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604 340 000
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Kierunek – 
innowacje 
technologiczne
Wygląda na to, że dwudniowa V Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowo-Techniczna, obradująca w Leśnym Ośrodku 
Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko, wniesie 
użyteczny wkład w funkcjonowanie i rozwój wielu fi rm branży 
metalowej w Polsce.

Ta szeroko ujęta problematyka 
przewijała się przez obrady, choć 
treścią większości referatów i pre-
zentacji były innowacje technolo-
giczne. Technologie przyrostowe, 
ubytkowe, obróbki powierzchnio-
wej, cieplno-chemicznej i nowości 
w produkcji specjalnej oraz zajmu-
jąca umysły naukowców i wytwór-
ców-technologia druku 3D, stano-
wiły zestaw tematów składający 
się na program tej ogólnokrajowej 
konferencji.

Zarówno skład 23-osobowej 
Rady Programowej , jak i zadowa-
lająca liczba uczestników dowodzą, 
że ranga konferencji jest duża. Prze-
wodniczył jej prof. dr hab. inż. Ja-
nusz Dyduch – Prezes Zarządu 
Radomskiej Rady FSNT NOT, or-
ganizatora konferencji. Członkami 
Rady Programowej byli m.in. Ma-
rek Grzywacz Wiceprezes Zarządu 
Głównego FSNT NOT, prof. dr hab. 
inż. Adam Mazurkiewicz – dyrek-
tor ITeE-PIB w Radomiu, rektorzy, 
dziekani, bądź kierownicy katedr: 
UT-H w  Radomiu, politechnik: 
warszawskiej, częstochowskiej, 

świętokrzyskiej, lubelskiej, rze-
szowskiej, Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
i Bydgoskiej Szkoły Wyższej, krajo-
wi prezesi Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Mechaników Polskich, Stowa-
rzyszenia Techników Odlewników 
Polskich, prezesi zarządów: Fabryki 
Broni „Łucznik” w Radomiu oraz 
Radomskiego Centrum Innowacji 
i Technologii.

Na wstępie konferencji, Waldemar 
Fabirkiewicz – dyrektor Biura Ra-
domskiej Rady FSNT NOT, przywitał 
gości, przedstawił patronów konfe-
rencji, skład Rady Programowej, Ko-
mitetu Organizacyjnego i program. 
Zaproszeni goście zaprezentowali po-
gląd na temat dotychczasowych kon-
ferencji. Odnieśli się pozytywnie do 
propozycji organizowania następnej 
w randze międzynarodowej. Sygna-
lizowali sprawę przepisów prawno-
-fi skalnych i niedostatku konsultacji 
społecznych, przeszkadzających 
w rozwoju przedsiębiorczości oraz 
wadliwej organizacji szkolnictwa, 
niesprzyjającej kształceniu wykwa-
lifi kowanych pracowników.

Prof. Janusz Dyduch apelował 
do uczestników, by istotne po-
stulaty czy propozycje ujmowali 
w konkretne wnioski, które ułatwią 
organizatorom uszeregowanie ich 
i  rozpoczęcie starań o  realizację. 
Zajmie się tym Radomska Rada 
FSNT NOT.

Żywą dyskusję wywołał dr inż. 
Andrzej Michalczewski z Wyższej 
Szkoły Biznesu w Radomiu, który 
omówił temat organizacji szkol-
nictwa zawodowego nieprzystoso-
wanego do potrzeb fi rm posługu-
jących się nowoczesnym parkiem 
maszynowym. Z konieczności ra-
domskie fi rmy metalowe dogadują 
się z  dyrekcjami szkół i  ustalają 
program praktyk. Doprowadzili 
już do utworzenia 4 klas dualnego 
kształcenia, polegającego na tym, że 
uczniowie odbywają zajęcia prak-
tyczne w konkretnych fi rmach. 

Program obrad obejmował 5 se-
sji. Na pierwszą, prowadzoną przez 
prof. nazw. dr. hab. iż. Wojciecha 
Żurowskiego, złożyły się tematy 
przygotowane przez pracowników 
naukowych UT-H w Radomiu i Po-
litechnikę Częstochowską. Dotyczy-
ły one m.in. innowacji związanych 

Otwarcie konferencji. Przemawia prof. Janusz Dyduch. Z prawej Waldemar Fabirkiewicz. 
Z lewej: prorektor UT-H Wojciech Żurowski

z  zastosowaniem technologii 
druku 3D. Sesję zastąpiło wystą-
pienie przedstawiciele Fabryki 
Broni „Łucznik” i  obejrzenie 
wystawy tej fi rmy. Ważnym wy-
darzeniem drugiego dnia obrad 
było zwiedzenie radomskiego 
Centrum innowacji i Technolo-
gii, w tym Centrum Druku 3D.

W dniach 21–22 sierpnia Ra-
domska Rada NOT organizuje 
kolejną krajową konferencję pt. 
„Bezpieczeństwo i  niezawod-
ność w lotnictwie”. 

 (M.K.)

Uczestnicy konferencji

Naukowcy i inżynierowie z zainteresowaniem obejrzeli stoisko z bronią
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Zdrowa woda, 
czyste środowisko

Hasło pt. „Czysta woda zdrowia doda” wskazuje na główny cel działalności „Wodociągów Miejskich” w Radomiu. Spółka miejska 
zajmuje się jednak całokształtem gospodarki wodno– ściekowej, w tym użytecznym wykorzystaniem wód opadowych i utylizacją 
płynnych nieczystości. Wszystko to wymaga ciągłego inwestowania, uwzględniającego innowacyjną nowoczesność i oszczędności.

Przypomnijmy, że Wodociągi od 
początku związane są z samorządem 
miejskim gminy Radom. Od 1992 
roku działają w formule prawa han-
dlowego ze 100% udziałem fi nanso-
wym samorządowej gminy, z mgr. 
inż. Leszkiem Trzeciakiem jako 
prezesem. Od tego czasu Wodocią-
gi ciągle inwestują, przeobrażając 
sieć wodociągową i  kanalizacyjną 
w  sposób nienotowany w  swojej 
historii. Prosperita rozpoczęła się 
jeszcze przed akcesją Polski do 
Unii Europejskiej. Za rozwój sieci 
wodociągowej dostarczającej zdro-
wej wody do budynków w  osiedlach 
mieszkaniowych i utylizację osadów 
ściekowych Spółka została wyróż-
niona prestiżową międzynarodową 
Grand Prix Cannes. Zmotywowa-
ne nagrodą, opracowały i  złożyły 
w październiku 2003 roku w Mini-
sterstwie Środowiska w  Warszawie 
projekt pod nazwą „Modernizacja 
i  rozbudowa systemu zaopatrze-
nia i  odprowadzenia ścieków dla 
miasta Radomia”. Ministerstwo, po 
akceptacji, wysłało go do Komisji 
Europejskiej w Brukseli. 16 grud-
nia 2004 roku Komisja zaakcepto-
wała ten projekt o łącznej wartości 
51 mln 612 tys. euro, z czego 26 mln 
64 tys. euro wynosiła kwota dofi -
nansowania z Funduszu Spójności 
UE. Celem tego funduszu unijnego 
było podnoszenie warunków życia 
mieszkańców państw członkow-
skich UE. Za pieniądze te wykona-
no ogrom prac, m.in. modernizację 

i rozbudowę systemu zaopatrzenia 
miasta w wodę, 22 km sieci sani-
tarnej w  mieście, łącznie z terenem 
„Starówki”, budowę nowych odcin-
ków kanalizacji sanitarnej o długo-
ści 42 km, budowę instalacji do uty-
lizacji osadów z urządzeniami ich 
odwadniania oraz rozbudowę i mo-
dernizację 3 linii technologicznych 
biologicznej części oczyszczalni 
ścieków w Lesiowie, czyniąc ją z cza-
sem najnowocześniejszą w Polsce. 
Zmodernizowano też stacje uzdat-
niania wody „Sławno”, podłączając 
2 studnie głębinowe ujęcia „Garno” 
i budując 200-metrowy odcinek wo-
dociągu na terenie gminy Zakrzew.

 Pomyślna realizacja programu 
inwestycyjnego zainicjowała po-
wołaną w „Wodociągach” Jednostkę 

Realizacji Projektu (jej pełnomoc-
nikiem jest prezes Leszek Trze-
ciak) do przygotowania kolejnego 
zadania inwestycyjnego o nazwie „ 
Modernizacja i rozbudowa gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Radom – etap II”, bę-
dącego kontynuacją celów pierw-
szego zadania pod kątem ochrony 
i poprawy środowiska naturalnego. 
Wniosek, mieszczący się w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i  Środowisko, złożony 
w kwietniu 2009 roku w celu dofi -
nansowania w Narodowym Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w  Warszawie, został 
zaakceptowany 22 września. Przed-
stawiał wartość 220 mln 769 tys. zł. 
Udział UE przekazany z Funduszu 

Spójności wyniósł 125 mln zł i zo-
stał zrealizowany pomyślnie.

W sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej na terenie Radomia i gmin 
sąsiednich nadal jest dużo do zro-
bienia. – 17 listopada 2017 roku 
„Wodociągi Miejskie” podpisały 
umowę o sfi nansowanie z Fundu-
szy Pomocowych UE kolejnego 
projektu o nazwie: „Modernizacja 
i  rozbudowa gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie aglomeracji 
Radom – III etap”. Przedstawia on 
wartość brutto 363 256 724 zł. Do 
wykonania jest aż 217 zadań, roz-
proszonych po całym Radomiu. Ich 
realizacja zaczęła się w 2017 roku, 
dzięki wkładowi własnemu Spółki 
wartości 4 mln 534 tys. zł. Ustalono, 
że UE zwróci radomskim „Wodo-
ciągom” część tej kwoty wynikającą 
z  procentowego udziału fi nanso-
wego Funduszu Spójności w  wy-
konanych zadaniach. Cały projekt 
ma być zrealizowany do końca 2022 
roku – informuje mgr inż. Paweł Ol-
szewski – zastępca prezesa Zarządu 
„Wodociągi Miejskie”. Przed ro-
kiem zakończono przebudowę sie-
ci wodno-kanalizacyjnej m.in. w ul. 
Tartacznej (1084 mb odcinek od 
Wierzbickiej do Młodzianowskiej) 
i wybudowano 885 mb kanalizacji 
sanitarnej. Ponadto zostały wybu-
dowane odcinki sieci wodociągo-
wej w ulicach: Drzymały (boczna), 
Drzymały (spięcie w  pierścień), 
Rolniczej, Modrej, Ludwinowskiej, 
Ostrego, Okrężnej, Zielone Wzgó-

rza oraz sanitarnej w ulicach: Drzy-
mały (boczna), Drzymały (spięcie 
pierścieni) i Bagiennej. Na innych 
ulicach objętych kontraktem K-22 
z fi rmą Jadex prace są prowadzone. 
Roboty obejmujące modernizację 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
w ul. Struga są na ukończeniu. Prace 
modernizacyjne kanału sanitarnego 
w  ul. Struga: od ul. Zbrowskiego do 
Grzybowskiej potrwają od września 
do końca października (kontrakt 
K-8). Firma Inżynieria Rzeszów roz-
poczyna roboty wartości 2,25 mln zł 
rozdzielające kanalizacje – sanitar-
ną i deszczową w ul. Tochtermana, 
a Instal-Glob wchodzi 20 lipca z ro-
botami wartości 4,5 mln zł, Konsor-
cjum Instal-Glob i Tech-Pol wyko-
nują roboty na Obozisku w rejonie 
ul. Parkowej i  Śniadeckich. Plano-
wany termin zakończenia prac – 
31 sierpnia tego roku.

W  tym miesiącu „Wodociągi” 
planują ogłosić cztery nowe prze-
targi. Nr K-35 dotyczy budowy 
i modernizacji sieci wodociągowej 
oraz oddzielenia kanalizacji desz-
czowej od sanitarnej w dzielnicach 
Stare Miasto i Zamłynie, m.in. w re-
jonie ulic: Floriana, Wacława, Pio-
trówki, Garbarskiej i Kaczej.

Kontrakt K -24 dotyczy budowy 
i przebudowy sieci wodociągowej 
oraz rozdziału kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej w   m.in. w rejo-
nach ulic Rodziny Ziętalów i Marii 
Fołtyn.

K-12 obejmuje zadanie budowy 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
u zbiegu ulic Słowackiego i Białej, 
Jarzynowej oraz sąsiednich.

W kontrakcie K-17 chodzi m.in. 
o budowę i modernizację sieci wo-
dociągowej oraz rozdzielenie ka-
nalizacji sanitarnej od deszczowej 
w dzielnicach Glinice i Dzierzków, 
m.in. w ulicach: Kaszubska, Puław-
ska i Zwoleńska.

Inżynieria Przemyśl już realizuje 
kontrakt w dzielnicy Kaptur fi nali-
zowany w roku 2019. Jego wartość 
jest bliska 20 mln zł. Z kolei Inży-
nieria Rzeszów przygotowuje się do 
realizacji kontraktu nr K-2 w Śród-
mieściu wartości 5,7 mln zł. jego 
realizację rozpoczyna z początkiem 
przyszłego roku. 

„Wodociągi Miejskie” w  Rado-
miu są, obok Uniwersytetu Łódz-
kiego i fi rmy FPP Enviro, jednym 
z  benefi cjentów (koordynatorem 
jest Gmina Miasta Radomia) unij-
nego projektu LIFE o  brzmieniu 
„Adaptacja do zmian klimatu po-
przez zrównoważoną gospodarkę 
wodną w  przestrzeni miejskiej 
Radomia”. Znany jest bardziej pod 
roboczą nazwą „RADOMKLIMA”. 
Umowa z  KE, dotycząca dotacji 
w ramach Funduszu Spójności, zo-
stała podpisana w listopadzie 2015 
r., a miesiąc później z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
o dofi nansowanie. Prowadzone są 
prace dokumentacyjne dotyczące 
zalewu Borki, rzeki Mlecznej i  jej 
dopływów: Cerekwianki i Potoku 
Północnego. Jako pierwszy docze-
ka się naprawy kolektor wody desz-
czowej oznaczony symbolem AO, 
zasilający Borki. Będzie uszczelnio-
ny i oczyszczony, gdyż wpływa nim 
do zalewu deszczówka zawierająca 
szkodliwe związki żelaza.

O  pożytecznym projekcie LIFE 
napiszemy szczegółowiej innym 
razem.   (M.K.)

Roboty końcowe przy ul. Struga

Wyścig z czasem na Zamłyniu Na Wernera tłoczno od sprzętu i pojazdów

Fachowcy z fi rmy TECHPOL nie używają spawarek do łączenia rur wodociągowych. Nie są one przecież metalowe Bywa, że bez ręcznego przygotowania nie ruszy i koparka. Fotkę zrobiliśmy przy ul. Śniadeckich
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Bieniędzickie 
„Tyndy-Ryndy”
Już od trzech lat w Bieniędzicach, gmina Wolanów, odbywa się prze-
gląd kapel i zespołów ludowych pod tą wdzięcznie nazwą. Co ona 
znaczy? Trudno powiedzieć, ale brzmi ciekawie. Pomysłodawcą 
i sprawcą przeglądu jest radny Gminy Wolanów, Marcin Ciężkowski.

– Myślę, że ta sympatyczna im-
preza, która została zainicjowana 
przez naszego kolegę, przejdzie na 
stałe do kalendarza imprez kultu-
ralnych naszej gminy – powiedział 
wójt Adam Gibała. – Myślę, że 
wszyscy, którzy tutaj dzisiaj przyszli 
i przyjechali znajdą coś dla siebie.

Również starosta radomski Mi-
rosław Ślifi rczyk nie szczędził wy-
razów uznania, podkreślając jed-
nocześnie fakt, że jest absolwentem 
szkoły w Bieniędzicach.

– Cieszę się, że mogę być świad-
kiem tak udanej imprezy, mimo że 

jest to dopiero trzecia edycja. Także 
wielki szacunek dla organizatorów, 
a zwłaszcza dla miejscowego radne-
go Marcina Ciężkowskiego – po-
wiedział starosta Ślifi rczyk.

Inicjatorowi i organizatorom na-
leżą się wyrazy najwyższego uzna-
nia. W  tak krótkim czasie życia 
przeglądu, zgłosiło się do udziału 
w nim aż piętnaście zespołów. To 
sukces, którego mogą pozazdrościć 
organizatorzy tego typu imprez. Na 
estradzie wystąpiły zespoły śpiewa-
cze, ludowe i folklorystyczne: „Bie-
niędzice”, „Bartodziejaki”, „Biesiada 

Bierwiecka”, „Kalina” z  Mariano-
wic, „Sołtyski” z Pawłowa, „Wrzo-
sowianki”, „Wieniawa” i  Lokalne 
Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna. 

Do tańca na przysłowiowych 
„dechach” podrywały kapele ludo-
we Stanisława Kotkowskiego, Jana 
Tarnowskiego, Czesława Goliń-
skiego, Golusa, Jana Wochniaka, 
„Skrzynno”, Zamkowskiego i Lip-
ców.

Poza muzycznymi doznaniami 
było szereg innych atrakcji. Dla 
dzieci dmuchane zamki, konkurs 
rowerowy przygotowany przez 

Wójt Adam Gibała powitał licznie przybyłych wykonawców i uczestników

Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice” rozpoczął przegląd „Tyndy-Ryndy”

Gminne Centrum Kultury w Wolanowie zapewniało rozrywkę najmłodszym uczestnikom

Inicjator przeglądu Marcin Ciężkowski w towarzystwie bieniędziczanek

 „Bartodziejaki” z prezesem Wojciechem Ćwierzem i Krzysztofem Mazurkiewiczem, prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę”

Radomskie Stowarzyszenie Re-
trocyklistów „Sprężyści”, słodkie 
i smaczne przekąski przygotowane 
przez gospodynie z Bieniędzic oraz 
stragany z kuszącymi oko najmłod-
szych zabawkami.

Organizatorami Jarmarku Lu-
dowego „Tyndy-Ryndy” był wójt 
Adam Gibała i Urząd Gminy Wola-
nów oraz Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych „Na Ludową Nutę”.

 JaL

Mimo prażącego słońca ławki przed estradą zapełniały tłumy słuchaczyTeresa i Adam Ciężkowscy wspierają swojego syna Marcina

Coś na ząb od gospodyń z Bieniędzic
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110-lecie OSP w Przybyszewie
W tym roku wiele OSP obchodzi rocznicę stulecia działalno-
ści przeciwpożarowej, obywatelskiej i kulturalnej. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Przybyszewie liczy sobie już 110 lat i wraz z 
innymi jubilatkami włączyła się do programu obchodu 100. 
rocznicy Niepodległości Polski.

Straż Ogniową w Przybyszewie, 
wspólnie z innymi rzutkimi i pręż-
nymi obywatelami, zorganizował 
ks. proboszcz Włodzimierz Justyn 
Taczanowski. Z  przedstawione-
go skrótowo rysu historycznego 
uczestnicy uroczystości poznali 
okoliczności powstania ochot-
niczej straży w  tej miejscowości. 
Dlaczego powstała w  Przybysze-
wie? Otóż dlatego, że mieszkańcy 
byli zaniepokojeni wieloma zagro-
żeniami. Pierwszym zagrożeniem 
była zwarta, zagęszczona zabu-
dowa Przybyszewa, najczęściej 
drewniana. Drugim zagrożeniem 
było położenie Przybyszewa na 
wzniesieniu, pośród wodnych 
ciągów Pilicy i  „Czarnej Wody”, 
co w czasie burz sprzyjało nasile-
niu wyładowań atmosferycznych. 
Ludność Przybyszewa korzystała 
ze sprzętu przeciwpożarowego po-
zostającego w dyspozycji jednostki 
oraz z wody znajdującej się w po-
bliskich rzekach i studniach. Akcje 

przeciwpożarowe nie były jednak 
prowadzone fachowo, a  przez to 
mało skutecznie. Mając to na uwa-
dze, ks. Włodzimierz Justyn Tacza-
nowski postanowił św. Florianowi 
dać do pomocy ziemskich rycerzy 
– strażaków ochotników. Sam ob-
jął funkcję prezesa Straży Ogniowej 
w Przybyszewie i doprowadził do 
budowy drewnianej strażackiej szo-
py, w której magazynowano pod-
ręczny sprzęt gaśniczy. Druhowie 
otrzymali też pierwsze umunduro-
wanie. Straż liczyła początkowo 38 
druhów i  miała trzy oddziały: to-
porników, sikawkowy i ratunkowy. 
Zbliżony stan członkowski utrzy-
mywał się przez całe dziesięciolecia. 
Służbę w OSP pełniło kilka poko-
leń druhów. Podczas mszy polowej, 
celebrowanej przez ks. proboszcza 
Dariusza Gala i ks. wikarego Jana 
Różyckiego, jubilaci uczcili pamięć 
zmarłych minutą ciszy. 

Nie sposób na stronie formatu 
A3 przedstawić szczegółowo histo-

rię jednostki. W 1954 roku strażacy 
z Przybyszewa za zgromadzone pie-
niądze zakupili wóz bojowy „Star 
20”, jedyny w  promieniu 20 km 
pojazd przystosowany do gaszenia 
pożarów, zamieniony w 1967 roku 
na samochód GSBM, wyposażony 
w syrenę alarmową i środki łącz-
ności. Trzy lata później jednostka 
otrzymała wóz bojowy „Star 25”, 
a w 1996 roku pozyskała średni sa-
mochód bojowy „Star 200”. W tym-
że roku została uroczyście otwarta 
nowa strażnica.

27 czerwca 1997 roku jednost-
ka została włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo– Gaśnicze-
go. Sprzyja to dofinansowaniu 
jej działalności przez PSP i coraz 
lepszemu wyposażeniu jednostki. 
W 2001 roku OSP pozyskała pom-
pę pływakową oraz dofi nansowanie 
z PSP, pomocne w zainstalowaniu 
na strażnicy systemu selektywne-
go alarmowania. 2005 rok to po-
zyskana pompa TOHATSU, 2006 r. 
– zestaw ratowniczy PSP R-1. 2008 
rok to jubileusz 100-lecia, wręcze-
nie nowego sztandaru, pozyskanie 
lekkiego wozu bojowego FORD 
TRANSIT i  otrzymanie zestawu 
hydraulicznego i  narzędzi HO-
LOMATRO. 2017 rok – przydział 
nowego średniego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego marki IVE-
CO, przekazanego i poświęconego 
podczas uroczystości jubileuszowej 
110-lecia.

Wójt Gminy Promna Wojciech 
Nowak powiedział na jubileuszowej 
uroczystości m.in.: – Świętujemy 
dzisiaj rocznicę wspólnej działalno-
ści… Przez 110 lat zmieniło się wie-
le, rzeczywistość przynosiła nowe 
wymagania i oczekiwania. W ostat-
nich latach udało się zrealizować 
kilka inwestycji umożliwiających 
znaczne wzmocnienie potencjału 
tej jednostki. W  2016 roku doko-
nano termomodernizacji budynku 
strażnicy oraz wymianę stolarki 
okiennej. Rok 2017 stworzył możli-
wość zakupu nowego średniego sa-
mochodu ratowniczo– gaśniczego. 
Obecna kondycja OSP Przybyszew 

jest przykładem tego, jak wiele moż-
na zdziałać razem, poprzez współ-
pracę i zrozumienie.

 Druh Zbigniew Gołąbek w krót-
kim wystąpieniu nadmienił, że 
przykładem takiej współpracy jest 
przekazywany uroczyście samo-

chód IVECO, zakupiony w  tzw. 
systemie składkowym. Zakup 
umożliwiły ubiegłoroczne dotacje: 
PSP, Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, ZOSP RP i WFO-
ŚiGW oraz Gminy Promna i wkład 
samej OSP.   (M.K.)

Strażnica w Przybyszewie w dniu jubileuszu

Goście jubilatów

Wójt Wojciech Nowak czyta uchwałę o przekazaniu OSP nowego wozu IVECO

Prezes jubilatów prezentuje wręczony jednostce OSP Pamiątkowy Medal PRO MASOVIA

Jubilaci wręczają wójtowi W. Nowakowi grawerton z podziękowaniami za pomoc

Gratulacje jubilatom przekazuje mł. bryg. Grzegorz Gozdek – Komendant Powiatowy PSP w Białobrzegach

Honorowanie jubilatów dyplomami uznania
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Kwiaty dla wójta 
Andrzeja Brachy
W działalności rady samorządowej gminy są w rocznym przedziale czasowym dwie bardzo ważne 
sesje – pod koniec II kwartału absolutoryjna i grudniowa, uchwalająca budżet na rok następny. 
Podczas absolutoryjnej sesji, po zapoznaniu się ze stanowiskiem poszczególnych komisji i opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni oceniają realizację przez wójta budżetu za rok poprzedni 
i w głosowaniu jawnym udzielają gospodarzowi gminy absolutorium lub nie. 

22 czerwca takie absolutorium, 
dające dużą satysfakcję, uwieńczo-
ne brawami i wręczeniem kwiatów 
otrzymał Andrzej Bracha, wójt 
gminy Jastrząb, za realizację zadań 
budżetowych 2017 roku. Jeden 
z radnych był przeciwny udzieleniu 
absolutorium, a inny wstrzymał się 
od głosu.

Budżet Gminy Jastrząb w 2017 
roku, poddawany uzasadnionym 
zmianom na sesjach Rady Gminy 
a  więc w  trakcie jego realizacji, 
po stronie dochodów osiągnął 
sumę 24  165  236,47 zł (99,80  % 
planowanych), a po stronie wydat-
ków – 24 240 872,31 zł (95,22%). 
Wskaźnik zrealizowanych docho-
dów przewyższał wydatki. Jest to 
podstawowa prawidłowość budże-
towa. Przed sesją absolutoryjną, 
najpierw swoje pozytywne stano-
wisko przedstawiły komisje Rady 
Gminy. Zgodnie z przepisami, wójt 
Andrzej Bracha przesłał do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w War-
szawie, Zespół Zamiejscowy w Ra-
domiu, sprawozdanie z wykonania 
budżetu 2017 roku w  celu jego 
zaopiniowania. Z  kolei Komisja 

Rewizyjna przesłała do RIO swo-
je stanowisko w sprawie budżetu, 
w celu jego zaopiniowania. Obydwa 
dokumenty uzyskały pozytywną 
opinię trzyosobowego Składu 
Orzekającego RIO. W pierwszym 
paragrafi e uchwały przesłanej do 
Urzędu Gminy w Jastrzębiu, tenże 
Skład Orzekający stwierdził: Przed-
łożone przez Wójta Gminy Jastrząb 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
za rok 2017 opiniuje pozytywnie”. 
W uzasadnieniu tej sentencji czyta-
my m.in.: „Zgodnie z art. 269 pkt. 2 
i 3 Ustawy o fi nansach publicznych, 
w sprawozdaniu rocznym omówio-
no realizację zadań inwestycyjnych, 
jak również zadań współfi nansowa-
nych ze środków UE oraz stopień 
realizacji zadań wieloletnich. Omó-
wiono również dotacje przekazane 
z budżetu gminy do podmiotów na-
leżących i nienależących do sektora 
wydatków publicznych, do których 
nie wnosi się uwag.” 

 Na udzielenie wójtowi Andrze-
jowi Bracha absolutorium prawie 
przez wszystkich radnych, już po 
raz trzeci w tej kadencji, wpłynę-
ły w dużym stopniu jego skutecz-

na temat tego zadłużenia: „Łączna 
kwota długu na koniec roku 2017 
wyniosła 3 085 109 zł. Na powyż-
szą kwotę składają się zobowiąza-
nia z  tytułu kredytów i pożyczek. 
Obciążenia budżetu wydatkami na 
obsługę długu i rozchodami na jego 
spłatę w 2017 roku wyniosło 2,08% 
i kształtowało się poniżej maksy-
malnie dopuszczalnego wskaźni-
ka ustalonego zgodnie z  art. 243 
Ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 
roku o fi nansach publicznych, który 
wynosi 5,33%”. Wójt Andrzej Bra-
cha nie zgadza się z  opinią radnego 
głosującego przeciw. Argumentuje, 
że bez kredytów i pożyczek, nie bę-
dzie rozwoju gminy Jastrząb o jaki 
chodzi mieszkańcom i samorządo-
wi gminy. W ubiegłym roku duże 
kwoty przeznaczono na drogi 
gminne i  powiatowe. Przebudo-
wa odcinka 1,3 km drogi gminnej 
w Gąsawach kosztowała 1 228 906 
zł, w Nowym Dworze – 621 tys. zł, 
drogi gminnej Śmiłów-Orłów – 189 
tys. zł, Wola Lipieniecka Duża-Kuź-
nia – 65 tys. zł, Jastrząb działka – 
24 tys. zł, drogi powiatowej Ja-
strząb-Gąsawy Rządowe – 25 tys. 
zł, ul. Leśnej w Jastrzębiu – 198 tys. 
zł, budowa chodnika w Lipienicach 
przy drodze powiatowej Dobrut-
-Śniadków-Lipienice – 20 tys. zł. 
Na modernizację stacji uzdatniania 
wody w Jastrzębiu gmina przezna-
czyła 137 tys. zł. „Poprawa jakości 
powietrza na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego – ogranicze-
nia emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację kotłowni” dla miesz-
kańców gminy Jastrząb kosztowała 
nieco ponad 46 tys. zł. Moderniza-
cja oświetlenia ulicznego to koszt 
415 tys. zł. Dokumentacja zadania 
dotyczącego rewitalizacji terenów 
nadbrzeżnych wraz z kąpieliskiem 
nad zalewem w Jastrzębiu – ponad 
36 tys. zł. Zagwarantowano w bu-
dżecie 2017 r. potrzebne środki 
na dokumentacje pod inwestycje 
drogowe i  inne roku następnego. 
Wydatki majątkowe w 2017 roku 
o wartości 3 149 295 zł pozwoli-
ły zrealizować w  sumie 25 zadań 
w różnych dziedzinach działalno-
ści samorządowej gminy Jastrząb. 

Po głosowaniu za absolutorium, 
wójt podziękował radnym i  pra-
cownikom gminy za pracowity 
udział w realizacji zadań budżeto-
wych w roku 2017 i prezentowaną 
postawę przy wykonywaniu budże-
tu tegorocznego.  (M.K.)

ne starania o  środki zewnętrzne, 
zarówno unijne, jak też krajowe, 
zasilające inwestycje rozwojowe 
i  realizowane projekty, polepsza-
jące warunki życia mieszkańców 

gminy Jastrząb. Radny przeciwny 
udzieleniu absolutorium uzasad-
niał swoją decyzję nadmiernym 
zadłużeniem gminy Jastrząb. Oto 
opinia Składu Orzekającego RIO 

Przedstawiciele radnych podziękowali wójtowi Andrzejowi Bracha bukietem kwiatów za realizację 
zadań budżetowych 2017 roku

Obrady sesji prowadzili: Wojciech Warso, przewodniczący RG i Bronisław Korba, 
zastępca przewodniczącego

Radni podczas obrad sesji

Wójt Andrzej Bracha poinformował radnych o pracy Urzędu Gminy między sesjami Głosowanie
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Feeria gwiazd wśród 
błędowskich sadów

Tradycyjnie od siedemnastu lat, na przełomie czerwca i lipca odbywa się, w powiązaniu z odpustem ku czci patrona Parafi i Błędów, 
św. Prokopa Opata „Piknik w błędowskich sadach”.

– Szanowni Państwo! Jest mi nie-
zmiernie miło, w imieniu własnym, 
jak i w imieniu wszystkich nas tu 
zgromadzonych, przywitać gościa 
nietuzinkowego. Jest z nami już od 
kilkunastu lat pan Stanisław Kar-
czewski, obecnie Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy 
panie Marszałku i dziękujemy, że 
znalazł pan czas, aby do Błędowa 
swoim zwyczajem zawitać – powie-
dział wójt Gminy Błędów Marek 
Mikołajewski.

– Zastanawiałem się od kiedy 
do państwa przyjeżdżam. Na pew-
no od kilkunastu lat. Ale uświado-
miłem sobie, że pana Wójta znam 
dokładnie od 20 lat, bo wtedy po-
znaliśmy się w Radzie Powiatu i od 

tamtej pory wspieramy się jak mo-
żemy i myślę, że nam to wychodzi 
– powiedział marszałek Stanisław 
Karczewski. – Razem z panem Wój-
tem jesteśmy bliscy stworzenia ta-
kiej naszej „Grupy Wyszehradzkiej”, 
gmin zaprzyjaźnionych ze Słowacji 
i Węgier. Nie udaje nam się jeszcze 
troszeczkę z Czechami, ale pracu-
jemy nad tym. Życzę waszej gminie 
dalszego rozwoju. Wiem, że Gmi-
na Błędów pięknieje, rozwija się, 
jest coraz bardziej zasobna. Życzę 
państwu, żeby wasze marzenia, te 
dotyczące gminy i osobiste, reali-

sława Nasiłowskiego, wójta gminy 
Pniewy, posła na Sejm Mirosława 
Maliszewskiego i  Ryszarda Rusz-
czyka, profesora kardiologii oraz 
sponsorów, dzięki którym możliwa 
była organizacja XVII Pikniku. 

Wśród przybyłych gości licz-
ne grono stanowili profesorowie 
i  pracownicy naukowi Instytutu 
Ogrodnictwa w  Skierniewicach, 
SGGW w  Warszawie. Obecna 
była m.in. prof. dr hab. Małgo-
rzata Korbin – dyrektor Instytutu 
Ogrodnictwa, prof. dr hab. Kazi-
mierz Tomala – prorektor SGGW 
w Warszawie, prof. dr hab. Dariusz 

Marszałek Stanisław Karczewski życzył uczestnikom pikniku wspaniałej zabawy Procesja ku czci patrona błędowskiej parafi i

Wrona – kierownik Zakładu Sa-
downictwa SGGW, jak i pozosta-
li profesorowie: Anna Bielenin, 
Barbara Łabanowska, Remigiusz 
Olszak, Kazimierz Smolarz, Piotr 
Sobiczewski, Edward Lange, Ry-
szard Hołownicki.

Jednym z istotnych punktów pik-
niku była uroczystość upamiętnia-
jąca 10. rocznicą śmierci profesora 
Szczepana Pieniążka – ojca nowo-
czesnego sadownictwa. Zebrani przy 
pomniku goście, na czele z przybyłą 
ze Stanów córką profesora Pieniążka 
– Emilią Mroczkowską, pracownicy 

Powitanie profesorów z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i SGGW w Warszawie

Złożenie kwiatów pod pomnikiem prof. Szczepana Pieniążka

Smaczna pajda chleba gospodyń z Wilhelmowa cieszyła się powodzeniem... I miejsce w piłce nożnej zdobyła drużyna ZSRP PNIEWY

To nie Don Vasyl, to Rzeczpospolita Babska z Klwowa

zowały się i spełniały. Rolnikom ży-
czę dobrej pogody, bo pukała nam 
do drzwi susza. Mam nadzieję, że 
deszcz przyjdzie, też nie w  nad-
miarze i  ta pogoda będzie dobra. 
Wszystkiego najlepszego!

Wójt Mikołajewski powitał 
równie serdecznie przedstawicie-
li braterskich gmin Nalepkovo ze 
Słowacji i Gávavencsellő z Węgier, 
oraz Jana Bartosza, dyrektora dele-
gatury Urzędu Marszałkowskiego 
w Radomiu, wicestarostę powiatu 
grójeckiego Dariusza Piątkowskie-
go, radnych powiatu: Wojciecha 
Wojtczaka i Adolfa Maciaka, Wie-
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Sponsorzy Pikniku:

AGROSIMEX Sp. z o.o. – Goliany, EL-BO P. Wasilewicz, D. Prykiel Błędów, FRUIT-GROUP Sp. z o.o. 
Dąbrówka Stara oraz SAD-PAK Sp. z o.o. Dąbrówka Stara, AUTOPOLMOZBYT Grójec, BANK SPÓŁ-
DZIELCZY Biała Rawska, BANK SPÓŁDZIELCZY Grójec, BRUK-BUD Skaryszew, DÖHLER POLSKA 
Zakład w Kozietułach Nowych, EL-ZOS Remigiusz Malczewski Błędów, IGA Zbigniew Wojewódzki Ja-
dwigów, PAŁCZYŃSKI – Białobrzegi Usługi Transportowe, PEPSI COLA Zakład Produkcyjny Michrów, 
PIEKARNIA Ludwik Gołuch Wilków, STAROSTWO POWIATOWE Grójec, TECHSAD Waldemar Jaku-
bisiak Błędów, TOP MARKET Jędrzejczyk i Spółka, ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU SADOWNIKÓW 
RP, ZENON ŻEBROWSKI – Błędów.

Patronat honorowy: 

Marszałek Senatu RP, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Organizatorzy: 
Wójt Marek Mikołajewski i Samorząd Gminy Błędów oraz Związek Sadowników RP. 

SGGW, Instytutu Ogrodnictwa, de-
legacja Samorządu Gminy Błędów 
z Wójtem Markiem Mikołajewskim, 
delegacja ZSRP O/Błędów z preze-
sem Andrzejem Kaźmierczakiem, 
Sławomir Rzeźnicki i  Jan Maciak 
złożyli kwiaty i oddali pokłon pa-
mięci profesora.

Następnie w kościele parafi alnym 
pw. św. Prokopa Opata w Błędowie 
odbyła się msza celebrowana w in-
tencji patrona parafi i, Ojczyzny, 
rolników i  sadowników. Oprawę 
muzyczną do mszy zapewniła or-
kiestra dęta OSP Błędów.

Błędowski piknik to dwa dni 
wspaniałej zabawy obfitującej 
w liczne atrakcje. Już po raz szes-
nasty odbyły się Mistrzostwa Polski 
Sadowników w Piłce Nożnej. Zwy-
cięskiej drużynie z  Pniew medale 
wręczył poseł Mirosław Maliszewski 
Prezes ZS RP. FC Jabłuszko zajęło 
drugie miejsce, a trzecie ZSRP O/
Belsk Duży. Królem strzelców został 
Bartosz Czarnecki z Pniew. 

Kolejny raz odbył się również, 
pełen emocji, konkurs wędkarski 

Lombard, jak zwykle podbił serca, publiczności

przeprowadzony przez Benedykta 
Pachockiego, prezesa Koła PZW nr 
2 w Błędowie. W kategorii SENIO-
RZY wygrał Marek Wierzbicki, dru-
gie miejsce zajął Szymon Pietrzyk, 
trzecie zaś ex aequo Jan Binkiewicz 
i Dariusz Wilczyński.

Bardzo dużym powodzeniem 
cieszyły się okolice estrady, na któ-
rej cały czas coś się działo. Występy 
dzieci z  Przedszkola Samorządo-
wego w Błędowie i uczniów z PSP 
Błędów, którzy zaprezentowali 
program „Na ludową nutę” zgro-
madziły tłumy fanów, rodziców 
i rodziny artystów. Również z ludo-
wym repertuarem wystąpił zespół 
Rzeczpospolita Babska z Klwowa. 

Zupełnie inne akcenty folklory-
styczne zaprezentowała publiczno-
ści młodzież z Gávavencsellő. Popis 
muzyki marszowej i nie tylko za-
pewniły Orkiestry OSP z Błędowa 
i Lipia. Był koncert Anny Adamiak 
„Śpiewam swojej Ojczyźnie” i ze-
społu „Retro” z Błędowa. 

Nowoczesny styl i  zabawę do 
„białego rana” wprowadziły zespoły 
MODEL MT & MODELINKA, De 
Mono, MIG, Black Clover, Classic, 
Lombard oraz Refl ex.

Kolejny „Piknik w Błędowskich 
Sadach” przeszedł do historii jako 
dni wspaniałej, mimo chłodu, za-
bawy. 

 Jacek Lombarski, fot. UG Błędów

Model MT & Modelinka w trakcie występu zapozowali do zdjęcia

Publika oblegała estradę
W towarzystwie zespołu DE MONO – Justyna Brzezińska z wydziału promocji UG w błędowie

Uczniowie w węgierskim, ognistym tańcu

Grupa RETRO z Błędowa

Orkiestra OSP z Lipia

Chwila dla mediów
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Bądź zawsze obcy!
SWOI OBCY – tak zatytułowany będzie trzeci festiwal Opętani Literaturą, towarzyszący ogło-
szeniu tegorocznego laureata Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Nagrodę i festiwal, 
który potrwa od 1 do 9 września, współorganizują Prezydent Radomia i Muzeum Witolda Gom-
browicza. Wydarzeniu patronuje Rita Gombrowicz.

Tym razem festiwal rozpocznie 
przechadzka po Radomiu śladami 
Gombrowiczów. To pierwszy z serii 
spacerów literackich, które zamierza 
zorganizować Miejska Biblioteka Pu-
bliczna. Możliwe, że spacer przerodzi 
się w demonstrację, ale czego i dla-
czego, organizatorzy ujawnią dopiero 
w sierpniu. – Możemy tylko zdradzić, 
że będzie Ferdydurkistyczna, warto 
więc sięgnąć do tej powieści Gom-
browicza i przeczytać ją bez szkolne-
go przymusu – mówi Ewa Witkow-
ska z Muzeum Gombrowicza.

Potem już tradycyjnie wydarzenia 
literackie łączyć się będą i dopowia-
dać z muzycznymi i scenicznymi. We 
Wsoli i Radomiu posłuchamy Doro-
ty Miśkiewicz i Marka Napiórkow-
skiego, Hanny Banaszak, Lecha Ja-
nerki. Fragmenty trzeciego rozdziału 
„Opętanych” Witolda Gombrowicza 
przeczyta Wiktor Zborowski, który 
opowie też o  swoich doświadcze-
niach aktorskich. 

Organizatorzy zaproszą na spo-
tkanie z  ubiegłoroczną laureatką 

Nagrody Gombrowicza Anną Cie-
plak, a także na dyskusję tegorocz-
nych nominowanych (przypomnij-
my: Grzegorz Bogdał, Aleksandra 
Lipczak, Adam Robiński, Paweł 
Sołtys, Marcin Wicha) z kapitułą 
(jej członkowie to: Ewa Graczyk, 
Jerzy Jarzębski, Anna Kałuża, Zofi a 
Król, Zbigniew Kruszyński, Józef 
Olejniczak, Justyna Sobolewska). 
Będzie również okazja do kolejnej 

rozmowy z Ritą Gombrowicz, tym 
razem Tomasz Tyczyński zapyta ją 
o… rzeczy Gombrowiczów.

W kategorie obcości i swojskości 
wprowadzi uczestników festiwalu 
prof. Zbigniew Mikołejko, fi lozof, 
pedagog, historyk religii, a  także 
kontrowersyjny publicysta, ostro 
traktujący rzeczywistość społecz-
ną, stereotypy, a nawet poprawność 
polityczną. 

Będziemy też rozmawiać o  pi-
sarzach niezwykle mocno zako-
rzenionych w polszczyźnie, którzy 
mimo to do dziś pozostają poza 
popularnym kanonem naszej 
dwudziestowiecznej literatury, a co 
najmniej poza zainteresowaniami 
większości tę literaturę czytających. 

O życiu i twórczości Aleksandra 
Wata opowie prof. Józef Olejniczak 
z Uniwersytetu Śląskiego, historyk 
i  teoretyk literatury zajmujący się 
wnikliwie tym poetą i prozaikiem 
od trzydziestu lat. Drugim „swo-
im obcym” będzie Leo Lipski, jego 
niezwykłą biografi ę i  twórczość 
zaprezentuje prof. Adam Lipszyc 
z  IFiS PAN, fi lozof, eseista, tłu-

macz, laureat Nagrody Literackiej 
Gdynia za esej o twórczości Waltera 
Benjamina. 

O  tym, że swojskość bywała 
w polskiej historii (także historii li-
teratury) pułapką, w którą wpadały 
nawet największe umysły i osobo-
wości, opowie Irena Jun w mono-
dramie na podstawie powieści Jacka 
Dehnela Matka Makryna i poema-
tu Juliusza Słowackiego Rozmowa 
z Matką Makryną Mieczysławską. 

– To z fragmentu Dziennika za-
czerpnęliśmy motto trzeciej edycji 
Opętanych Literaturą: Bądź zawsze 
obcy! – informuje Tomasz Ty-
czyński, kurator Muzeum Witolda 
Gombrowicza i sekretarz kapituły 
Nagrody Gombrowicza. – Jeste-
śmy przekonani, że Gombrowicz 
ma rację: wielcy pisarze, wielcy 
twórcy muszą pozostać nieoswo-
jeni w  relacjach z  publicznością, 
krytyką, narodem czy społeczno-
ściami, nawet jeśli tkwią w samym 
ich środku. Bezkompromisowi, 
muszą pozostać „swoimi obcymi”. 
Dojrzali czytelnicy, dojrzałe społe-
czeństwa nie karzą ich za tę obcość 
odrzuceniem, ale i nie próbują na 
siłę wciskać w swojskość. Wystar-
czy pamięć sięgająca po ich utwory 
i porządna lektura. Mamy nadzieję, 
że festiwal będzie okazją do takiej 
właśnie lektury.

 Ewa Witkowska

Muzeum Witolda Gombrowicza
fot. Maciej Bociański /ML

Budowa zachodniej 
obwodnicy na fi niszu Radomska Nowoczesna: To wina PiS
Do końca października ma być zakończona budowa zachod-
niej obwodnicy Radomia. – Ominąć to miasto będą mogli 
podróżujący ekspresową siódemką z Warszawy do Krakowa – 
pisze Portal Samorządowy.

Zdaniem Małgorzaty Pawelec-Bu-
ras z kieleckiego oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
na ten odcinek drogi S7 czekali nie tyl-
ko kierowcy podróżujący tranzytem 
na trasie Warszawa-Kielce-Kraków, 
ale również mieszkańcy Radomia.

Dodała, że w  Radomiu w  go-
dzinach szczytu ruch tranzytowy 
nakłada się na ruch lokalny. Szcze-
gólnie przed światłami tworzą się 
korki, a  np. w  piątkowe popołu-
dnie przejazd przez Radom może 
zająć nawet godzinę. Jej zdaniem, 
zachodnia obwodnica Radomia 
zapewni płynny przejazd między 
Warszawą, Kielcami i Krakowem.

W ramach inwestycji wybudo-
wano blisko 25-kilometrowy odci-

nek nowej trasy z dwoma pasami 
ruchu w obu kierunkach, a  także 
cztery węzły drogowe, 21 wiaduk-
tów, cztery mosty i dwie kładki dla 
pieszych. Równolegle wzdłuż trasy 
powstały drogi dojazdowe.

Wjazd na obwodnicę będzie 
możliwy w czterech miejscach, na 
węzłach: Radom Północ (w Jedlan-
ce), Radom Zachód (w Mleczko-
wie), Wolanów i Radom Południe 
(w Młodocinie).

Koszt inwestycji to 729,4 mln zł. 
Inwestycja uzyskała dofi nansowa-
nie ze pieniędzy unijnych, z progra-
mu „Infrastruktura i Środowisko”. 
Wykonawcą robót jest hiszpańska 
fi rma Dragados.

 źródło: radom24.pl

Odrzucono wniosek o wydzielenie Warszawy

Komisja Europejska odrzuciła wniosek polskich władz o wydzielenie Warszawy i gmin pod-
warszawskich z województwa mazowieckiego. To oznacza, że te biedniejsze regiony Mazow-
sza, jak Radom, Siedlce czy Ostrołęka dostaną znacznie mniej środków w ramach polityki 
spójności niż wynika to z ich poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

– Nie możemy mieć wątpliwości, 
że taka decyzja KE jest konsekwencją 
nieodpowiedzialnej, niszczącej prawo-
rządność polityki PiS – oświadczyła 
Katarzyna Kalinowska, przewodniczą-
ca radomskich struktur Nowoczesnej.

Ewa Zarychta, członkini radom-
skiego i  mazowieckiego Zarządu 
Nowoczesnej, przypomniała o tym, 
że „w Trybunale Sprawiedliwości UE 
wszczęto postępowanie w  sprawie 
polskiej ustawy o  Sądzie Najwyż-
szym, które może skutkować wyda-
niem postanowienia zabezpieczają-
cego, zatrzymującego czystkę w SN 
tak, jak było to w przypadku działań 
w sprawie Puszczy Białowieskiej”. – 
Zamach na praworządność i nieza-
leżne sądy to zamach na wolności, 
o które walczyliśmy – mówiła.

Mecenas Borysław Szlanta – ra-
domski adwokat, który na prośbę 
Katarzyny Kalinowskiej dołączył 
przed radomskim sądem do apelu 
Nowoczesnej o przestrzeganie pra-
worządności w Polsce, podkreślił, „że 
to Konstytucja RP stanowi nadrzędne 
prawo w Polsce i ci, dla których prze-
strzeganie prawa jest ważne, a zwłasz-
cza ci, którzy stoją na straży przestrze-
gania prawa, powinni odwoływać się 
do tej właśnie ustawy zasadniczej, 
a nie innych aktów prawnych, które 
niejednokrotnie zostały uchwalone 
przez obecny parlament w sprzecz-
ności do polskiej Konstytucji”.

 źródło: radom24.pl
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Żywotna Jubilatka 
ze Starego Kobylnika

OSP ze Starego Kobylnika należy do młodszych jednostek strażackich w gminie Stara Błotnica. Jest 
jednak stowarzyszeniem żywotnym i aktywnym. Potwierdziły to uroczystości 50-lecia jej działalno-
ści, zorganizowane w niedzielę, 8 lipca. Rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia, podczas której został poświęcony nowy sztandar.

Gości i mieszkańców przywitał 
prezes jubilatów druh Jan Marsza-
łek, wymieniając jako pierwszych 
seniorów działających w  OSP od 
początku, czyli 1968 roku: Walen-
tego Jurczaka, Bolesława Sikor-
skiego, Jana Sobienia, Franciszka 
Tkaczyka i Mariana Kołtunowicza. 
Po nich, z podziękowaniem za po-
sługę kapłańską, ks. prob. Ireneusza 
Chmurę – kapelana powiatowego 
strażaków oraz z  zakonu Pauli-
nów – Przemysława Kopa i  Jacka 
Nawalnego. Z gości przyjezdnych 
przywitał m.in. Weronikę Piwar-
ską przybyłą z  listem Stanisława 
Karczewskiego, Zbigniewa Go-
łąbka – wiceprezesa strażaków 
ochotników Mazowsza, mł. bryg. 
Grzegorza Gozdka i mł. bryg. Ze-
nona Jachowskiego – komendan-
tów PSP powiatu białobrzeskiego, 
seniora PSP st. bryg Zbigniewa Łu-
bińskiego, Ireneusza Gumowskie-
go – wicestarostę białobrzeskiego, 
Krystynę Sobień – radną powiatu, 
Marcina Kozdracha – wójta gminy 
Stara Błotnica, Romana Popowicza 
– przewodniczącego RG z radnymi, 
Bogumiła Feresztajna niegdyś na-
czelnika gminy Stara Błotnica i Sta-
nisława Białkowskiego – byłego jej 
wójta, Sylwestra Korgula – sekre-
tarza gminy, Beatę Lubecką-Zgiep 
– skarbnika gminy, Kazimierza 
Szubińskiego – prezesa gminne-
go OSP z członkami zarządu oraz 

Marka Bombolewskiego kapelmi-
strza Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Gminy Stara Błotnica. 

Honorowanie jubilatów rozpo-
częła ceremonia wręczenia nowe-
go sztandaru prezesowi Janowi 
Marszałkowi. Jego prezentacja 
zakończyła ceremonię zawierającą 
patriotyczne przesłanie. Wyróżnia-
nie druhów-strażaków rozpoczęło 
wręczenie przez wiceprezesa ZOSP 
RP Mazowsza, dh. Zbigniewa Go-
łąbka, seniorowi dh Tadeuszowi 
Stachowiakowi prestiżowego ho-
norowego Medalu im. Bolesława 
Chomicza. Wiceprezes Gołąbek 
udekorował nowy sztandar szarfą 
srebrnego Medalu za Zasługi dla 

ODZNACZENIA:
Medal im. Bolesława Chomicza – dh. Tadeusz Stachowiak 

Medale za Zasługi dla Pożarnictwa:

Złoty: Jan Sobień, Walenty Jurczak, Bogdan Jeżak, Marian Kołtunowicz i 
Bolesław Sikorski. Srebrny: Mirosław Tkaczyk i Paweł Szeliga.
Brązowy: Tomasz Jurczak, Józef Osowski, Arkadiusz Jeżak i Marian Spytek.

Strażak Wzorowy: Rafał Walczak, Mariusz Włodarczyk, Marek Kapusta, 
Jacek Tkaczyk, Jarosław Szymonowicz i Artur Gościnny.

Za Wysługę Lat: Bolesław Sikorski, Jan Sobień, Walenty Jurczak, Franciszek 
Tkaczyk, Marian Kołtunowicz – za 50 lat. Emil Krawczyk i Czesław Marsza-
łek – 40 lat. Stanisław Kapusta, Stanisław Białkowski i Henryk Wójcik – 35 
lat. Jan Marszałek i Bogdan Jeżak – 30. Mirosław Tkaczyk i Marek Spytek 
– 25 lat. Paweł Szeliga, Artur Gościnny, Tomasz Jurczak, Jacek Tkaczyk i 
Józef Osowski – 15 lat. Arkadiusz Jeżak i Marek Kapusta – 10 lat, Radosław 
Szymanowicz i Mariusz Włodarczyk – 5 lat.

Medalem PRO MASOVIA jednostkę OSP w Starym Kobylniku odznaczył 
Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Jubilaci przed Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy

Poświęcenie nowego sztandaru

Pożarnictwa, którym jednostka 
została wyróżniona. Pod koniec 
uroczystości, wraz z  przedstawi-
cielami innych samorządów, wrę-
czył jubilatom Medal Pamiątkowy 
PRO MASOVIA nadany przez 
marszałka Adama Struzika Mar-
szałka, a podpisane przez niego li-
sty gratulacyjne – kilkunastu innym 
druhom. Jubileuszowymi gratula-
cjami, grawertonami, statuetkami 
i gadżetami, wypełniona była cała 
uroczystość. Poza Marszałkiem 
Senatu Stanisławem Karczewskim, 
list gratulacyjny, za pośrednictwem 
asystenta Bartłomieja Kowalczyka, 
przekazał poseł Dariusz Bąk. Za-
rząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Białobrzegach pogratulował 
na wręczonym grawertonie i me-
dalu. Gratulacje na piśmie wręczy-
li prezesowi Janowi Marszałkowi 

w imieniu samorządowych władz 
Gminy Stara Błotnica – jej wójt 
Marcin Kozdrach i przewodniczący 
RG Roman Popowicz.

Wójt Kozdrach gratulował jubila-
tom zasłużonego uznania, odznaczeń 
wyróżnień. Nawiązał do zapału, z ja-
kim druhowie ze Starego Kobylnika 
rozpoczynali pół wieku temu służ-
bę dla zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz konsekwencji w  odbudowie 
i uczynieniu z jednostki organizacji 
twórczej. Co osiągnęli, widać po wy-
glądzie zmodernizowanej strażnicy 
i wyposażeniu jednostki. Samochód 
„Star” wygląda jak nowy, jest wypo-
sażony w nowoczesny sprzęt, przy-
datny w gaszeniu i ratownictwie

O tym, jak wyglądała droga dla 
nowoczesności, z  konieczności 
skrótowo przypomniał Tomasz Jur-
czak, w jednej osobie aktywny druh 
i wiceprzewodniczący Rady Gminy.

Jednostka powstała na wniosek 
mieszkańców Starego Kobylnika. 
Zapisało się do niej 22 druhów. Wła-
dze gminy wyposażyły jednostkę 
w podstawowy sprzęt. Członkowie 
zajęli się budową remizy w czynie 
społecznym. Zaprzęgi konne za-
stąpili ciągnikami i użyczanymi sa-
mochodami. W 1988 roku naczel-
nik gminy wydał decyzję o budowę 
remizy z  prawdziwego zdarzenia. 
Większość prac wykonano w czynie. 
Gmina i zwierzchnie władze dopo-

magały fi nansowo. W  2010 roku 
OSP otrzymała wóz marki „Żuk”. 
W 2014 roku otrzymali z PSP sa-
mochód „STAR”. Nowocześnie wy-
posażony służy do dzisiaj. W 2017 
roku budynek strażnicy został grun-
townie wyremontowany, poddany 
termomodernizacji, wyposażony 
w baterie fotowoltaiczne. Koszt wy-
niósł 610 tys. zł, dofi nansowanie 
unijne – 403 tys. zł.

Jednostka liczy obecnie 32 człon-
ków, w tym 22 czynnych. Jej zarząd 
tworzą: Jan Marszałek – prezes, Mi-
rosław Tkaczyk – naczelnik, Józef 
Osowski – sekretarz, Tomasz Jur-
czak – skarbnik, Stanisław Kapusta 
– gospodarz. Funkcję przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej pełni 
Artur Gościnny.   (M.K.)

Prezes OSP Jan Marszałek otwiera uroczysty apel

Wójt Marcin Kozdrach składa gratulacje seniorom jubilatów

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Stara Błotnica

Wicestarosta I. Gumowski i wiceprezes Zb. Łubiński wręczają jubilatom grawerton z gratulacja-
mi i medal 100-lecia Niepodległości Polski
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 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

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję osobom dobrego serca 

z Wierzbicy, ul. Radomskiej, z Osiedla Wierzbica, 

Dąbrówki Warszawskiej, Łączan i Szydłowca 

za wsparcie, zrozumienie i pomoc fi nansową 

w mojej trudnej sytuacji zdrowotnej i prywatnej.

Z wyrazami szacunku
Zofi a Śliwińska z Szydłowca

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

INFORMACJE /  OGŁOSZENIA
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Powitanie Lata 
w Domaniowie

Zorganizowane w niedzielę, 1 lipca, w Domaniowie tradycyjne „Powitanie Lata” spędzili fajnie miło-
śnicy wypoczynku nad wodą, mimo że czarne chmury przetaczające się nad „radomskim morzem’’ i, 

na szczęcie, krótkotrwałe opady, miały wpływ tylko na początkową frekwencję.

XIII Festyn Rodzinny, fi rmowa-
ny przez starostę radomskiego Mi-
rosława Ślifi rczyka i wójta gminy 
Przytyk Dariusza Wołczyńskiego, 
miał dzięki ciekawemu programo-
wi wielu zwolenników, nie tylko 
wśród mieszkańców powiatu i są-
siadujących z  Przytykiem miej-
scowości. Potwierdziły to choćby 
obsady dwuosobowych zespołów 
turnieju kobiet i mężczyzn w piłce 
plażowej, pokazy sportów wodnych 
„Flyboard”, konkurs wiedzy o po-
wiecie, a przede wszystkim wybo-
ry Miss Lata Ziemi Radomskiej i   
Mistera Lata oraz Gala Disco Polo.

Festyn rozpoczął oklaskiwany 
występ Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Moderato z  Przytyka, po 
którym spikerzy: Wojtek Szymań-
ski i Marek Oleszczuk zaprosili na 
scenę organizatorów i gości: staro-
stę Mirosława Ślifi rczyka, wójta Da-
riusza Wołczyńskiego oraz sąsiada 
z gminy Wolanów – wójta Adama 
Gibałę, radne powiatu radomskie-
go – Ewę Brzezińską i  Marzenę 
Wiosnę-Michałek oraz sekretarz 
i skarbnika powiatu – Renatę Ma-
zur i   Joannę Wontorską. Miro-
sław Ślifi rczyk życzył przybyłym 
dobrej zabawy, zapowiedział też 
usprawnienie dojazdu nad Zalew 
Domaniowski od strony Przytyka 
i drogi powrotnej. Sprawi to ścież-
ka rowerowa. Prowadzić będzie ona 
przez Jagodno, gdzie też znajduje 
się akwen wodny, choć o znacznie 
mniejszej powierzchni. Wójt Da-
riusz Wołczyński zaprosił wyprze-
dzająco uczestników do Przytyka 
na Ogólnopolskie Targi Papryki, 
organizowane w   trzecią niedzie-
lę sierpnia. W części artystycznej 
wystąpi Beata Kozidrak z zespołem. 
Z kolei wójt gminy Wolanów zachę-
cał do udziału w  dożynkach powia-
tu radomskiego, organizowanych 
tym razem właśnie w Wolanowie. 
Po króciutkich wystąpieniach rad-
nych – Marzeny Wiosny-Michałek 
i Ewy Brzezińskiej, rzecznik staro-
sty Marek Oleszczuk poinformo-
wał, że w zakończonym konkursie 
wiedzy o  powiecie radomskim 
i gminie Przytyk, pierwsze miejsce 
zajął Robert Dygas z Przytyka, dru-
gie – Dariusz Wojtysiak z tej miej-
scowości, a  trzecie warszawianki 
– Irena Łuszczewska i  Martyna 
Adamska. Nadmienił, że trafiły 
one na trudniejsze pytania. Cho-
dziło m.in. o ilość powiatów sąsia-
dujących z radomskim (jest ich 8) 
i  liczbę gmin znajdujących się na 
terenie powiatu radomskiego (13). 

Po tym rozstrzygnięciu, do ak-
cji wkroczył z  werwą okraszoną 
humorem i  dowcipem Wojciech 
Szymański z  radia Eska. Poinfor-
mował, że do rywalizacji o miano 
Miss Lata Ziemi Radomskiej 2018 
zgłosiło udział 5 pań: Milena, Na-
talia, Klaudia, Olga i   Dominika, 
i  tyluż wskazanych przez nie pa-

nów zabiegających o miano Mistera 
Lata czyli „Klatę tego lata”. Po dość 
skomplikowanym, nagradzanym 
brawami i śmiechem sprawdzianie 
urody i osobowościpań, oznajmił 
decyzję organizatorów, tym razem 
jako jurorów, o  tym, że tytuł II 
Wicemiss otrzymuje Dorota Kor-
nafel, l Wicemiss Dominika Wach, 
a  Miss Lata Ziemi Radomskiej 
Olga Kozieł, na którą zagłosowała 
najgłośniejszymi oklaskami także 
publiczność. Jest ona radomianką 
studiująca medycynę w Warszawie. 

Jurorzy podczas przesłuchania kandydatek do Miss Lata Starosta M. Ślifi rczyk wita uczestników Festynu Rodzinnego w Domaniowie

Tytuł Mistera Lata przypadł panu 
Albertowi, wskazanemu przez te-
goroczną miss.

Zanim widzowie ochłonęli 
z  wrażeń, jakich dostarczyły wy-
bory missek i misterów, red. Marek 
Oleszczuk powiadomił, że Ryszard 
Kosiec, przewodniczący Rady Spor-
tu Powiatu Radomskiego przyjmuje 
zgłoszenia 5-osobowych zespołów 
do konkurencji przeciągania liny. 
Ta typowo męska dyscyplina, ro-
zegrana na plaży, dostarczyła wiele 
emocji. W  fi nale, po bardzo wy-

równanej walce, najsilniejsza oka-
zała się drużyna gminy Wolanów, 
przeciągając na swoją stronę zespół 
z Mniszka.

W części artystycznej popisywali 
się z programem dla dzieci i z  ich 
udziałem cyrkowcy z Łodzi. Imprezę 
zakończyła Gala Disco Polo. Zespo-
ły: GORAN&CROWO z Radomia, 
JACK z Warszawy, ALIBI z Sando-
mierza i MIX DANCE z Łodzi długo 

popisywały się na estradzie usytu-
owanej na skraju domaniowskiej 
plaży, przed pląsającymi widzami, 
rywalizując jednocześnie o nagrody 
organizatorów XIII Festynu Rodzin-
nego „Powitanie Lata Domaniów 
2018” – starosty radomskiego Mi-
rosława Ślifi rczyka i   wójta gminy 
Przytyk Dariusza Wołczyńskiego. 
Do zobaczenia za rok! 

 (MK)

Widownia

Pamiątkowe foto miss i misterów z jurorami

Najlepsze duety w piłce plażowej pań

Nagrodzeni w piłce plażowej panów

Popisy mistrza „Flyboardu”

Laureaci turnieju przeciągania liny
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 Powiaty radomski – grodzki i miejski razem uderzą w smog. Obwieścili 
o tym na oddzielnych konferencjach prasowych. Nazwa projektu pt. „Rozwój 
infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności na terenie Miasta 
Radomia oraz Powiatu Radomskiego” nie jest wprawdzie porywająca, ale 
przeznaczenie na ten cel 71 mln zł robi wrażenie. Wiceprezydenci Konrad 
Frysztak i Jerzy Zawodnik mówili m.in. o wprowadzenie do komunikacji 
miejskiej 10. autobusów elektrycznych, budowie i przebudowie ścieżek ro-
werowych, w podanej kwocie wydatków, z których 50 mln zł wyłoży UE. 
Z kolei starosta Mirosław Ślifi rczyk i wicestarosta Leszek Margas o kwocie 
27,5 mln zł przeznaczonej m.in. na budowę ciągów pieszo-rowerowych. 
Konferencję prowadziła Kasia Dąbrowska.

 Zainicjować i zorganizować „Jarmark Ludowy” to jeszcze nie wszystko. 
Droga do sukcesu tkwi w szczegółach, a ten, zgodnie ze słowami starosty 
radomskiego Mirosława Ślifi rczyka, został osiągnięty. Jak? Wystarczyło 
popatrzeć na inicjatora jarmarku „Tyndy – Ryndy”, Marcina Ciężkow-
skiego. Był wszędzie i wszystkiego dopilnował. Znalazł jednak chwilę dla 
mediów i w towarzystwie wójta Adama Gibały, przewodniczącej RG Teresy 
Pankowskiej i starosty Ślifi rczyka stanął do pamiątkowego zdjęcia.

 Stowarzyszenie „Razem dla 
Radomki” z nawiązką zasłużyło na 
nadany mu przez marszałka Adama 
Struzika Pamiątkowy Medal PRO 
MASOVIA. Wręczyli go prezesowi 
LGD Cezaremu Nowkowi: Bożen-
na Pacholczak Wiceprzewodni-
cząca Sejmiku i Zbigniew Gołąbek 
przewodniczący sejmikowej Komi-
sji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

 Przekonywali, że działają w różnych opcjach politycznych, lecz łączy 
ich zasada dążenia do wspólnego dobra, ponad podziałami. Pstryknęliśmy 
im fotkę w niedzielę, 8 lipca, na stadionie w Skaryszewie. Raz po raz lało 
z nieba jak z cebra, więc z bliskimi sobie paniami, znajdowali schronienie 
pod namiotem gospodarzy dorocznej imprezy. Gdy dzieciarnia skandowa-
ła imię rockmena disco polo: SŁAWOMIR! SLAWOMIR!, udzielało się to 
także im. Więc raczej połączył ich Sławomir Zapała, uwielbiany nie tylko 
przez małolatów. Na zdjęciu od lewej: Waldemar Trelka radny powiatu 
radomskiego, radny sejmiku Zbigniew Gołąbek i Zdzisław Mroczkowski 
– też radny powiatu.

 ...śpiewała Halina Kunicka. Jabło-
nie zakwitły i przekwitły, ale jabłka 
rozdane gościom „Pikniku w Błędow-
skich Sadach” nie zdążyły jeszcze na-
brać kolorów, choć wielkość osiągnęły 
imponującą. Wójt Marek Mikołajew-
ski zapewniał jednak, że kiedy słońce 
wyjrzy zza chmur, nabiorą kolorów. 

 Wielgie to miejscowość o tradycjach 
literackich i ludowych. Jej sołtys, Tomasz 
Nowotnik zaprosił na piknik wielu gości 
m.in. wójta gminy Ciepielów Artura Szew-
czyka, wszędobylskiego radnego sejmiku 
Zbigniewa Gołąbka i  Dariusza Piątka, 
dyrektora WORD w Radomiu. Przywieź-
li nagrody i gadżety. Widzimy ich przed 
odjazdem do domów. Dariusz Piątek 
i Artur Szewczyk przyjechali z małżon-
kami i dziećmi. Członkowie ich rodzin 
uczestniczyli w  ciekawych konkursach 
m.in. z kowalstwa artystycznego i znajo-
mości przepisów ruchu drogowego.

 Poddana remontowi i termo-
modernizacji remiza OSP w Starym 
Kobylniku wygląda jak bombonier-
ka. Mieści samochód i sprzęt, świe-
tlicę. Na dachu – baterie słoneczne. 
O 50-leciu OSP… na str.  9.

P O ( d ) G L Ą D Y

Czy wspólnie zmogą smog?

Połączył ich Sławomir?

Laureaci 
PRO MASOVIA

„Niech no tylko 
zakwitną jabłonie”...

Piknik w Wielgiem

„Tyndy-Ryndy” na ostatni guzik 

Remiza niczym 
bombonierka

 W pierwszą niedzielę lipca w Kazanowie (powiat 
zwoleński) odbywa się od dziesiątków lat spotkanie 
kombatantów Zgrupowania Partyzanckiego BCH 
„Ośka”. Pod koniec wojny skupiało około tysią-
ca uczestników walk z okupantem. Teraz jest ich 
garstka. Spotkanie rozpoczęła msza św. celebro-
wana przez ks. prob. Sylwestra Góreckiego. Przed 
jej rozpoczęciem młodzież szkolna przedstawiła 
w świątyni patriotyczny program artystyczny, a na 
cmentarzu złożyła wiązanki kwiatów na płycie mau-
zoleum. Czynili to też dorośli, poczty sztandarowe 
Koła Związku Kombatantów RP, OSP i samorządu 
gminy, wójt Teresa Pancerz-Pyrka i przew. RG Paweł 
Jamka, radny sejmiku Zbigniew Gołąbek. Złożył je 
też poseł Leszek Ruszczyk. Wszyscy rodzinnie zwią-
zani z gminą Kazanów i jej kombatantami.

W Kazanowie patriotycznie


