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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comDobry rok 

w radomskim 
MEDYKU
22 czerwca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Radomiu, mającego siedzibę przy ul. Kelles Krauza 3, 
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

– W Medyku kończymy dobry 
rok szkolny. Wyróżnienia wręczone 
30. uczniom to duża satysfakcja dla 
mnie i dla wszystkich. W zeszłym 
roku nasze Centrum zostało uzna-
ne w  Polsce za szkołę zawodową 
najwyższej jakości i dobrej prakty-
ki. W tym roku też zostaliśmy do-
cenieni w skali kraju w konkursie 

pn. ,,Najlepsza praktyka, to profi -
laktyka”. To wyróżnienie potwier-
dza pracę zespołową, ważną w każ-
dej organizacji – mówi dyrektor 
Agnieszka Stolarczyk. Od ubiegłego 
roku nasi nauczyciele przeszkolili 
600. uczniów z radomskich szkół 
z zakresu profi laktyki raka piersi. 
Dziękuję współpracownikom za 

zaangażowanie, za przekazanie 
cennych wiadomości dla zdrowia 
młodzieży i mieszkańców naszego 
miasta, dziękuję za jakość kształ-
cenia. Nadmienię, że organizujemy 
wiele ciekawych akcji zdrowotnych 
korzystnych dla drugiego czło-
wieka, np. „Bądź piękna i zdrowa 
z  Medykiem”, „Noc Spa”, „Masu-
jemy Radom, uczymy udzielania 
pierwszej pomocy” – powiedziała 
Agnieszka Stolarczyk, dyrektor Cen-

trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Radomiu.

 Gośćmi uroczystości w po-
pularnym Medyku byli samo-
rządowcy: Bożenna Pacholczak 
– Wiceprzewodnicząca Sejmi-
ku, Rafał Rajkowski – Członek 
Zarządu Woj. Mazowieckiego 
oraz radny Zbigniew Gołąbek – 
Przewodniczący Komisji Edu-
kacji i  Szkolnictwa Wyższego 
Sejmiku. Dziękujemy im za 
wsparcie sprzyjające rozwojowi 
naszej szkoły.
Więcej o inicjatywach 
radomskiego Medyka na: 
www.ckziu.radom.pl

Dyrektor CKZiU Agnieszka Stolarczyk

Osoby z najwyższą średnią oceną otrzymały z rąk dyrektor Agnieszki Stolarczyk i zaproszo-
nych gości dyplomy i nagrody

Już wakacje…
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Czarnoleskie Sobótki 
trwały do świtu
Tradycyjnie, mimo przelotnych opadów, rozpoczęcie programu Czarnoleskich Spotkań Sobótko-
wych rozpoczęło się punktualnie o godzinie 16. Imprezę otworzył wójt gminy Policzna Tomasz 
Adamiec z małżonką witając gości, w tym twórców ludowych, zespoły folklorystyczne, osoby 
zawiadujące kulturą i samorządowców.

Wśród nich m.in. Adama Zie-
lezińskiego – dyrektora Muzeum 
Okręgowego im. Jacka Malczew-
skiego w Radomiu, Zbigniewa Go-
łąbka – przewodniczącego Komisji 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego 
Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Ilo-
nę Jaroszek – dyrektor Muzeum 
Wsi Radomskiej, samorządowców 
powiatu radomskiego ze starostą 
Waldemarem Urbańskim, bur-
mistrz Zwolenia Bogusławą Ja-
worską, wójtem gminy Kazanów 
Teresą Pancerz-Pyrką i  gminy 
Przyłęk – Marianem Kuś. Koor-
dynacją programu XXVII Czar-
noleskich Spotkań Sobótkowych, 
w  tym rozstrzygnięcia konkursów, 
zajęła się kierownik Muzeum Jana 
Kochanowskiego w  Czarnolesie, 
Maria Jaskot.

Na początek Adam Krzemiń-
ski, z  upoważnienia Jury Ogól-
nopolskiego Konkursu „O  dzban 
czarnoleskiego miodu”, odczytał 
protokół z  jego rozstrzygnięcia. 
I nagrodę ufundowaną przez Mar-
szałka Województwa Mazowiec-
kiego otrzymała Katarzyna Polak 
z Krakowa. II – przyznaną przez 
burmistrz Zwolenia – Anna Pali-
szewska z Wieliczki. III – sfi nanso-
waną przez Starostę Zwoleńskiego 

– Jacek Tatar z Warszawy. Były też 
wyróżnienia.

Duże zainteresowanie wzbudziło 
przyznanie Nagród im. Jana Kocha-
nowskiego. I nagrodę w dziedzinie 
folkloru i sztuki ludowej otrzyma-
li: Jadwiga Skoczylas, kierownik 
zespołu ludowego z  Mierziączki 
i  Krzysztof Maślanek z  Policzny. 
Nagrodę dla Jadwigi Skoczylas 
ufundował Wójt Gminy Przyłęk, 
a dla Krzysztofa Maślanka –Wójt 
Gminy Policzna. Nagrodę w dzie-
dzinie teatru ufundowaną przez 
Marszałka Struzika przyznano Iza-
beli Rondudzie z Lipska nad Wi-
słą, dyrektorce Lipskiego Centrum 
Kultury. W  dziedzinie ochrony 
środowiska kulturowego człowieka 
otrzymała ją Natalia Anna Wiecze-
rzyńska – dyrektor Domu Kultury 
w Zwoleniu.

Kultowy obrzęd sobótkowy po-
przedziły jeszcze: wernisaż pokon-
kursowej wystawy „Foto-Poetica” 
i koncert muzyki fi lmowej pt. „Od 
Petersburskiego do Kilara”, wyko-
nany przez trio kameralne Filhar-
monii Świętokrzyskiej.

Gdy się nieco przejaśniło, ruszył 
korowód sobótkowy, w tym roku po-
prowadzony przez zespoły ludowe 
z Mirowa i Mierziączki. Puszczaniu 

wianków, śpiewom sobótkowym, 
tańcom i przeskakiwaniu pań przez 
ognisko, towarzyszył poczęstunek 
gości czarnoleskim miodem.

Po obrzędzie wiankowym 
uczestnicy zaczęli podążać w kie-
runku dużej sceny.

– Sobótki mają swój klimat, 
swoją tradycję. Staramy się ją kul-
tywować, podtrzymywać. Prze-
lotne opady pogorszyły chwilowo 
atmosferę, lecz chmury odpłynęły 
i uczestników przybywa. Sobótko-
wy obrzęd, w tym korowód wian-
kowy i poczęstunek czarnoleskim 
miodem już poza nami, lecz kul-
turalno-artystyczna zabawa trwa. 
Wierszowane pieśni Jana Kocha-
nowskiego, inspirujące zdjęcia 
nagrodzone w konkursie i wyróż-
nione wiersze w   ogólnopolskim 
„O dzban czarnoleskiego miodu”, 
które miałem przyjemność ho-
norować, są naprawdę treściowo 
głębokie. Działalność artystyczna, 
muzyczna Krzysztofa Maślanki, 
któremu ufundowaliśmy w  tym 
roku Nagrodę Jana Kochanow-
skiego – także. Nasz Złoty Krzysio 
Maślanek od wielu lat wspiera Ze-
spół „Sobótka” swoim talentem, grą 
na akordeonie i śpiewem – zwierzał 
się o zmierzchu gospodarz Gminy 
Policzna Tomasz Adamiec. 

Był to jednak dopiero półmetek 
bogatego programu XXVII Czar-
noleskich Spotkań Sobótkowych. 
O godzinie 19. Nastąpiło wręcze-
nie nagród za udział w  tradycyj-
nym Czarnoleskim Biegu i Marszu. 
Uczestnicy wystartowali sprzed 
Pałacu Przeździeckich w  Policz-
nie. Stowarzyszenie „Zwoleń Bie-
ga” i  tym razem zdało egzamin. 
O godzinie 19. pojawiły się na dużej 
scenie zespoły folklorystyczne. Go-
dzinie później gęstniejąca widow-
nia oklaskiwała już recital zespołu 
WAWELE z  jego liderem Janem 
Wojdakiem. Po nim rozbawiał wi-
downię Kabaret OT.TO. Sobótko-
we ożywienie wprowadziła muzyką 
disco-polo grupa Piękni i Młodzi. 
Przed północą rozbawiona widow-
nia obejrzała widowisko „Tańczące 
Fontanny” i pokaz sztucznych ogni, 
inspirujący tańce. Zabawa święto-
jańska trwała do świtu. 

Organizatorzy XXVII Czarnole-
skich Spotkań Sobótkowych: Wójt 
Gminy Policzna, Muzeum Jana Ko-
chanowskiego w Czarnolesie – Od-
dział Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego w Radomiu, Stowarzyszenie 
Miłośników Poezji Jana Kochanow-
skiego „RENESANS” ,Stowarzysze-
nie Grupa Literacka „Łuczywo”, 
Towarzystwo Miłośników Miasta 
Zwolenia im. Jana Kochanowskie-
go. Współorganizator – Radomskie 
Towarzystwo Fotografi czne.

 (M.K.), fot. Elżbieta Nowakowska, 
Anna Adamiec

Otwarcia dokonał wójt Tomasz Adamiec z małżonką

Wójt Tomasz Adamiec wręcza nagrodę Jana Kochanowskiego Krzysztofowi Maślance

Fragment widowni parkowego amfi teatru

Korowód wiankowy

Honorowanie zwyciężczyń biegu na dużej scenie

Występ Zespołu „Sobótka” w  Muzeum Jana Kochanowskiego

Zespół Sobótka prowadzi nad stawCeremonia puszczania  wianków na wodę
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„Niedziela...” 
w strugach deszczu
Organizatorzy co chwila spoglądali w niebo. Kłębiące się chmury nie pozostawiały złudzeń: będzie lać! 
Tak się też działo, ale zaraz potem następowało przejaśnienie. Przynajmniej tak było w Skaryszewie.

Pogoda w kratkę nie odstraszyła 
przedstawicieli Starostwa Powiato-
wego w Radomiu, którzy dzielnie 
zameldowali się na przygotowa-
nych dla nich stanowiskach na 
stadionie w Skaryszewie. I w takiej 
właśnie atmosferze wicestarosta Le-
szek Margas powitał uczestników 
kolejnej edycji „Niedzieli z Powia-
tem”, czyli spotkania urzędników 
z  mieszkańcami poszczególnych 
gmin. Spotkania, podczas których 
naczelnicy wydziałów i  jednostek 
organizacyjnych powiatu odpo-
wiadają na pytania, pomagają 
rozwiązać problemy, a gdy trzeba, 
zaproszą do urzędu przy ul. Mazo-
wieckiego w Radomiu na dłuższą 
pogawędkę.

Przypomnijmy zatem, że do-
tychczas takie spotkania odbyły 
się w  Suskowoli w  gm. Pionki, 
w Bartodziejach w gm. Jastrzębia, 
w mieście Pionki. Czwarte, jako się 
rzekło, miało miejsce w niedzielne 
popołudnie 24 czerwca, w Skary-
szewie. Kapryśna aura nie zniechę-
ciła grupy uczestników (od czego 
są kalosze i  parasolki?!) , którzy 
postanowili uzyskać odpowiedź 
na interesujące ich tematy. 

Nie zawiedli radni powiatu, któ-
rzy aktywnie włączyli się w prze-
prowadzenie imprezy; wręczali 
nagrody uczestnikom konkursów 

i upominki artystom. Gratulowa-
li, pełnili obowiązki jurorów, roz-
mawiali z  uczestnikami festynu. 
Zatem należą się podziękowania: 
Marzenie Wiośnie – przewodni-
czącej Komisji Edukacji, Adamo-
wi Siczkowi i Henrykowi Słomce 
– członkom Zarządu Powiatu, 
Łukaszowi Figurze reprezentu-
jącemu tego dnia kierownictwo 
Powiatowego Urzędu Pracy. Tak-
że Zdzisławowi Mroczkowskiemu 
i  Mirosławowi Sienkiewiczowi, 
który stanął na wysokości zadania 
i zorganizował występy lokalnych 

Renata Mazur, sekretarz Powiatu Radomskiego: – Cieszę 
się, że pomysł zdał egzamin, a zainteresowanie miesz-
kańców poradami urzędników rośnie z  imprezy na 
imprezę. Także kadra starostwa i  jednostek organi-
zacyjnych ceni sobie taki rodzaj kontaktów w miejscu 
zamieszkania potencjalnych interesantów.

Józef Bociarski, dyrektor Międzypowiatowego Zespołu Orze-
kania o Niepełnosprawności: – Często pytano nas o to, jakie 
kryteria decydują o przyznaniu przez komisję orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności, ale najwięcej osób 
było zainteresowanych tym, jak długo trzeba czekać na 
wydanie orzeczenia po złożeniu wniosku.

Józef Bakuła, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: – Jak 
się zarejestrować jako osoba bezrobotna oraz jakie 
warunki trzeba spełnić, by otrzymać prawo do zasił-
ku dla bezrobotnych – te dwa pytania zdecydowanie 
dominowały. Odnotowaliśmy mniejsze zainteresowa-
nie potencjalnych pracodawców formami wsparcia na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jarosław Daszkiewicz, naczelnik Biura Funduszy Euro-
pejskich: – Rozdawaliśmy ulotki z myślą o osobach 
indywidualnych – potencjalnych benefi cjentach unij-
nego wsparcia, głównie w sferze działalności rolniczej. 
Ponieważ materia jest dla niektórych złożona, w kilku-
nastu przypadkach będziemy kontynuować rozmowę 
w naszym biurze, w starostwie.

Anna Drewin, naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury: 
– W ramach spotkań pt. „Niedziela z Powiatem” udzielo-
no kilkudziesięciu porad. Pytania interesantów dotyczyły 
głównie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających 
pozwolenia na budowę, a w szczególności możliwości wy-
budowania budynków gospodarczych i garaży do 35 m² 
oraz wymiany pokrycia dachowego.

Leszek Góźdź, naczelnik Wydziału Komunikacji: – Naj-
częściej padały pytania o przerejestrowanie pojazdów 
i warunki ich wyrejestrowania. 

Arkadiusz Góźdź, naczelnik Wydziału Geodezji, Karto-
grafi i, Katastru i Nieruchomości: – Nasi rozmówcy byli 
zainteresowani m.in. podziałem działek, problemem 
z przebiegiem granic między działkami oraz zasadami 
wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonych pod 
budowę dróg.

Artur Jonczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie: – Udzieliliśmy kilkunastu informa-
cji dotyczących głównie dofi nansowania do tur-
nusów rehabilitacyjnych i  zaopatrzenia w  sprzęt 
ortopedyczny.

Marian Janeczek, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnic-
twa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: – Dotacje 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, od-
szkodowania za szkody spowodowane przez bobry, 
działalność spółek wodnych, zamiana gruntów z le-
śnych na rolne, wydawanie zaświadczeń dotyczących 
uproszczonych planów urządzeń lasu – to najczęstsze 
pytania, które nam zadawano. 

Wanda Jeszka, Wydział Zdrowia i Sprawa Społecznych: 
– Stwierdzam bardzo duże zainteresowanie mierze-
niem ciśnienia krwi. Zgłosiło się ponad 200 osób. 
Niektórzy byli zdziwieni wynikiem, inni uspokojeni. 
W sumie było sympatycznie. 

Jadwiga Rojek, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta: 
– To był strzał w  dziesiątkę. Nie sposób wymienić 
wszystkich zadawanych pytań. Te najczęstsze doty-
czyły reklamowania zakupionych towarów. Myślę, że 
w kolejnych gminach zainteresowanie będzie jeszcze 
większe.

artystów, także z  miejscowego 
Domu Kultury, którego jest dy-
rektorem.

Dopisali też miejscowi artyści, 
m.in.: kapela „KAZIO I  SŁOWI-
KI”, solistki Patrycja i  Nikola Za-
wisza. Mieliśmy także niewątpliwą 
przyjemność obejrzenia spektaklu 
teatralnego przygotowanego przez 
uczennice Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Makowie: Małgosię i Julię 
Gomułkę, Elizę Osowską, Kingę 
|Szpilską, Natalię Chmielewską, pod 
kierunkiem Doroty Lis, Katarzyny 
Zielińskiej i Lidii Banaszkiewicz.

Tradycyjnie, był konkurs wiedzy 
o województwie mazowieckim, po-
wiecie radomskim i gminie Skary-
szew, w którym najlepszymi okazali 
się: Patrycja Zawisza, Katarzyna 
Piwońska i Marcin Gaj. Także dla 
najmłodszych przygotowano atrak-
cyjny program, a atmosferę pod-
grzewały przeboje zespołu „Redox”.

Organizatorzy już zapraszają na 
kolejne wydarzenia z cyklu „Nie-
dziela z Powiatem”; następne od-
będzie się 15 lipca br. w Wierzbicy, 
a kolejne 22 lipca br. w Goździe.

 Kamil Głowacki

Pierwsze opinie:

Kadra starostwa oraz radni powiatu

Laureaci konkursu wiedzy w towarzystwie organizatorów Na scenie „Kazio i słowiki”

Rowerzyści też zostali nagrodzeni 

Zabawa na całego
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Czołem Druhowie jednostek 
OSP Przytyk i Suków!
To były wyjątkowe obchody jubileuszu druhów OSP. Jednocześnie świętowano 100 lat utworzenia jednostki OSP w Przytyku 
i 90 lat jednostki OSP w Sukowie.

Niedzielną uroczystość rozpoczę-
ła msza święta, odprawiona przez 
proboszcza parafi i w Przytyku księ-
dza Sławomira Fundowicza, po któ-
rej druhowie OSP przemaszerowali 
na stadion. Tu odbyła się ofi cjalna 
część strażackiego święta, na które 
przybyli m.in. dh Rafał Rajkowski 
– Członek Zarządu Woj. Mazowiec-
kiego, Mirosław Ślifi rczyk – Starosta 
Powiatu Radomskiego, Leszek Mar-
gas – Wicestarosta, dh Zbigniew Go-
łąbek – Członek Zarządu Głównego 
Związku OSP RP i radny Sejmiku, 
Paweł Tuzinek – prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Ra-
domiu, Radosław Fogiel – radny Sej-
miku, Jarosław Czyż – przedstawiciel 
Mazowieckiej Komendy Wojewódz-
kiej PSP, Robert Prokop – naczelnik 
Wydziału Operacyjnego KM PSP 
w Radomiu, Andrzej Mróz – Ko-
mendant Komendy Miejskiej Stra-
ży Pożarnej w Radomiu , Sławomir 
Podsiadło – Zastępca Komendanta 
Komendy Miejskiej Straży Pożarnej 
w Radomiu.

Gospodarz uroczystości dh 
Dariusz Wołczyński, wójt Gminy 
Przytyk, witając strażaków i zapro-
szonych gości powiedział m.in: – 
Obchodzimy dziś 90-lecie istnienia 
OSP w  Sukowie i  100-lecie OSP 
w  Przytyku. Są to piękne jubile-
usze i  świetna okazja do tego, by 
podziękować tym wszystkim oso-
bom, których nie sposób wymienić 
z imienia i nazwiska, a które doło-
żyły swoją cegiełkę do stworzenia 
strażackiej historii naszej gminy. 
Dlatego w tej chwili bardzo proszę 
o nagrodzenie brawami wszystkich 
tych, którzy przez lata dbali i dbają 

o nasze bezpieczeństwo, codzien-
nie są gotowi do pracy pełnej po-
święcenia, wszystkich tych, którzy 
współtworzyli i współtworzą OSP 
w Sukowie i Przytyku. To, co naj-
ważniejsze jest w działaniu orga-
nizacji tego typu, to gotowość do 
pracy trudnej i niebezpiecznej, któ-
ra jednak ocaliła niejednego czło-
wieka i jego dorobek. Dziękujemy 
wam za to, że codziennie jesteście 

w służbie, gotowi do poświęcenia, 
często z narażeniem własnego ży-
cia i zdrowia. Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni za waszą pracę na rzecz 
naszej lokalnej społeczności. 

Wyrazy wdzięczności, uznania 
i  podziękowania złożyli również 
zaproszeni goście, a wielu druhów 
odznaczonych zostało medalami, 
odznakami i  listami gratulacyjny-
mi. Marszałek Adam Struzik nadał 
również jednostkom OSP Przytyk 
i  Suków medal „Pro Masovia”. 
Specjalne podziękowania od wójta 
Dariusza Wołczyńskiego otrzymali 
również strażacy obydwóch jedno-
stek oraz Orkiestra Dęta „Modera-
to” z Przytyka, która pod przewod-
nictwem kapelmistrza Radosława 
Piotrowskiego uświetniła swoim 
występem uroczystość. 

Nie był to jednak koniec strażac-
kiego święta. Na estradę wkroczyły 
nieumundurowane formacje mu-
zyczne – „Simply the Best”, „Maxx 
Dance” i „Eff ect” – z którymi zaba-
wa trwała do późnych godzin.

 JaL

 Złoty Znak Związku OSP RP – 
Jednostka OSP Przytyk
 Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Złoty: Dariusz Wołczyński, Marek 
Seliga, Artur Pankowski, Andrzej 
Pośnik, Jacek Januszek 
Srebrny: Marcin Witkowski, Domi-
nik Skomorowski, Dominik Konopka
 Odznaka „Wzorowy Strażak”: 

Mariola Wikalińska, Katarzyna 
Chłopecka, Justyna Odrobińska, 
Zbigniew Sikora, Karol Kazana, 
Maciej Jędrzejewski, Karol Gmyrek, 
Szczepan Chłopecki, Szymon Błasz-
czyk, Marcin Mikulski, Mateusz 
Skomorowski, Cezary Podymniak, 
Bartłomiej Podymniak, Mateusz 
Mizerski, Marcin Kott.
 Odznaka za wysługę lat 

w służbie OSP:
60 lat: Adolf Prasek
50 lat: Jerzy Guliński, Stanisław 
Wójcik, Tadeusz Prasek
45 lat: Karol Skomorowski, Kazi-
mierz Konopka, Andrzej Rumień-
czyk, Stanisław Gumowski
40 lat: Zdzisław Janowski, Krzysz-
tof Mikulski, Czesław Skrzyp-

czyński, Jan Witasek, Stanisław 
Błaszczyk, Zygmunt Bukowski, 
Wiesław Witkowski
35 lat: Dariusz Hanke
30 lat: Sławomir Janowski, Walde-
mar Sulisz, Sylwester Podymniak
25 lat: Artur Pankowski, Andrzej 
Wnukowski, Konrad Korgul, Jerzy 
Firlej
20 lat: Nikodem Jędrzejewski, 
Andrzej Pośnik, Jacek Januszek, 
Karol Zając
15 lat: Dominik Skomorowski, 
Marcin Witkowski
10 lat: Wojciech Wrzecion, Szymon 
Błaszczyk, Paweł Chłopecki, Michał 
Mikulski, Rafał Stępniak, Cezary 
Sulisz, Bartek Pałczyński, Dominik 
Konopka
5 lat: Szczepan Chłopecki, Katarzy-
na Chłopecka, Karol Gmyrek, Karol 
Kazana, Karolina Kiełbasa, Karol 
Mizerski, Justyna Odrobińska, Ma-
riola Wikalińska, Ewelina Zarychta, 
Mateusz Skomorowski, Bartłomiej 
Podymniak, Cezary Podymniak, 
Marcin Kott, Mateusz Mizerski, 
Piotr Kozera

Bohaterowie uroczystości: jednostki z Przytyka i Sukowa

Strażackie odznaki wręczył wójt Wołczyński członkiniom Orkiestry „Moderato” Zaproszeni goście

Odznaczeni 
i odznaczający 
medalem 
„Pro Masovia”

Podziękowanie dla 
druhów OSP Przytyk 

od wójta Dariusza 
Wołczyńskiego 

i przewodniczącego 
RG Krzysztofa Wlazło 

na ręce Zarządu

Takie samo podziękowanie otrzymał dla druhów OSP Suków jej Zarząd
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„55” dla OSP 
w Augustowie
Skromny budynek, właściwie garaż, to od kilkudziesięciu lat jedyna sie-
dziba druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Augustowie, w gminie 
Grabów nad Pilicą. Od lat starają się o wybudowanie remizy godnej tej 
nazwy i chyba świta wreszcie nadzieja na polepszenie ich bytu.

Na uroczystość jubileuszu 55-le-
cia augustowskich druhów przyby-
ły poczty sztandarowe i delegacje 
drużyn OSP z Bożego, Boskiej Woli, 
Łękawic, Grabowskiej Woli, Gra-
bowa nad Pilicą, Lipy i Dobieszy-
na oraz Nadleśnictwa Dobieszyn. 
Dowódca uroczystości, Komendant 
Gminny OSP Zbigniew Michalski, 
złożył meldunek Komendantowi 
Powiatowemu PSP w Kozienicach – 
st. kpt. Kamilowi Bieńkowskiemu. 

Przy dźwiękach hymnu państwo-
wego podniesiono na maszt fl agę 
polską i rozpoczęła się uroczystość. 
Wśród przybyłych gości władze 
gminy reprezentowali sekretarz 
Gminy Grabów nad Pilicą Zdzi-
sław Karaś i przewodniczący Rady 
Andrzej Chrabąszcz. 

Jubileuszowe obchody popro-
wadził Prezes OSP w Augustowie 
Wiktor Woźniak, witając gości 
i prosząc sekretarza OSP Wojciecha 
Krzcota o zapoznanie przybyłych 
gości z historią jednostki, powstałej 
w tej wsi w 1963 roku, z inicjatywy 
jej pierwszego prezesa Stanisława 
Stelmaszczyka.

W  45-lecie działalności Prezy-
dium Zarządu Wojewódzkiego 
nadało Jednostce OSP w Augusto-
wie sztandar, a  Związek OSP RP 
uhonorował ją Brązowym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa. 
W  2013 roku, z  okazji 50-lecia 
działalności Uchwałą Prezydium 
Zarządu Głównego OSP RP jed-
nostce nadano Srebrny Medal za 
wieloletnią działalność w  ochro-
nie ppoż.

W  2004 roku jednostka otrzy-
mała od Nadleśnictwa Dobieszyn 
samochód Star 266, obecnie prze-
kazany do Urzędu Gminy Grabów, 
a w 2007 roku samochód pożarni-
czo-gaśniczy marki Mercedes.

Poczet sztandarowy augustowskiej jednostki OSP

Druhowie OSP Augustów

Z okazji jubileuszu padło wiele 
ciepłych słów i wyrazów uznania 
dla tak trudnej, a potrzebnej pracy 
druhów OSP. Na dowód tego, se-
kretarz UG Zdzisław Karaś wręczył, 
w imieniu nieobecnego wójta Euze-
biusza Strzelczyka, prezesowi Wik-
torowi Woźniakowi piłę spalinową, 
ufundowaną przez Urząd Gminy, 
oraz pamiątkowy dyplom. Dyplo-
my i  podziękowania znalazły się 

również dla wójta Strzelczyka, eme-
rytowanego nadleśniczego Nadle-
śnictwa Dobieszyn Jana Chryzo-
stoma Czachowskiego i obecnego 
nadleśniczego tegoż Nadleśnictwa 
Pawła Sułkowskiego.

Obecnie drużyna OSP Augustów 
to 29 druhów, jeden członek ho-
norowy (Stanisław Stelmaszczyk) 
i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
licząca 8 członków.  JaL

Uczestnicy jubileuszu Piła odpalona, czas działać

Wyrazy uznania na piśmie od wójta Euzebiusza Strzelczyka

Przewodniczący RG Andrzej Chrabąszcz i Komendant Gminny OSP Zbigniew Michalski 
przy Mercedesie jednostki OSP w Augustowie
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Piknik Rodzinny – 
Molendy 2018
Mikroklimat panujący w Molendach, w gminie Garbatka-Letnisko, sprawia, że za każdym razem 
w dniu pikniku jest pogoda jak na „na zamówienie”. Czasem nawet z lekką przesadą. 
Nic też dziwnego, że przybyli na festyn w Molendach mieszkańcy „Czarnego Lądu”.

Festyn, powiązany z Międzyna-
rodowym Dniem Dziecka, stał się 
w Molendach już tradycją i trudno 
sobie wyobrazić, żeby go nie było. 
Na placu zabaw, wyposażonym 
w  karuzelę, huśtawki i  sprzęty 
sportowe, ustawiane są namioty 
zakupione z  funduszu sołeckiego, 
parasole, sprzęt nagłaśniający i za-
czyna się zabawa, która trwa do 
późnych godzin wieczornych.

– Tegoroczny piknik – powie-
działa sołtys Molend, Barbara 
Kwaśnik – zorganizowaliśmy 
dzięki wydatnej pomocy naszych 
niezawodnych partnerów – wój-
ta gminy Roberta Kowalczyka 
i  Gminnego Ośrodka Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
LGD „Puszcza Kozienicka” z prezes 

Ireną Bielawską, Macieja Kublika, 
właściciela Zakładu Mechaniki 
Pojazdowej oraz Koła Łowieckiego 
„Poroże” z Warszawy.

Sekretarz Gminy Teresa Frysz-
kiewicz, przewodniczący RG 
Włodzimierz Mazur i  sołtys Bar-
bara Kwaśnik dokonali ofi cjalnego 
otwarcia festynu, w którego organi-
zacji brali udział mieszkańcy Mo-
lend, a na stoły trafi ły przygotowane 
przez nich ciasta i inne smakołyki. 
Oprawę muzyczną i  prowadze-
nie zabawy zapewnili pracownicy 
Urzędu Gminy: Agnieszka Łyjak 
i Czesław Przerwa. 

Na placu zabaw zgromadzili się 
prawie wszyscy mieszkańcy wsi, 
a  spragnionych ochłody polali 

najzwyklejsza furmanką, co oka-
zuje się być w dzisiejszych czasach, 
nawet na wsi, niebywałą atrakcją.

Poza tym były konkursy, zabawy, 
tańce i nagrody w loterii, do której 
ustawiła się długa kolejka. Można 
było wygrać drobiazg, ale i wielkie 
pudło z zestawem zabawek. Żadne 
dziecko nie odeszło rozczarowane 
lub rozżalone. 

I, jak co roku na estradzie w Mo-
lendach, zawitali goście z wysokiej 
półki muzycznej. Tym razem była 
to Maryla (Magda Zawadzak) 
i  Sławomir (Czesław Przerwa). 
Wcześniej dzieci zatańczyły ze 
wspomnianymi już czarnymi jak 
smoła mieszkańcami odległej 
Afryki. W tę trudną w tym upale 
rolę wcieliły się Magda Zawadzak 
i Ewa Zawodnik.

 Jacek Lombarski
Fot. Agnieszka Łyjak, Piotr Bielawski i autor

Honorowi goście festynu: Teresa Fryszkiewicz, Irena Bielawska i Włodzimierz Mazur. 
Przy instrumentach Czesław Przerwa

wodą strażacy z  OSP Garbatka-
-Letnisko. Zapewnili zresztą nie 
tylko ochłodę, ale chętne dzieci 
mogły również poczuć się straża-
kami, wdziać hełm, popracować 
wężem strażackim i zwiedzić wóz 
pożarniczo-bojowy. 

Inną rozrywką była przejażdżka 

Jak to na rodzinnym festynie, bawią się duzi i mali

Pamiątkowa fotka z mieszkańcami Czarnego Lądu

Przejażdżka furmanką sprawiła dzieciom wiele radości Lody dla ochłody

Trochę wody dla ochłody

Sławomir i Maryla byli wspaniali Czuć się jak mistrz 
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Święto kawalerii
„Święto pułku” to była uroczystość zapisywana w kronice wielką czcionką. 22 Pułk Ułanów 
Podkarpackich obchodził je przed wojną pod koniec czerwca. Przybywali znamienici goście, 
a bawiono się dwa dni. W pierwszym dniu odprawiana była na błoniach msza polowa, w której 
uczestniczyła zazwyczaj cała społeczność, a po niej parada, pokazy kawaleryjskie i biesiada.

Specyfi cznym akcentem świę-
ta w 22. Pułku było „mianowanie 
pistoletów”, czyli podchorążych, 
którzy dostąpili zaszczytu bycia 
ofi cerami. Polegało ono na wypi-
ciu przez ustnik trąbki wlanego do 
niej wina. Na zakończenie opera-
cji, „pistolet” musiał zatrąbić, żeby 
udowodnić, że trąbka jest pusta. 
Niekoniecznie wszystkim mogło 
się to udać po spożyciu duszkiem 
takiej ilości alkoholu.

Dzisiejsze obchody „Święta 
pułku” są znacznie skromniej-
szym, choć równie wielkim prze-

życiem. Ułani Szwadronu Ziemi 
Kozienickiej im. mjr. Jerzego Sas 
Jaworskiego 22. Pułku Ułanów 
Podkarpackich stacjonującego 
w  Garbatce-Letnisko, dowodzeni 
przez komendanta Pawła Kibila, 
wraz z  licznie przybyłymi gośćmi 
rozpoczęli uroczystość mszą w ko-
ściele parafi alnym pw. Nawiedzenia 
NMP, koncelebrowaną przez ks. 
proboszcza Augustyna Rymarczyka 
i ks. Grzegorza Wrzochala.

Po mszy, jak dawniej, odbyła 
się prezentacja pocztów sztanda-
rowych, wśród których znalazł się 

Chwila grozy podczas pokazów Mistrzowie grillowania: Tomasz Pająk i Marek Ziarkowski

Prezentacja sztandarów i proporców pułkowych

Medal od Rady Regencyjnej dla komendanta Pawła Kibila

Honorową odznakę 22. Pułku Ułanów dla wójta Roberta Kowalczyka przekazano na ręce sekre-
tarz UG Teresy Fryszkiewicz

sztandar, specjalnie na ten dzień 
„oddelegowany” przez Aleksandra 
Kiljańczyka, właściciela Stadniny 
Koni w  Kozienicach, ufundowa-
ny przez patrona ułanów – mjr. 
Jerzego Sas Jaworskiego. Uroczy-
ście wręczono honorową odznakę 
pułkową. W  tym roku otrzymał 
ją wójt gminy Robert Kowalczyk. 
Dowódca szwadronu, Paweł Kibil, 
przekazał ją na ręce sekretarz gmi-
ny, Teresy Fryszkiewicz.

Były również dowody uznania 
dla działalności garbackich ułanów. 
Prezes Stowarzyszenia „Pamięć 
i Przyszłość”, ppłk Związku Piłsud-
czyków Jerzy Drągowski odznaczył 
Pawła Kibila medalem Rady Regen-
cyjnej, przedstawiciele 1. Pułku 
Strzelców Konnych wręczyli dla 
Szwadronu dyplom. Niespodzian-
kę przygotowali również ułani z 19. 
Pułku Ułanów Wołyńskich z Opo-
la, powołując się na przedwojenną 
przyjaźń obydwu pułków, stacjo-
nujących przed wojną na Kresach 
Wschodnich, w Brodach i Ostrogu.

Honorowymi gośćmi uroczysto-
ści byli Anna Sas Jaworska, małżon-
ka patrona ułanów, wraz z  córką 
Beatą, Stanisław Kiljańczyk z  sy-
nem Aleksandrem oraz Piotr Jaź-
wiński, autor książki „Ofi cerowie 
i dżentelmeni” poświęconej życiu 
prywatnemu i  służbie kawalerzy-
stów w   II RP. Do Garbatki przy-
byli ułani, poza już wymienionymi, 
z 4. Pułk Ułanów Zaniemeńskich 
z Krakowa, Strzeleckiego Oddzia-
łu Kawaleryjskiego „Beliniak” 
w barwach 27. Pułku Ułanów im. 
S. Batorego z Radomia, 11. Pułku 
Ułanów Legionowych z  Gulina, 
1. Pułku Ułanów Krechowieckich 
z Kobyłki oraz szlachta z Chorągwi 
Rycerskiej Ziemi Radomskiej. 

Nie zabrakło także, czasami mro-
żących krew w żyłach, pokazów ka-
waleryjskich.  JaL

Przemarsz kawalerii

Pamiątka spotkania zaprzyjaźnionych pułków: 22. z Brodów (Garbatki-Letnisko) i Ostroga (Opole) Śpiew zawsze towarzyszył polskim żołnierzom
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100 lat służby OSP w Wierzbicy

O każdej porze dnia i nocy
Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy powstała w 1918 roku. Na pierwszym założycielskim zebraniu na listę członków OSP 
wpisało się 28 ochotników. Dziś jednostka, wyposażona w specjalistyczne samochody gaśniczo-ratownicze liczy 105 osób, 
w tym 6 członków honorowych i 24 druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i Dziecięcej Drużyny Strażackiej. 
W ubiegłą niedzielę uroczyście świętowano jej jubileusz.

– To piękny jubileusz stulecia, 
tym bardziej, że nasza OSP to rów-
nolatka niepodległej Polski. W ho-
milii wygłoszonej przez proboszcza 
ks. dr. Juliana Sobczyka padło wiele 
pięknych słów na temat zorganizo-
wania się ludzi, którzy nieśli pomoc 
dla ofi ar, czy to pożarów, czy klęsk 
żywiołowych. Patrzę na słowa na 
sztandarach „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek” i  widzę ten 
trud, który niesiecie na co dzień, 
nie zważając na zagrożenie swojego 
życia. Druhny i druhowie, jesteście 
kontynuatorami tej pięknej trady-
cji, którą wasi dziadkowie, pra-
dziadkowie zawiązali tu w Wierz-
bicy. Zmieniamy tę Wierzbicę na 
ładniejszą, na piękniejszą i  wasz 
udział w tym jest znaczny. Dzięku-
ję wam serdecznie za trud, za pra-
cę, za zaangażowanie. Życzę wam 
wszystkiego najlepszego! Spełnie-
nia wszystkich marzeń i bezpiecz-
nej służby, czy w czasie akcji, czy 
w czasie zawodów sportowych. Ile 
wyjazdów, tyle powrotów. Szczęść 
wam Boże! – powiedział Zdzisław 
Dulias, wójt gminy Wierzbica na 
niedzielnej uroczystości.

Obchody jubileuszowe rozpo-
częła msza w intencji druhów OSP, 
odprawiona przez ks. Juliana Sob-
czyka w kościele parafi alnym pw. 
św. Stanisława. Po mszy na budyn-
ku strażnicy odsłonięto tablicę pa-
miątkową z inskrypcją: W hołdzie 
wszystkim strażakom, założycielom 
i kontynuatorom działalności Stra-

ży Pożarnej w Wierzbicy w 100-lecie 
powstania. Tablicę poświęcił ks. Ju-
lian Sobczyk, który w czasie mszy 
otrzymał nominację na Kapelana 
Gminnego OSP.

Po przemarszu korowodu dru-
hów gminnych jednostek OSP na 
przykościelny parking, rozpoczęła 
się ofi cjalna część uroczystości, któ-
rej dowódcą był druh Robert Du-
ralski. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: przewodnicząca Rady 
Powiatu Teresa Bartosiewicz i radny 
i Waldemar Trelka, Bożenna Pachol-
czak wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Mazowieckiego, Rafał Rajkowski 
członek Zarządu Wojewódzkiego 
i radny Zbigniew Gołąbek, również 
jako prezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazo-
wieckiego. Państwową Straż Pożarną 
reprezentowali: kpt. Radosław Ko-
zicki przedstawiciel Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Warszawie, 
bryg. Andrzej Mróz p.o. Komen-
danta Miejskiego PSP w Radomiu, 
st. bryg. Sławomir Podsiadły z-ca 
Komendanta Miejskiego PSP, bryg. 
Sławomir Mielniczuk z-ca Komen-
danta Powiatowego PSP w Szydłow-
cu, dh Aleksy Sasin – Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Szydłowcu i wielu innych 
dostojnych gości ze strażackiej bra-
ci. Władze gminy reprezentowali: 
sekretarz UG Renata Leśniewska, 
przewodniczący Rady Gminy Józef 
Kwiatkowski oraz radni. W  uro-
czystości wzięli również udział po-

przedni wójtowie Wierzbicy: Alek-
sander Piskorz i Dariusz Myśliwiec.

Zaproszeni gości skierowali do 
druhów wiele słów uznania za ich 
społeczne poświęcenie i  trud. Ich 
pracę zauważył również marszałek 
Adam Struzik, nadając jednostce 
i  wielu druhom medal „Pro Ma-
sovia”. Wielu z nich odznaczonych 
zostało również medalem „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”, odznakami 
„Wzorowego strażaka” i  „Za wy-
sługę lat”. Najwyższe odznaczenie 
– „Złoty Znak Związku OSP RP” 
druh Zbigniew Gołąbek wręczył 
Józefowi Lisowi.

Przedstawiciel firmy Lafarge, 
Wojciech Chudzik, przekazał na 
ręce prezesa OSP Wierzbica Grze-
gorza Zawiszy czek na sumę 15 400 
zł na zakup sprzętu ratownictwa 
wodnego.

W uroczystości obchodów stu-
lecia wierzbickich druhów wzięły 
udział poczty sztandarowe i  de-
legacje z  jednostek OSP Łączany, 
Polany, Ruda Wielka, Rzeczków, 
Wierzbica Kolonia, Zalesice, Ko-
wala, Modrzejowice, Nowy Dwór 
i Skaryszew.

Uroczystości obchodów stulecia 
OSP Wierzbica towarzyszyła Miej-
ska Orkiestra „Moderato” z Warki, 
która zaprezentowała pokaz musz-
try paradnej.

Na zakończenie organizatorzy 
zaprosili uczestników na smaczny 
poczęstunek. 

 Jacek Lombarski

Wójt Zdzisław Dulias złożył druhom OSP serdeczne wyrazy uznania

Ks. Julian Sobczyk, kapelan strażaków, poświęcił pamiątkową tablicę na budynku remizy OSP

Powitanie pocztów sztandarowych W oczekiwaniu na przemarsz pocztów sztandarowych

Najmłodszy kwiat wierzbickiej OSPPoczet sztandarowy i druhowie „stulatki”
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 Złoty Znak Związku OSP RP – Józef Lis, oraz jednost-
ka OSP w Wierzbicy
 Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie:

Złoty: Mirosław Zielonka, Sławomir Lipiński, Ryszard 
Sitkowski, Tomasz Dujko, Piotr Soból
Srebrny: Maciej Dujko, Łukasz Rzepkowski, Kazimierz 
Ciszek, Katarzyna Kępa, Firma MONDI
Brązowy: Łukasz Zawisza s. Janusza, Damian Zawisza, 
Mateusz Mundzik, Krzysztof Ogorzałek, Damian Więcaszek, 
Łukasz Zawisza s. Jerzego, Piotr Duralski, Dariusz Chole-
wa, Dominik Duralski, Agnieszka Florczyk, Karol Zawisza
 Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali:

Natalia Cieśla, Magdalena Kościelnik, Przemysław 
Duralski, Sylwester Duralski, Krzysztof Bochniak, Michał 
Zawisza
 Odznaka za wysługę lat:

5 lat: Zawisza Stanisław, Farbiś Aleksandra, Florczyk 
Julia, Radka Natalia, Gołosz Szymon, Kawecki Maciej, 
Kwiecień Bartłomiej, Motyka Jan, Zawisza Hubert, Zawi-
sza Paweł, Zawisza Piotr;
10 lat: Batorski Paweł, Cholewa Dariusz, Cholewa Łukasz, 
Cieśla Natalia, Duralski Dominik, Duralski Piotr, Duralski 
Przemysław, Duralski Sylwester, Farbiś Sylwester, Flor-
czyk Agnieszka, Kępa Katarzyna, Kościelnik Magdalena, 
Kościelnik Natalia, Lech Joanna, Raban Izabela, Rafalski 
Grzegorz, Rzepkowski Łukasz, Sitkowski Ryszard, Stępień 
Aleksandra, Szkopek Karol, Utkowski Mariusz, Więcaszek 
Damian, Zawisza Damian, Zawisza Michał, Zawisza 
Łukasz s. Jerzego, Zawisza Łukasz s. Janusza
15 lat: Giezgała Tomasz, Jastrzębski Łukasz, Kowal-
czyk Przemysław, Lipiński Sławomir, Mundzik Mateusz, 

Ogorzałek Krzysztof, Zawisza Karol, Zawisza Mateusz, 
Zawisza Norbert
20 lat: Dujko Maciej, Soból Piotr
25 lat: Dujko Tomasz, Dujko Wojciech, Zielonka Mirosław
30 lat: Zawisza Grzegorz
35 lat: Ogorzałek Krzysztof s. J., Zawisza Janusz
40 lat: Ciszek Kazimierz, Duralski Robert, Jastrzębski 
Feliks, Rafalski Mieczysław, Więcaszek Kazimierz, Więca-
szek Tadeusz, Zawisza Włodzimierz, Zielonka Wojciech
45 lat: Kowalczyk Józef, Rafalski Stanisław, Zawisza Andrzej
50 lat: Dujko Jan, Kawecki Marian, Kosela Henryk, Lis 
Józef, Zawisza Franciszek
60 lat: Błaszczyk Kazimierz, Ogorzałek Józef, Zielonka 
Marian;
65 lat: Zawisza Kazimierz
75 lat: Ziółko Aleksander
80 lat: Duralski Jan
 Odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali: 

Złotą: Zawisza Piotr, Zawisza Paweł, Zawisz Hubert, 
Kawecki Maciej
Srebrną: Farbiś Aleksandra, Florczyk Julia, Radka Natalia, 
Gołosz Szymon, Kwiecień Bartłomiej, Jan Motyka
Brązową: Wiktor Batorski, Filip Filarski, Mikołaj Minda, 
Adrian Ogorzałek, Aleksander Ogorzałek, Julian Ogorza-
łek, Michał Pietrzak, Jan Więcaszek, Wiktor Więcaszek, 
Szymon Więcaszek, Bartosz Zawisza, Mateusz Zawisza, 
Wojciech Zieliński, Skrzypowski Maciej 
 Pamiątkowy medal Pro Mazowia otrzymali: Jednostka 

OSP Wierzbica, Dujko Jan, Duralski Jan, Zielonka Marian, 
Zawisza Andrzej, Zawisza Kazimierz, Kowalczyk Józef, 
Błaszczyk Kazimierz.

OSP Wierzbica to ponad 100 druhów Wójt Zdzisław Dulias z honorowymi gośćmi

Odznaczeni:

Dh Zbigniew Gołąbek wręczył Złoty Znak 
Związku OSP RP dh. Józefowi Lisowi

Gratulacje od wójta 
Zdzisława Duliasa

Medal „Pro Masovia” dla OSP Wierzbica

Wójt Zdzisław Dulias złożył wyrazy podziękowania dh. Marianowi Zielonce – 
członkowi honorowemu OSP

Salut dla jubilatki
Wyrazy uznania i podziękowania dla jednostki od starosty ra-
domskiego Mirosława Ślifi rczyka przekazała na ręce prezesa 
Grzegorza Zawiszy Teresa Bartosiewicz, przew. Rady Powiatu

Pamiątkowe zdjęcie 
gospodarza uroczy-
stości wójta Zdzisława 
Duliasa z małżonką Lilą 
i sekretarz UG Renatą 
Leśniewską z honoro-
wymi gośćmi: Teresą 
Bartosiewicz, 
Zbigniewem Gołąbkiem, 
Radosławem Kozickim 
i Pawłem Tuzinkiem

Orkiestra „Moderato” 
z Warki
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Imieniny Pana Jana
 XXXIX Imieniny Pana Jana rozpoczęła w Galerii Fotografi i i Plastyki DK wystawa rysunku 
i malarstwa artystki Renaty Jaworskiej, a później, sprzed tej placówki kultury, wyruszył tra-
dycyjny korowód imieninowy, prowadzony przez Dziecięcą Grupę Folklorystyczną i Kapelę 
Zdzisława Kwapińskiego, składając kwiaty pod pomnikiem Jana Kochanowskiego i w Krypcie 
Kochanowskich w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

O godz. 15.30 burmistrz Zwole-
nia Bogusława Jaworska dokonała 
otwarcia Koncertu Galowego nad 
zalewem przy ul. Sportowej. Nie 
sposób omówić wszystkich pozy-
cji programu trwającego do pół-
nocy. Rozpoczęło go dekorowanie 
medalami „Zasłużony dla Ziemi 
Zwoleńskiej”, wręczanymi przez 
burmistrz Jaworską i  przew. RM 
Pawła Sobieszka, posłom: Annie 
Kwiecień, Mirosławowi Maliszew-
skiemu i  Leszkowi Ruszczykowi, 
Teresie Materek z  Generalnej Dy-
rekcji Budowy Dróg Krajowych 
i  Autostrad oraz Stanisławowi 
Brzózce, dyrektorowi Biura Klubu 
Parlamentarnego PSL w  Warsza-
wie. Po przerywniku artystycznym, 
zagospodarowanym koncertami 
Dziecięcej Grupy Folklorystycznej 
i  Zespołu KOMPANY, wręczono 
nagrody laureatom XX Mazo-
wieckiego Konkursu Literackiego 
na Fraszkę „O Statuetkę Jana Ko-
chanowskiego”, Konkursu Wiedzy 
o Janie Kochanowskim oraz pucha-
rów zwycięzcom IV Biegu Szlakiem 
Jana Kochanowskiego. 

Laureatami konkursu „Na Frasz-
kę”, rozstrzygniętego przez komisję 

pod przewodnictwem Adolfa Krze-
mińskiego, zostali: Ewa Łowik z Ła-
zów, otrzymując statuetkę i nagrodę 
starosty zwoleńskiego Waldemara 
Urbańskiego, Tadeusz Charmusz-
ko z  Suwałk, przyjmując nagro-
dę ufundowaną przez burmistrz 
Zwolenia, a 3. Nagroda, przyznana 
przez Bank Spółdzielczy w Zwole-
niu, stała się udziałem Andrzeja 
Lewko z Białegostoku.

W  Koncercie Galowym wystę-
powały miejscowe zespoły amator-
skie i przyjezdne grupy zawodowe, 
piękny pokaz musztry paradnej 
dała Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Miasta Zwolenia, po wręczeniu 
sprawcom jej sukcesów Nagrody 
Burmistrza Zwolenia. Nagrody 
przyznawano nawet w konkursach 
organizowanych spontanicznie, np. 
„Na fraszkę o Mundialu”, rozstrzy-

ganego w czasie transmisji z nie-
korzystnego dla naszych meczu 
z  Kolumbią. Łzawawą atmosferę 

osłodził nieco fi nalny występ Ze-
społu Pierwsi Lepsi. 

 (M.K.) 

Laureaci nagrody Burmistrz Zwolenia przyznanej za perfekcyjne przygotowanie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia. Od prawej: kapelmistrz Piotr Bąbolewski, instruktor musztry 
paradnej Tomasz Chwaliński, instruktor nauki gry Tomasz Chowiera, tamburmajorka Angelika 
Toporek i instruktor muzyczny Monika Bąbolewska na pamiątkowym zdjęciu z burmistrz Bogu-
sławą Jaworską, dyrektor DK Anną Wieczerzyńską i starostą Waldemarem Urbańskim

Korowód Imieninowy podąża do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Od lewej: Przewodniczący RM Paweł Sobieszek i burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska z 
laureatami medalu „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej”, których honorowali

Z Targów Pracy 
w Szydłowcu i Grójcu
12. czerwca w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Szydłowcu odbyły się 
Targi Pracy i Edukacji, zorganizowane przez Punkt Pośrednictwa Pracy 
w Szydłowcu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu.

Zaproszonych gości, wystawców 
oraz przybyłą młodzież i bezrobot-
nych powitał dyrektor CEiPM Hen-
ryk Słomka, życząc pomyślnych 
rezultatów rozmów. Wśród zaproszo-
nych gości byli: burmistrz Szydłowca 
Artur Ludew, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Szydłowcu Tadeusz 
Piętowski, prezes Ciepłowni Miej-
skiej w Szydłowcu Bogdan Szabiński, 
ks. Paweł Górowski i radny miejski 
Leszek Jakubowski. 

Na targach swoją ofertę prezen-
towało 9 wystawców, wśród nich 
Ośrodek Szkolenia i  Wychowania 
w Radomiu, który prowadzi nabór do 
Szkoły Branżowej I Stopnia, Zasadni-
czej Szkoły Zawodowej, rzemieślni-
czej nauki zawodu, Gimnazjum dla 
Młodzieży i PSP. Cieszyła się ona bar-
dzo dużym zainteresowaniem. Nabór 
będzie prowadzony do pierwszych 
dni września. Ośrodek zapewnia bez-
płatny internat, wyżywienie i naukę. 

14 czerwca w   Ośrodku Sportu 
„Mazowsze” odbyły się Grójeckie 
Tragi Pracy i Edukacji OHP, zor-
ganizowane przez Centrum Pracy 
i Edukacji Młodzieży w Radomiu 
oraz Punkt Pośrednictwa Pracy 
w  Grójcu. Uroczystego otwarcia 

Targów dokonał dyrektor CEiPM 
w Radomiu Henryk Słomka. 

Młodzież odwiedzająca Targi 
miała możliwość zapoznania się 
z  ofertami zatrudnienia z  lokal-
nego rynku pracy oraz poznania 
dalszych ścieżek edukacyjnych. 
Podczas Targów dyrektor Centrum 
Pracy i Edukacji Młodzieży w Ra-
domiu i  dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego im. Piotra Skargi 
w  Grójcu odbyli konstruktywną 
rozmowę na temat dalszej współ-
pracy obu instytucji.

Grójeckie Targi Pracy i Eduka-
cji były dla młodzieży bezrobotnej 
świetną okazją do bezpośredniego 
spotkania z  pracodawcami, a  dla 
uczniów do zapoznania się z ofer-
tami kształcenia.

Kontakt osobisty lub telefonicz-
ny z  Centrum Pracy i  Edukacji 
Młodzieży w  Radomiu: 26-600 
Radom, ul. Kraszewskiego 1/7, 
I  piętro, pokój 120 lub IV piętro 
pokój 401 oraz pod nr. telefonów 
48 363 95 32, 48 362 25 01 lub tel. 
kom. 606 443 477.

Otwarcie Targów w Szydłowcu

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży Młodzież przy stoisku Grójeckich Targów Pracy i Edukacji
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Zasady ruchu drogowego 
dotyczące rowerzystów

WORD RADZI

Jazda rowerem daje dużo przyjemności, najważniejsze jest jednak bezpie-
czeństwo. Aby tak było, kierujący rowerem powinien przestrzegać przepi-
sów ruchu drogowego. Ważne jest, żeby tak dobierać trasę przejazdu rowe-
rem, aby była maksymalnie bezpieczna. Poruszając się po jezdni, staramy 
się jechać przy prawej krawędzi jezdni. Starajmy się, aby nasze zachowania 
były przewidywalne (np. sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy). Jeżeli dla 
kierunku, w którym się poruszamy, jest wyznaczona droga dla rowerów to 
mamy obowiązek z tej drogi korzystać. Jazda po chodniku jest dozwolona 
tylko w wyjątkowych przypadkach, pamiętać należy, jednak iż mamy jechać 
powoli i ustępować miejsca pieszym. Poruszanie się po jezdni obok innego 
roweru lub motoroweru dopuszcza się wyjątkowo, jeżeli nie utrudnia to 
poruszania się innym uczestnikom ruchu albo nie zagraża bezpieczeństwu 
ruchu drogowego. Zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, należy 
zachować szczególną ostrożność, aby nie wjechać bezpośrednio przed 
pojazd, gdyż to rowerzysta ucierpi najbardziej w kontakcie z samochodem. 
Zachęcam do korzystania z kasków i kamizelek z elementami odblaskowy-
mi. Życzę bezpiecznej i przyjemnej jazdy.

 Leszek Gomuła, Egzaminator WORD w Radomiu

Kozienice przedwczoraj, 
wczoraj i dziś
Album autorstwa Krzysztofa Zająca, Tomasza Pakuły i Michała Woźnego powinien zaspokoić nawet najwybredniejszego 
czytelnika. Jest w nim pokazany urok kozienickich miejsc z pewną nutką sentymentu, ale i ostrego, krytycznego spojrzenia.

Tę książkę można traktować 
jak przewodnik. Może niezbyt 
poręczny i  trudny do schowania 
w kieszeni ze względu na swój for-
mat, ale „coś za coś”. Barwne fo-
tografi e współczesne w doskonały 
sposób uwidaczniają różnicę czasu, 
a i techniki fotografi cznej. Z pewną 
nostalgią czytelnik może spojrzeć 
oczami swoich dziadków i rodzi-
ców na Kozienice dawne i porów-
nać je z obecnymi, tymi które zna 
z autopsji.

Mamy tu na przykład obrazy 
z  czasów najdawniejszych, sięga-
jących początków fotografi i, a więc 
panoramę ulicy Kościelnej z  jej 
niską, w większości drewnianą za-
budową, i parkującymi na niej fur-
mankami. I kolejne, już współczesne 
ujęcie tej ulicy, tylko że noszącej 
imię Batalionów Chłopskich, z ko-
lorowymi blokami i samochodami, 
wśród których trudno znaleźć wol-
ne miejsce do zaparkowania. Jest dla 
kontrastu również ta sama ulica na 
obrazie z  lat 70. minionego wieku 
z ponurymi szarymi blokowiskami 
i te same bloki współcześnie z barw-
nymi fasadami.

Seria „Ogród Jordanowski” to 
kolejne ciekawe doświadczenie, 
a uwagę zwraca niepozorne zdję-
cie. Jest na nim nie tylko kontrast 
wieku alejki parkowej „dawniej 
i dziś”, ale i  jej użytkowników. Na 
zdjęciu sprzed lat spaceruje dostoj-
ny, elegancki mieszkaniec Kozienic 

w kapeluszu modnie założonym na 
bakier. Na współczesnym równie 
dziarskim krokiem idzie kolorowo 
ubrana mała kozieniczanka.

Jest i akcent okupacyjnego okre-
su, kiedy to na tle fi gury Matki Bo-
skiej Niepokalanej fotografuje się 
„na pamiątkę” grupa niemieckich 

żołnierzy. I to samo miejsce, ale już 
w wolnej Polsce dnia dzisiejszego.

Album „Kozienice dawniej i dziś” 
jest kolejną cenną pozycją wydaną 
przez Kozienickie Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznych. W 2016 
roku ukazał się album „Kozienice lat 

wojny i okupacji 1939–1945 na sta-
rej fotografi i”, zawierający bezcenne, 
często nieznane zdjęcia Kozienic i ich 
mieszkańców, wyszukane przez au-
torów: Krzysztofa Zająca i Michała 
Woźnego, w archiwach państwowych 
i zbiorach prywatnych.

Albumy powstał w ramach pro-
jektu KSRH pt. „Każdy dzień jest 
podróżą przez historię II”, współfi -
nansowany ze środków Funduszu 
Inwestycji Obywatelskich Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Socjalnej oraz Gminy Kozienice 
w ramach otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych.

Patronat nad wydawnictwem ob-
jęli: Starosta Powiatu Kozienickiego 
Andrzej Jung i Burmistrz Gminy 
Kozienice Tomasz Śmietanka.

 JaL

Autorzy albumu (od lewej) Michał Woźny, Krzysztof Zając i Tomasz Pakuła 

Zainteresowanie albumem było duże i każdy chciał mieć autograf

Odblaskowe maskotki 

od WORD-u
Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi była kolejnym miejscem 
w naszym powiecie, do którego, na zaproszenie dyrektor Elżbiety 
Kumięgi, zawitali przedstawiciele WORD-u w Radomiu: zastępca 
dyrektora Zbigniew Mazurkiewicz i Andrzej Majewski, egzaminator.

Przed nimi stanęło, a właściwe 
usiadło, podekscytowane gremium, 
prawie trzydziestu przedszkolaków 
i uczniów zerówki. Towarzyszyli im 
również rodzice, do których skiero-
wana była część wykładu, dotycząca 
przestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa w  ruchu drogowym, takich 
jak chociażby stosowanie foteli-
ków i  po zmierzchu odblasków, 
i ewentualnych związanych z nie-
przestrzeganiem ich konsekwencji, 
również fi nansowych.

Trzeba przyznać, że maluchy 
z  PSP w  Cerekwi były doskonale 
przygotowane i aktywnie, bez spe-
cjalnej zachęty ze strony prowadzą-
cego to spotkanie Andrzeja Majew-
skiego, uczestniczyły w prelekcji.

– Przedszkolaki to bardzo sym-
patyczna i wdzięczna grupa. I  co 
najważniejsze, doskonale przygo-
towana, co jest niewątpliwie zasługą 
nauczycieli i rodziców – powiedział 
Zbigniew Mazurkiewicz, szef ekipy 
WORD-u.

Na zakończenie spotkania każde 
z dzieci dostało pamiątkowy pre-
zent – sympatyczną, odblaskową 
małpkę.  JaL Zbigniew Mazurkiewicz, zastępca dyrektora WORD-u w Radomiu, rozdał dzieciom prezenty
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Jan Kochanowski 
patronem PSP 
w Sycynie

„Nauka skarbem drogim, tak bogatym / Jak i bogactwa często giną / Lecz nauki nie przeminą”
 Źródło: Księgi Wtóre. Pieśń IX Jan Kochanowski 

Nadanie miejscowej PSP imienia Jana Kochanowskiego, złożenie przez uczniów ślubowania na 
wręczony społeczności szkolnej nowy sztandar i honorowanie autorów niewątpliwego sukcesu, 
było ważną częścią programu obchodów tegorocznych XIX Dni Sycyny.

Jan Kochanowski, urodzony 
w  1530 roku w  tej miejscowości, 
został patronem małej szkoły po 
434 latach od swojej śmierci. Uro-
czystość w dniu 17 czerwca rozpo-
częła msza św. w kościele parafi al-
nym w Jasieńcu Soleckim, również 
w części liturgicznej nawiązująca 
do przymiotów chrześcijańskich 
i obywatelskich patrona. Ks. prob. 
Dariusz Czajkowski mówił w ho-
milii o naukach płynących z treści 
utworów Jana Kochanowskiego, 
aktualnych do dziś. Uczestniczą-
cy w  liturgii uczniowie PSP oraz 
schola parafi alna wykonali pieśni, 
opracowane muzycznie do słów 

Jana Kochanowskiego. Zaśpiewa-
ły je uczennice solistki – Gabriela 
Bednarczyk i Martyna Kopcińska. 
Na prośbę przedstawicieli rodziców 
i Włodzimierza Piskorka, przewod-
niczącego Komitetu Organizacyj-
nego uroczystości, ks. Czajkowski 
poświęcił nowy sztandar PSP w Sy-
cynie.

Miejscem ofi cjalnej części uro-
czystości, prowadzonej przez Bar-
tosza Pietrzyka, była usytuowana 
na szkolnym placu estrada XIX Dni 
Sycyny, której wystrój nawiązywał 
do święta PSP. Po wprowadzeniu 
na scenę sztandarów szkół gminy 
Zwoleń i odśpiewaniu hymnu, dy-

rektor szkoły Grażyna Krześniak-
-Pakalińska powitała uczestników, 
w tym zaprzyjaźnionych ze szkołą 
zaproszonych gości, wśród nich 
posłów Leszka Ruszczyka i  An-
drzeja Kosztowniaka, członka Za-
rządu Województwa Mazowieckie-
go Rafała Rajkowskiego, Bożennę 
Pacholczak – wiceprzewodniczą-
cą Sejmiku i  radnego Zbigniewa 
Gołąbka, przewodniczącego sej-
mikowej Komisji Oświaty, Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Ilonę Jaroszek, dyrektor Muzeum 

zaintonował hymn szkolny, nawią-
zujący treścią do idei głoszonych 
przez Jana Kochanowskiego.

Po hymnie rozpoczął się swo-
bodniejszy w wykonaniu akt sym-
bolicznego wbijania w pamiątkową 
tarczę gwoździ, z wygrawerowany-
mi na ich główkach nazwiskami 
honorowych gości, fundatorów 
sztandaru. Wpisywali oni też swoje 
opinie do kroniki PSP. 

Po krótkiej przerwie, dyrektor 
Krześniak-Pakalińska zaprosi-
ła przybyłych gości do budynku 
szkoły, gdzie nastąpiło odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej akt nadania 
szkole imienia Jana Kochanowskie-
go. W  dalszej części uroczystości 
przedstawiciele Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego przekazali 
z upoważnienia marszałka Adama 
Struzika dyrektorce pamiątkowy 
Medal PRO MASOVIA, nadany 
PSP w Sycynie za zasługi dla spo-
łeczności lokalnej i  Mazowsza. 
Kilkanaście osób zaangażowanych 
w utrzymanie i rozwój szkoły otrzy-
mało od marszałka dyplomy uzna-
nia. Niektórzy z  nich, m.in. byli 
uczniowie tej szkoły – prof. Henryk 
Bednarczyk – prezes Stowarzyszenia 

Oświatowego SYCYNA i  Edward 
Rybak przewodniczący Rady Powia-
tu Zwoleńskiego oraz wymieniany 
już Włodzimierz Piskorek, pod-
kreślali jak wiele indywidualnego 
i zbiorowego wysiłku ludzi wyma-
gało utrzymanie PSP w Sycynie i za-
pewnienie rozwoju godnego rangi 
jej patrona. Upominki wręczali też 
honorowi goście. Pomagający od lat 
Sycynie i miejscowej PSP poseł Le-
szek Ruszczyk przekazał tym razem 
pokaźnych rozmiarów pamiątko-
wy obraz, przedstawiający Kraków 
z XVI wieku.

Po części ofi cjalnej, gospodarze 
uroczystości poprosili uczestników 
do wspólnego korowodu celem zło-
żenia kwiatów pod pomnikiem Jana 
Kochanowskiego. Poprowadziła ich 
kapela Zdzisława Kwapińskiego, 
która w takt muzyki zaprowadzi-
ła potem wszystkich na wspólny 
obiad do Zajazdu „Fraszka”. Po po-
siłku, starosta zwoleński Waldemar 
Urbański zaprosił gości do parku, 
by uczestniczyli w drugiej odsło-
nie XIX Dni Sycyny. Całodniowy 
program, w założeniu dorocznego 
Festynu Rodzinnego, był bardzo 
interesujący.    (M.K.)

Goście uroczystości podczas hymnu

Przewodniczący Włodzimierz Piskorek przekazuje sztandar dyrektor PSP w Sycynie

Wsi Radomskiej, przedstawicieli 
powiatu zwoleńskiego ze starostą 
Waldemarem Urbańskim i przew. 
Rady Powiatu Edwardem Ryba-
kiem, gminy Zwoleń z burmistrz 
Bogusławą Jaworską oraz prze-
wodniczącego Komitetu Organi-
zacyjnego Włodzimierza Piskorka, 
radnego Rady Miejskiej w Zwole-
niu, inicjatora działań, które do-
prowadziły do tak ważnej i pięknej 
uroczystości.

Po odczytaniu przez Pawła So-
bieszka, przewodniczącego RM 
w  Zwoleniu, uchwały o  nadaniu 
Publicznej Szkole Podstawowej 
w Sycynie imienia Jana Kochanow-
skiego, wręczenia sztandaru oraz 
przekazania aktu dyrektor Graży-
nie Krześniak-Pakalińskiej dokonał 
Komitet Organizacyjny w składzie: 
burmistrz Bogusława Jaworska, 
Włodzimierz Piskorek, Katarzyna 
Cholewa (przewodnicząca Komitetu 
Rodzicielskiego) i Monika Wilk (za-
stępca przewodniczącej). Dyrektor 
wręczyła go uczniowskiemu pocz-
towi sztandarowemu. Po prezentacji 
sztandaru, nastąpił wzruszający akt 
ślubowania uczniów, właśnie na 
nowy sztandar. Chór uczniowski 

Uczniowskie ślubowanie

Honorowanie PSP Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA

Wyróżnieni marszałkowskimi dyplomami uznania

Uczniowie przed szkołą, przygotowani do występów
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Rodzinnie, 
biało-czerwono, 
radośnie 

Dni Sycyny od 19 lat, czyli od włączenia się działaczy kultury, wywodzących się z tej miejsco-
wości, do wielkiego przedsięwzięcia zainicjowanego w Zwoleniu i Czarnolesie, otwierają cykl 
czerwcowych imprez poświęconych utrwalaniu i popularyzacji dziedzictwa Jana Kochanowskie-
go, wielkiego polskiego poety i pisarza, urodzonego w Sycynie, piszącego fraszki i treny w Czar-
nolesie, a spoczywającego w Zwoleniu.

Ich gospodarzami są samorządy 
miasta i gminy Zwoleń, gminy Po-
liczna i powiatu zwoleńskiego, a pa-
tronem Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Do współuczest-
nictwa w realizacji tego przedsię-
wzięcia kulturowego włączają się 
organizacje pozarządowe nie tylko 
z powiatu zwoleńskiego, także wiele 
miejscowych instytucji i szkół. To 
dobrze, że wójt gminy Policzna 
wspiera imprezę organizowaną 
w przynależnej do gminy Zwoleń 
Sycynie, a  burmistrz Zwolenia czy 

starosta zwoleński współfi nansują 
laureatów konkursów rozstrzyga-
nych w Czarnolesie. Włączają się 
też samorządowcy gmin Przyłęk, 
Kazanów i Tczów. 

Ku zadowoleniu organizatorów 
i  uczestników, Dni Sycyny prze-
obraziły się w  Festyn Rodzinny, 
nadal współorganizowany przez 
burmistrz Zwolenia Bogusławę Ja-
worską, wspomaganą przez nowego 
zastępcę burmistrza Grzegorza Mo-
lendowskiego, czy sekretarza gminy 
Mirosława Chołuja oraz radnych 

na czele z  ich przewodniczącym 
Pawłem Sobieszkiem. Wiodący 
współudział ma starosta zwoleński 
Waldemar Urbański, wspomagany 
przez wicestarostę Arkadiusza Su-
limę, sekretarza powiatu Edytę Su-
limę i radnych z przewodniczącym 
Edwardem Rybakiem. Z oddaniem 
współuczestniczy od początku ini-
cjatywne Stowarzyszenie Oświato-
we Sycyna, pod przewodnictwem 
ziomka prof. Henryka Bednarczyka. 
Profesjonalnie włączył się Krzysz-
tof Cywka, prezes Stowarzyszenia 
„Zwoleń Biega”, organizując tak-
że biegi w Zwoleniu i marszobieg 
w Czarnolesie. Bardzo czynne jest 
Stowarzyszenie „Nasz Jasieniec”’ 
i jego prezes Marcin Liberadzki. 

Po złożeniu kwiatów pod pomni-
kiem Kochanowskiego, cała piątka 
pojawiła się na scenie w  parku, 
by podsumować to, co już zrobili 
i  wręczyć pierwsze nagrody. Ro-
dzinny Festyn Patriotyczny w Sy-
cynie otworzył starosta Waldemar 
Urbański, informując o  pięknej 
przedpołudniowej uroczystości 
w  PSP im. Jana KOCHANOW-
SKIEGO . Przyznawaną corocz-
nie nagrodę Burmistrz Zwolenia 
i Starosty Zwoleńskiego dla uzdol-
nionych dzieci i młodzieży został 
wyróżniony Teatr Wyobraźni z PSP 
w Sycynie. I właśnie oni wręczyli 
nagrody 12. młodocianym człon-
kom Teatru, ich reżyserowi Bar-
toszowi Pietrzykowi i  opiekunce 
Teresie Pietrzyk.

Wędkowanie rozpoczęło się już 
o godz. 4.30 z udziałem 19 zawod-
ników. Zwyciężył Konrad Pastusz-
ka i on otrzymał główną nagrodę, 
ufundowaną przez Starostę Zwo-
leńskiego.

Bieg przełajowy „Wokół Gniazda 
Ojczystego Jana Kochanowskiego” 
zgromadził około dwie setki bie-
gaczy. Startowali w 6. kategoriach 
wiekowych obojga płci, rozpoczy-
nając od dystansu 1000 metrów, 
a na 5 km kończąc. Jeden z biegów 
czcił pamięć urodzonego i zamiesz-
kałego w Sycynie Jana Bednarczyka, 
niegdyś marszałka sejmiku woje-
wództwa radomskiego. 
Laureatem nagrody dla najwcze-
śniej urodzonego biegacza został 
Zbigniew Jurek, mający na swoim 
koncie uczestnictwo w 94 biegach 
maratońskich. Wszyscy biegacze 
zostali wyróżnieni medalami. Naj-
lepsi w każdej kategorii – puchara-
mi i dyplomami. Sędzią głównym 
biegu był Włodzimierz Kabus, 
wieloletni wiceburmistrz Zwolenia, 
obecnie już na emeryturze. W me-
czu piłki nożnej Sycyna – Jasieniec 

Solecki tym razem zwyciężyli ci 
drudzy, w stosunku 6:4.

XIX Dni Sycyny będą zapamię-
tane za bogactwo programu adre-
sowanego do mieszkańców, w tym 
ich młodego pokolenia. Przygo-
towaniem oferty pozascenicznej 
zajęli się profesjonalni animatorzy. 
Radość najmłodszych wzbudzało 
balonowe show, zabawy w  dmu-
chanym zamku i  zjeżdżalniach, 
przeróżne tańce, malowanie twarzy, 
konkursy m.in. o sprawność młode-
go strażaka, wesoły tor przeszkód, 

no i zacięty mecz piłkarski, będący 
nie lada gratką dla miejscowych ki-
biców. Festynowa gastronomia też 
zasługuje na pochwałę.

Na piknikowej scenie było tłocz-
no. Mali i nieco więksi oklaskiwali 
„Wesołą Gromadkę” z PSP im. Jana 
Kochanowskiego, występy chóru 
i program kabaretu pt. „Poczekalnia 
ZOZ” – wszyscy z Sycyny. Grom-
kimi brawami została nagrodzona 
Kapela Zdzisława Kwapińskiego. 
Finalną zabawę pod gwiazdami 
poprowadził DJ Piotrek.   (M.K.)

Gospodarze i goście po złożeniu kwiatów na płycie pomnika

Kwiaty składa delegacja Stowarzyszenia Oświatowego SYCYNA. Prezes Henryk Bednarczyk z wnuczką

Starosta Waldemar Urbański otwiera Festyn Rodzinny wraz z towarzyszącymi mu: burmistrz 
B. Jaworską oraz prezesami stowarzyszeń – Henrykiem Bednarczykiem, Marcinem Liberadzkim 
i Krzysztofem Cywką

Członkowie Teatru Wyobraźni z dyrektor PSP w Sycynie, burmistrz Zwolenia 
i starostą zwoleńskim po uhonorowaniu szkolnych artystów Biegaczki z dyplomami wręczonymi im przez Krzysztofa Cywkę i wicestarostę Arkadiusza Sulimę

Biegacze pozdrawiają publiczność po wręczeniu im pucharów przez Edwarda Rybaka (z prawej) 
i Krzysztofa Cywkę Dzieciom bardzo podobały się zabawy z biało-czerwonymi balonikami
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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

INFORMACJE /  OGŁOSZENIA
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Kolejny rok szkolny za nami!
Po dziesięciu miesiącach intensywnej pracy nadszedł czas na wa-
kacyjny wypoczynek. Uczniowie Technikum im. Tomasza Nocz-
nickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Nowej Wsi zasłużyli na ponad dwa miesiące letniej przerwy.

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego zgromadziło w sali gim-
nastycznej gości, grono pedago-
giczne, uczniów i rodziców, których 
powitała dyrektor Danuta Borowiec. 
Dyrektor poinformowała zebranych 
o zakończeniu pełnienia przez nią 
funkcji dyrektora CKZiU z dniem 
31 sierpnia 2018 roku. Dokonała 
również krótkiego podsumowania 
osiągnięć szkoły w trakcie jedena-
stu lat piastowania tego stanowiska 
i podziękowała wszystkim pracow-
nikom za zaangażowanie i wsparcie 
w drodze do wspólnego sukcesu, ja-
kim jest niewątpliwie dobrze działa-
jąca szkoła. 

W swoim wystąpieniu dyrektor 
podkreśliła znaczenie działań po-
dejmowanych przez nauczycieli 
i uczniów, podnoszących poziom 
kształcenia w CKZiU w Nowej Wsi 
i dających wymierne efekty w po-
staci spektakularnych osiągnięć 
młodzieży. W  minionym roku 
szkolnym kilkoro naszych uczniów 
wyróżniło się w konkursach o zasię-
gu ogólnopolskim. Dumni jesteśmy 
z  sukcesu Przemysława Dziubiń-
skiego – absolwenta Technikum im. 
Tomasza Nocznickiego w zawodzie 
technik-ogrodnik – laureata XLII 

Eliminacji Centralnych Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, 
zdobywcy indeksu na wyższą uczel-
nię oraz stypendium ufundowane-
go przez BGŻ. Indeks na wyższą 
uczelnię zdobyła również uczenni-
ca klasy drugiej w zawodzie technik 
ekonomista – Aleksandra Krzyża-
nowska, która została laureatką 
programu edukacji ekonomicznej 
– „Akademia Przedsiębiorczości” 
i  VI edycji konkursu „Żołnierze 
Wyklęci. Walka o Pamięć i Cześć". 
Finalistą programu edukacji eko-
nomicznej – „Akademia Przedsię-
biorczości” został Mateusz Horosz 
z klasy drugiej w zawodzie technik 
ekonomista. Wszyscy wyróżnia-
jący się uczniowie i  absolwenci 
otrzymali w uznaniu swych zasług 
nagrody książkowe. Dyrektor Boro-
wiec podkreśliła, że ich osiągnięcia 
są przykładem godnym naśladowa-
nia i grono uczniów naszej szkoły 
– laureatów współzawodnictwa na 
tak wysokim szczeblu – będzie się 
stale powiększało.

Następnie wręczono nagrody 
najlepszym. Świadectwa z wyróżnie-
niem otrzymali: Monika Papierowska 
z klasy trzeciej w zawodzie technik 
ekonomista, Aleksandra Krzyżanow-

chitektury krajobrazu oraz Partycja 
Kępka z klasy pierwszej w zawodzie 
technik spedytor. Wzruszeni rodzice 
odebrali listy gratulacyjne. Nagrody 
książkowe otrzymali również inni 
uczniowie, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki w nauce.

Uczniowie, którzy zajęli wyso-
kie lokaty w konkurach o zasięgu 
powiatowym oraz konkursach we-
wnątrzszkolnych, również otrzy-
mali dyplomy i nagrody książkowe. 
Pamiątkowe dyplomy z podzięko-
waniami otrzymali wszyscy na-
uczyciele przygotowujący młodzież 
do udziału w konkursach.

Przedstawiciel KRUS w  Grój-
cu, Tomasz Wawrzyniak wręczył 
nagrody laureatom konkursu wie-
dzy o ergonomii i bezpieczeństwie 
w rolnictwie. Pierwsze miejsce zajął 
Rafał Kępka z klasy drugiej, dru-
gie – Wojciech Dominiak z klasy 
trzeciej, trzecie – Adrian Sieradzan 
z klasy drugiej; wszyscy kształcą się 
w zawodzie technik ogrodnik.

Ostatnim punktem piątkowej 
uroczystości był program artystycz-
ny, przygotowany przez uczniów 
klasy drugiej w zawodach technik 
ekonomista i  technik spedytor. 
Program, utrzymany w konwencji 
koncertu życzeń, uświetniły popisy 
wokalne szkolnego chóru i występ 
solowy Pauliny Prazimowskiej.

Pracowity rok za nami. Przed 
uczniami – ponad dwa miesiące 
odpoczynku. Mamy nadzieję, że 
po wakacjach spotkamy się pełni 
sił do realizacji nowych wyzwań.

 Ewa Malowaniec 
CKZiU w Nowej Wsi

ska i Mateusz Horosz z klasy drugiej 
w  zawodzie technik ekonomista, 
Weronika Wojtczak z klasy drugiej 

w  zawodzie technik architektury 
krajobrazu, Julia Siedlecka z  klasy 
pierwszej w  zawodzie technik ar-
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 Urocze „Wolanianki” z Marianem Wikło, radnym Rady Powiatu Radomskiego w Nadleśnictwie Marcule – sercu 
wspaniałej Puszczy Iłżeckiej – sfotografowaliśmy podczas Święta Ludowego powiatu radomskiego.

 Wygląda, że starosta zwoleński 
Waldemar Urbański jest wielkim 
miłośnikiem Sycyny. Jako miejsce 
urodzenia Jana Kochanowskiego 
jest ona perełką powiatu. Ale jest też 
miejscem zamieszkania starosty. Pod-
czas uroczystości nadania miejscowej 
PSP imienia Jana Kochanowskiego 
i wręczenia uczniom sztandaru, był 
honorowym gościem, wyróżnionym 
„gwoździem”. Wpisał się też do kro-
niki szkolnej, uprzedzając nawet bur-
mistrz Bogusławę Jaworską, nie mniej 
cenionego gościa. Z racji zbyt wielu 
chętnych do pochylenia się nad kroni-
ką, nie zdołaliśmy jednak przeczytać, 
czego życzył zasłużonej szkole. Może 
uczynimy to przy innej okazji…

 Współczesna kawaleria, choć pielęgnuje 
tradycje okresu międzywojennego, nie wy-
klucza ze swoich szeregów pań, które wte-
dy w wojsku nie służyły. Panie mają szereg 
argumentów na to, że nie jest to prawdą 
i przytaczają liczne przykłady, powołując się 
na zdjęcia i historię. Ożywa dzięki tym spo-
rom duch Emilii Plater, przy okazji powstania 
listopadowego i Heleny Pustowójtówny z po-
wstania styczniowego. Kawalerzyści, znani ze 
swych dżentelmeńskich obyczajów, poszli na 
kompromis i od pewnego czasu panie wystę-
pują na uroczystościach w strojach amazo-
nek w pułkowych barwach, a  jednocześnie 
podkreślających ich kobiecy powab, tak jak 
na załączonym zdjęciu, na którym Karolina 
Bedyk i Małgorzata Pająk towarzyszą Paw-
łowi Kibilowi, dowódcy 22. Pułku Ułanów 
Podkarpackich. 

 „Czarnoleskie Spotkania So-
bótkowe” dostarczają organizato-
rom i uczestnikom wiele cennego 
materiału i  informacji, w  jakim 
kierunku podążać, jak zwiększać 
rangę Czarnolasu na mapie kul-
turalnej Polski. Wygląda na to, że 
przyszłość ta bardzo interesuje 
Tomasz Adamca, wójta gminy 
Policzna, gospodarza uroczystości 
sobótkowych. Obiektyw cyfrów-
ki uchwycił pana Tomasza wśród 
słuchaczy spotkania ze znawcami 
epoki Odrodzenia, w której two-
rzył i  działał Jan z  Czarnolasu. 
Z  pewnością zaowocuje to no-
wymi pomysłami, choć i obecnie 
Sobótki są imprezą atrakcyjną, 
wartą poświęcenia snu, bo trwa-
jącą przecież do świtu.

 „Nie wiem, czy dziś w ele-
mentarzu funkcjonuje jeszcze ten 
wierszyk Juliana Tuwima, ale na 
widok Magdy Zawadzak i Ewy 
Zawodnik, nie mogłem nie przy-
pomnieć sobie tej rymowanki.
Mimo że obydwie panie przy-
brały barwę czerni i  bardziej 
wyglądały na diabła z piekła ro-
dem niż na murzynki, to jednak 
dzieci na Rodzinnym Festynie 
w  Molendach nie uciekały od 
nich z piskiem, ale, wprost prze-
ciwnie, garnęły się do zabawy.
Na naszym zdjęciu Magdzie Za-
wadzak towarzyszy animatorka 
dziecięcych zabaw Agnieszka 
Łyjak.

 Jak na razie druhowie z OSP z Augustowa, których prezesowi Wiktorowi 
Woźniakowi na zdjęciu towarzyszą sekretarz gminy Grabów nad Pilicą Zdzisław 
Karaś, Tadeusz Kowalczyk radny powiatu kozienickiego i dyrektor miejscowej 
PSP zajmują się swoją podstawową działalnością, do której należy głównie pożar-
nictwo. Już jednak wkrótce może ich rola zmieni się i częściej zajmować się będą 
ratownictwem wodnym. W planach, nie tak znowu odległych, a my trzymamy za 
nie kciuki, jest budowa w Augustowie zbiornika retencyjnego o krystalicznej wo-
dzie. Już dziś Augustów jest wsią, na którą chętnie patrzą wczasowicze ze względu 
na otaczające ją grzybne lasy i przystanek kolejowy, ułatwiający do niej dojazd. 

 Podczas XIX Dni Sycyny pstryknęliśmy tę fotkę. Wygląda na to, że chodzi 
o zakład. Kogo jednak, z kim i o ile? Ilony Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi 
Radomskiej, z Bogusławą Jaworską burmistrz Zwolenia? Czy raczej radnego 
Sejmiku Woj. Mazowieckiego z panią dyrektor? Pan Zbyszek podłączył w to 
wszystko nasz TR, po czym… zamilkł. A sprawa może być interesująca…

 Jednak niezbyt długi. Najpierw wójt Zdzisław Dulias udał się wraz z mał-
żonką Lilą i Teresą Leśniewską, sekretarzem Gminy Wierzbica w kierunku 
remizy OSP, gdzie uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy, 
a następnie na przykościelny parking, na którym odbyła się feta z okazji 100-lecia 
istnienia w Wierzbicy jednostki OSP.

P O ( d ) G L Ą D Y

Dzieci – wdzięczny temat 

O co ten zakład?

Miłośnik Sycyny...

A po kościele na spacerek...

Za mundurem...

Czyżby połyskiwała 
gwiazdka pomyślności?

Wśród słuchaczy
Murzynek Bambo 
w Afryce mieszka...


