem 
z nimi kwestii związanych z bezpie-
czeństwem, edukacją, wychowaniem 
i opieką nad dziećmi, organizowaniem 
wspólnych imprez dla społeczności lo-
kalnej. Podobnie układała się współ-
praca z Radą Rodziców. 

Dlaczego zatem po tylu latach kie-
rowania szkołą nagle napotykam na 
poważne problemy? Pozostawiam to 
pytanie bez odpowiedzi…

Dorota Żurek
Dyrektor ZSP w Jastrzębi

W pogoni za cieniem
W sobotę, 5 maja, w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach, w gminie Jastrzębia, odbył się wieczór 
autorski Włodzimierza Wolskiego. Grupa przyjaciół, znajomych i najbliższa rodzina bartodziej-
skiego barda świętowała wydanie drugiego tomiku jego wierszy.

Wieczór rozpoczęła prezenta-
cja dorobku artystycznego, w tym 
zbiorku wierszy – „66”, tekstów 
napisanych do kabaretu „Wesoły 
dziadek”, uczestnictwa w zespole 
tańca ludowego „Bartodziejaki”. 
Zajęło mu to 13 lat, czyli od chwili 
kiedy los rzucił go do Bartodzie-
jów.

Było to tylko preludium po-
przedzające laudację wygłoszoną 
przez Mariana Popisa, poświę-

coną nowemu tomikowi poezji 
pana Włodzimierza, zatytułowa-
nego „Pogoń za cieniem”. Zebrani 
w świetlicy mieszkańcy Barto-
dziejów i pobliskich miejscowości 
wysłuchali kilku wierszy z nowe-
go tomiku, a zaskoczeniem była 
prezentacja wiersza w wykonaniu 
12-letniej wnuczki autora – Anto-
niny Wolskiej, napisanego wspólnie 
z dziadkiem na rocznicę ślubu jej 
rodziców.

W części artystycznej zaprezen-
tował się zespół ludowy „Barto-
dziejaki” wykonując kilka utworów, 
w tym piosenki, do których teksty 
napisał bohater spotkania.

Gromkie Sto lat! odśpiewane przez 
uczestników spotkania zakończyło 
wspaniałą uroczystość.  (m)
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Ratownicy 
z ochotniczego zaciągu
Obchodzony przez OSP w Dębnowoli (gmina Mogielnica) jubileusz 100-lecia jej działalności, także 
z racji historycznych, był uroczystością religijną i samorządową. Inicjatorem drużyn Straży Ogniowej 
w parafi i Przybyszew był przecież jej ks. proboszcz Stanisław Wilkoszewski.

Na dekret biskupa warszawskiego, 
ogłoszony z początkiem 1918 roku, 
obligujący księży do organizacji no-
wych drużyn, bądź obejmowania 
przez istniejące sąsiednich miej-
scowości, zareagował utworzeniem 
oddziałów w miejscowościach Dęb-
nowola i Borowe. Mimo sprzeciwu 
strażaków z Przybyszewa i wyłą-
czenia się z inicjatywy ochotników 
z Osuchowa, nie spasował. Osobi-
ście pokierował zarządem straży 
w Dębnowoli, w którego skład wcho-
dzili też Bernard Wawer i Edward 
Jankowski. Naczelnikiem był Julian 
Blumental. Sprzęt, jaki kupili na 
starcie to: pompa ręczna, bosaki i to-
porki. Za kaski zapłacili sami. Z pa-
triotycznej motywacji prowadzili też 
zbiórkę ciepłej odzieży dla żołnierzy 
odradzającego się Wojska Polskie-
go. 2 maja 1920 r. prezesem straży 
w Dębnowoli został Ludwik Piasec-
ki. Podczas jego rocznej kadencji 
jednostka wzbogaciła się o 2. becz-
ki dwukołowe i mundury. W latach 
1923–1927 funkcję prezesa pełnił 
Bernard Wawra. Ksiądz Wilkoszew-
ski nadal wspierał działalność straży 
w Dębnowoli i Borowem. W 1926 
roku zezwolił im na wykorzystanie 
materiału z rozbiórki budynku pa-
rafi alnego w Osuchowie, na budowę 
remiz strażackich. Straż ochotnicza 
w Dębnowoli wprowadziła się do 
zbudowanej remizy w 1928 r., za 
prezesury Antoniego Fiuczka. Od-
bywały się w niej zebrania, docho-
dowe potańcówki i przedstawienia 
teatralne. Za prezesury Stanisława 
Fosiewicza zakupiono nową sikawkę 
i wybrukowano część placu przed 
remizą. 

Normalność pokrzyżował wy-
buch II wojny światowej. Niektórzy 
druhowie nie powrócili z kampanii 
wrześniowej, inni zostali zamordo-
wani przez okupanta. Straż jednak 
istniała. W 1945 roku jednostka 
wznowiła normalną działalność pod 
kierownictwem prezesa Marcina 
Fiuczka. W 1947 r. objęła ochroną 
przeciwpożarową pobliską wieś 
Osuchów. Wielu mężczyzn wstąpiło 
w jej szeregi. Działali pod wspólnym 
sztandarem, nawet wtedy, gdy miej-
scowości te przynależały do różnych 
gmin, a nawet województw. W 1947 r. 
jednostka zakupiła nowocze-
sną, wówczas, sikawkę motorową 
M-200. Regularne ćwiczenia miały 
wpływ na zwycięstwo odniesione 
w zawodach powiatowych w Grój-
cu, a potem wojewódzkich w War-
szawie. Podobną rolę w latach 50. 
odegrała motopompa CHERLAND 
o wydajności 1800 litrów na mi-
nutę. Samochód pożarniczy marki 
DOGDE nabyty w 1952 r. służył 
przez 15 lat. Zastąpił go nowy 
model furgonu „Żuk” z Lublina, 
wymieniony w latach 70. na now-
szą odmianę tej marki. Drużyny 
młodzieżowe (męska i żeńska) zaj-
mowały wówczas czołowe miejsca 

ła 70 krzeseł. W prace remontowe 
włączyli się wszyscy druhowie OSP. 
Całość koordynowali Wojciech Fiu-
czek i Zofi a Kazimierska. 

Nie byłoby takiego jubileuszu bez 
przekonania i sentymentu do stra-
żaków -ochotników burmistrza dr. 
Sławomira Chmielewskiego. Przed 
rokiem, na jubileuszu 100-lecia 
w miejscowości Borowe powiedział, 
że bezpieczeństwo mieszkańców 
kosztuje. Jeśli nawet OSP raz na 
kilka lat uratuje czyjś dobytek ca-
łego życia, to warto ją utrzymywać 
i fi nansować. Chyba nieprzypad-
kowo na terenie gminy Mogielnica 
funkcjonuje 13 OSP. Na 100-lecie 
przyrzekł burmistrz jubilatom za-
kup sprawnych strażackich wozów 
bojowych. OSP Borowe i Dęb-
nowola potwierdzają , że Gmina 
Mogielnica, jej burmistrz i radni, 
przyrzeczeń dotrzymują! Jubilaci 
odwzajemnili wręczeniem gościom, 
zaproszonym do aktu tradycyjnego 
wbijania gwoździ, pięknego grawer-
tonu o brzmieniu: „Z okazji 100-let-
niej rocznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dębnowoli wraz 
z podziękowaniami za wszelką oka-
zaną pomoc i życzliwość naszej jed-
nostce. Z wyrazami szacunku Zarząd 
oraz strażacy OSP z Dębnowoli”.

Podziękowania i życzenia przeka-
zywali jubilatom księża podczas ho-
milii oraz przedstawiciele zwierzch-
nich władz, w tym posłowie: Dariusz 
Bąk i Mirosław Maliszewski. Zbi-
gniew Gołąbek, jako radny Sejmiku 
Woj. Mazowieckiego i Wiceprezes 
ZOSP RP Mazowsza, uczynił to 
zarówno w imieniu wojewódzkich 
władz samorządowych, jak i ZOSP 
RP. Wręczył też jubilatom przyzna-
ny przez Marszałka Adama Struzika 
Pamiątkowy Medal PRO MASO-
VIA. Druhowie ze wzruszeniem 
pożegnali wysłużony sztandar, który 
towarzyszył im przez dziesięciolecia. 
Nowy, wręczony podczas uroczyste-
go ceremoniału i poświęcony, został 
odznaczony najwyższym wyróżnie-
niem ZOSP RP – Złotym Znakiem 
Związku. Starosta grójecki przeka-
zał jubilatom paradne hełmy, buty 
i pasy.

Aktualny Zarząd OSP Dębnowola 
działa w składzie: Kazimierz Wasiak 
– prezes, Jan Fiuczek – naczelnik, 
Sylwester Ciepielak – sekretarz, Woj-
ciech Fiuczek – skarbnik, Mariusz 
Cypryjak – gospodarz.  (MK) 

Strażackie wozy bojowe i nowo-
czesny sprzęt używany w akcjach 
ratowniczych i zawodach sprawno-
ściowych, to już wiek XXI. Pojawiło 
się nowe pokolenie druhów, funk-
cjonujących jednak w tradycyjnych 
strukturach i zwyczajach. Stąd prze-
różne zabiegi o środki na wyposaże-
nie i jako takie uposażenie, umożli-
wiające sprostaniu coraz większemu 
udziałowi w akcjach ratowniczych. 
Rys historyczny działalności stra-
żaków z Dębnowoli i Osuchowa 
zawiera wiele przykładów tego ro-
dzaju działań. Wspomina się m.in. 
o wysiłku skarbnika jednostki – 
druha Wojciecha Fiuczka w przy-

Zbigniew Gołąbek, Wiceprezes Zarządu ZOSP RP Wo-
jewództwa Mazowieckiego: – Straż to wspólna tradycja, 
tożsamość, pozytywne emocje i wartości wypisane na 
sztandarach, którym strażacy byli, są i będą wierni. 
Dziś bezpieczeństwo zależy od zdolności operacyjnej 
i utrzymywania gotowości bojowej jednostek. Koor-
dynatorem działań jest PSP, lecz dużą rolę odgrywają 
władze samorządowe, szczególnie gminy Mogielni-
ca. Bardzo wiele zależy od mądrego współdziałania 
i współpracy środowiskowej. Dobra atmosfera moty-
wuje i uaktywnia. 

St. bryg. Jacek Wichowski, Komendant Powiatowy 
PSP w Grójcu: – Trzy ważne wydarzenia złożyły się 
na jedną uroczystość. Uczestniczyliśmy we wręczeniu 
i poświęceniu sztandaru, przekazaniu nowoczesnego 
wozu bojowego i podwójnego jubileuszu 100-lecia. 
Więc przekazuję od strażaków PSP powiatu grójec-
kiego życzenia z tych trzech ważnych okazji. Zakończę 
refl eksją. W końcu kwietnia, mieliśmy w jednym tygo-
dniu trzy zdarzenia wymagające zbiorowego, solidar-
nego wysiłku. W akcjach ratowniczych uczestniczyło 
kilkadziesiąt wozów i ponad stu druhów z terenu 
powiatu grójeckiego. 

Sławomir Chmielewski, Burmistrz Gminy i Miasta Mo-
gielnica: – Niedawno wysłuchałem homilii ks. biskupa 
Jareckiego. Mówił o tym, że w Polsce jest ponad 700 ty-
sięcy druhów-ochotników i jednocześnie ponad 20 tysięcy 
strażaków PSP. Słowa księdza biskupa kojarzę z moimi 
wypowiedziami na strażackich zebraniach sprawozdaw-
czych. Mówiłem trochę z przekąsem, że zwiększający się 
zakres szkoleń spowoduje, że strażacy-ochotnicy zaczną 
zastępować karetki pogotowia. Przecież już są wzywani 
do usuwania roi pszczół oraz innego rodzaju bardziej 
niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Podkreślam, że 
te specyfi czne usługi wykonują przeszkoleni ochotnicy! 
Jednak podczas jubileuszu, poza słowami uznania, nie 
padło zdanie o tym, że należy im się trwałe materialne 
zadośćuczynienie. Druhowie ZOSP RP już odciążają 
służby wyspecjalizowane, przygotowane profesjonalnie 
do tych spraw. Wykonywanie przez wiele lat tego rodza-
ju usług powinno być wynagradzane także po przejściu 
druhów w stan spoczynku, w formie dodatku emery-
talnego, w granicach do 20 procent. W dniu Jubileuszu 
100-lecia OSP w Dębnowoli, przekazując jej członkom 
i zaproszonym druhom gratulacje, życzę także zasłużo-
nej fi nansowej satysfakcji. 

 Powiedzieli:
w zawodach powiatowych w Grój-
cu. W rozbudowanej remizie znala-
zło się miejsce na garaż i świetlicę. 
W sukcesach duży udział miał ko-
mendant Stanisław Siedlecki. Lata 
80. i 90. to czas prezesury druha 
Jana Rosłańca. Trwała ona do 2002 
roku. W 1986 roku druhowie wła-
snym wysiłkiem dokonali kolejnej 
przebudowy i unowocześnienia 
strażnicy. Organizowane zabawy 
i wynajmowane pomieszczenia 
przysparzały potrzebnych docho-
dów. W 2004 roku OSP, dzięki po-
mocy fi nansowej samorządu Gminy 
Mogielnica i Starostwa Powiatowego 
w Grójcu, nabyła samochód bojowy 
marki MAN, budzący do dziś duże 
zainteresowanie publiczności pod-
czas pokazowych imprez i zawodów 
sprawnościowych. Służy jej nadal, 
choć w czasie sobotniej uroczysto-
ści 100-lecia OSP , burmistrz gmi-
ny i miasta Mogielnica dr Sławomir 
Chmielewski przekazał jubilatom 
w użytkowanie nowszą wersję wozu 
strażackiego tej marki.

gotowanie uroczystości 90. rocznicy 
jej działalności w formie festynu. Pi-
sze się też o wkładzie obecnego Za-
rządu Jednostki OSP w Dębnowoli 
i wszystkich druhów ochotników, 
o samorządach, szczególnie Gminie 
Mogielnica oraz innych sponsorach, 
w przygotowanie Jubileuszu 100-le-
cia. Z myślą o nim, tenże druh Woj-
ciech Fiuczek, także jako radny, już 
w 2010 r. postarał się o środki na 
wymianę pokrycia eternitowego da-
chu blachodachówką. Odnowiono 
też elewację budynku, wyremonto-
wano salę główną. Wspólnota Pa-
stwiskowa w Dębnowoli ufundowa-

Dowódca uroczystości dh Bartłomiej Dudek przekazuje wiceprezesowi OSP Mazowsza 
dh. Zbigniewowi Gołąbkowi meldunek o gotowości pododdziałów strażackich do uroczystości

Burmistrz Sławomir Chmielewski wręcza dokumentację przekazywanego 
nowoczesnego wozu naczelnikowi OSP dh. Janowi Fiuczkowi

Burmistrz Sławomir Chmielewski i Zbigniew Gołąbek wręczają 
jubilatom podziękowania od Marszałka Adama Struzika

Przegląd pododdziałów OSP uczestniczących w jubileuszu
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ŚWIĘTO STRAŻAKÓW MIASTA I  GMINY SKARYSZEW

Jubilaci 
z Modrzejowic 
i Tomaszowa

Kojarzone z imieninami  Floriana  Święto Strażaka w Mieście i Gminie Skaryszew, jak przystało 
na samorząd  wspierający najwięcej  jednostek OSP w powiecie radomskim,  rozłożyło się na 
wiele dni. OSP z Modrzejowic (90-lecie) i Tomaszowa (60-lecie) świętowały  swoje jubileusze. 
Z kolei współdziałająca owocnie ze Stowarzyszeniem  Makowianki OSP z Makowa mają 
partnerski  udział  w nominowaniu projektu pt. „Spotkajmy się w Makowskiej Izbie Ludowej” 
do fi nału krajowego  Konkursu „Floriany 2018”.

Weekend  panie i druhowie 
z  Makowa spędzają w stolicy. Była 
też uroczystość miejsko-gminna 
w samym Skaryszewie. Nad wszyst-
kim baczyli burmistrz Ireneusz 
Kumięga i pracowity druh Paweł 
Tuzimek, pełniący  także funkcję 
Prezesa Zarządu Powiatowego  
ZOSP RP w Radomiu.

 90-lecie OSP Modrzejowce

Bardzo podniosła i refl eksyjna 
była uroczystość Jubileuszu 90-le-
cia OSP Modrzejowice, zrzeszają-
cej obecnie 35 druhów czynnych 
i 7 honorowych. Połączona została 
z przekazaniem druhom jubilatom 
nowego sztandaru, ufundowanego 
przez małżeństwo Marylę i Jana 
Kijasów oraz otwarciem  i poświę-
ceniem długo oczekiwanej remizo-
-strażnicy. Uchwałą Zarządu Głów-
nego ZOSP RP OSP Modrzejowice 
jednostka została odznaczona Zło-
tym Medalem za  Zasługi dla Po-
żarnictwa. Radni powiatu - Teresa 
Majkusiak i Henryk Słomka wrę-
czyli  jubilatom Medal „Zasłużony 
dla Powiatu Radomskiego”  oraz  
grawerton i upominki od starosty. 

Gospodarz spotkania, prezes 
OSP Edward Chustecki przypo-
mniał w skrócie dzieje jednostki 
zorganizowanej 4 maja 1927 roku, 
akurat w imieniny Floriana. Wśród  
jej założycieli wymienił m.in. na-
zwiska druhów, jej pierwszego 
prezesa Franciszka Celeja oraz 
Pawła Szymańskiego i Jana Fajt-
ka. W 1930 roku jednostka liczyła 
31 druhów. W 1948  roku OSP 
zbudowała remizę, prze długie lata  
spełniającą rolę wiejskiego centrum 
kultury. Jubileusz obchodzony jest 
z rocznym opóźnieniem. Inten-
cją organizatorów  było bowiem 
połączenie uroczystości z otwar-
ciem remizy. Burmistrz Ireneusz 
Kumięga przypomniał, że starania 
o środki na budowę zainspirował 
radny Stefan Adamczyk. Po nim  

podejmowali temat inni. Sukces 
jest niewątpliwy. Gratulacje należą 
się wszystkim druhom-jubilatom 
i osobom wspierającym ich  słuszną 
determinację. Przecież bez wzglę-
du na warunki w jakich działali, 

wyjeżdżali do pożarów i na innego 
rodzaju akcje ratownicze. Ciągle 
szkolili się, doskonaląc sprawność 
w  akcjach  ratowniczych. Stąd 
należne medale, odznaki, dyplo-
my i podziękowania. Przekazy-

wali je przedstawiciele instancji 
PSP i ZOSP RP, marszałka Adama 
Struzika oraz   innych instytucji 
i organizacji. Burmistrz Kumięga 
gratulował i dziękował jubilatom 
w imieniu radnym i służbom miej-
skim. Marszałka reprezentowali 
przedstawiciele  Sejmiku  Woj. Ma-
zowieckiego - Bożenna Pacholczak 
i Zbigniew Gołąbek. Jego dyplomy 
wręczyli: Prezesowi OSP dh Edwar-
dowi Chusteckiemu, naczelnikowi 
dh. Dominikowi Szymczykowi, 
burmistrzowi Ireneuszowi Kumię-
dze  i radnemu Piotrowi Domagale.

Jubilaci z Tomaszowa

Podobny charakter miała uro-
czystość  60-lecia OSP Tomaszów.  
Również poprzedziła ją    msza  św. 
w intencji strażaków. W kościele zo-
stał poświęcony nowy sztandar. Po 
przejściu uczestników uroczystości 
na plac przed remizę,  prezes OSP 
Paweł Sałek powitał druhów i ich 
gości, w tym licznie przybyłych rad-
nych powiatu radomskiego i gminy 
Skaryszew,  Komendanta Komendy 

Miejskiej PSP w Radomiu st. bryg. 
Sławomira Podsiadłego, burmistrza  
Ireneusza Kumięgę i pracowników 
Urzędu Miejskiego, dh. Pawła 
Tuzimka – Prezesa  ZP ZOSP RP 
w Radomiu, panią Danutę Wilamo-
wicz dyrektor BS w Skaryszewie. Po 
złożeniu meldunku o gotowości 
oddziałów do uroczystości i ode-
graniu hymnu państwowego, odbył 
się ceremoniał przekazania sztan-
daru pocztowi i jego prezentacja. 
Wręczano też Medale za Zasługi dla 
Pożarnictwa. Henryk Słomka, jako 
członek Zarządu Powiatu Radom-
skiego,  w imieniu Kapituły przeka-
zał jubilatom Medal „Zasłużony dla 
Powiatu Radomskiego” i upominki 
od starosty radomskiego. W imie-
niu  jubilatów i honorowanych po-
dziękował druh Jerzy Marsula, jako 
naczelnik OSP i sołtys Tomaszowa. 

Jubilatom gratulowało i dzięko-
wało wielu gości, w tym burmistrz 
Kumięga. Zgodził się on z opiniami  
gospodarzy, że nadszedł czas rów-
nież na przebudowę leciwej remizy 
w Tomaszowie.  (M.K.)

Spocznij! Chwila należnego wytchnienia dla druhów jubilatów

Burmistrz Ireneusz Kumięga gratuluje  prezesowi Edwardowi Chusteckiemu Złotego Medalu za 
Zasługi dla Pożarnictwa

Poświęcanie nowej remizo-strażnicy Druhowie OSP i „Makowianki”

W drodze z kościoła do remizy w Tomaszowie Jubilaci z Tomaszowa podczas zbiórki

Burmistrz I. Kumięga „wbił gwoździa” Goście jubilatów z Tomaszowa
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Iłżecki zamek 
obległy tłumy
Kolejny raz na dziedzińcu iłżeckiego zamku i na polanie ponad zamkiem, 
ustawiły się stragany kuszące przechodniów rozmaitością i barwą towa-
rów. Nie był to jednak dzień targowy, ale XXI Turniej Rycerski w Iłży.

Turniej znany jest już od 21 lat 
jako ponadlokalna inicjatywa, 
a w środowisku rekonstruktorów 
średniowiecza jako preludium do 
rocznicy bitwy pod Grunwaldem. 
Co roku na zamkową górę przy-
bywają tłumy widzów z odległych 
zakątków kraju, aby uczestniczyć 
w „dniach średniowiecza”.

– Szanowni państwo, cieszy-
my się niezmiernie, że kolejny 
raz możemy spotkać się na zam-
ku biskupów krakowskich – po-
wiedział burmistrz Iłży Andrzej 
Moskwa i powitał przybyłych 
na średniowieczny festyn gości, 
wśród których był radny Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego 
Zbigniew Gołąbek, przedstawiciel 
wojewody – kierownik delegatu-
ry Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego Krzysztof Murawski, 
przewodniczący Rady Józef Skro-
bisz i wiceprzewodniczący Cezary 
Nobis wraz z radnymi, sekretarz 
Gminy Grzegorz Kopciał oraz 
nadleśniczy Nadleśnictwa Mar-
cule Tadeusz Misiak. Podkreślił 
również, że Urząd Marszałkowski 
dofinansował Turniej Rycerski 
kwotą 30 tys. zł. Organizatorami 

tegorocznego turnieju był Urząd 
Miasta i Gminy Iłża, Agencja Ar-
tystyczna BrzArt i Fundacja Szalo-
nego Kapelusznika, a sponsorami 
Urząd Marszałkowski i Starosta 
Radomski Mirosław Ślifi rczyk.

Atrakcji na turnieju było do 
wyboru, do koloru. Można było 
powalczyć gumowym mieczem 
i popisać gęsim piórem. Zagrać 
w zdobne szachy i wysłuchać opo-

wieści, jak to drzewiej bywało, 
w czasach „ciemnego średniowie-
cza”. Upleść linę na archaicznej apa-
raturze i obejrzeć teatrum Szymona 
Klonowica w wykonaniu Wędrow-
nej Trupy Kuglarzy z Torunia. Na 
dziedzińcu zamkowym i w obozo-
wisku spotkało się kilkanaście grup 
odtwórców epoki średniowiecza 
z całej Polski oraz sokolnicy 
z Czech. Łącznie ponad sto osób 

Burmistrz Andrzej Moskwa i radny sejmiku Zbigniew Gołąbek życzyli przybyłym dobrej zabawy

Na zamek zajechali rycerze

Publiczność jak zwykle dopisałaPotyczki na koniach są bardzo widowiskowe

prezentowało dzień powszedni 
tamtej zamierzchłej epoki, kojarzą-
cej się z bitwą pod Grunwaldem, 
Zawiszą Czarnym i wyprawami 
krzyżowców do Ziemi Świętej.

Nie zabrakło i tego klimatu. 
Szczęk mieczy, trzask łamanych 
kopii i rozbijanych tarcz. Moc 
oklasków zebrała Grupa East Ri-
ders Stunt, która zaprezentowała 
widzom swoje umiejętności jeź-

dzieckie, a jest mistrzem w tej 
dziedzinie. 

Program poprowadzili Grzesław 
Krzyżanowski i Artur Brzychcy, wpro-
wadzając widzów w klimat zamków, 
dam i bractwa rycerskiego.

Przez dwa dni, do późnych go-
dzin wzgórze iłżeckie oblegały tłu-
my, a że pogoda dopisała, nikomu 
nie spieszyło się z powrotem w do-
mowe zacisze.  Jacek Lombarski

Artyleria zamkowa gotowa do działania...

Ofi cjalni goście XXI Turnieju Rycerskiego

Radomianie z „Grodu Piotrówka”
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WOKÓŁ NAS

50-latka 
z Tomaszowa
Są w regionie radomskim jednostki OSP liczące sobie 120 lat i więcej. 
Przed rozpoczęciem 3 maja uroczystości jubileuszowej, OSP 
w Tomaszowie (gmina Orońsko), jednej z młodszych, usłyszałem takie 
opinie. – Zaledwie pół wieku – rzekł jakby do siebie jeden z przybyłych. 
Nowo mianowany szef Powiatowej Komendy PSP w Szydłowcu mł. 
bryg Paweł Sokół zwierzył się w pogawędce, że to jednak szmat czasu. 
– Pozostało nas tylko trzech – potwierdził cicho jego rozmówca.

Dla naczelnika, dh. Tadeusza Ro-
gali, ważne jest, że jednostka ma już 
dobrze urządzoną, ocieploną i ład-
nie ogrodzoną remizę, samochód 
„Gazelę” i zarząd ciągnący do przo-
du to, co przed pół wiekiem roz-
poczęli założyciele – prezes Wła-
dysław Kaca i naczelnik – Marian 
Szczerbiński.

Uroczystość przebiegła spraw-
nie i w życzliwej atmosferze. Po 
mszy św. w kościele parafi alnym 
w Rudzie, druhowie przemaszero-
wali pod strażnicę w Tomaszowie. 
Przybyli zaproszeni goście. Z gminy 
Orońsko, jej wójt Henryk Noso-
wicz, przewodnicząca Rady Gmi-
ny Ewelina Suligowska oraz radni. 
Z władz powiatu szydłowieckiego 
– też sama czołówka: starosta Wło-
dzimierz Górlicki, komendant PSP 
mł. bryg. Paweł Sokół i dh Aleksy 
Sasin – prezes ZP ZOSP RP. Dh 
Zbigniew Gołąbek reprezentował 
Zarząd Główny, jako jego członek, 
i wojewódzki, jako wiceprezes 
ZOSP RP Mazowsza. On przyjął 
meldunek od dowódcy uroczysto-
ści dh. Mariusza Stańczyka, po-
tem dekorował sztandar jednostki 
z Tomaszowa Srebrnym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa. Były 
też odznaczenia indywidualne, 
a po ich wręczeniu, krótkie gratu-
lacyjne wystąpienia i upominki dla 
jubilatów. Zabierali głos: wicepre-

Odznaczeni:

Jednostka OSP w Tomaszowie – Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa. 
Druhowie: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – Ryszard Kopycki 
i Tadeusz Strzecha. Srebrnym Medalem – Wojciech Duklas, brązowym – 
Dawid Ługowski.
Odznaką Strażak Wzorowy: Artur Szczerbiński, Piotr Budziński, Karol 
Bielecki, Daniel Włoskowicz i Tomasz Piszczek.
Odznakę Za Wysługę Lat: 45 – Jerzy Kołodziejski, 40 – Tadeusz Rogala 
i Jan Latos, 35 – Marek Szczerbiński i Wojciech Duklas, 25 – Mariusz Białas, 
Ryszard Kopycki, Robet Duklas i Marcin Pyzata. 20 – Mariusz Kopycki, 
Mariusz Stańczyk i Ryszard Grduk. 15 – Piotr Budziński, Artur Kawecki, Tomasz 
Kawecki, Tomasz Kubicki, Sylwester Rogala, Artur Ryszewski i Krzysztof 
Wesołowski. Za 5 lat – Dawid Jabłoński, Łukasz Ługowski i Bartosz Sasin.

zes dh Zbigniew Gołąbek, starosta 
Włodzimierz Górlicki , mł. bryg. 
Paweł Sokół, prezes Aleksy Sasin 
oraz gospodarze gminy: wójt Hen-
ryk Nosowski i przewodnicząca 
Ewelina Suligowska. Uroczystość 
zakończył tradycyjny poczęstunek.

Aktualny skład Zarządu OSP To-
maszów: Marian Fajdek – prezes, To-
masz Kubicki – wiceprezes, Tadeusz 
Rogala – naczelnik, Roman Płusa – 
sekretarz, Jan Latos – skarbnik, Ry-
szard Kopycki – gospodarz, Marian 
Mirecki – członek.  (M.K.)

Uroczysta przysięga wojskowa w Radomiu
W najbliższy weekend rozpocznie się pierwsze szkolenie dla 
ochotników do 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
Szkolenie zakończy uroczysta przysięga wojskowa w Radomiu. 
Podczas zajęć Terytorialsi będą wykorzystywali najnowsze 
karabinki Grot produkcji radomskiej Fabryki Broni.

Pierwszym pododdziałem sfor-
mowanym w ramach brygady jest 
batalion lekkiej piechoty z Grójca, 
to właśnie ochotnicy z tej jednost-
ki w sobotę rozpoczną pierwsze 
szkolenie podstawowe. Zajęcia 
będą prowadzone na poligonie 
w Nowej Dębie. Rozpoczynające 
się szkolenie jest skierowane do 
ochotników, którzy rozpoczynają 
swoją ścieżkę wojskową. Szkolenie 
obejmuje 16 dni, a zakończone 
będzie uroczystą przysięgą woj-
skową. Pierwsza przysięga w 6. 
Mazowieckiej Brygadzie Obrony 
Terytorialnej odbędzie się 27 maja 
o godzinie 12:00 na Placu Corra-
ziego w Radomiu. Ostatnia przy-
sięga w Radomiu, jeszcze armii po-
borowej, odbyła się w jednostce na 
Sadkowie w grudniu 2008 r.

Szkolenie to w praktyce będzie 
obejmowało naukę i doskonalenie 
umiejętności taktycznych i strze-
leckich. Pierwszego dnia ochotni-
cy zostaną umundurowani i wy-
ekwipowani. W kolejnych dniach 
zostaną poddani „testowi wej-
ściowemu” sprawności fi zycznej 
i badaniu współczynników masy 
ciała. Wyniki tych testów i badań 
zostaną wykorzystane w dalszej 
służbie, głównie w celu doskona-
lenia sprawności fi zycznej kandy-
datów. Następne dni obejmować 
będą wdrożenie elementów zielo-
nej taktyki właściwej dla lekkiej 
piechoty. 

Największy nacisk podczas szko-
lenia zostanie położony na naukę 
praktycznych umiejętności posłu-
giwania się bronią, zasad zachowa-

nia na polu walki oraz przetrwania. 
Ważnymi elementami będą również 
pomoc przedmedyczna i topogra-
fi a. Ochotnicy posługiwać się będą 
najnowocześniejszą polską bronią – 
karabinkiem MSBS Grot. To pierw-
szy system broni strzeleckiej korzy-
stający z amunicji 5,56 ×45 mm 
opracowany i wyprodukowany wy-
łącznie siłami krajowego przemysłu 
oraz ośrodków naukowych – jest on 
też w pełni zgodny ze standardami 
NATO.

6. Mazowiecka Brygada Obrony 
Terytorialnej im. rtm. Witolda Pi-
leckiego została powołana w dru-
gim etapie tworzenia Wojsk Obro-
ny Terytorialnej. Jej stałym rejonem 
odpowiedzialności jest południowe 
Mazowsze. Jej docelowa siedziba 
ma zostać wybudowana na radom-
skim Sadkowie. W skład brygady 
wchodzi pięć batalionów lekkiej 
piechoty, dowodzi płk Grzegorz 
Kaliciak, dowódca podczas bitwy 
w Karbali w Iraku.

Do zadania Wojsk Obrony Tery-
torialnej należy ścisłe współdziała-

nie z wojskami operacyjnymi. Mi-
sją WOT jest obrona i wspieranie 
lokalnych społeczności. Do głów-
nych zadań w czasie pokoju będzie 
należało m.in. przeciwdziałanie 
i zwalczanie skutkom klęsk ży-

wiołowych. W czasie wojny WOT 
będzie wspierać wojska operacyjne 
w strefi e bezpośrednich działań bo-
jowych, a poza nią będzie stanowić 
siłę wiodącą. 

 źródło: radom24.pl

Druhowie jubilaci wkraczają na plac apelowy

Podczas hymnu państwowego

Wójt Henryk Nosowski wręcza szefom OSP upominki użyteczne dla druhów

Wspólne zdjęcie gospodarzy i ich gości to cenna jubileuszowa pamiątka
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95 lat temu 
w Garbatce-Letnisko
– W takim dniu jak dzisiaj, w dniu pięknego Jubileuszu 95-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Garbatce-Letnisko, jest okazja do podziękowań, gratulacji, a także do refl eksji nad tym, jak minęło te 
95 lat – powiedział wójt Gminy Garbatka-Letnisko, Prezes Gminny OSP, druh Robert Kowalczyk.

Obchody jubileuszu rozpoczęła 
uroczysta msza święta w intencji 
strażaków, odprawiona przez pro-
boszcza ks. Augustyna Rymarczyka 
w kościele parafi alnym pw. Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny.

Dalszy ciąg uroczystości odbył 
się przed, znajdującą się w sąsiedz-
twie kościoła, remizą z wbudowaną 
w nią kapliczką św. Floriana, pa-
trona strażaków, ale i wszystkich 
tych, których praca związana jest 
z ogniem, a więc hutników i kok-
sowników, kominiarzy, garncarzy 
i piekarzy.

– Dzisiaj świętując tak piękny ju-
bileusz w imieniu władz gminnych 
i własnym jako druh, dziękuję Wam 
drodzy Druhowie, za Waszą służbę 
– powiedział wójt Robert Kowal-
czyk. – Za to, że niejednokrotnie 
zostawialiście to, co ważne, to co 
Wasze i szliście pomagać. Niech 
nasze uroczystości będą dla Was 

okazją do świętowania, wspomnień 
i podsumowań, ale i do wyznacze-
nia i podejmowania nowych zadań 
i obowiązków, które niesie z sobą 
codzienność.

Wiele słów uznania skierowali 
również do druhów zaproszeni na 
uroczystość goście, radny Sejmiku 
Mazowieckiego dh Zbigniew Go-
łąbek, wicestarosta powiatu kozie-
nickiego dh Krzysztof Stalmach 
i mł. bryg. KP PSP Kozienice Paweł 
Kowalski. Dodatkowym dowodem 
uznania dla strażaków z OSP były 
wręczone im medale, odznaki i wy-
różnienia.

Kilka słów historii

Jednostka powstała w 1923 roku 
z inicjatywy Zygmunta Paliszew-
skiego i zawsze służyła nie tylko 
jej mieszkańcom, ale i sąsiednim 
miejscowościom. Druhowie za-
czynali skromnie w przekazanym 

Medale za Zasługi 
dla Pożarnictwa otrzymali: 
 Złoty – dh Roman Gnyś 

i dh Mariusz Morawski. 
 Srebrny – dh Sławomir Gnyś, 

dh Michał Glegoła, dh Monika 
Kieliszek. 
 Brązowy – dh Paweł Jędrys, 

dh Jacek Basaj 

Strażak Wzorowy
dh Marek Ziemka, dh Sebastian 
Ziemka, dh Kamil Kłos, 
dh Mariusz Olejarz

Odznaka za wysługę lat:
dh Sylwester Dela – 30 lat, 
dh Albert Grygiel – 10 lat

Legitymacje
Tomasz Potacki 

Wyróżnienia i nagrody:
Paweł Kieliszek, Rafał Grygiel, 
Stanisław Kolak, Zbigniew Pawło-
wicz, Andrzej Jurek, Artur Plażuk, 
Marian Krekora

Druhowie OSP Garbatka-Letnisko

nadal nieprzerwanie. Z pomocą 
w ich problemach starają się przy-
chodzić władze samorządowe oraz 
mieszkańcy.

Obecnie OSP posiada na wypo-
sażeniu cztery samochody. Atu-
tem tej jednostki jest również po-
siadanie nowoczesnego ciężkiego 
zestawu ratownictwa drogowego 
„Holmatro” , sprzętu medycznego, 
pilarek spalinowych, agregatów 
i pomp. Jako jedna z nielicznych 
w powiecie kozienickim OSP Gar-
batka-Letnisko posiada wykonane 

baraku, na własnym sprzęcie trans-
portowym. Jednak nie przeszka-
dzało im to w niesieniu pomocy. 
W swojej historii nie raz dawali 
temu wyraz, współpracując z par-
tyzanckim ruchem oporu, poma-
gając w usuwaniu powojennych 
zniszczeń, efektów burz i nawałnic. 
Przez te minione 95 lat zmieniały 
się czasy, przychodziły nowe po-
kolenia, ale działalność OSP trwa 

społecznie systemy odprowadzenia 
spalin z garażu oraz system uzu-
pełniania powietrza w układach 
hamulcowych samochodów.

W 1995 roku jednostka włączo-
na została do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Od wielu lat prezesem OSP jest 
Marian Krekora, a Komendantem 
Gminnym ZOSP Robert Grygiel. 

 Jacek Lombarski

Meldunek prezesowi gminnemu OSP dh Robertowi Kowalczykowi złożył Komendant Gminny 
ZOSP Robert Grygiel

Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wręczył strażakom wieloletni prezes OSP Marian Krekora 
oraz dh Zbigniew Gołąbek

Wójt Robert Kowalczyk i przewodniczący Rady Włodzimierz Mazur wręczyli druhom nagrody
i wyróżnienia za ich poświęcenie w służbie OSP

Wyrazy uznania dla wieloletniego prezesa OSP Mariana Krekory od wójta Roberta KowalczykaW uroczystości uczestniczyli również członkowie rodzin druhów OSP
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POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl

UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl

UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl

UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 

UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl

UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl

UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,

UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl

UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 

UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl

UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, tel. 
048 661 35 70, fax 48 661 35 81, jasie-
niec@jasieniec.pl

UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl

UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl

UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl

UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl

UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl

UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl

UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl

UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl

UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl

UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl

UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu

UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl

UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl

UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl

UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl

UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.

UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl

UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl

UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl

UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl

UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl

UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl

UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl

UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl

UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl

UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl

UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl

UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl

UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl

UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl

UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl

UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl

UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl

UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl

UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl

UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
e-mail: gmina@tczow.pl.

UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 

kraj, stała trasa, 

tel. 666-890-720

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl
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III Konferencja Kozienickiego 
Partnerstwa Lokalnego
9 maja br. odbyła się w Gniewoszowie trzecia z sześciu konferencji warsztatowych z cyklu Kozienickie Partnerstwo Lokalne 2018 pn. 
„Partnerstwo Lokalne na rzecz ożywienia gospodarczego powiatu kozienickiego oraz rozwoju lokalnego rynku pracy".

Tym razem do udziału w kon-
ferencji zaproszeni zostali przed-
siębiorcy z terenów gmin Gniewo-
szów i Sieciechów oraz wszyscy inni 
zainteresowani tematyką rozwoju 
i współpracy. 

Starosta kozienicki Andrzej Jung 
i dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kozienicach Jan Mazur 
powitali uczestników konferencji 
podkreślając jednocześnie duże 
znaczenie lokalnego partnerstwa i 
jego wpływu na rozwój całego re-
gionu. Ich prelekcji przysłuchiwali 
się z uwagą włodarze sąsiednich 
gmin, wójt Grabowa nad Pilicą Eu-
zebiusz Strzelczyk i sekretarz Zdzi-
sław Karaś, wójt gminy Głowaczów 
Józef Małaśnicki z sekretarzem 
Piotrem Kozłowskim, radny Rady 
Gminy Garbatka-Letnisko Paweł 
Kibil. Nie zabrakło również Ireny 
Bielawskiej, prezes Stowarzyszenia 
LGD Puszcza Kozienicka.

I tym razem spotkanie prowadzi-
ła i moderowała Jadwiga Olszow-

ska-Urban – Certyfi kowany Trener 
Partnerstwa Lokalnego z Akademii 
Partnerstwa i Rozwoju, przy współ-
udziale pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kozienicach. Na 
wstępie omówiono wynik poprzed-
niej konferencji, której tematem 
była diagnoza składników środo-
wiska społeczno-gospodarczego 
w powiecie kozienickim.

Wójt Gminy Gniewoszów Mar-
cin Szymon Gac i wójt Gminy Sie-
ciechów Marian Zbigniew Czerski 
zaprezentowali swoje gminy i moż-
liwości dalszego rozwoju, już istnie-
jącego między nimi partnerstwa.

Głównym tematem bieżącej kon-
ferencji była Diagnoza Czterech 
Zasad Ożywienia Społeczno-Go-
spodarczego w powiecie kozienic-
kim, do których należą:

1. Uszczelnianie lokalnych wy-
cieków w firmach, instytucjach 
samorządowych, organizacjach 
pozarządowych, środowiskach 
w gminach i powiecie kozienickim. 

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 
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Redaktor naczelny: Mieczysław Kaca, 

e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 

kom. 605 329 533

Z-ca redaktora naczelnego: Mariola Zając, 

e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563

Wydawca: 

WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC

Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 

Radomskiego w Gminach i Powiatach: 

ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com

2. Wsparcie środowiska społecz-
no-gospodarczego w powiecie ko-
zienickim przedsiębiorców, insty-
tucji samorządowych i organizacji 
pozarządowych. 

3.Zachęcanie do tworzenia no-
wych fi rm, instytucji i organizacji w 
gminach i w powiecie kozienickim 
pod potrzeby mieszkańców i klien-
tów spoza powiatu. 

4. Przyciąganie z zewnątrz po-
trzebnych fi rm, instytucji i organi-
zacji pozarządowych do powiatu 
kozienickiego, w celu wzbogacenia 
usług i uzupełnienia oferty lokalnej 
fi rm, instytucji i III sektora.

Diagnoza tych czterech zasad 
będzie służyła wypracowaniu ma-
teriałów niezbędnych na kolejnych 
konferencjach, w ramach których 
wypracowane zostaną projekty od-
powiadające potrzebom lokalnego 
rynku pracy.

Konferencje Lokalnego Oży-
wienia Gospodarczego w powie-
cie kozienickim realizowane są 
w oparciu o zapisy Ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Kozienickie Partner-
stwo Lokalne fi nansowane jest ze 
środków Funduszu Pracy, przezna-
czonych przez Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, na 
tego typu wydarzenia wspierające 
politykę rynku pracy opartą na 
dialogu i współpracy z partnerami 
społecznymi.

 Jacek Lombarski

Uczestnicy III Konferencji

Starosta kozienicki Andrzej Jung i dyrektor PUP w Kozienicach Jan Mazur powitali 
uczestników konferencji

Zastępca dyrektora PUP Kozienice Krzysztof Zając (pierwszy z prawej) 
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 ...wygrali, ale to okazało się dopiero po ogłoszeniu wyników. Wcześniej, 
na trybunie, czuło się napiętą atmosferę. Widać to po minach prezesa hono-
rowego Zarządu Gminnego OSP Stanisława Potrzebowskiego, wójta Gminy 
Euzebiusza Strzelczyka i przewodniczącego Rady Andrzeja Chrabąszcza. Je-
dynie druhna OSP Mariola Grzęda wydaje się być spokojna o wynik zawodów 
pożarniczo-sportowych. Więcej na str.  3.

 Czy w dobrze i zgodnie funkcjonującym związku partnerskim, jakim 
jest powiat i gmina można coś polepszyć? Zawsze. Temu właśnie służy cykl 
konferencji Kozienickie Partnerstwo Lokalne. Najlepszym przykładem tego 
jest spotkanie starosty kozienickiego Andrzeja Junga z sekretarzem gminy 
Grabów nad Pilicą Zdzisławem Karasiem. W tym Partnerstwie Lokalnym 
dzieje się dobrze, a zapewne po konferencji w Gniewoszowie będzie jeszcze 
lepiej. Więcej na str.  11.

 W tym roku tradycyjny radomski pochód 1-Majowy się nie odbył. Został 
zastąpiony rozmowami z mieszkańcami na temat 14. rocznicy przystąpie-
nia Polski do UE, a przy okazji także o tworzonym przez radomską lewicę 
programie wyborczym. Wszak Rada Miejska SLD wybrała kandydatem na 
prezydenta Radomia Marcina Dąbrowskiego, swego przewodniczącego. Na 
ekranie zainstalowanym na samochodzie promującym, pojawiały się teksty o 
tym, że to SLD liderowała wprowadzaniu Polski do UE, a umowę podpisywali 
-ówczesny premier rządu Leszek Miller i prezydent Aleksander Kwaśniewski. 
Co kilkanaście minut pojawiał się na ekranie napis: 1 MAJA lub ŚWIĘTO 
PRACY. Uczestnicy pikniku dołączyli przy fontannach do uczestników uro-
czystości miejskiej, by wspólnie odśpiewać hymn Unii Europejskiej.

 Urodzony w Kałkowie pod Ciepielowem, a miesz-
kający w Radomiu, ks. Stanisław Drąg od pół wieku ma-
luje i rzeźbi ikony. Wystawia je teraz w kościółku przy 
ul. Bodzentyńskiej w Iłży. Otwarcie wystawy, w którym 
uczestniczyło wiele osób, miało podniosłą, lecz jedno-
cześnie tajemniczą atmosferę. Związane z prawosławiem 
ikony budzą refl eksje o ziemskim przeżywaniu oraz nad 
tym, co w niebiosach. Ksiądz Stanisław Drąg przeżywa, 
obrazuje je jako duchowny i artysta, ogarniając także ge-
stem ramion i zmysłów to, co widzialne i niewidzialne. 

 Nasz fotoreporter albo zasko-
czył, albo rozbawił, przyłapanych 
na zamku, w czasie XXI Turnie-
ju Rycerskiego, przedstawicieli 
władz samorządowych: radnego 
Sejmiku Woj. Mazowieckiego 
druha Zbigniew Gołąbka, bur-
mistrza Iłży Andrzeja Moskwę i 
przewodniczącego Rady Józefa 
Skrobisza.

 Przez lata nazywano tę przyjemność wbijaniem 
gwoździ. Rzeczywiście uszlachetnione, kolorowe 
gwoździe z nazwiskiem ofi arodawcy w główce, 
wbijano w drzewce sztandaru, by przez długie 
lata promowały jego imię. Podobnie jest i teraz, 
choć jeszcze bardziej uszlachetnione, zawierające 
imię i nazwisko darczyńcy, wbija się w pamiątkową 
tablicę lekkim dotknięciem młoteczka. Uczynił to 
już burmistrz Mogielnicy Sławomir Chmielewski 
i dyskretnie włożył szeleszczący nominał do po-
jemnej skarbonki. Po przeznaczeniu przez gminę 
prawie 300 tysięcy złociszy na zakup strażackiego 
wozu bojowego, mógłby tego nie czynić. Tradycja 
i godność są jednak w cenie. Więcej na str.  5.  

 „Przybyli Strzelce, zdobyli Kielce” – odżyło legionowe porze-
kadło. W Lipsku nad Wisłą już ćwierć wieku temu reaktywowano 
przedwojennego Strzelca. Na uroczystości rocznicowe, bo orga-
nizatorzy pamiętali przede wszystkim o 100. rocznicy Niepod-
ległej Polski, a miejscowi patrioci także o 30-leciu Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Lipskiej, przyjechali 3 maja przedstawiciele z 
Radomia, Kielc, a nawet Warszawy. Strzelcy także z Sienna, Solca, 
Sandomierza, Korczyna i wielu miejscowości dzisiejszego wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Ci z Warszawy, Radomia i Lipska 
sprawili Strzelcom niespodziankę, honorując ich działalność Pa-
miątkowym Medalem Pro Masovia. Właśnie go wręczają.

 Wszyscy patrzą w lewo, tylko 
wójt, a w tym dniu druh, Robert 
Kowalczyk zrobił „w prawo patrz”. 
Coś musiało przykuć jego uwagę w 
czasie obchodów 95-lecia Jubileuszu 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gar-
batce-Letnisko. Mamy nadzieję, że 
nie wypatrzył na horyzoncie smugi 
dymu, który wróży pożar w okolicz-
nych lasach. To by zakłóciło przebieg 
tak wspaniałej uroczystości. Więcej 
na str.  9.

P O ( d ) G L Ą D Y

Druhowie OSP w Grabowie...

Spotkanie 
na zamku – 
przyłapani

Co tam 
się dzieje?

Zdrowe partnerstwo

1 Maja… proeuropejski

Przyciągający młoteczek

Przybyli Strzelce… 

lkony 
księdza Drąga


