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Obradujący w Wielogórze pod Radomiem XXXII Zwyczajny Zjazd Krajowy Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP był ważnym wydarzeniem nie tylko dla ponad 5,5-tysięcznej rzeszy jego członków, lecz także dla kadry 
inżynieryjno-technicznej, reprezentującej w NOT różne branże unowocześniającej się polskiej gospodarki.

W sposobie przemieszczania się 
ludzi i towarów dokonują się wielkie 
zmiany. Dzięki inicjatywom krajo-
wym, wspieranym przez pomocowe 
fundusze unijne, unowocześniają 
się drogi wszystkich kategorii, szla-
ki kolejowe, transport śródlądowy 
i morski. Trwają przygotowania 
do budowy superportu lotniczego 
oraz zabiegi o powiązanie go logi-
stycznie z radomskim. Istnieje ko-
nieczność unowocześniania środ-
ków transportu produkcji krajowej. 
Polscy naukowcy, inżynierowie 
i technicy chcą aktywniej uczestni-
czyć w tych innowacyjnych zmia-
nach. Wyczuwało się to podczas 
Zjazdu w Wielogórze. 

Jego otwarcia dokonał Prezes 
SITK RP prof. dr hab. inż. Janusz 
Dyduch, a gości powitał Waldemar 
Fabirkiewicz Sekretarz Generalny. 
Poprzednią kadencję prezes Dy-
duch omówił szczegółowo w me-
rytorycznym wystąpieniu, pod-
kreślając, że ustalone cele zostały 
zrealizowane prawie w całości. Do 
ważnych zaliczył m.in: powołanie 
Sądu Arbitrażowego, który ma roz-
strzygać także spory inwestor-wy-
konawca, zlikwidowanie kaden-
cyjności zarządów w oddziałach, 
ograniczając ją do wybieranych 
prezesów oddziałów SITK RP. 
Wyraził opinię, że wykorzystanie 
funduszy unijnych w budowie 
i modernizacji infrastruktury, to 

była się uroczystość wręczania 
wyróżnień SITK RP m.in. ty-
tułów Członka Honorowego, 
Statuetek ERNEST 2017 oraz, 
po raz pierwszy, Medali im. 
Henryka Komorowskiego. Po 
tej ceremonii delegaci dokona-
li wyboru Prezydium Zjazdu 
i komisji zjazdowych. Przewod-
niczącym Zjazdu został Jerzy Jóź-
wik. Pod jego przewodnictwem 
Zjazd znowelizował Statut SITK 
RP, zatwierdził regulamin obrad 
i przeprowadził wybory. 

Funkcję Prezesa SITK RP 
nadal pełni prof. Janusz Dy-
duch, wykładowca UT-H 
w Radomiu, kierownik Zakładu 
Systemów Sterowania Trans-
portem w Wydziale Transpor-
tu i Elektrotechniki, Członek 
Rady Ekspertów przy Mini-
strze Infrastruktury. W skład 
Zarządu Krajowego weszli jako 
wiceprezesi: Wojciech Ślączka 
Rektor Akademii Medycznej 
w Szczecinie, kapitan żeglu-
gi wielkiej i Tadeusz Suwara 
b. dyr. Generalnej Dyrekcji Bu-
dowy Dróg Krajowych i Auto-
strad oraz członkowie: Mariusz 
Szałkowski z Krakowa, Jan Firlik 
z Poznania, Jarosław Zaborski 
z Lublina, Janusz Ścieżko i An-
drzej Cholewa z oddziału w 
Warszawie oraz Wojciech Rybak 
z Kielc. Stanowisko Sekretarza 
Generalnego pełni radomianin 
Waldemar Fibirkiewicz. Krajo-
wej Komisji Rewizyjnej prze-
wodniczy Jerzy Jóźwik, a Sądowi 
Arbitrażowemu Anna Różycka 
z Radomia.  (M.K.)

wielkie wyzwanie dla całej gospo-
darki. Udział SITK RP, współdziała-
jącego z innymi stowarzyszeniami 
i instytucjami rządowymi, musi 
się zwiększyć, podobnie jak udział 
kadry inżynieryjno-technicznej 
w zarządzaniu gospodarką kraju 
i jej rozwojem. Jeden z delegatów 
zauważył, że także państwem, po-

dając, że w 460-osobowym Sejmie 
RP zasiada bardzo znikoma ilość 
posłów z wykształceniem inży-
nierskim. 

Po wystąpieniach zaproszonych 
gości, w tym posła Leszka Ruszczy-
ka, przedstawicieli Ministerstwa 
Infrastruktury oraz innych agend 
resortowych i wojewódzkich, od-

Prezydium obrad

Uhonorowani i ich honorujący

Wspólne zdjęcie to cenna pamiątka
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GMINA KOWALA

Dzieciom w 100-lecie 

Biało-Czerwonej
Samorząd i społeczność Gminy Kowala już od stycznia realizuje 
Gminny Program Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Honorowy Patronat sprawują nad nim 
Wójt Gminy Tadeusz Osiński i Przewodniczący Rady Tadeusz 
Marczykowski.

W utworzeniu listy 100 wydarzeń 
ujętych w gminnym programie, ak-
tywnie uczestniczyło Stowarzysze-
nie Wspierania Rozwoju Gminy 
Kowala. Jego realizację koordynuje 
zastępca wójta Dariusz Bulski: – 
Celem wiodącym rocznicowych 
obchodów jest wzbudzanie w mło-
dym pokoleniu ducha patriotyzmu 
oraz angażowanie lokalnej społecz-
ności do aktywnego uczestnictwa w 
wydarzeniach nawiązujących do tra-
dycji i wartości patriotycznych oraz 
wolnościowych – podkreśla. Wiele 
imprez odbędzie się latem i jesienią.

Rodzinny Dzień Dziecka…

Pożyteczna, ciekawa impreza o wa-
lorach patriotycznych i wychowaw-
czych organizowana jest w Kowali już 
3 czerwca. Odbędzie się w muszli lub 
w jej sąsiedztwie i boiska sportowego. 
Chodzi o Rodzinny Dzień Dziecka. 

Jego szczegółowy program zawiera 
załączony plakat. 

Do walk u zarania Niepodległo-
ści Polski w panelu historycznym pn. 
„Na pierwszej linii frontu. Kowala 
w latach 1914–1918” (godz. 13–15) 
nawiąże program realizowany przez 
grupy rekonstrukcji historycznej, 
przygotowany ze znawstwem przez 
nauczyciela Przemysława Bednar-
czyka. Pan Przemek przybliży też 
wysiłek zbrojny Polaków, w tym 
Legionów Józefa Piłsudskiego. Panel 
wzbogaci wystawa broni i wyposaże-
nia. Do dzieci i młodzieży adresowa-
ne są też konkursy i gry, w tym m.in. 
organizowany pod hasłem: „Wstąp 
do Armii! Broń Ojczyzny”. 

Druga część programu ,,…z Bia-
ło-Czerwoną w tle”, realizowanego 
w godz. 15–18, zawierać będzie 
wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. 
Będą zjeżdżalnie, dmuchany zamek, 

Jubilaci z OSP
Rozpoczęła się budowa szatni 

w Kowali, przy boisku gminnym. Jedno-
kondygnacyjny budynek o powierzchni 
użytkowej 163,75 m kw. będzie posiadał 
trzy szatnie sportowe z prysznicami 
i WC. Do pokoju sędziowskiego, dys-
ponującego własną łazienką, prowadzi 
bezpośrednie wejście z zewnątrz. Sala 
szkoleniowa umożliwi prowadzenie 
zajęć, a zaplecze socjalne – przygotowy-
wanie posiłków. Są też pomieszczenia 
gospodarcze. Szatnia jest budynkiem 
parterowym, niepodpiwniczonym, 
ogrzewanym przez własną kotłownię. 
Po przeprowadzeniu postępowania prze-
targowego przez Urząd Gminy okazało 
się, że najkorzystniejszą ofertę złożył Za-
kład Budowlano-Usługowo-Handlowy 
Jerzego Michalskiego z ul. Skłodowskiej 
w Radomiu. Koszt budowy wyniesie 
774 886,22 zł brutto. Urząd Gminy 
pozyskał na budowę obiektu dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości 50% warto-
ści inwestycji. Przekazanie do użytku 
oczekiwanego obiektu ma nastąpić 
w kwietniu 2019 roku. 

konkursy dla rodzin i dla dzieci, ma-
lowanie twarzy, warsztaty robienia 
kotylionów. O przygotowanie jadła 
w ramach „Smaków wolności” za-
dbają panie z GOPS. Koordynacją 
zajmuje się nie tylko kierownictwo 
UG i jego komórki, lecz także szkoły, 
organizacje gminne i sołeckie: Sto-
warzyszenie Wspierania Rozwoju 
Gminy Kowala, Klub Seniora, Sto-
warzyszenie Nasza Wieś Józefów, 
Stowarzyszenie Zenonów Nasza 
Przyszłość, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej i jednostki OSP 
z gminy Kowala. W programie 
„Młodzi dla Niepodległej” wystą-
pią zespoły artystyczne ze szkół 
i przedszkola. O godzinie 18. począ-
tek fi nałowego koncertu Gloria Vic-
tis radomskiego Zespołu LUSTRO, 
wypełnionego piosenkami o tematy-
ce żołnierskiej i patriotycznej. 

 (M.K.)

Druh Zb. Gołąbek i z-ca wójta Dariusz Bulski wręczyli prezesom jubilatów listy gratulacyjne

Pamiątkowe zdjęcie jubilatów i ich gości 

Trwają prace przy budowie fundamentów szatni

Zmodernizowany budynek komisariatu gotowy do otwarcia

W ostatnią niedzielę odbyły się 
w Kowali doroczne uroczystości 
gminne Dnia Strażaka, połączone 
z jubileuszem 70-lecia OSP Kowala 
i 50-lecia OSP w Rudzie Małej. Po 
mszy w kościele pw. św. Wojciecha 
w Kowali pododdziały OSP, pocz-
ty sztandarowe i goście uroczysto-
ści przeszli na plac przed siedzibą 
Urzędu Gminy, gdzie odbył się uro-
czysty apel honorujący jubilatów. 
Ich gośćmi byli m.in. dh Zbigniew 
Gołąbek, wiceprezes ZOSP RP Ma-
zowsza, Mirosław Ślifi rczyk, staro-
sta radomski i wiceprezes Zarządu 
Powiatowego ZISP RP, Waldemar 
Trelka jako radny powiatu i dyrek-

tor Biura Terenowego WFOŚiGW 
w Radomiu, st. bryg. Sławomir 
Podsiadły p.o. Komendanta Miej-
skiego PSP w Radomiu i dh Paweł 
Tuzimek, prezes ZP ZOSP RP w 
Radomiu. Dh Zbigniew Gołąbek 
podziękował władzom samorzą-
dowym gminy Kowala obecnej 
i poprzedniej kadencji za pomoc 
udzielaną jednostkom OSP oraz 
wręczył listy gratulacyjne jubilatom 
– dh. Wacławowi Ziółko, prezeso-
wi OSP Kowala i dh. Mariuszowi 
Bieleckiemu, prezesowi OSP Ruda 
Mała, podpisane też przez dh. An-
toniego Tarczyńskiego, prezesa 
ZOSP RP Woj. Mazowieckiego.

Przegląd 
Artystycznej 
Twórczości 
Patriotycznej 
Niepełno-
sprawnych

23 maja na scenie muszli 
koncertowej przy stadionie 
sportowym w Kowali odbył 
się V Przegląd Artystycznej 
Twórczości Patriotycznej 
Osób Niepełnosprawnych, 
na który organizatorzy za-
prosili uzdolnione twórczo 
osoby niepełnosprawne z Ra-
domia, powiatu radomskiego 
i wielu gmin. Twórcy podjęli 
tematy i prezentowali prace 
o wymowie patriotycznej, 
w nawiązaniu do obchodów 
100-lecia Niepodległości Pol-
ski. Organizatorem V Przeglą-
du była kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kowali.

Mieszkańcy gminy od dłuższego 
czasu występowali do władz o przy-
wrócenie zlikwidowanego Komisariatu 
Policji, mającego siedzibę w Kowali. 
Ich postulaty zostały uwzględnione 
przez obecny resort spraw wewnętrz-
nych i Urząd Gminy Kowala, który 
także zaangażował własne środki na 
przystosowanie nieczynnego obiektu 
do lepszej ochrony bezpieczeństwa 
mieszkańców. Biura na pierwszym pię-
trze budynku zagospodarował GOPS. 
Uroczyste przekazanie pomieszczeń 
komisariatu do użytku Policji nastąpi 
w najbliższym czasie.

Inwestycje i remonty
W Gminie Kowala prowa-

dzone są roboty inwestycyjne 
i remonty. Trwa przebudowa 
i naprawa nawierzchni wielu 
dróg. Rozstrzygnięty został prze-
targ na remont klatki schodowej 
w przedszkolu, jak również na 
budowę różnej długości odcin-
ków linii oświetlenia ulicznego 
w wielu miejscowościach. Chodzi 
o linie prowadzące wzdłuż dróg 
gminnych: Bardzice-Józefów, Dą-
brówka-Ruda Mała oraz odcinki 
w Kosowie i Kotarwicach.

Rozpoczęła się budowa szatni 

Przekazanie 
Komisariatu w Kowali
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Podwójne 
100-lecie OSP
Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Klwowie to rok 
1918, zwieńczony odzyskaniem przez Polskę Niepodległości po 123-let-
niej niewoli. Działalność OSP wplata się w obchodzone 100-lecie.

Założycielem jednostki był kie-
rownik szkoły, Piotr Łyszcz. Za-
czynali od zwykłej szopy, w której 
przechowywali beczkę na wodę, si-
kawkę i 3 węże. Do pożarów jeździli 
konnymi zaprzęgami, użyczanymi 
przez gospodarzy. W czasie okupa-
cji ograniczali działalność do noc-
nych dyżurów. W roku 1944 remiza 
została zburzona. Po wypędzeniu 
Niemców, działalność wznowili już 
w lutym 45. roku. Budynek prze-
znaczony na strażnicę otrzymali 
w 1946 roku, a samochód marki 
„Bekford” – rok później. Od roku 
1956 OSP jest organizacyjnie pod-
porządkowana PSP w Przysusze. 
Najpierw otrzymali motopompę, 
po niej samochód „Lublin”, a na-
stępnie „Star”. Na jubileusz 60-lecia 
mieszkańcy ufundowali druhom-
-ochotnikom sztandar. Przełomem 

towała, a uzdolnieni uczniowie 
otrzymali duże brawa za program 
artystyczny.

 Na przestrzeni stu lat, najwięk-
szy wkład w rozwój OSP wnieśli 
druhowie: prezes Julian Korycki 
i naczelnik Piotr Łyszcz i naczelnik 
Józef Łomża oraz prezesi – Stani-
sław Patrzyczny i Piotr Żułciński.

Uroczystość rozpoczęła msza 
św. w kościele parafi alnym, po 
której jubilaci przeszli w rytmie 
melodii orkiestry dętej na stadion 
sportowy. Po złożeniu meldunku 
– przez dowódcę pododdziałów 
i ponad 20 pocztów sztandaro-

Druhowie jubilaci wkraczają na stadion. Gości wprowadza gospodarz gminy wójt Piotr Papis

wych z zaprzyjaźnionych jed-
nostek OSP – dh Stanisława 
Szyderskiego wiceprezesowi Za-
rządu ZOSP RP Mazowsza dh. 
Zbigniewowi Gołąbkowi, nastąpi-
ło odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
100-lecia, wręczenie odznaczeń 
i nagród oraz przekazanie jubi-
latom nowoczesnego samochodu 
pożarniczo-gaśniczego. Tablicę 
i samochód poświęcili: Diecezjalny 
Kapelan Strażaków ks. prob. Zbi-
gniew Kowalczyk i ks. Stanisław 
Pudzianowski – proboszcz parafi i 
w Klwowie. W trakcie wręczania 
odznaczeń i wyróżnień goście 
gratulowali jubilatom zasług, ży-
czyli dalszych sukcesów i wręczali 
pamiątkowe upominki. Czynili to 
m.in.: poseł Mirosław Maliszew-
ski, bryg. Jarosław Czyż z KW PSP 
w Warszawie, st. bryg. Jarosław 
Kurek b. Mazowiecki Komendant 
PSP, wspomniany dh Zbigniew 
Gołąbek, Ilona Jaroszek – dyr. 
Muzeum Wsi Radomskiej, starosta 
przysuski Marian Niemirski, bryg. 
Marcin Sokół Komendant Powia-
towy PSP w Przysusze, dh Szymon 
Niemirski prezes ZP ZOSP RP 
w Przysusze, Piotr Papis Wójt Gmi-
ny Klwów i wójtowie pozostałych 
gmin powiatu przysuskiego, Doro-
ta Macierzyńska Przewodnicząca 
Stowarzyszenia Rzeczpospolita 
Babska, dh Jan Janczewski Prezes 
Gm. Zarz. ZOSP RP w Klwowie. 
Uroczystość jubileuszową zakoń-
czył wspólny obiad i zabawa ta-
neczna. 

Zostali uhonorowani:

Jednostka OSP w Klwowie – Zło-
tym Znakiem Związku OSP RP 
przez Prez. ZG ZOSP RP za wielo-
letnią ofi arną działalność w ochro-
nie przeciwpożarowej dla dobra 
społeczeństwa i Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Jednostka OSP w Klwowie – Pa-
miątkowym Medalem PRO MA-
SOVIA przez marszałka Adama 

Wójt Piotr Papis i goście jubileuszu wręczają odznaki Strażak Wzorowy. 
Jako pierwsza otrzymała ją dyrektor szkoły dh. Edyta Sobczak

Michał Dwornik, Mateusz Kędzio-
ra, Jarosław Matysiak. 

Odznaką Strażak Wzorowy: Paweł 
Dąbrowski, Łukasz Seliga, Łukasz 
Szmigiel, Adam Wierzgała, Adrian-
na Dobrodziej, Edyta Sobczak.

Za wysługę lat wyróżnieni zostali 

druhowie: 50 lat służby – Franciszek 
Borowski, 45 lat – Stanisław Ko-
smowski, 35 lat – Andrzej Kolibab-
ski, Krzysztof Kośla, Zbigniew Bier-
nat, Henryk Borowiecki, Stanisław 
Szyderski, 30 lat – Marian Kopczyń-
ski, Krzysztof Podkowiński, Wiktor 
Łomża. 25 lat – Jerzy Sieczak, Robert 
Kopczyński, Krzysztof Dudek, 15 lat 
– Paweł Kolibabski, 10 lat – Grze-
gorz Dąbrowski.

Nagrody za szczególne osiągnięcia 

w Powiatowym Turnieju Wiedzy Po-

żarniczej otrzymały druhny: Amelia 
Biskup, Julia Neska, Zuzanna Do-
brodziej, Dagmara Biskup.

Zarząd OSP

Tworzą druhowie: prezes Krzysz-
tof Dudek, z-ca prezesa Robert Kop-
czyński, naczelnik Paweł Spociński, 
z-ca naczelnika Michał Dwornik, 
gospodarz Łukasz Szmigiel, skarbik 
Wiktor Łomża, czł. Zarządu Paweł 
Dąbrowski. Kronikarzem jest Grze-
gorz Dąbrowski.

Struzika Marszałka za zasługi dla 
województwa mazowieckiego 
i społeczności lokalnej. 

Wójt Piotr Papis – dyplomem 
z podziękowaniem osobistym od 
marszałka Adama Struzika.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla 

Pożarnictwa – Piotr Reguła, zastęp-
ca Wójta Gminy Klwów.

Brązowym Krzyżem Zasługi druho-

wie: Jerzy Sieczak, Paweł Spociński, 

Dh Zbigniew Gołąbek salutuje sztandarowi udekorowanemu Złotym Znakiem Związku OSP RP, 
w asyście gości jubileuszu

Wręczanie dyplomów marszałka A. Struzika (od lewej) wójtowi Piotrowi Papisowi, z-cy wójta Piotrowi 
Regule oraz prezesowi OSP Krzysztofowi Dudkowi i naczelnikowi OSP Pawłowi Spocińskiemu

Wstęga przecięta. MAN w rękach jubilatów!

Nagrody za udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

było wybudowanie nowej strażni-
cy przy ul. Opoczyńskiej i włącze-
nie jednostki OSP do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
oraz utworzenie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, aktywnej 
w innych działaniach OSP. Współ-
praca z samorządem gminy, z wój-
tem Piotrem Papisem, społeczeń-
stwem oraz innymi organizacjami, 
jednostkami OSP i szkołą jest bar-
dzo dobra. Nieprzypadkowo dyrek-
tor szkoły, druhna Edyta Sobczak, 
przewodniczyła uroczystościom 
jubileuszu. Młodzieżowa Drużyna 
Dziewcząt efektownie się prezen-
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Tradycja i nowoczesność
Gmina Iłża może poszczycić się 13. jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej aktywnie działającymi, z których wiele ma poza 
sobą ponad setkę lat działalności i funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stąd umiejętne łączenie 
tradycji z nowoczesnością.

Dzień Strażaka obchodzili druho-
wie i samorządowcy Miasta i Gmi-
ny Iłża w niedzielę 13. maja. Uro-
czystość rozpoczęła się w kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Iłży tradycyjna mszą 
św. odprawioną w intencji druhów 
strażaków. Świątynię zapełnili: pod-
oddziały i poczty sztandarowe OSP, 
goście oraz mieszkańcy.

Po nabożeństwie kawalkada 
nowoczesnych wozów strażackich 
przejechała przez Iłżę, udając się 
na boisko sportowe. Przybyli tu 
również uczestnicy nabożeństwa. 
Uroczystość otworzył dh Marek 
Łuszczek, jako prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP 

Wyróżnieni druhowie:

Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Pożarnictwa:

Kamil Kosterna, Jarosław Sieroń, Krzysztof Kosterna (wszyscy z OSP Jasie-
niec Iłżecki), Dariusz Krajewski, Mirosław Kozakowski, Zbigniew Szymański, 
Marek Jaśkiewicz, Daniel Winiarczyk (wszyscy OSP Kotlarka), Arkadiusz 
Bogucki (OSP Pakosław).

Odznaka Strażak Wzorowy:

Marek Łuszczek, Dariusz Leśkiewicz, Piotr Różalski, Michał Piątek (wszyscy 
OSP Iłża), Patryk Sieroń OSP (Jasieniec Iłżecki), Kamil Celuch (OSP Kotlar-
ka), Kamil Bogucki (OSP Pakosław). 

Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA:

Antoni Nadgrodkiewicz (OSP Jedlanka Stara)
Stanisław Drab (Małomierzyce) (w imieniu S. Draba odznaczenie przyjął 
Andrzej Fiołna)

Druhowie w drodze do świątyni

w Iłży i wiceburmistrz, witając gości 
i zapoznając uczestników z progra-
mem. Druhowie w rytmie melodii 
marszowych strażackiej orkiestry 
dętej wkroczyli na płytę stadionu, 
gdzie ich dowódca, dh Damian Be-
cher złożył meldunek dh. Zbignie-
wowi Gołąbkowi, wiceprezesowi 
ZOSP RP Mazowsza, o gotowości 
poddziałów do wykonania zadania. 
Po hymnie i uczczeniu minutą ciszy 
pamięci zmarłych druhów nastąpi-
ło uroczyste ofi cjalne przekazanie 
jednostce OSP w Iłży nowocze-
snego wozu ratowniczo-gaśnicze-
go marki VOLVO, ufundowanego 
z funduszy ubiegłorocznych w tzw. 
systemie składkowym przez: WFO-
ŚiGW, PSP, OSP, samorząd Ma-
zowsza oraz Miasto i Gminę Iłża. 
Przekazał go druhom jednostki 
iłżeckiej burmistrz Andrzej Mo-
skwa. Poświęcenia wozu dokonał 
ks. kan. Stanisław Styś.

W następnym punkcie wyróżnia-
no druhów Medalami za Zasługi 
dla Pożarnictwa i Odznaką Strażak 
Wzorowy. Bożenna Pacholczak, wi-
ceprzewodnicząca Sejmiku Woj. 
Mazowieckiego i jego radny – Zbi-
gniew Gołąbek, z upoważnienia 
marszałka Adama Struzika uho-
norowali Medalem Pamiątkowym 
Pro Masovia seniorów strażackich: 
Stanisława Draba i Antoniego Nad-
grodkiewicza. Wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Iłży Cezary 
Nobis, jako przedstawiciel centrali 
KRUS, przekazał zestaw medyczny 
OSP Jasieniec.

Gratulacje i podziękowania 
przekazywali strażakom-ochotni-
kom licznie przybyli goście, w tym: 
Bożenna Pacholczak, Zbigniew 
Gołąbek, Waldemar Trelka, dyrek-
tor terenowego biura WFOŚiGW 
w Radomiu, Teresa Bartosiewicz 
przewodnicząca Rady Powiatu 
w Radomiu wraz z radnymi: Mar-
kiem Jaroszem, Krzysztofem Kozerą 
i Ewą Pasternak, st. bryg. Sławomir 
Podsiadły p.o. Komendanta Miej-
skiego PSP w Radomiu, mł. bryg. 
Jarosław Bajor – z-ca Komendanta 
Powiatowego PSP w Lipsku, dh Pa-

weł Tuzimek – Prezesa Zarządu OP 
ZOSP RP w Radomiu i dh Andrzej 
Szczych – prezes honorowy, Ceza-
ry Nobis – wiceprzew. RM wraz 
z radnymi, podk. Krzysztof Wicik 
– komendant komisariatu policji 
w Iłży, Tadeusz Misiak – nadleśni-
czy z Marcul i Tadeusz Kasperek – 
właściciel fi rmy z Koszar. 

Ofi cjalną uroczystość zakończy-
ła defi lada strażaków-ochotników 
z OSP: Alojzów, Błaziny, Chwałowi-
ce, Iłża, Jasieniec Iłżecki, Jedlanka 
Stara, Kajetanów, Kotlarka, Pako-
sław, Prędocin, Seredzice i Mało-
mierzyce. Młoda generacja miesz-
kańców gminy Iłża do wieczora 
sprawdzała swoje umiejętności na 
zainstalowanych na placu szkolnym 
przenośnych urządzeniach. 

 (M.K.)

Kawalkada uliczna wozów strażackich robi wrażenie Wręczanie odznak Strażak Wzorowy

Burmistrz Andrzej Moskwa życzy kierowcy VOLVO tyle powrotów, co wyjazdów Medal PRO MASOVIA przyjmuje dh A. Nadgrodkiewicz

Poświęcenie samochodu
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GMINA JASIENIEC

Pamięci poległych 
pod Gołębiowiem
Wieś Gołębiów, w gminie Jasieniec, była 155 lat temu miejscem krwawej potyczki powstańców stycz-
niowych z wojskami carskimi. Poległo w niej lub zmarło z ran ok. 80 partyzantów. Poległ również ich 
dowódca, major Władysław Grabowski.

– Jak co roku także i dziś spo-
tykamy się w tym szczególnym 
miejscu, w dniu kolejnej już 155. 
rocznicy potyczki, jaką stoczyli 
powstańcy w 1863 roku z wojska-
mi carskimi – powiedział Marek 
Pietrzak, wójt Gminy Jasieniec. 
– Pamiętajmy, że stoimy w miejscu 
uświęconym krwią tych, którzy tu 
polegli, tu złożyli największą ofi arę, 
ofi arę życia za ideę wolnej ojczyzny, 
wolnej Polski. Dla tych wszystkich, 
którzy spoczywają w tym miejscu, 
18 maja, 155 lat temu był najważ-
niejszym dniem ich życia, dniem 
ostatnim. Takie potyczki i bitwy 
wprawdzie nie przesądziły o lo-
sach całego powstania, ale były sy-
gnałem dla całego uciemiężonego 

przez zaborców narodu, że Polska 
istnieje. Dzisiejsze spotkanie ma 
charakter szczególny. Obchodzimy 
bowiem setną rocznicę odzyska-
nia niepodległości przez Państwo 
Polskie. Bitwę pod Gołębiowem 
dzieliło jeszcze 55 lat od chwili 
proklamowania Wolnej Polski. 
Ale takie zrywy, często tragiczne 
w skutkach, jak Powstanie Stycz-
niowe, przypominały Polakom, 
a także innym krajom Europy o ist-
nieniu narodu, który ma ambicje 
być wolnym narodem, z własnym 
państwem. Stoimy w miejscu świę-
tym, na mogile powstańców. Ale 
cieszymy się, że żyjemy w wolnym 
państwie, że żyjemy i mieszkamy 
w tej okolicy, gdzie zawsze wiosną 

rozkwitają pięknie sady, gdzie po-
dziwiamy pięknie kwitnące plan-
tacje truskawek, gdzie nieopodal 
szumi las, gdzie z oddali dochodzi 
do nas odgłos kościelnych dzwo-
nów, przypominających o czeka-
jącej nas wieczności, gdzie słychać 
śpiew ptaków i śmiech szczęśliwych 
dzieci. Cieszmy się wolnością!!! 
– zakończył swoje wystąpienie wójt 
Pietrzak.

Przy mogile powstańców zgro-
madziły się liczne poczty sztanda-
rowe i delegacje władz powiato-
wych i gminnych, szkół w Jasieńcu, 
Zbroszy Dużej, Nowej Wsi, Nad-
leśnictwa Dobieszyn, drużyn OSP, 
PTTK Koło w Warce, Związku 
Sadowników RP, Związku Zawo-
dowego Solidarność Rolników 
Indywidualnych, a także przed-
stawicieli lokalnej społeczności: 
mieszkańców Gołębiowa, Nowej 
Wsi i innych miejscowości. 

Oprawę muzyczną uroczysto-
ści zapewniła Orkiestra Dęta OSP 
w Jasieńcu oraz Chór Parafii 
św. Izydora Oracza w Nowej Wsi.

Po uroczystości przy pomniku, 
w kościele parafi alnym w Nowej 
Wsi odbyła się msza w intencji Po-
wstańców Styczniowych i wszyst-
kich uczestników walk o niepod-
ległość Polski.  JaLWójt Marek Pietrzak powitał uczestników uroczystości

Uczestnicy uroczystości

Warta honorowa przy pomniku poległych powstańców

Kwiaty dla poległych powstańców składa delegacja Urzędu Gminy (od prawej): wójt Marek Pietrzak, sekretarz gminy 
Tomasz Podhorecki i przew. RG Grzegorz Osiński

Orkiestra OSP w Jasieńcu
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Jest w orkiestrach 
dętych wielka siła...
25 lat to piękny wiek, tym bardziej dla młodzieżowej orkiestry, która co kilka lat odmładza swoje kadry. 
Nie może dziać się inaczej, jeżeli nie chce być młodzieżową jedynie z nazwy. Wiąże się to jednak 
z wracającym co kilka lat spadkiem formy, trwającym do czasu nabrania przez młodą kadrę 
odpowiednich umiejętności i wprawy. To nie uwidaczniane zjawisko nie omija również Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia. Wciąż jest w czołówce i wciąż zdobywa nagrody i wyróżnienia, 
tak krajowe, jak i zagraniczne.

Uroczystość jubileuszu Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej Miasta 
Zwolenia, połączonego z Pierw-
szym Przeglądem Musztr Parad-
nych Orkiestr Okręgu Radom-
skiego – Zwoleń 2018, rozpoczęli 
Anna Wieczerzyńska – dyrektor 
Domu Kultury w Zwoleniu i Piotr 
Bąbolewski – kapelmistrz Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Miasta Zwo-
lenia – od powitania gości, wśród 
których znajdowali się m.in. radny 
sejmiku Zbigniew Gołąbek, Walde-

mar Urbański – starosta zwoleński 
i wicestarosta Arkadiusz Sulima. 

Po refl eksyjnej wypowiedzi bur-
mistrz Bogusławy Jaworskiej, ini-
cjatorki utworzenia młodzieżowej 
orkiestry, radny sejmiku Zbigniew 
Gołąbek poinformował, że mar-
szałek Adam Struzik uhonorował 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą Miasta 
Zwolenia medalem „PRO MASO-
VIA”. Wręczył go jubilatom w asyście 
Waldemara Urbańskiego i Arkadiu-
sza Sulimy.

Natomiast dyplomy uznania od 
marszałka za zasługi w działalności 
artystycznej oraz wkład wniesiony 
w rozwój społeczno-kulturalny 
otrzymali: Piotr Bąbolewski, Tomasz 
Konecki, Tomasz Chowiera, Ange-
lika Toporek i Monika Bąbolewska.

Po tej ofi cjalnej części uroczysto-
ści rozpoczął się przegląd. Barwne 
stroje, żywa marszowa muzyka 
i doskonała synchronizacja ze-
społów to było to, co najbardziej 
cieszy w pokazach orkiestr dętych 
i co sprawia, że powiedzenie „jest 
w orkiestrach dętych jakaś siła” 
jest jak najbardziej aktualne i budzi 
aplauz widowni.

Na murawie stadionu „Zwo-
lenianki” zaprezentowały swoje 
umiejętności: Orkiestra Dęta ze 
Starej Błotnicy, Powiatowa Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta „Vox Cordium” 
z Przysuchy, Kozienicka Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta „Furioso”, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta „Gran-
dioso” z Radomia. Jako ostatnia 
wystąpiła jubilatka – Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia.

Organizatorami uroczystości 25. 
jubileuszu i Pierwszego Przeglądu 
Musztr Paradnych Orkiestr Okręgu 
Radomskiego – Zwoleń 2018 byli: 
burmistrz Bogusława Jaworska 
i Urząd Miasta i Gminy Zwoleń 
oraz Dom Kultury w Zwoleniu 
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta Mia-
sta Zwolenia.  JaL

Anna Wieczerzyńska – dyrektor DK i Piotr Bąbolewski – kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Miasta Zwolenia

Dyplom Medalu „PRO MASOVIA” wręcza kapelmistrzowi burmistrz B. Jaworska

Dyplomy za wkład w rozwój 
życia artystycznego regionu

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia Kozienicka Orkiestra „Furioso”

Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy Orkiestra „Grandioso” z Radomia
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Moje pierwsze 
prawo jazdy
Do konkursu „Moje pierwsze prawo jazdy”, zorganizowanego 
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu wspól-
nie z „Galerią Słoneczną” zgłosiły się 24 dwuosobowe zespoły w 
składzie mama i dziecko w wieku od 13 lat i 9 miesięcy do 17 lat.

Uczestników konkursu wspierał 
Zbigniew Gołąbek, radny Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego. 
Eliminacje przebiegały w dwóch 
etapach.

W pierwszym etapie uczestnicy 
odpowiadali na 30 pytań z przepi-
sów ruchu drogowego, za pomocą 
bezprzewodowego systemu do gło-
sowania.

Do II etapu przeszło 10 drużyn, 
które uzyskały najlepsze wyniki 
w I etapie.

Drugi etap i zarazem fi nał kon-
kursu, polegał na przejechaniu ro-
werem przez jednego uczestnika 
z drużyny, zgodnie z przepisami 
i zasadami ruchu drogowego, po 
rowerowym miasteczku drogowym.

Pierwsze miejsce i główną nagro-
dę, skuter Yamaha, wygrał Jakub 
Gryza z mamą Elżbietą.

Drugie i trzecie miejsce oraz 
rowery, wygrały zespoły: Patrycja 
i Elżbieta Murawskie i Daniel Łyż-
wiński z mamą Anną. 

Nagrody konkursowe ufundowa-
ne zostały przez WORD w Radomiu 
(skuter Yamaha Neos i dwa rowery) 

i „Galerię Słoneczną” (kurs prawa 
jazdy kategorii AM). Upominki dla 
mam z trzech najlepszych drużyn 
ufundowała perfumeria Sephora.

Nagrody wręczali Dariusz Piątek 
dyrektor WORD w Radomiu i Kata-

rzyna Nagrodzka manager „Galerii 
Słonecznej” w Radomiu.

Pokaz pierwszej pomocy prze-
prowadzili uczniowie Szkoły ZDZ 
w Radomiu.

  JaL

Dyrektor WORD w Radomiu Dariusz Piątek podsumował konkurs „Moje pierwsze prawo jazdy”

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie zorganizowanym przez WORD Radom

Krótki kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczniów Szkoły ZDZ w Radomiu. 
To może uratować życie ofi arom wypadku 

WOKÓŁ NAS

Sukces szkoły z Lesiowa
Popularyzowanie zasad bezpiecz-

nego poruszania się po drogach oraz 
podstawowych zasad i umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, a także kształtowanie 
partnerskich zachowań wobec in-
nych uczestników ruchu drogowe-
go oraz rozpowszechnianie roweru 
jako środka transportu, to główne 
cele XLI edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów, którego 
fi nał wojewódzki odbył się 22 maja 

w Szkole Podstawowej nr 14 
w Warszawie. W fi nale wojewódz-
kim udział wzięło 12 najlepszych 
drużyn (po 4 zawodników) re-
prezentujących wszystkie powia-
ty województwa mazowieckiego 
(wyłonione w drodze eliminacji 
powiatowych). W eliminacjach po-
wiatowych i rejonowych z terenu 
Mazowsza uczestniczyło 538 szkół.

Indywidualnie Mistrzynią Wo-
jewództwa Mazowieckiego została 
Julita Grabowska ze Szkoły Podsta-
wowej w Lesiowie. 

Drużynowo: 1. Szkoła Podstawo-
wa w Lesiowie (powiat radomski), 
2. PSP w Babinie, (powiat zwoleń-
ski), 3. PSP w Chorzelach (powiat 
przasnyski).

Drużyna Szkoły Podstawowej 
z Lesiowa w składzie: Julita Grabow-
ska, Wiktoria Tomalska, Krzysztof 
Badełek i Jakub Brudnias pod opie-
ką Romana Kozyry będzie reprezen-
tować województwo mazowieckie 
w Ogólnopolskim Finale XLI Tur-
nieju BRD w dniach 5–7 czerwca br. 
w Przelewicach koło Szczecina. 

Wszystkie dzieci 
są nasze
Z okazji Dnia Matki oraz Dnia dziecka pragnę serdecznie 
pozdrowić wszystkie Mamy i ich pociechy. Swoje pozdrowie-
nia kieruję również do sprawujących pieczę nad wszystkimi 
dziećmi z matczynym sercem, troską i miłością.

Do tych pozdrowień dołączam poetycką dedykację wspaniałego 
piewcy miłości – noblisty Iwana Bunina „Letnia noc”:

– Daj mi gwiazdeczkę – mówi senne dziecko.
– Daj, mamo, gwiazdkę – matka je objęła.
I siedzi na werandzie z nim, na stopniach
wiodących do ogrodu. Ogród pusty,
idzie ciemniejąc w mroki letniej nocy.
W dół, do parowu. A na wschodzie w niebie
samotna gwiazda się czerwieni.

– Daj, mamo, daj… – Ona z uśmiechem tkliwym
Patrzy na chudą buzię: – Co, kochany?
– O, tamtą gwiazdkę… – Na co? – Do zabawy…

Gaworzą w sadzie liście. Cienkim gwizdem
na stepie susły się zwołują.
Dziecko usnęło na kolanach matki.
Ona, objąwszy je, z westchnieniem szczęścia błogim
wpatruje się uważnym, smutnym wzrokiem
w daleką, cichą gwiazdę.

Przepiękna jesteś, duszo ludzka!
Niebu nocnemu, spokojnemu, bezkresnemu,
migotom gwiazd podobna jesteś czasem!

 Marian Wikło 

– Przewodniczący Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej 
Rady Powiatu w Radomiu
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 Młodzi ludzie chętnie poszukują pracy sezonowej na okres wakacji. 
W sukurs przychodzą im Ochotnicze Hufce Pracy, współorganizując z samo-
rządami Targi Pracy i inne formy aktywizacji młodzieży. Gościem Targów 
Pracy w Radomiu był Wiesław Leszko Mazowiecki Wojewódzki Komen-
dant OHP (na zdjęciu z Henrykiem Słomką, Dyrektorem Centrum Edukacji 
i Pracy Młodzieży OHP). Dyrektor Słomka, także jako radny i Członek Zarzą-
du Powiatu Radomskiego, bardzo był zaangażowany w Targi Pracy w Pionkach, 
w które włączyło się także miejscowe Młodzieżowe Centrum Kariery. Kolejne 
Targi odbędą się 12 czerwca w Szydłowcu.

 Absolutne nie. Wójt gminy 
Jasieniec, Marek Pietrzak, lubi do 
ostatniej chwili mieć wszystko 
pod kontrolą i niczego nie pozo-
stawia przypadkowi. To wymaga 
jednak skupienia i surowej oceny 
sytuacji. Jak to na uroczystości, 
trzeba, mówiąc do rymu, spraw-
dzić listę gości. Nie wypada po-
minąć nikogo, a na uroczystość 
w Gołębiowie przybyło ich wielu. 
Każdemu wypada podziękować 
za udział w 155. rocznicy bitwy 
z czasów Powstania Styczniowego. 
Więcej na str.  5.

 Podczas rocznicy 
pożegnania marszałka 
Józefa Piłsudskiego przez 
radomskich leśników 
w 1935 roku, przy pomni-
ku upamiętniającym tam-
to wydarzenie, niedaleko 
stacji Grabów nad Pilicą, 
poseł na sejm Dariusz Bąk 
i wójt gminy Magnuszew 
Marek Drapała odznaczy-
li Pamiątkowym Krzyżem 
trzech zasłużonych leśni-
ków: Andrzej Matysiaka 
– dyrektor RDLP w Ra-
domiu, Jana Chryzosto-
ma Czachowskiego, eme-
rytowanego nadleśniczego 
Nadleśnictwa Dobieszyn 
i jego następcę Pawła Suł-
kowskiego. 

 Prawdopodobnie 
dyrektor WORD w Ra-
domiu, Dariusz Piątek, 
nie popierałby takiego 
sposobu poruszania się 
rowerzystów po ulicach, 
ale w czasie pokazu 
akrobacji rowerowych 
Piotra Bielaka, uatrak-
cyjniającego konkurs 
„Moje pierwsze prawo 
jazdy” zorganizowa-
nego przez WORD 
w Radomiu, wspólnie 
z „Galerią Słoneczną”, 
bawił się doskonale. 

P O ( d ) G L Ą D Y

Niedziela z powiatem w Suskowoli
Pierwszą z cyklu dziesięciu imprez pn. „Niedziela z powiatem” można uznać za udaną. Inaugu-
racja odbyła się w Suskowoli, dokąd zawitała silna ekipa Starostwa Powiatowego w Radomiu na 
czele ze starostą Mirosławem Ślifi rczykiem oraz sekretarz powiatu Renatą Mazur.

Wspierali ją radni Tadeusz No-
wicki i Adam Siczek oraz naczel-
nicy wydziałów i dyrektorzy jed-
nostek organizacyjnych. I to oni 
byli głównymi osobami w kręgu 
zainteresowania uczestników fe-
stynu, mieszkańców Suskowoli 
i okolicznych miejscowości.

Zgodnie z założeniami przed-
sięwzięcia, wspartego fi nansowo 
przez Urząd Marszałkowski, porad 
udzielali specjaliści od rolnictwa, 
komunikacji, geodezji, funduszy 
europejskich, pomocy społecznej, 
szefostwo Powiatowego Zarządu 

Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy 
oraz powiatowa rzecznik konsu-
mentów. Rekordowo duża liczba 
uczestników skorzystała z możli-
wości zmierzenia sobie ciśnienia 
tętniczego.

– Chcemy służyć daleko idąca po-
mocą mieszkańcom naszego powiatu 
przy załatwianiu spraw urzędowych, 
a taki kontakt z urzędnikami w tere-
nie dobrze służy tej idei – powiedział, 
otwierając imprezę, starosta. – Zależy 
nam na kreowaniu wizerunku urzę-
du merytorycznego i przyjaznego, 
integracji mieszkańców oraz na pro-

mowaniu aktywnych, zdrowych form 
spędzania wolnego czasu. Podpisali 
się pod tym gospodarze terenu, wójt 
Mirosław Ziółek i przewodniczący 

Rady Gminy w Pionkach Tomasz 
Wróbel, którzy życzyli wszystkim 
udanego pikniku.

„Niedziele…” mają w założeniu 
taki właśnie charakter, stąd bogata 
oferta dobrej zabawy, rozrywki i re-
kreacji. Miłośników tańca porwały 
rytmy zespołu „Redox”, gorące bra-
wa otrzymał zespół „Półborzanki 
z Augustowa”, był też specjalny 
program dla dzieci oraz kon-
kursy dla młodzieży i dorosłych. 
A na zwycięzców czekały upominki 
i nagrody. Rodzinny konkurs 
sprawnościowy (rzut piłeczką do 
kosza, ringo, strzał do bramki) 
wygrała drużyna „Mocarzy” z Su-
skowoli (Kazimierz Dziewit, Da-
riusz Malinowski, Daniel Karaś), 
na drugim miejscu uplasowali się 
„Twardziele” z Pionek (Kornelii 
Witczyk, Krystian Wilczyński, 
Sławomir Witczyk), trzecią po-
zycję zajęła drużyna „Kabanosy” 
z Pionek (Kamil Wasiak, Weronika 
Szczepanik, Natalia Wasiak).

Wiele emocji wzbudziło współ-
zawodnictwo trzech panów w kon-
kursie wiedzy o powiecie, gminie 
i województwie mazowieckim. 
Ostatecznie wygrał Jakub Malinow-
ski przed Kazimierzem Dziewitem 
i Damianem Borkiem. Organi-
zatorzy nagrodzili także, zgodnie 
z zapowiedzią, tych, którzy przybyli 
na piknik na rowerach. Sympatycz-
ny Filipek z Suskowoli wylosował 
nagrody dla: Wiktorii Jurek, Mi-
rosława Furgi, Krystyny Grudziń-
skiej, Leokadii Nogaj, Julii Dziekan, 
Tadeusza Pyrgiela, Edwarda Kobzy 
i Michała Stępnia.

Ciepła (dosłownie) atmosfera, 
smakowita grochówka i grillowane 
smakowitości sprawiły, że wszyscy 
bawili się do późnych godzin wie-
czornych.

Organizatorzy już zapraszają 
w najbliższą niedzielę do m. Bar-
todzieje w Gminie Jastrzębia, gdzie 
zaplanowano drugą odsłonę wyda-
rzenia.

Informacji i porad 
udzielali w Suskowoli:

Jarosław Daszkiewicz – naczel-
nik Biura Funduszy Europejskich
Arkadiusz Góźdź – naczelnik 
Wydziału Geodezji, Kartografi i, 
Katastru i Nieruchomości
Leszek Góźdź – naczelnik 
Wydziału Komunikacji
Marian Janeczek – naczelnik 
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, 
Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska
Joanna Chojnacka – dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg 
Publicznych oraz Katarzyna 

Krześniak z PZDP
Józef Bakuła – dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy i pracownicy 
PUP: Ewa Wójcik, Jacek Mar-

chewka i Krzysztof Rębiś

Artur Jonczyk – dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie
Jadwiga Rojek – powiatowy 
Rzecznik Praw Konsumentów
Ciśnienie mierzyła Wanda Jeszka 
– pełnomocnik starosty ds. Prze-
ciwdziałania Uzależnieniom

Wizyta komendanta OHP

Nauka jazdy?

Trzej muszkieterowie?

Surowe 
oko?


