
n
r 

 1
7

5
 •

 R
A

D
O

M
 •

 4
.V

II
. 2

0
19

g
a

ze
ta

 b
e

z
p

ła
tn

aRadom i powiaty:
 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleński

  Po jednogłośnym 
absolutorium dalsza praca    2

  Zarząd Powiatu 
Zwoleńskiego z absolutorium 
i wotum zaufania   3

  Sobótki 
w Czarnolesie   6-7

  Gorące Powitanie Lata 
w Domaniowie   4

 Po(d)glądy   12

IS
S

N
 1

5
0

8
-0

9
2

7

W numerze:

W  G M I N A C H  I  P O W I A T A C H

facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.comŚRÓDMIEJSKI ODCINEK 

TRASY N-S OTWARTY
Można już jeździć śródmiejskim odcinkiem trasy N-S. Ruch kołowy w obu kierunkach 
został dopuszczony między rondem Mikołajczyka a nowym rondem przy ulicy Żeromskiego.

– To droga, o której mówiło się 
w Radomiu już od wielu lat. Cieszę 
się, że dziś możemy wspólnie od-
dać ją do użytku. To bardzo istotny 
element Strefy Wygodnego Ruchu. 
Naszym celem jest odkorkowanie 
śródmieścia. Jestem przekonany, że 
ta nowa droga bardzo w tym pomo-
że, ponieważ usprawnia komuni-
kację między dworcem a Osiedlem 

nad Potokiem, czy Gołębiowem 
– mówi prezydent Radosław Wit-
kowski.

Śródmiejski odcinek trasy N-S 
jest już przejezdny, chociaż prace 
przy realizacji pierwszego etapu 
jeszcze trwają. – Po wakacjach 
zostanie oddany do użytku wjazd 
i  zjazd z  wiaduktu w  ulicy Sło-
wackiego. W ten sposób zostanie 

Od lewej: wiceprezydent Karol Semik, profesor Andrzej Markiewicz 
i prezydent Radosław Witkowski

Znamy laureata 
Radomskiej Nagrody 
Kulturalnej
Profesor Andrzej Markiewicz, dziekan Wydziału 
Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego został laureatem Radomskiej Nagrody Kultu-
ralnej. Jej wręczenie odbyło się podczas koncertu 
kończącego obchody 43. rocznicy Radomskiego 
Protestu Robotniczego Czerwiec '76.

Oprócz prof. Andrzeja Markiewicza, 
do nagrody nominowani byli: twórca 
autorskich programów edukacyjnych 
w MCSW Elektrownia Michał Gra-
bowski i polonista w VI LO oraz Adrian 
Szary, wykładowca na UTH, prowadzą-
cy warsztaty literackie w Stowarzysze-
niu Centrum Młodzieży ARKA.

– Każdy z nominowanych zasłu-
żył się dla radomskiej kultury, któ-
ra pięknie promuje nasze miasto. 
Wszyscy możecie czuć się doce-
nieni. Znam panów działalność na 
polu kultury i wiem, że tkwi w was 
wielki potencjał. Jestem przekona-
ny, że wspólnie będziemy mogli 

robić wielkie rzeczy – mówił, gra-
tulując wszystkim nominowanym, 
prezydent Radosław Witkowski.

Nagroda pieniężna i  statuetka 
trafi ła do prof. Andrzeja Markie-
wicza, który został zgłoszony za 
wydarzenie 45. Salon Zimowy – 
Radom 2018 Ogólnopolskie Bien-

nale Sztuki. – Bardzo się cieszę 
z tej nagrody. Dziękuję kapitule 
za to, że zauważyła i  doceniła 
znaczenie Salonu Zimowego dla 
kultury i dla naszego miasta – 
powiedział po odebraniu nagro-
dy prof. Andrzej Markiewicz.

 UM Radom

usprawniony przejazd między 
dworcem a Glinicami i  Idalinem, 
z pominięciem ulicy 25 Czerwca – 
zapowiada wiceprezydent Konrad 
Frysztak.

Kolejny etap planowanych prac 
to budowa odcinka od osiedla Po-
łudnie do ulicy Młodzianowskiej. 
Przetarg jest już ogłoszony i w tym 

miesiącu nastąpi otwarcie ofert. 
– Jednocześnie cały czas nego-
cjujemy z PKP w sprawie uzgod-
nień, które są niezbędne, by móc 
przystąpić do następnego etapu, 
czyli budowy trasy od ulicy 
Szklanej aż do Żółkiewskiego – 
dodaje wiceprezydent.

 UM RadomNowa trasa odciąży ruch w śródmieściu

Otwarcia drogi dokonali: prezydent Radosław Witkowski, 
wiceprezydent Konrad Frysztak i przedstawiciele wykonawców
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Po jednogłośnym 
absolutorium 
dalsza praca

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kazanów już 12 czerwca obradowała siódma z kolei sesja Rady Gminy. 
Była jedną z najważniejszych, gdyż dotyczyła oceny działalności fi nansowej i udzielenia Wójtowi Gminy 
wotum zaufania oraz przyjęcia uchwały o udzielenie absolutorium za realizację budżetu 2018 roku.

Rada Gminy jednogłośnie przy-
jęła uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Te-
resie Pancerz-Pyrka za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu.

Absolutoryjną procedurę po-
przedziło rozpatrzenie raportu 
o  stanie gminy i  udzielenie Pani 
Wójt z  tej racji wotum zaufania. 
Były gratulacje i życzenia dalszych 
sukcesów dla dobra mieszkańców. 
Z  raportu wynika, że gminę Ka-
zanów 31 grudnia 2018 roku za-
mieszkiwało 4.631 osoby, w  tym 
mężczyzn było o  77 więcej niż 
kobiet, co jest rzadko spotykane 
w  statystykach demografi cznych. 
Indywidualnych gospodarstw rol-
nych doliczono się 2572, w  tym 
tysiąc prowadziło działalność na 
areałach poniżej jednego hektara. 
Tylko dwa gospodarstwa posiada-
ły więcej niż 50 hektarów. Gleby 
w  gminie są ubogie, przeważają 
grunty V i VI klasy.

Dochody budżetowe w  roku 
ubiegłym wyniosły 23.906.750,90 zł 
i stanowiły 98,86% zaplanowanych. 
Wydatki ukształtowały się w wy-
sokości 24.387.977,44 zł tj. 94,59% 
zamierzonych. Powstały deficyt 
w kwocie 481.226,54 zł został sfi -
nansowany uzyskanymi tzw. wol-
nymi środkami.

Wydatki inwestycyjne osiągnęły 
wartość blisko 4,5 mln zł. Najwię-
cej (1.274.330,84 zł) przeznaczono 

na przebudowę dróg gminnych 
w miejscowościach: Kowalków-Ko-
lonia (772 mb.), Ruda (590 mb.), 
Ostrówka (369 mb.) i Ostrownica 
Kolonia (970 mb.). Gmina przeka-
zała też starostwu zwoleńskiemu 
370 tys. zł dotacji na przebudowę 
odcinków dróg powiatowyc,h waż-
nych dla mieszkańców wsi i przy-
siółków, przez które przebiegają.

Na budowę sieci wodociągo-
wej wykorzystano w  2018 roku 
1,15  mln zł. Najważniejsze zada-
nie to przekazanie w sierpniu ub. 
roku do użytku sieci z przyłączam 
w miejscowościach Kowalków Ko-
lonia i Dębniak. Był to ostatni etap 
wodociągowania sołectw w  ra-
mach zadania „Wodociąg Wólka 

Gonciarska”. W  listopadzie prze-
kazano wyremontowany odcinek 
sieci o  łącznej długości 1271 mb 
w  obrębie miejscowości Kroczów 
Mniejszy. Do zwodociągowania 
pozostało jeszcze 5 sołectw. Gotowa 
jest już kompleksowa dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa zadania 
inwestycyjnego „Wodociąg-Nie-
darczów” i „Wodociąg-Zakrzówek”, 
obejmującego miejscowości: Nie-
darczów Dolny–Kolonia, Niedar-
czów Górny–Kolonia, Niedarczów 
Górny–Wieś, Zakrzówek–Kolonia 
i Zakrzówek– Wieś. To duże zadanie 
obejmuje 21902,5 mb. sieci z przy-
łączami i będzie realizowane suk-
cesywnie w miarę pozyskiwania ze-
wnętrznego wsparcia fi nanso wego.

W  roku minionym na terenie 
gminy Kazanów zamontowano 
121 instalacji kolektorów słonecz-
nych, 21 instalacji paneli fotowol-
taicznych, 14 kotłów na biomasę 
i 3 pompy ciepła. Wszystkie w ra-
mach projektu zwiększającego wy-
korzystanie odnawialnych źródeł 
energii w 127 obiektach mieszkal-
nych. Całkowita wartość projektu 
wynosi 7.564.125,96 zł, w tym do-
fi nansowanie unijne – 5.583.881,60 
zł uzyskiwane za pośrednictwem 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowiec-
kiego. 

Warto wymienić też mniejsze, 
lecz też bardzo użyteczne inwesty-
cje – budowę placu zabaw w Wólce 

Jednogłośnie!

Gonciarskiej za 34.469,68 zł. Ponad 
2/3 tej sumy pochodziło z budże-
tu województwa mazowieckiego. 
Chodzi o dotację przyznana w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumen-
tu Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2018. Z tego źródła pokryto też 
połowę kosztów wykonania węzłów 
sanitarnych w budynku Strażnicy 
OSP w Dębnicy. Drugą część do-
łożyła gmina Kazanów.

Przebudowa dróg gminnych 
i  wsparcie fi nansowe dla staro-
stwa odpowiedzialnego za drogi 
powiatowe jest aktualne również 
w bieżącym 2019 roku. Wykonany 
został odcinek drogi w Kroczowie 
Mniejszym i  rozpoczęto odcinek 
w Wólce Gonciarskiej. Jeżeli cho-
dzi o  drogi gminne, to kwietniu 
nastąpiło przekazanie do użytku 
drogi w  Ranachowie Wsi, o  pra-
wie kilometrowej długości. Jej 
przebudowa kosztowała 271 tys. zł. 
W czerwcu zakończyła się przebu-
dowa 325-metrowego odcinka dro-
gi w Ostrownicy-Kolonii. Koszto-
wało to gminę 118 tys. zł. Również 
w czerwcu została udostępniona do 
ruchu droga w Osuchowie o długo-
ści 686 mb. Jej przebudowa kosz-
towała 189 tys. zł i była w połowie 
sfi nansowana z budżetu woj. ma-
zowieckiego.

 Kontynuowana jest też budowa 
boisk sportowych. Koszt boiska 
wielofunkcyjnego o  sztucznej na-
wierzchni przy PSP w Kowalkowie 
Kolonii wynosi 155.727 złotych. 
Środki na ten pożyteczny cel prze-
znaczył Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020.

Ostatnio wójt Teresa Pancerz 
Pyrka otrzymała wiadomość 
o przyznaniu przez Urząd Marszał-
kowski sumy 95 250 zł na budowę 
kolejnego boiska wielofunkcyjne-
go, tym razem na placu PSP w Za-
krzówku-Wsi, w ramach programu 
„Instrumentu Wsparcia Infra-
struktury Sportowej MAZOWSZE 
2019”. Prestiżowym osiągnięciem 
wójt jako prezesa Gminnego Za-
rządu ZOSP RP w Kazanowie jest 
doprowadzenie do zorganizowania 
w tej miejscowości Mazowieckie-
go Turnieju Jednostek OSP w Pił-
ce Nożnej z  udziałem 9 drużyn 
z gmin: Tczów, Zwoleń i Kazanów 
. A przede wszystkim zgromadze-
nie środków systemem tzw. skład-
kowym na zakup średniego wozu 
bojowego dla OSP Kowalków. – 
Otrzymaliśmy 610 tysięcy złotych. 
Udział gminy Kazanów – 150 tys. 
zł. Na budowę boisk otrzymaliśmy 
z Urzędu Marszałkowskiego około 
250 tys. zł, na szkolenie w ramach 
tzw. cyfryzacji dalsze 150 tys. zł, 
45  tys. – na pracownię dla PSP 
w  Kowalkowie. Rozpatrywane są 
dalsze wnioski. W tym roku też się 
dzieje coś dobrego – wylicza wójt-
-druhna Teresa Pancerz-Pyrka.

Pani wójt użytecznie zagospo-
darowuje każdą pomoc, nawet 
najmniejsze wsparcie fi nansowe. 
Spożytkowana będzie więc także 
kwota 21 tys. zł przyznana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na realizację zadania 
pod nazwą „Demontaż”. Chodzi 
o utylizację wyrobów azbestowych, 
demontowanych z  dachów wielu 
budynków gospodarczych itp.

 (M.K.)

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka
W turnieju rozegranym metodą „każdy z każdym” zwyciężyła drużyna OSP Kowalków, 
kolejne trzy miejsca zajęły zespoły OSP z Niedarczowa i Osuchowa oraz PSP Zwoleń

Kibice też dopisali

Nową drogę otrzymali mieszkańcy 
Ranachowa a kwiaty – wójt Teresa 
Pancerz-Pyrka i sołtys Halina Mucha
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Zarząd Powiatu Zwoleńskiego 
z absolutorium i wotum zaufania
Ubiegły rok i pierwsze półrocze 2019 były dla samorządu powiatu zwoleńskiego okresem 
bardzo pracowitym, zwieńczonym w czerwcu cennym uznaniem w postaci jednogłośnie 
udzielonego absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Jednocześnie na tej samej sesji 
radni debatowali nad „Raportem 
o stanie powiatu zwoleńskiego za 
2018 rok” i udzielili wotum zaufa-
nia dla Zarządu Powiatu w Zwole-
niu, który po jesiennych wyborach 
samorządowych tworzą: przewod-
niczący starosta Stefan Bernaciak, 
wicestarosta Waldemar Urbański 
oraz członkowie Mirosław Chołuj, 
Jerzy Kamionka i Andrzej Skorek. 

Starosta Stefan Bernaciak, po 
przeprowadzonej przez przewod-
niczącego Rady Powiatu Piotra 
Fijołka procedurze pozytywnych 
głosowań powiedział: – Dzięku-
ję w  imieniu Zarządu Powiatu za 
udzielenie wotum zaufania i abso-
lutorium. Miniony rok był okresem 
wytężonej, rzetelnej pracy całego 
samorządu na rzecz mieszkańców 
powiatu zwoleńskiego. Przed nami 
kolejne wyzwania związane z reali-
zacją zaplanowanych zadań. Wie-
rzę, że dobra współpraca na wielu 
szczeblach przyniesie wymierne 
korzyści dla rozwoju powiatu zwo-
leńskiego. 

Stwierdzenie istotne, gdyż wy-
konanie budżetu sprowadza się 
nie tylko do podsumowania pracy 
Zarządu Powiatu, lecz całego sa-
morządu i Starostwa Powiatowego, 
w tym jego jednostek organizacyj-
nych. Z dużą uwagą radni wysłu-
chali np. sprawozdania i  opinii 
Zbigniewa Młynka, dyrektora Sa-
modzielnego Publicznego Zespo-
łu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w  Zwoleniu, absolwenta studiów 
podyplomowych z zakresu ochro-
ny i  zarządzania w  służbie zdro-
wia, pełniącego to stanowisko po 
wygranym konkursie od 23 kwiet-
nia br. Dyrektor informował m.in. 
o sytuacji fi nansowej, planowanych 
działaniach naprawczych i zamia-
rze utworzenia jeszcze w tym roku 
poradni urologicznej. Jego mery-
toryczna, analityczna i przekonu-
jąca informacja została przyjęta 
jednogłośnie. Przypomnijmy, że 
niedawno samorząd powiatu utwo-
rzył w Zwoleniu nowoczesny gabi-
net stomatologiczny dla uczniów, 
sfi nansowany z funduszy Minister-
stwa Zdrowia. Już w tym miesiącu, 
zwoleńskie pogotowie ratunkowe 
otrzyma zakupiony w wyniku roz-
strzygniętego przetargu nowocze-
śnie wyposażony ambulans mar-
ki Mercedes za 400 tys. zł. Radni 
przyjęli też uchwały o stanie sani-
tarno-weterynaryjnym w powiecie, 
bezpieczeństwie powiatu w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej oraz 
zasobach pomocy społecznej.

Wicestarosta Waldemar Urbań-
ski przekazał, że w 2018 roku wiele 
zrobiono w dziedzinie inwestycji, 
współdziałając m.in. z samorządem 
woj. mazowieckiego i z gminami. 
Na tej zasadzie zrealizowano inwe-
stycje wartości 7,5 mln zł. Wydłu-
żyła się sieć przebudowanych dróg. 

Chodzi m.in. o  trasy i  odcinki: 
Władysławów-Ługi, Zwoleń-Fili-
pinów, Zwoleń-Kroczów-Kazanów, 
Zwoleń-Baryczka, Tczów-Wincen-
tów i Kazanów-Kopiec.

Dzięki dofinansowaniu woje-
wództwa mazowieckiego została 
wyremontowana sala sportowa 
w zwoleńskim LO im. J. Kochanow-
skiego. Do lepszego bezpieczeństwa 
publicznego przyczynia się wdrożo-
ny system wczesnego ostrzegania 
przed zjawiskami katastrofi cznymi 

w powiecie zwoleńskim, współfi -
nansowany z  Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w  ramach Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego.

EURO-PARK WISŁOSAN 
dotarł do Zwolenia…

W  dniu 24 czerwca br. w  Sta-
rostwie Powiatowym w Zwoleniu 
odbyło się spotkanie zastępcy 
dyrektora Tarnobrzeskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Agencji 

Na zdjęciu: zarząd powiatu zwoleńskiego podczas obrad sesji absolutoryjnej. Od lewej: starosta Stefan Bernaciak, 
wicestarosta Waldemar Urbański oraz członkowie: Jerzy Kamionka, Andrzej Skorek i Mirosław Chołuj

Rozwoju Przemysłu S.A. – Maria-
na Cąpały i Głównego Specjalisty 
Zespołu Poszukiwania i  Obsłu-
gi Inwestora Damiana Dziadury 
z przedsiębiorcami powiatu zwo-
leńskiego oraz samorządowcami 
gmin, w tym z Arkadiuszem Sulimą 
– burmistrzem Zwolenia. Zaprosił 
ich starosta zwoleński Stefan Ber-
naciak, chcąc ułatwić mikro, małym 
i średnim fi rmom kontakt z podle-
głą temu oddziałowi Tarnobrzeską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną i jej 

EURO-PARKIEM WISŁOSAN, 
obejmujących swoim działaniem 
także teren powiatu zwoleńskiego 
oraz pobliskich: kozienickiego, lip-
skiego, białobrzeskiego i grójeckie-
go. Zlokalizowany w Tarnobrzegu 
Oddział Agencji Rozwoju Prze-
mysłu S.A. i wymienione podlegle 
mu agendy wspierają polskie fi rmy 
w ich wyposażeniu, tworzeniu no-
wych przedsiębiorstw, produkcji 
nowych wyrobów, dywersyfi kacji 
produkcji i wprowadzaniu innowa-
cyjnych projektów. Zlokalizowane 
w woj. mazowieckim mogą liczyć 
na kilkunastoletni okres zwolnień 
w płaceniu podatku dochodowego 
nawet do wysokości 55% ponie-
sionych kosztów inwestycyjnych. 
Preferowane są przy tym fi nansowo 
fi rmy mikro i małe. Po zakończeniu 
spotkania pierwsi chętni prowadzili 
już rozmowy z gośćmi z Tarnobrze-
ga. Kolejne ich spotkanie z przed-
stawicielami fi rm i  samorządów 
powiatu zwoleńskiego ma się od-
być późną jesienią. Starosta Stefan 
Bernaciak jest przekonany, że ze 
względu na położenie Zwolenia 
i  powiatu na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 79 z trasą S12, powsta-
ną w Zwoleniu i ościennych gmi-
nach fi rmy prowadzące inwestycje 
wspierane przez Tarnobrzeską Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A.  

  (mk)

Od prawej: Starosta S. Bernaciak, burmistrz A. Sulima i wicestarosta W. Urbański 
na spotkaniu z dyrektorem Oddziału Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A.

Dyrektor Zbigniew Młynek zyskał uznanie radnych za analityczne omówienie 
działalności SPZZOZ

Prezydium Rady Powiatu w Zwoleniu. Od prawej: wiceprzewodniczący RP – Stanisław 
Bartosiewicz i Ewa Fijoł oraz prowadzący obrady sesji przewodniczący RP Piotr Fijołek

Starosta Stefan Bernaciak dziękuje radnym w imieniu całego Zarządu Powiatu 
za udzielone absolutorium i wotum zaufania
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Gorące 
Powitanie Lata 
w Domaniowie

To już tradycja, że sezon letni rozpoczynamy nad największym zbiornikiem wodnym 
w powiecie radomskim, czyli zalewem w Domaniowie. W tym roku dopisała wręcz upal-
na pogoda oraz publiczność, więc wydarzenie zaliczamy do tych wyjątkowo udanych.

Imprezę otworzyli jej gospoda-
rze: starosta radomski Waldemar 
Trelka, przewodniczący Rady Po-
wiatu Krzysztof Murawski oraz 
wójt gminy Przytyk Dariusz Woł-
czyński.

– Dziś mamy symboliczne 
otwarcie lata, a Domaniów to ideal-
ne połączenie plaży, wody i słońca, 
ale pamiętajmy, że nasz powiat to 
aż 13 gmin, w których jest wiele, 
wiele innych atrakcji, do których 
zwiedzania serdecznie zapraszam 
– mówił starosta Waldemar Trelka.

Na gości plaży w Wólce Doma-
niowskiej czekały też niespodzian-
ki, jak na przykład miasteczko 
namiotowe Polskiej Grupy Energe-
tycznej, czy namiot Wojsk Obrony 
Terytorialnej czy Policji, a  także 
liczne stoiska gastronomiczne, 
w  tym… jadalne ślimaki i  wiele 
innych.

Miss Lata wybrana

Imprezę rozpoczął występ Stra-
żackiej Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej Moderato z Przytyka. W pro-
gramie na stałe wpisały się wybory 
Miss Lata Ziemi Radomskiej, orga-
nizowane przez radomską redakcję 
Echa Dnia. Do konkursu zgłosiło 
się siedem kandydatek. W  opinii 
jury, jak również publiczności za 
najpiękniejszą została uznana Julia 
Karasińska, zdobywając tytuł miss 
Lata Ziemi Radomskiej oraz Miss 
Publiczności. I  wicemiss została 
Aleksandra Durak, a  II wicemiss 
Paulina Dalach. Zwycięskie dziew-

czyny otrzymały nagrody ufundo-
wane m.in. przez starostę Walde-
mara Trelkę, a także sponsorów.

Siatkarskie emocje

Wiele emocji dostarczył Turniej 
Plażowej Piłki Siatkowej rozgry-
wany od wczesnych godzin po-
rannych, w którym wystartowało 
6 dwuosobowych drużyn żeńskich 
i 16 męskich. Zawodnicy wykazali 
się doskonałymi umiejętnościami 
i wspaniałą kondycją, bowiem ry-
walizowali w pełnym słońcu aż do 
późnego popołudnia..

„Terytorialsi” w akcji

Nowością, przygotowaną spe-
cjalnie na festyn w  Domaniowie, 
był pokaz dynamiczny w wykona-
niu żołnierzy Wojsk Obrony Te-
rytorialnej z 62. Batalionu Lekkiej 
Piechoty w  Radomiu. Scenariusz 

zakładał działania „terytorialsów” 
na terenach powodziowych, gdzie 
pojawiła się grupa uzbrojonych 
złodziei, szabrujących opuszczone 
domostwa. Ruszył za nimi pościg, 
a jednego z rabusi, który próbował 
uciekać wpław, podjął z wody patrol 
Policji, dysponujący łodzią motoro-
wą. W transporcie żołnierzy pomo-
gła łódź ratowników WOPR. 

Emocjonujące przeciąganie liny

Nie zabrakło także atrakcji dla 
dzieci, a  bardzo wesoły program 
przedstawili dwaj iluzjoniści – Da-
wid Dabiński i Kacper Kulik. Była 
szczypta magii, dużo pokazów ilu-
zji, a przede wszystkim – mnóstwo 
śmiechu. Jak co roku ogromnym 
powodzeniem cieszył się konkurs 
przeciągania liny, w którym naprze-
ciw siebie stanęły pięcioosobowe 
męskie drużyny. Tytuł „siłaczy” po-

wiatu radomskiego wywalczyli pa-
nowie z Kończyc w gminie Kowala. 
Miejsce drugie przypadło drużynie 
z samej Kowali, a trzecie strażakom 
OSP Dęba koło Przytyka. 

Po południu zaczął się blok kon-
certów, a na scenie wystąpił Łukasz 
Wnuk z zespołem Silvers, a późnym 

Tak dla Zarządu Powiatu
i Starosty Radomskiego
W piątek, 28 czerwca, radni Rady Powiatu Radomskiego zdecydowali o udzieleniu 
wotum zaufania dla starosty Waldemara Trelki i całego Zarządu Powiatu, który otrzy-
mał również absolutorium. Radni jednogłośnie przyjęli też sprawozdanie z realizacji 
i wykonania budżetu za 2018 rok.

W porządku obrad była między innymi 
dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem 
Raportu o stanie powiatu radomskiego za 
2018 rok. Taki dokument, będący swego 
rodzaju bilansem otwarcia, został sporzą-
dzony po raz pierwszy z uwagi na obowią-
zek ustawowy. Odbyła się również deba-
ta, poświęcona kierunkom i priorytetom 
w rozwoju powiatu, w której wzięli udział 
radni zarówno opozycji, jak i członkowie 
Zarządu Powiatu.

Wotum zaufania i absolutorium

W głosowaniu nad wotum zaufania dla 
Zarządu Powiatu Radomskiego za było 19 
radnych, a przeciwko 5 radnych. Dwie oso-
by wstrzymały się od głosu, zaś jedna nie 

zagłosowała. W kolejnym głosowaniu 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania Zarządu Powiatu 
z  wykonania budżetu za 2018 rok, 
27 radnych jednogłośnie przyjęło ten 
dokument. Następnie za udzieleniem 
absolutorium zagłosowało 25 radnych, 
a dwóch wstrzymało się od głosu.

Starosta Waldemar Trelka pod-
sumował głosowania i podziękował 
wszystkim za dobrą współpracę. 
– Dziękuję poprzedniemu Zarządowi 

Powiatu, również za głosy w dyskusji 
nad stanem powiatu. Dziękuję rów-
nież obecnemu Zarządowi, którego 
członkowie bardzo zaangażowali 
się w  działania zarówno bieżące, 
jak i strategiczne. Dziękuję również 
wszystkim pracownikom Starostwa 
Powiatowego oraz jednostek podle-
głych. Mam nadzieję, że będziemy 
mogli pracować jeszcze lepiej na rzecz 
mieszkańców i rozwoju Powiatu Ra-
domskiego – dodał starosta.

Po uzyskaniu absolutorium starosta Waldemar Trelka otrzymał kwiaty. Radni powiatu jednogłośnie przyjęli wykonanie budżetu za 2018 rok.

Imprezę z humorem otworzyli jej gospodarze: starosta radomski Waldemar Trelka 
(z lewej), przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Murawski oraz wójt gminy 
Przytyk Dariusz Wołczyński (w środku).

wieczorem gwiazda imprezy – ze-
spół Jagoda i Brylant, czyli woka-
listka dance Agnieszka Mortka i jej 
brat Przemysław, wokalista i didżej 
oraz gitarzysta Dominik Kot. Na 
zakończenie wystąpił zespół co-
verowy CDN oraz didżej Mateusz 
„Mrówka” Dąbrowski.

Zdobywczynie tytułów Miss Lata 2019 (w środku) wraz z jurorami.

Koncert zespołu Jagoda & Brylant bardzo podobał się uczestnikom festynu.

Nowością był pokaz „terytorialsów” z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty z Radomia.
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Pełne uznanie 
dla wójta 
za budżet 2018 r.
Policzna śliczna, Czarnolas żywi nas – zachwalał Jan 
Kochanowski swoją małą ojczyznę, w której w XVI wieku 
mieszkał, pracował i tworzył. 22 czerwca tego roku nie 
tylko mieszkańcy gminy Policzna chwalili obrzędem, 
pieśnią i tańcem sławnego ziomka podczas uroczystego 
i radosnego Czarnoleskiego Spotkania Sobótkowego.

Trzy dni później radni gminy 
Policzna wyrazili pełne uznanie 
organizatorowi spotkania, wójtowi 
Tomaszowi Adamcowi, za obecne 
upiększanie gminy poprzez reali-
zację jej budżetu. Najpierw przyjęli 
jednogłośnie raport o stanie gminy 
w 2018 roku, przedstawiony przez 
jej włodarza, a po złożeniu przez 
niego sprawozdania  fi nansowego 
za rok ubiegły, udzielili wójtowi 
Tomaszowi Adamcowi jednogło-
śnie absolutorium za realizację 
wszystkich zadań budżetowych 
2018 roku. Przyjęcie uchwał po-
przedziło odczytanie przez prze-
wodniczącego Rady Gminy Pawła 
Jędrę pozytywnej opinii Zespołu 
Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 

Ostatecznie dochody gminy 
Policzna na dzień 31 grudnia wy-
niosły 27.591.225,87 zł. Wydatki 
ukształtowały się na poziomie 
28.257.761,80 zł, czyli przekroczy-
ły o sumę 666.535,93 zł dochody, 
zwiększając możliwości rozwojowe 
gminy.

Największą pozycję wydatków 
zawierał dział oświata i  wycho-
wanie tj. 23,34%, zasilany głównie 
przez oświatową subwencję rzą-
dową. Dofi nansowanie z budżetu 
gminy było jednak duże, wyniosło 
prawie 2,5 mln zł.

Na pomoc rodzinom przeznaczo-
no 22,06% wydatków budżetowych 
gminy. Zasiliły je prawie w całości 
państwowe dotacje celowe. 

Na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska wydatkowa-
no blisko 5,7 mln zł, czyli 20,20% 
wszystkich, w tym na wykonanie 
ważnego zadania inwestycyjnego 
pn. Ekoenergia w gminach.

 Na realizację zadań majątko-
wych, czyli powiększanie trwałe-
go stanu posiadania, wykorzysta-
no 7.323.239, 23 zł, czyli 25,92% 
wszystkich wydatków gminy. 
Główną ich pozycję stanowiło wła-
śnie zadanie pod nazwą „Ekoener-
gia w gminach Policzna, Chotcza, 
Garbatka-Letnisko i Kazanów”. Na 
terenie gminy Policzna zamonto-
wano na obiektach prywatnych 28 
instalacji fotowoltaicznych, 70 so-
larnych, 3 pompy ciepła i 20 kotły 
na biomasę. Montaż instalacji na 
terenie gminy wyniósł 1.825.571,64 
i jest w końcowym stadium rozli-
czenia. 

Na wydatki typowo inwestycyjne 
i zakupy z nimi związane spożyt-
kowano w roku ubiegłym prawie 
3,9 mln zł.

Poza dużym projektem ekoener-
getycznym gmina planowała też 
i zrealizowała zadania inwestycyjne 

jednoroczne np. budowę kanaliza-
cji sanitarnej, przebudowę dróg, 
modernizację oświetlenia uliczne-
go, remonty i  termomodernizację 
budynków itp.

 Ważnym zadaniem była budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej o  łącz-
nej długości 3801 mb w miejsco-
wościach Policzna, Wólka Policka 
i Gródek. Jego realizacja kosztowała 
883 058,90 zł. W Wilczowoli, Zawa-
dzie Starej, Patkowie i Policznie za-
dania podzielono na etapy. W 2018 
roku wykonano uzupełniającą sieć 
wodociągową w  Patkowie o  dłu-
gości 263 mb i przyłącza długości 
ponad 100 mb za 47 tys. zł. Budowa 
studni głębinowej w Policznie kosz-
towała 70 tys. zł.

 W budowie i przebudowie dróg 
powiatowych gmina współdziała 
ze starostwem. Przebudowa drogi 
gminnej w  Wygodzie kosztowała 
309 tys. zł (9570 mb), Wygoda-Ru-
da ponad 85 tys. zł, w Policznie (ul. 
Osiedlowa) 199 tys. zł, Świetliko-
wej Woli ponad 91 tys. zł. Wkład 
gminy w budowę drogi powiatowej 
Władysławów-Ługi wyniósł 300 
tys. zł. Całość kosztowała ponad 
609 tys. zł. W sumie w 2018 roku 
przybyło dróg gminnych o długości 
1022 mb i nowej nawierzchni bitu-

micznej o powierzchni 1.513 m kw. 
Opracowana dokumentacja projek-
towa umożliwi rozpoczęcie zada-
nia łączącego miejscowość Ługi, 
za pośrednictwem drogi gminnej 
biegnącą przez Jabłonów, z  trasą 

Obrady  prowadzili przewodniczący RG Paweł Jędra 
i zastępca przewodniczącego  Grzegorz Orłowski

Robocze  uzgodnienia w sprawie  obrad sesji

Pomoc finansowa otrzymana 
z  RPO WM, obejmującego lata 
2014-2020, umożliwiła Zespołowi 
Szkół Publicznych w  Czarnolesie 
realizację ciekawego projektu pod 
nazwą „Przedszkolne Fraszki”. Za-
montowano już zakupione wypo-
sażenie na przedszkolnym placu 
zabaw. Dla potrzeb przedszkolaków 
przystosowano łazienkę. Termo-
modernizacji i remontowi została 
poddana świetlica wiejska w Świe-
tlikowej Woli.

 Gmina Policzna ma swój udział 
w realizacji innych pomniejszych, 
lecz pożytecznych zadań w rodza-
ju zjazdów publicznych na drogi 
gminne, odwodnień dróg, dofi -
nansowań zakupów itp.

Porządek obrad sesji zawierał też 
inne ważne sprawy. Skarbnik gminy 
Teresa Makuch zreferowała przyjęte 
potem przez radnych zmiany w bu-
dżecie tegorocznym. Radni przyjęli też 
w formie uchwał sprawozdanie Jerze-
go Harnatkiewicza p.o. dyrektora SP 
ZOZ Policzna i Małgorzaty Baran, dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Na zakończenie przewodniczą-
cy Rady Paweł Jędra pogratulował 
wójtowi Tomaszowi Adamcowi 
uznania i  jednoznacznego popar-
cia radnych. Z kolei wójt podzięko-
wał wszystkim radnych, obecnym 
na sesji sołtysom i  funkcyjnym 
pracownikom Urzędu Gminy za 
wkład pracy, który przyczynił się 
do wspólnego sukcesu. Prosił też 
o dalsze zaangażowanie w rozwój 
i upiększanie gminy, poprawiające 
warunki życia i zamieszkania.

 (M.K.)

Wójt Tomasz Adamiec 
omawia Raport o stanie gminy

krajową nr 12. Utrzymaniu bez-
pieczeństwa i  estetyki poboczy 
dróg sprzyjał będzie zakupiony 
traktor ESTATE 6102HW STIGA, 
przystosowany do koszenia trawy 
z poboczy, placów i na stadionie.

Jednogłośne  absolutorium!

Wystąpienie skarbnik 
Teresy Makuch

Sprawozdanie przedstawia dyrektor 
SP ZOZ Jerzy Harnatkiewicz 

Dyrektor Małgorzata Baran informuje 
o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej 
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Niezapomniane 
XXVIII Czarnoleskie 
Spotkania Sobótkowe

Kto nie zna lub co najmniej nie słyszał o czarnoleskich Sobótkach, zwłaszcza związany z  Ziemią Radomską, z której Ród Kochanow-
skich wywodzi się od wielu wieków? Wiedza o nich w obecnym powiecie zwoleńskim, gdzie w Sycynie w 1530 roku Jan Kochanowski 
urodził się, w Czarnolesie, gdzie po założeniu rodziny żył i tworzył, jest jednak ciągle wzbogacana i upowszechniana.

W parku pod lipą napisał wiele 
popularnych ponadczasowych fra-
szek, smutnych trenów i  większe 
dzieła literackie, także nawiązującą 
do prehistorycznych tradycji ludo-
wych liryczną „Pieśń Świętojańską 
o sobótce”. Jan Kochanowski zmarł 
nagle 22 sierpnia 1584 roku podczas 
pobytu w Lublinie. Każda rocznica 
z nim związana jest wielkim wyda-
rzeniem dla samorządowców mia-
sta i gminy Zwoleń, gminy Policzna 
i powiatu zwoleńskiego oraz sto-
warzyszeń i  instytucji poszerzają-
cych i upowszechniających wiedzę 
o dziedzictwie wybitnego polskiego 
poety i pisarza epoki Odrodzenia. 

Muzeum Jana Kochanowskiego 
w  Czarnolesie nieco poprzedziło 
tegoroczne XXVIII Czarnoleskie 
Spotkania Sobótkowe sesją popu-
larnonaukową, na której prof. Piotr 
Muldner-Nieckowski z Uniwersy-
tetu St. Wyszyńskiego zreferował 
temat „Dziwności i nowości w dzie-
łach Jana Kochanowskiego”, a prof. 
Andrzej Dąbrówka z  Instytutu 
Badań Literatury PAN przybliżył 
inicjatywę sfi nalizowania wydania 
sejmowego wszystkich dzieł Jana 
Kochanowskiego. 

Spotkania Sobótkowe otworzył 
22 czerwca w  parkowym amfi te-
atrze wójt gminy Policzna Tomasz 
Adamiec, witając zaproszonych 
gości, wśród nich m.in.: starostę 
zwoleńskiego Stefana Bernaciaka 
i wicestarostę Waldemara Urbań-
skiego, zastępcę burmistrza Zwo-
lenia Grzegorza Molendowskiego, 
Pawła Sobieszka przewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy Zwoleń, Mi-
rosława Chołuja sekretarza miasta 
i  gminy Zwoleń, Teresę Pancerz 
Pyrkę – wójta gminy Kazanów, 

Tomasza Mordzińskiego dyrek-
tora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Zwoleniu, Zastępce Komendan-
ta Powiatowego Policji w  Zwole-
niu mł. insp. Krzysztof Szczudło, 
Stanisława Bartosiewicza radnego 
powiatowego z  terenu gminy Po-
liczna, posła Leszka Ruszczyka, 
przewodniczącego Rady Muzeum 
im. J. Malczewskiego w Radomiu, 
Zbigniewa Gołąbka członka Rady 
tego muzeum, Teresę Marszałek 
sekretarz gminy Policzna, Teresą 
Makuch skarbnika tej gminy, Ma-
rię Jaskot kustosza miejscowego 
muzeum, Iwonę Olejarz kierow-
nik GOPS w Policznie, Stanisławę 
Baran – cenioną kierowniczkę Ze-
społu Ludowego „Sobótka” i  jego 
członków, fundatorów nagród 
i  wszystkich przyjaciół. Wójt To-
masz Adamiec zakończył powital-
ne wystąpienie żartem: – Słyszy się 
opinie, że starzejemy się, gdyż się nie 
bawimy. Życzę wszystkim dobrej za-
bawy!

Ogólnopolski Konkurs 
O DZBAN 
CZARNOLESKIEGO MIODU

Jako piersi otrzymali nagrody 
laureaci Ogólnopolskiego Konkur-
su O DZBAN CZARNOLESKIE-
GO MIODU. Sekretarz jury Adolf 
Krzemiński poinformował, że na 
konkurs nadesłano 79 wierszy. Ich 
walory oceniało trzyosobowe jury, 
w tym jego przewodniczący Marcin 
Orliński i członek Jacek Jan Tatak. 
I nagrodą ufundowaną przez Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego 
za wiersz pt. „Dziękuję” został uho-
norowany Janusz Pyziński z Dęb-
nicy. II nagrodę przyznaną przez 
Burmistrza Zwolenia Arkadiusza 

Sulimę otrzymał Andrzej Zio-
browski z Krakowa, autor wiersza 
pt. „Nieba geometria”. III nagro-
dę Starosty Zwoleńskiego Stefana 
Bernaciaka – Anna Piliszewska 
z Wieliczki za wiersz pt. „Czarno-
las”. Nagroda specjalna sfi nanso-
wana przez Macieja Kosowskiego 
stała się udziałem Grzegorza Ma-
tyi z Tczowa. Otrzymał ją za wiersz 
pt. „Jeszcze jestem”. Wyróżnienie 
I stopnia sfi nansowane przez Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego 
otrzymał Adam Bolesław Wierzbic-
ki z Dłużka za wiersz pt. „Przezna-
czenie”, a  II stopnia, ufundowane 
przez Towarzystwo Miłośników 
Miasta Zwolenia – Barbara Kon-
strat z Warszawy, autorka wiersza 
pt. „Po śmierci naszych dłoni nie 
wypełni pustka”. 

FOTO-POETICA

Jurorami III Konkursu Fotogra-
ficznego FOTO-POETICA byli: 
Leszek Jastrzębiowski, prezes Ra-
domskiego Towarzystwa Fotogra-
fi cznego i Stanisław Gąsior, również 
od wielu lat w nim działający. Po 
przeanalizowaniu nadesłanych 
prac przyznali nagrody w kategorii 
A dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych:

I  Nagrodę ufundowaną przez 
Wójta Gminy Policzna Tomasza 
Adamca otrzymali ex aequo: Ka-
rolina Bukowska z  Gimnazjum 
PSP im. T. Kościuszki w Suskowoli 
i Anna Gniazdowska z PSP im. Wł. 
Jagiełły w Zwoleniu.

II Nagrodę ufundowaną przez 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu otrzymała Sylwia Kruk 
z Gimnazjum PSP im. kard. St. Wy-
szyńskiego w Wierzchowiskach.

www.policzna.ugm.pl

Licznie przybyłych gości powitał wójt Tomasz Adamiec z małżonką Olgą

Maria Jaskot, poseł Leszek Ruszczyk i Zbigniew Gołąbek jako 
przewodniczący i członek Rady Społecznej Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu honorowali pierwszych laureatów

Wójt Tomasz Adamiec wyraził pełne uznanie dla laureatki 
Nagrody im. Jana Kochanowskiego – Stanisławy Baran, 
kierowniczki zespołu „Sobótka”

Zbiorowe honorowanie wyróżnionej tą samą nagrodą 
Kapeli Józefa Wyrwińskiego z Korzyc

Zespół „Łaguszowianki” został nagrodzony 
przez Eugeniusza Andrzeja Wolszczaka, wójta gminy Przyłęk

Nagrody Foto-Poetica wręczają Leszek Jastrzębiowski i Stanisław Bartosiewicz
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III Nagrodę ufundowaną przez 
Stanisława Bartosiewicza –Zakład 
Usługowo-Produkcyjno– Handlo-
wy Czarnolas otrzymali ex aequo: 
Amelia Jedlikowska z PSP w Dobie-
szynie i Wiktoria Muniak z PSP im. 
T. Kościuszki w Suskowoli.

Nagrody 
im. Jana Kochanowskiego 

Ich inicjatorem i  organizato-
rem procedury przyznawania 
jest Stowarzyszenie Miłośników 
Poezji Jana Kochanowskiego RE-
NESANS. Jej kapituła w składzie: 
Adolf Krzemiński – kanclerz, Maria 
Jaskot – sekretarz i Jacek Jan Tatak, 
po zapoznaniu się ze zgłoszonymi 
wnioskami, ich przeanalizowaniu 
i przedyskutowaniu, przyznała trzy 
nagrody im. Jana Kochanowskiego.

W dziedzinie teatru otrzymała ją 
Małgorzata Bernatek, dyrektor Szy-
dłowieckiego Centrum Kultury za 
całokształt działalności w zakresie 
popularyzowania teatru profesjo-
nalnego i amatorskiego, a także za 
wieloletnie i systematyczne działa-
nia na polu krzewienia kultury ży-
wego słowa. Fundatorem nagrody 
był Marszałek Adam Struzik.

W  dziedzinie muzyki nagrodę 
otrzymała Kapela Józefa Wyrwiń-
skiego z  Korzyc za wieloletnie 
kultywowanie tradycyjnej muzyki 

wielu konkursów: Wanda Krawiec 
z Zespołu Strykowice, Joanna Tę-
cza z zespołu „Gotardowie”, Jadwi-
ga Maciejewska z „Łaguszowianek” 
i  cały skład międzypokoleniowy 
czarnoleskiej „Sobótki” pod wo-
dzą tegorocznej laureatki Stani-
sławy Baran i kierownika zespołu 
muzycznego Krzysztofa Maślan-
ka. Wraz z członkiniami młodszej 
generacji zaliczył wiele udanych 
skoków przez sobótkowe ognisko. 
Inni wiosłowali łódką po stawie, 
umożliwiając paniom wrzucenie 
tradycyjnych wianków na głęboką 
wodę, Nie obyło się bez korowo-
dów tanecznych wokół ogniska, 
sobótkowych pieśni i przyśpiewek 
zaczerpniętych z  zapisków i  tych 
śpiewanych na luzie, w rodzaju: „Oj, 
sobótka, sobótka, dzień długaśny, 
noc krótka”. Program XXVIII Czar-
noleskich Spotkań Sobótkowych 
też się upomniał o swoje i po go-
dzinie 18.00 uczestnicy korowodu 
skierowali kroki ku dużej scenie. 
Zaś w parkowym, amfi teatrze, od-
bywał się recital międzynarodowej 
grupy muzyków Grzegorza Rogali 
w programie PSAŁTERZ POLSKI 
czyli POLISH PSALTER. 

Program na scenie dużej roz-
począł się wręczeniem przez 
wójta Tomasza Adamca nagród 
za udział w  Czarnoleskim Biegu 
i Marszu, który o godz. 17. wystar-
tował sprzed Pałacu Przeździeckich 
w Policznie. Po tym punkcie, zgod-
nie z tradycją, sceną zawładnęły na 
godzinę zespoły folklorystyczne. Po 
nich do głosu doszły znane grupy 
profesjonalistów. W  programie 
BENE widzowie oklaskiwali pio-
senkę włoską. Po niej HIT BOYZ 
czyli największe przeboje disco 
polo. Po chwili oczekiwania na sce-
nę, jako gwiazda wieczoru, wkro-
czyły BACIARY. Podziw wzbudziło 
widowisko TEATR OGNIA. Przed 
północą rozpoczęła się Zabawa 
Świętojańska. Pląsy i  przytulanki 
trwały do świtania. 

XVIII Czarnoleskie Spotkania 
Sobótkowe zorganizowane przez 
Wójta Gminy Policzna z Muzeum 
Jana Kochanowskiego w Czarno-
lesie (Oddział Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu), Sto-
warzyszeniem Miłośników Jana 
Kochanowskiego RENESANS, 
Stowarzyszeniem Grupą Literacką 
„Łuczywo” i Radomskim Towarzy-
stwem Fotografi cznym, dostarczy-
ło rzeszom uczestników niezapo-
mnianych przeżyć i wrażeń.

  Mieczysław Kaca

ludowej przekazywanej z pokolenia 
na pokolenie. Fundatorem był także 
Marszałek Adam Struzik.

W  dziedzinie folkloru i  sztuki 
ludowej nagrodą została uhonoro-
wana Stanisława Baran, wieloletnia 
kierownik Zespołu Ludowego „So-
bótka” z Czarnolasu, za znaczący 
dorobek w dziedzinie wydobywa-
nia, opracowywania, prezento-
wania i  dokumentowania auten-
tycznej kultury ludowej. Nagrodę 
ufundował wójt Tomasz Adamiec. 
On też wręczał ją Pani Stanisławie, 
serdecznie gratulując.

Nagrody zespołom ze swoich 
gmin, prezentującym obrzęd sobót-
kowy przyznali też burmistrzowie 
i  wójtowie. Zastępca burmistrza 
Zwolenia Grzegorz Molendow-
ski wręczył nagrodę członkiniom 
Zespołu Strykowice. Nagrodę Ze-
społowi „Łaguszowianki” przyznał 
Eugeniusz Andrzej Wolszczak, wójt 
gminy Przyłęk.

Po prezentacji laureatów nagród 
barwny korowód ruszył w kierun-
ku parkowego stawu, przy którym 
płonęło już sobótkowe ognisko, 
a  panie przy ustawionych stoli-
kach z  dzbanami napełnionymi 
czarnoleskim miodem częstowały 
miodem zebranym przez pszczółki 
z lip rosnących w czarnoleskim par-
ku. Nad wodą rej wodziły laureatki 

Ciasto posmarowane miodem smakują najmłodsi uczestnicy spotkania sobótkowego

Członkowie, głównie członkinie, przygotowują się do tańca w korowodzie wokół 
ogniska. Są wśród nich przedstawiciele czarnoleskiej „Sobótki” m.in. 
kierowniczka Stanisława Baran i szef zespołu muzycznego Krzysztof Maślanek Zabawa Świętojańska trwała do świtania 

Członkinie zespołów ludowych udają się łódką nad staw, 
by zgodnie z tradycją wrzucić wianki na wodę

Podczas wianowania, na mecie ustawionej przed czarnoleskim parkiem 
pojawili się uczestnicy sobótkowego biegu i marszobiegu

Jako pierwsi zostali powitani i nagrodzeni przez wójta Tomasza Adamca 
na dużej scenie wieczornych sobótkowych uroczystości

Wielu uczestników uroczystości, w tym przyjezdnych gości, wysłuchało w parkowym 
amfi teatrze recitalu międzynarodowej grupy muzyków Grzegorza Rogali

Na scenie wieczorem wiele się działo…
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www.grabow.pl

Pierwszy taki 
Przegląd w Grabowie 
Jak widać, mieszkańcy gminy Grabów nad Pilicą lubią i potrafi ą się bawić. 
Po niedawnej „Parafi adzie” zrealizowano kolejny atrakcyjny projekt. 
Tym razem był to I Przegląd Piosenki Ludowej „Grabowskie wianki nad Pilicą”.

Organizatorem przeglądu pieśni, 
nad którym patronat honorowy ob-
jął wójt Gminy, Euzebiusz Strzel-
czyk, był Klub Seniora „Zaciszna 
Przystań” prowadzący swoją dzia-
łalność już od czterech lat. 

Ponieważ siedziba Klubu nie po-
mieściłaby wszystkich uczestników 
przeglądu, wójt Euzebiusz Strzel-
czyk udostępnił na ten dzień senio-
rom obszerne sale przy Strażnicy 
OSP w Grabowie. Tu, na estradzie 
i widowni, spokojnie pomieściły się 
licznie przybyłe zespoły.

Z wyrazami powitania i zachęty 
do udziału w podobnego typu im-
prezach zwróciły się do przybyłych 
gości: prezes Klubu „Zaciszna Przy-
stań” Barbara Woźniak i kierownik 
artystyczny Klubu, Małgorzata 
Siekut. Nie zabrakło również słów 
podziękowania dla licznych i nie-
zawodnych sponsorów, dzięki któ-

rym nikt nie wyjechał głodny i nie 
obdarowany upominkiem. Wyrazy 
uznania padły pod adresem pań ku-
charek z miejscowej szkoły za wy-
śmienite potrawy podane na stół.

Wśród zaproszonych gości za-
siadły reprezentantki władz gmi-
ny i oświaty: zastępca wójta Anna 
Plesiewicz-Trzeciak oraz dyrek-
torki szkół w  Grabowie – Edyta 
Lusarczyk i Augustowie – Mariola 
Żarłok.

Jako piersi wystąpili gospodarze 
przeglądu, zespół z Klubu „Zacisz-
na Przystań”. Udział wzięły także 
zespoły śpiewacze: Klub „Pogodna 
Jesień” ze Zwolenia, „Barwy Życia” 
i  „Kontrast” z  Pionek, „Sycyna” 
z Sycyny, „Wrzos” z Garbatki-Let-
nisko, „Melodia” z  Magnuszewa, 
„Sobótka” z  Czarnolasu, „Półbo-
rzanki” z Augustowa, „Złoty Wiek” 
z Warki, „Złota Jesień” z Kozienic 

Pilicą. – To fantastycznie spędzony 
czas. Gratuluję wszystkim zespołom. 
Jestem pod wielkim wrażeniem wa-
szego talentu. Dziękuję bardzo za 
organizację. Za to, że przyjechali-
ście z przeglądem piosenki ludowej 
właśnie do nas, do Grabowa nad Pi-
licą. Dziękuję jeszcze raz Klubowi 
„Zaciszna Przystań” za perfekcyjną 
organizację. Zapraszam do nas po-
nownie!

Przegląd piosenki ludowej, w któ-
rego organizacji wydatnie pomógł 
Urząd Gminy i jego pracownicy, dru-
howie OSP i pracownicy PSP w Gra-
bowie, to nie tylko możliwość zapre-
zentowania działalności artystycznej 
seniorów, ale również umacnianie 
więzi międzyludzkich, wymiana do-
świadczeń i  rozwijanie współpracy 
i integracja zespołów uczestniczących 
w przeglądzie, ochrona, kultywowanie 
i popularyzacja tradycji i obyczajów 
ludowych. Również ważnym celem, 
nie tylko tej imprezy, ale i wielu in-
nych organizowanych przez Klub Se-
niora jest aktywizacja osób starszych 
i promowanie alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu. I  trzeba 
przyznać, że w gminie Grabów nad 
Pilicą nikogo nie trzeba specjalnie na-
mawiać do realizacji tych celów. 

 JaL
Barbara Woźniak, prezes Klubu Seniora „Zaciszna Przystań” i Małgorzata Siekut 
powitały uczestników I Przeglądu „Grabowskie Wianki nad Pilicą”

Wśród licznie przybyłych Anna Plesiewicz-Trzeciak – zastępca wójta Gminy Grabów nad Pilicą, Edyta Lusarczyk dyrektor 
PSP w Grabowie i Mariola Żarłok dyrektor szkoły w Augustowie

i  „Ale Babki” z  Jedlni-Letnisko. 
Ten ostatni zespół nie śpiewał co 
prawda, ale tańcem pokazał, że 
w seniorach drzemie duch werwy 
i że senior też może królować na 
parkiecie. Jako jedyna solistka wy-
stąpiła Joanna Tęcza, znana i lubia-
na wokalistka ze Zwolenia. 

– To była naprawdę przecudowna 
uczta. Uczta dla uszu i oczu – po-
wiedziała Anna Plesiewicz-Trzeciak, 
zastępca wójta Gminy Grabów nad 

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie I Przeglądu Pieśni Ludowych „Grabowskie Wianki nad Pilicą”Wielokrotnie nagradzana na różnych przeglądach „Sobótka” z Czarnolasu

Występ zespołu z Warki „Złoty Wiek”

Sala w OSP Grabów wypełniona była do ostatniego miejsca

Przegląd zainaugurował występ gospodarzy – zespół „Zaciszna Przystań”
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www.garbatkaletnisko.pl

Świętowali 
z ułańską 
fantazją

Można by rzec, że do Garbatki-Letnisko, na święto 22. Pułku Ułanów 
Podkarpackich, zjechali kawalerzyści z całej Polski. Od Szczecina, 
aż po Kraków i od Wrocławia po Lublin. Nie zabrakło też i koni, 
choć te w większości należały do miejscowych ułanów.

Spotykają się od wielu lat w tra-
dycyjnym czerwcowym terminie 
upamiętniając pułkowe święto, ob-
chodzone do 1927 roku 22 czerwca. 
W 1927 roku, rozkazem marszałka 
Józefa Piłsudskiego święto przesu-
nięto o tydzień. 

I tak jak przed wojną w Brodach, 
gdzie stacjonował pułk, święto roz-
poczyna msza w kościele pw. NNMP 
w Garbatce, celebrowana przez ks. Ja-
nusza Bańkowskiego, kapelana klasz-
toru Sióstr od Cierpiących z Kozienic 
i ks. Patryka Golczyńskiego.

Przed ołtarzem stanęły poczty 
Szwadronu Ziemi Kozienickiej 
im. mjr. Jerzego Sas Jaworskiego 
22. Pułku Ułanów Podkarpackich, 
dowodzeni przez komendanta 
Pawła Kibila, prezentujący również 
Sztandar Stadniny Koni w  Kozie-
nicach, Szwadronu Przyboczne-
go Prezydenta RP z  Warszawy, 
1. Pułku Ułanów Krechowieckich 
z  Kobyłki, 4. Pułku Ułanów Za-
niemeńskich z  Krakowa i  Opola, 
7. Pułku Ułanów Lubelskich z Lu-
blina, 11. Pułku Ułanów Legiono-
wych z Radomia i Gulina, Chorą-
gwi Rycerstwa Ziemi Radomskiej 
z Radomia i  OSP z Garbatki-Let-
nisko. Ułanom towarzyszyli, repre-
zentujący te same barwy, koledzy 

z Kluczborka i Szczecina. We mszy 
świętej, jak i w całej uroczystości, 
uczestniczyła małżonka patrona 
ułanów majora Jerzego Sas Jawor-
skiego – Anna.

Dalsza część uroczystości odby-
ła się na placu przed remizą OSP. 
Tu nastąpiło powitanie pocztów 
sztandarowych przez gospodarzy 
uroczystości: prezesa Stowarzysze-
nia Pawła Kibila i sekretarz Urzędu 
Gminy Marzenę Pomarańską, wy-
stępującą w imieniu wójta Gminy 
Teresy Fryszkiewicz. 

Nadanie pułkowej odznaki przez komendanta Pawła Kibila 
ułanowi Dawidowi Sosnowskiemu

Sekretarz Marzena Pomarańska odznaczyła Stanisława Kiljańczyka 
Krzyżem Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów WP

Honorowy gość uroczystości Anna Sas Jaworska, w towarzystwie amazonek 
Karoliny Bedyk i Małgorzaty Pająk

Uroczysta odprawa pocztów sztandarowych

– Gorąco witam bohaterów dzi-
siejszego dnia – Was drodzy Uła-
ni – powiedziała między innymi 
Marzena Pomarańska. – To dzięki 
Wam i dla Was się tutaj dzisiaj spo-
tykamy. Z tego miejsca w imieniu 
Gospodarza Naszej Gminy, pani 
wójt Teresy Fryszkiewicz i  wła-
snym pragnę Wam podziękować 
drodzy Ułani za dotychczasową 
(...) działalność Stowarzyszenia 
Kawaleryjskiego (...). Dziękuję za 
Waszą pracę, zaangażowanie, za 
lekcje historii, których nam udzie-
lacie podczas rekonstrukcji bitew, 
za obecność podczas uroczystości 
patriotycznych oraz lokalnych im-
prez. A przede wszystkim za pro-
mowanie i krzewienie właściwych 
postaw patriotycznych wśród spo-
łeczeństwa, a  szczególnie wśród 
młodego pokolenia podkreśliła 
Marzena Pomarańska. 

Nieodłącznym i przedwojennym 
akcentem kawaleryjskiego święta 
jest wręczenie pułkowych odznak. 
W tym roku otrzymał ją najmłod-
szy ułan – Dawid Sosnowski.

Nie obyło się również i  bez 
podziękowania w  formie innych 

odznaczeń dla osób szczególnie 
zasłużonych dla Stowarzyszenia. 
Medal „100 rocznica urodzin Ka-
rola Wojtyły” otrzymał Stanisław 
Kiljańczyk, od lat wspomagający 
jego działalność oraz ks. proboszcz 
Augustyn Rymarczyk. Dodatkowo 
Stanisław Kiljańczyk odznaczony 
został Krzyżem Zasługi dla Związ-
ku Weteranów i Rezerwistów WP.

Ostatnie akordy uroczystości 
święta pułkowego, a więc ułańska 

biesiada i pokazy jeździeckie, od-
były się w stanicy 22. Pułku i trwały 
do późnych godzin nocnych. Ale 
to jeszcze nic. Ciekawe jak wyglą-
dać będzie przyszłoroczne święto, 
przypadające w 100. rocznicę utwo-
rzenia 22. Pułku Ułanów Podkar-
packich, na które już teraz zaprasza 
wszystkich miłośników najpięk-
niejszej broni polskiej, kawalerii, 
komendant Paweł Kibil.

 Jacek Lombarski

Pamiątkowa fotka z pułkowego święta

Popis władania szablą Umiejętności przyjaciół z Garbatki z uznaniem obserwowali zaproszeni goście
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Sztandar dla druhów 
w Dobieszynie
Ostatnia sobota czerwca zapisała się złotą czcionką w historii OSP w Dobieszynie. 
Druhowie obchodzili 10-lecie istnienia jednostki. Ale nie tylko jubileusz był dla 
nich ważny. W tym uroczystym dniu jednostka otrzymali swój sztandar.

Uroczyste obchody jubileuszu 
rozpoczęły się mszą świętą w  in-
tencji strażaków, celebrowaną przez 
ks. proboszcza Grzegorza Biniędę 
w kościele parafi alnym pw. św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus. Po mszy, 
poprzedzani przez Orkiestrę OSP 
z Błędowa, strażacy przemaszero-
wali na plac przed remizą, gdzie od-
była się ofi cjalna część jubileuszo-
wego święta. Dowódca uroczystości 
dh Piotr Jarosiński złożył meldunek 
wiceprezesowi ZOSP dh. Zbignie-
wowi Gołąbkowi, po czym nastąpi-
ło przywitanie pocztów sztandaro-
wych gminnych i zaprzyjaźnionych 
jednostek.

Dh Kamil Sumiński odczytał akt 
nadania sztandaru, po czym dh Zbi- gniew Gołąbek przekazał go na ręce 

prezesa OSP w Dobieszynie Andrze-
ja Lusztyka. W pierwszym poczcie 
sztandarowym stanęli druhowie: 
Tomasz Jaworski dowódca pocztu, 
Radosław Lusztyk – sztandarowy, 
Daniel Zabielski – asystujący.

Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie odznaczeń. Brązo-
wy medal „Za zasługi dla pożarnic-
twa” otrzymali druhowie Stanisław 
Marciniak i Łukasz Zaręba. „Od-
znakę Wzorowego Strażaka” wrę-
czono Kamilowi Szatanowi.

Wśród honorowych gości przy-
byłych na to wyjątkowe strażackie 
święto byli między innymi: poseł 
Leszek Ruszczyk, radny Sejmiku 
Mazowieckiego Leszek Przybyt-
niak, kierownik delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego Krzysztof Muraw-
ski, wójt Gminy Stromiec Krzysztof 
Stykowski, sekretarz UG Dariusz 
Gołębiowski, przewodniczący 
Rady Gminy Michał Ziółkowski, 
Bolesław Matysiak Prezes Związku 
Gminnego OSP w Stromcu i wielu 
innych gości.

Obchody jubileuszu uatrak-
cyjniły występy uczniów szkoły 
w Dobieszynie oraz pokaz akcji ra-
towniczych zaprezentowany przez 
najmłodszą latorośl OSP w  Do-
bieszynie, młodzieżową drużynę 
strażacką.

 JaL

Honorowi goście uroczystości

Dh Zbigniew Gołąbek przekazał 
sztandar na ręce prezesa 
OSP w Dobieszynie Andrzeja Lusztyka

Odznaczeni brązowym medalem druhowie Stanisław Marciniak i Łukasz Zaręba 

Najmłodsi dobieszyńscy strażacy
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Projekt 
„J@ w Internecie” 
zakończony
Na początku lipca zakończyła się realizacja projektu 
„J@ w Internecie”. W ostatnim cyklu szkoleń wzięli udział 
mieszkańcy Dąbrowy Jastrzębskiej, Dąbrowy Kozłowskiej 
oraz grupa nauczycieli z Publicznej Szkoły w Bartodziejach.

„Ja w Internecie” – to program 
bezpłatnych szkoleń mających 
na celu podniesienie kompeten-
cji cyfrowych osób dorosłych, by 
świadomie w  większym stopniu 
korzystały one z usług świadczo-
nych drogą elektroniczną w życiu 
zawodowym i prywatnym. Projekt 
jest w całości fi nansowany z dotacji 
pozyskanej przez Gminę Jastrzębia 
w kwocie 147 840,00 zł.

Duże zainteresowanie projektem 
sprawiło, że Gmina Jastrzębia wy-
dłużyła jego realizację, aby objąć 
nim dodatkową grupę mieszkań-
ców. Szkolenia cieszyły się popu-
larnością z uwagi na bardzo dobrze 
dobraną tematykę zajęć. Nie były 
to wykłady, lecz bardzo praktycz-
ne warsztaty na temat korzystania 
z sieci internetowej i wykorzysty-
wania współczesnych metod komu-
nikowania się w życiu codziennym. 
Wielu uczestników projektu pod- Szkolenie z grupą z Dąbrowy Jastrzębskiej

Kursanci z Bartodziejów

kreślało również duży profesjo-
nalizm prowadzących szkolenia 
i miłą atmosferę podczas spotkań 
z Internetem.

Przypomnijmy, że w  ramach 
projektu od marca br. na terenie 
gminnych placówek oświatowych 
organizowane były szkolenia, 
dzięki którym zwiększyła się gru-
pa świadomych i kompetentnych 
użytkowników Internetu i e-usług 
publicznych, zdolnych realizować 

potrzeby informacyjne, kultural-
ne, biznesowe, administracyjne 
i społeczne w bezpieczny i legalny 
sposób przy użyciu nowoczesnych 
narzędzi cyfrowych. Dzięki szko-
leniom uczestnicy nabyli wiedzę 
i narzędzia, które pomogą rozwi-
nąć ich kompetencje niezbędne do 
sprawnego i bezpiecznego funkcjo-
nowania w świecie cyfrowym w ta-
kich obszarach tematycznych jak: 
„Rodzic w Internecie”; „Mój biznes 
w sieci”; „Moje fi nanse i transakcje 
w sieci”; „Działanie w sieciach spo-
łecznościowych”; „Tworzę własną 
stronę internetową (blog)”; „Rolnik 
w sieci”; „Kultura w sieci”.

Gmina Jastrzębia w  ramach 
otrzymanego grantu zakupiła sprzęt 
komputerowy w ilości 25 kompu-
terów przenośnych. Wszystkim 
uczestnikom szkoleń zapewnione 
zostały materiały szkoleniowe i ca-
tering. Wysoką jakość szkoleń za-
gwarantowali instruktorzy, którzy 
w sposób profesjonalny prowadzili 
zajęcia z uwzględnieniem potrzeb 
odbiorców.

Program „Ja w Internecie” za-
rządzany przez centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, fi nansowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska cyfrowa na lata 2014–2020, 
Działanie 3.1 ”Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”.

W Dąbrowie Kozłowskiej również nie brakowało chętnych do udziału w szkoleniach

Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfi katów Projekt współfi nansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa

Certyfi kat radnemu Robertowi Wojdatowi wręcza wójt Wojciech Ćwierz
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 Najszczersze chęci nie pomogą, jeżeli nie mają wsparcia. Wiedzą o tym 
doskonale członkowie Klubów Seniora. Nie inaczej jest w Grabowie nad 
Pilicą. Działający tu od 4 lat Klub „Zaciszna Przystań” ma chęci i pomysły, 
ale bez pomocnej dłoni Urzędu Gminy, niewiele mógłby zdziałać. Korzy-
stając z okazji Przeglądu pn. „Grabowskie wianki nad Pilicą”, skromnym 
dyplomem przewodnicząca Klubu Seniora Barbara Woźniak złożyła wy-
razy podziękowania na ręce zastępcy wójta Gminy Grabów nad Pilicą, 
Anny Plesiewicz-Trzeciak.

 Gdzie te czasy, kiedy faktycznie wbijało się gwoździe w drzewce sztan-
daru? Dziś pozostała jedynie tradycja i symulacja. Gwóźdź to plakietka, 
a młotek z drewna, żeby nie uszkodzić plakietki. Najwyraźniej radny 
sejmiku Leszek Przybytniak jest zwolennikiem tamtego, tradycyjnego wbi-
jania gwoździ, choć i z tą „nowomodą” poradził sobie doskonale w czasie 
jubileuszu 10-lecia OSP w Dobieszynie.

 Zostaliśmy zaskoczeni, w bardzo pozytywnym znaczeniu. Znaliśmy 
Małgorzatę Siekut w różnych rolach. Raz była druhem OSP, innym razem 
ogrodniczką, to znów radną Powiatu Kozienickiego. Obecnie, podczas 
Przeglądu Piosenki Ludowej „Grabowskie wianki nad Pilicą”, który odbył 
się w Grabowie nad Pilicą, poznaliśmy ją nie tylko jako kierownika arty-
stycznego Zespołu Ludowego przy Klubie Seniora „Zaciszna Przystań”, 
ale również śpiewaczkę i perkusistkę. 

 Podczas Festynu Powitanie Lata nad zalewem w Domaniowie w ostatnią niedzielę spotkali się gospoda-
rze imprezy: starosta radomski Waldemar Trelka (drugi z lewej) i Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk 
(z  lewej), wicestarosta Roman Frąk i Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego 
(w środku) oraz goście: poseł Andrzej Kosztowniak i podpułkownik Łukasz Baranowski, dowódca radom-
skich „terytorialsów”. Wraz z nimi zapozowały dziewczęta ze Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Moderato z Przytyka.

 Pamiętacie jak Kazimierz Paw-
lak (Wacław Kowalski) w „Nie ma 
mocnych” twierdził, że koń to 
przeżytek? Przy pracach polowych 
faktycznie skutecznie wyparły go 
traktory i kombajny. Na szczęście, 
pozostały jeszcze sporty konne 
i powróciła kawaleria, a z nią mi-
łośnicy tych pięknych zwierząt. Na 
naszym zdjęciu trzej z nich, po za-
kończeniu pokazów władania białą 
bronią podczas święta Szwadronu 
Ziemi Kozienickiej 22. Pułku Uła-
nów Podkarpackich w  Garbatce-
-Letnisko: od lewej Bartosz Ziar-
kowski, Dawid Sosnowski, Andrzej 
Zapora.

 Kawaleria w przedwojennej armii polskiej uważana była za najpiękniejszą broń. Tak wtedy, jak i dziś, 
ziemianie wspierali ją przekazując sportowe konie dla najlepszych jeźdźców. Nie ma już ziemian, ale pozo-
stała tradycja. Sympatyzujący z garbackimi ułanami Stanisław Kiljańczyk, nazywany „Sołtysem”, zdeponował 
u nich kilkanaście koni by służyły „ku chwale kawalerii polskiej”. Na zdjęciu (od lewej) Szef Szwadronu Ziemi 
Kozienickiej Paweł Kibil, Stanisław Kiljańczyk, sekretarz UG Garbatka-Letnisko Marzena Pomarańska oraz 
generał Związku Piłsudczyków Stanisław Olszewski. 

PO(D)GL ĄDY

Dyplomowana Anna

Ot! Nowoczesność

Tradycja zobowiązuje

„Mam Talent”

Czy koń to przeżytek?

Udana niedziela w Domaniowie


