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Prosto z Poznania!

Złote Medale 
dla VERSSEN 
i ,,Skórzanki”
Targi Mody w Poznaniu to jedna z najważniejszych imprez 
wystawienniczych w Europie. W dniach 25–27 lutego niemal 
pięciuset wystawców z kilkunastu krajów prezentowało 
w Poznaniu najnowszą ofertę odzieży damskiej, męskiej, 
dziecięcej, obuwia, dodatków i galanterii.

Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów 
Skórzanych BTS już po raz trzeci 
zdominowali producenci z okręgu 
radomskiego. Na mocy trójstronne-
go porozumienia zawartego pomię-
dzy Prezydentem Ogólnopolskiej 
Izby Branży Skórzanej z siedzibą 
w Radomiu, Kazimierzem Klepa-
czewskim, oraz Urzędem Miasta 
i Starostwem Powiatowym zorgani-
zowano wspólne wystawiennictwo 

przedsiębiorców branży skórzanej. 
Swoje produkty prezentowało na 
Targach trzynaście fi rm z Radomia 
i okolic: GARBUT Zakład Skórzany 
Krzysztof Malinowski, FHU GOFAR 
Zbigniew Stasieńko, GARBARNIA 
GULIN s.c. Robert Pasik, Jan Koby-
larczyk, LaConga Andrzej Karpeta, 
Robert Zagożdżon, KAREN Grze-
gorz Bukowski, MARCO Marek 
Malinowski, MAGAR sp. z o.o. Piotr 

Gawroński, MAT II sp.j. Zakład Gar-
barski Beata Żaczek, ZPHU PAS 
POL Dariusz Dobrzyński, PPHU 
PESCO sp.j. Halina Bedyk, Marcin 
Nosek, Jerzy Pruszyński, RAJ-SKÓR 
Zakład Garbarski Marek Lesiak, 
PPHU TOMAX Eksport-Import 
Tomasz Molendowski i VERSSEN sp.j. 
Robert Kaługa, Dariusz Stępniewski. 
W ramach promocji szkolnictwa 
zawodowego dla branży skórzanej 
OIBS zorganizowała również stoisko 
dla Zespołu Szkół Skórzano-Odzie-
żowych Stylizacji i Usług.

Wyspa pod logo „RADOM siła 
w precyzji” wyróżniała się różno-
rodnością i wysoką jakością prezen-
towanych produktów. Z ofertą ra-
domskich przedsiębiorców zapoznał 
się wiceprezydent Radomia Rafał 
Rajkowski, który wraz z dyrektorem 
Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy 
Gospodarczej, Krzysztofem Turkiem, 
odwiedził Targi Poznańskie. Delega-
cja radomskiego magistratu została 
powitana przez zarząd i dyrekcję Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich 
z prezesem Zarządu Przemysławem 
Trawą. Rafał Rajkowski obejrzał m.in. 
pokaz mody przygotowany przez 
studentów Uniwersytetu Technolo-
giczno-Humanistycznego w Rado-
miu oraz uczestniczył w uroczystej 
Gali Nagród podczas Wieczoru 
Branżowego. Wśród nagrodzonych 

Złotym Medalem Targów Po-
znańskich znalazły się – radom-
ska fi rma VERSSEN oraz Zespół 
Szkół Skórzano-Odzieżowych 
Stylizacji i Usług. Zarząd Targów 
wyróżnił też Prezydenta Rado-
mia Radosława Witkowskiego 
za aktywną promocję przedsię-
biorców z okręgu radomskiego 
na arenie międzynarodowej. 
Podczas Targów Mody wiceprezy-
dent Rafał Rajkowski odbierając 
statuetkę powiedział: – Korzyści 
są oczywiste. Przede wszystkim 
promocja producentów, ale i pro-
mocja miasta o wielkich tradycjach 
związanych z branżą skórzaną. Na-
grody otrzymywane przez radom-
skich przedsiębiorców świadczą 
o tym, że mamy się czym pochwa-
lić. Jednocześnie, promując lokalne 
fi rmy zapraszamy nowych inwe-
storów, zapewniając, że Radom 
to szczególne miejsce, gdzie warto 
inwestować.

Firma VERSSEN otrzymała 
Złoty Medal za model kurtki 
skórzanej o nazwie ,,Logan”,
a ,,Skórzanka” za kolekcje trzech 
sukienek coctailowych z torebką 
pn. ,,kontrastowy dialog”. Komi-
sji konkursowej przewodniczył 
prof. Zbigniew Karbarz z UTH 
w Radomiu.

Fot. Konrad Klepaczewski

Pamiątkowe zdjęcie wystawców z okręgu radomskiego i ich gości z laureatami Złotych 
Medali Targów Poznańskich. W środku: Kazimierz Klepaczewski prezydent OIBS i Rafał 
Rajkowski – Wiceprezydent Miasta Radomia (ze statuetką).

Wiceprezydent Rafał Rajkowski i dyrektor Krzysztof Turek na stoisku promocyjnym Radomia
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Air Show 2015

Umowa podpisana!
Urząd Miejski w Radomiu był miejscem podpisania umowy dotyczącej organizacji 
Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2015 w Radomiu. – To ważny dzień dla 
Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych, ważny dla Radomia i dla wszystkich miłośników lotni-
ctwa w Polsce i Europie – mówił Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni, 
pilot Lech Majewski. Zwrócił przy tym uwagę, że to inicjatywa i zaangażowanie prezydenta 
Radomia Radosława Witkowskiego w dużym stopniu umożliwiły osiągnięcie porozumienia 
w kwestii organizacji tegorocznego Air Show właśnie w Radomiu.

– Obejmując urząd w połowie 
grudnia rozpoczęliśmy ze stroną 
wojskową negocjacje, które były 
w trudnym, by nie powiedzieć mar-
twym punkcie i wspólnie z panem 
generałem Majewskim udało się 
nam wypracować porozumienie, 
które dziś podpisujemy – oznajmił 
prezydent Radosław Witkowski.

Prezydent Radomia podziękował 
za wsparcie okazane dla Air Show 
w Radomiu dla premier Ewy Kopacz 
i wicepremiera – ministra obrony 
narodowej Tomasza Siemoniaka.

Impreza lotnicza odbędzie się 
na radomskim lotnisku Sadków 22 
i 23 sierpnia. Zaproszenie do udzia-
łu w tegorocznym Air Show zostało 
wystosowane do 30 krajów euro-
pejskich. Udział potwierdzili już 
Szwajcarzy, Niemcy, Holendrzy 
i Duńczycy.

– Poprzednia edycja Air Show, 
z 2013 roku, została uznana za naj-
lepiej zorganizowaną imprezę lotni-
czą w Europie – stwierdził generał 
Lech Majewski, wyrażając opinię, że 
tegoroczne pokazy, podczas których 
bardzo silny akcent zostanie poło-
żony na sprawy dotyczące bezpie-
czeństwa, mają szansę jeszcze pobić 
ten rekord. – Mamy doświadczenie, 
umiejętności i sprawdzonych part-
nerów, więc możemy być spokojni 
o końcowy wynik – podkreślił.

Prezydent Radosław Witkowski 
poinformował, że służby miejskie 
wdrożyły już odpowiednie proce-
dury przygotowawcze. Pokażemy, 

że Radom jest godnym partnerem 
organizacji tego wielkiego przed-
sięwzięcia. 

Honorowym patronem pokazów 
jest Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. Organizatorami imprezy: 
Dowództwo Sił Powietrznych, Mia-
sto Radom, Port Lotniczy Radom, 
Aeroklub Polski i Wojskowe Stowa-
rzyszenie Społeczno – Kulturalne 
„SWAT”.

Po raz pierwszy Air Show 
w Radomiu zorganizowany został 
w 2000 roku. Od 2000 do 2003 roku 
pokazy odbywały sie co roku, po-
tem – co dwa lata. Dobrze byłoby 
powrócić do źródła.

Międzynarodowe Pokazy Lot-
nicze mają charakter prezentacji 
najnowszych osiągnięć w dziedzi-
nie techniki lotniczej, a także po-

kazu niezwykłych umiejętności 
akrobatycznych pilotów wojsko-
wych i cywilnych. W radomskich 
pokazach uczestniczą za każdym 
razem czołowe grupy akrobacyj-
ne świata i najwyższej światowej 
klasy piloci indywidualni, oglą-
dani niezmiennie z zachwytem 
i podziwem dla ich odwagi 
i umiejętności.

Festyn lotniczy w Radomiu 
przyciąga wiele tysięcy miłoś-
ników lotnictwa i akrobacji po-
wietrznych. Do Radomia przy-
jeżdżają przedstawiciele władz 
naczelnych – cywilnych i wojsko-
wych, a także goście z zagranicy. 
Międzynarodowe Pokazy Lotni-
cze Air Show Radom są świetną 
okazją do promocji miasta i ziemi 
radomskiej w kraju i na świecie. 

Radomianka 
mazowieckim 
kuratorem oświaty!
Biuro prasowe wojewody mazowieckiego przekazało informację 
o powołaniu Doroty Sokołowskiej na stanowisko mazowieckiego 
kuratora oświaty. Od stycznia br. pełniła funkcję wicekuratora, 
nową obejmie 1 marca. Wcześniej przez 6 lat była dyrektorem 
radomskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Przed podjęciem pracy w Kura-
torium, Dorota Sokołowska była 
wicedyrektorem Zespołu Szkół 
im. Korpusu Ochrony Pogranicza 
w Szydłowcu. Uczyła historii i wie-
dzy o społeczeństwie. Ma również 
doświadczenia pracy w mediach 
lokalnych. Ukończyła historię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, jest 
również absolwentką studiów po-
dyplomowych (dziennikarstwo, 
organizacja i zarządzanie oświatą, 
wiedza o społeczeństwie). 

Akt powołania został wręczony 
w piątek podczas comiesięcznego 

spotkania kierownictwa instytucji. 
Poprzedni kurator Karol Semik 
w grudniu 2014 r. został wiceprezy-
dentem Radomia ds. edukacyjnych.

Mazowiecki kurator oświaty jest 
organem administracji zespolonej, 
który działa w imieniu wojewody. 
Sprawuje nadzór pedagogiczny 
nad 8 019 szkołami i placówka-
mi oświatowymi (1 736 szkołami 
podstawowymi, 1 024 gimnazjami 
i 1 700 szkołami ponadgimnazjal-
nymi). Kuratorium ma delegatury 
w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, 
Radomiu i Siedlcach.

Ponad 2 mld euro 
dla Mazowsza
Unijna komisarz do spraw polityki regionalnej, Corina Cretu, 
wręczyła w czwartek Marszałkowi Mazowsza Adamowi 
Struzikowi ofi cjalną decyzję Komisji Europejskiej 
zatwierdzającą Regionalnego program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014–20120.

Negocjacje dokumentów pro-
gramowych dla perspektywy 2014-
2020 trwały od roku. W najbliż-
szych latach ze środków polityki 
spójności w Polsce realizowane 
będą 22 programy – 6 krajowych 
i 16 regionalnych, a wśród nich 
właśnie Regionalny Program Ope-
racyjny Województwa Mazowie-
ckiego zawierający 
2.089 mld euro unij-
nego wsparcia.

Wo j e w ó d z t w o 
mazowieckie, jako 
pierwsze w Polsce, 
zostało zakwalifi-
kowane do grupy 
regionów lepiej roz-
winiętych. Jak po-
wiedział marszałek 
Adam Struzik, jest to 
powód do dumy, nie-
mniej nadal potrzebne są szeroko 
zakrojone działania wyrównujące 
szanse rozwojowe poszczególnych 
części województwa. 

 Suma ponad 2,089 mld euro 
będzie rozdysponowana na pro-
jekty transportowe, inwestycje 
upowszechniające wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł energii, 
uwzględnienie w biznesie poten-
cjału naukowo-badawczego i do-
finansowywanie innowacyjności 
i przedsiębiorczości oraz na prze-
ciwdziałanie wykluczeniu społecz-
nemu, walkę z ubóstwem i zmniej-
szenie bezrobocia.

W latach 2014–2020 Polska 
otrzyma 82,5 mld euro z unijnej 
polityki spójności. W nowej per-
spektywie wsparcie funduszy UE 
obejmie obszary, które najbardziej 

przyczyniają się do wzrostu gospo-
darczego, zwiększenia zatrudnienia 
i modernizacji gospodarki. Najważ-
niejszym dokumentem określają-
cym strategię inwestowania unij-
nych środków na lata 2014–2020 
jest Umowa Partnerstwa. Jej reali-
zacji posłużą krajowe i regionalne 
programy.

Konferencję inaugurującą re-
alizację unijnych programów 
w perspektywie 2014-2020 po-
przedziło spotkanie marszałków 
województw z komisarzami UE – 
ds. polityki regionalnej Coriną 
Creţu, ds. rynku wewnętrznego, 
przemysłu, przedsiębiorczości oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
Elżbietą Bieńkowską, a także z mi-
nister infrastruktury i rozwoju Ma-
rią Wasiak. Rozmawiano głównie 
o zwiększającej się decentralizacji 
w procesie wdrażania funduszy eu-
ropejskich w Polsce w kontekście 
zapisów Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej na lata 2014–2020 oraz 
strategiach ponadregionalnych.

Na str. 9 TR wywiad z Adamem 
Struzikiem pt. „Mniej ,,janosikowe-
go”, więcej wsparcia unijnego”.

Wszystkim Paniom 
Najlepsze Życzenia 

z okazji 
zbliżającego się

8 Marca
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Zamiast spalarni 
tańsze suszenie 
własnym biogazem

Wodociągi Miejskie w Radomiu potwierdzają tezę, że unowo-
cześnianie techniki i technologii jest procesem ciągłym i może 
być dyktowane także oszczędnością wydatków.

Cztery lata temu, we wstępie 
do okolicznościowego albumu 
wydanego z okazji 85-lecia tej 
spółki miejskiej, Prezydent Mia-
sta Radomia i Prezes Wodociągów 
Miejskich, nawiązując do realizacji 
dwuetapowej inwestycji moderni-
zującej i rozbudowującej system 
wodno-kanalizacyjny aglomeracji 
Radom nakładem około 450 mln 
zł, napisali m.in., że ,,przeprowa-
dzono rozbudowę i modernizację 
części wstępnej, mechanicznej oraz 
biologicznej oczyszczalni ścieków 
z pełnym usuwaniem substancji 
biogennych ze ścieków oraz zbu-
dowano stację odwadniania osa-
dów i instalacje do suszenia osa-
dów ściekowych. Wykonanie tych 
instalacji pozwoliło na osiągnięcie 
przez Radom standardów unijnych 
i zgodności Polski z traktatowymi 
wymogami członkowstwa w Unii 
Europejskiej”. Uznano, że dzieło 
należy uwieńczyć wybudowaniem 
spalarni osadów, czyli ich termicz-
ną utylizacją. Po dokonaniu analizy 
kosztów specjaliści obliczyli, a Za-
rząd Wodociągów Miejskich i wła-
dze samorządowe Radomia zde-
cydowały, że sensowniej i znacznie 
taniej będzie zagospodarować gaz 
metan wydobywający się z fermen-
tujących osadów, a te, odwadniane 
pod dużym ciśnieniem i dobrze 
osuszone energią cieplną, wytwo-
rzoną przy pomocy własnego bio-
gazu, sprzedać w postaci granulatu 
jako wartościowy wsad energetycz-
ny w produkcji cementu oraz ener-
gii elektrycznej i cieplnej.

I tak się stało, choć pociągnęło 
to za sobą być może niewielkie 
wydłużenie procesu unowocześnie-
nia suszenia osadów ściekowych. 
W radomskiej oczyszczalni ścieków 
zbliża się powoli fi nał realizacji tej 
koncepcji. Prace zakończyć mają się 

jesienią tego roku. W podejmowa-
niu i nadzorowaniu realizacji inwe-
stycji uczestniczyli i uczestniczą: 
Leszek Trzeciak – Prezes Zarządu 
Wodociągów Miejskich i jego za-
stępca Paweł Olszewski, od ponad 
20 lat związany z oczyszczalnią 
ścieków w Radomiu, będący przy jej 
uruchamianiu i kolejnych moder-
nizacjach. O awansie zdecydowała 
bardzo pozytywna ocena jego wie-
loletniej działalności na stanowisku 
dyrektora oczyszczalni.

Paweł Olszewski dowodzi, że 
oczyszczalnia ścieków, podobnie 
jak cała rozbudowywana, wymie-
niana i unowocześniania sieć kana-
lizacji doprowadzającej płynne nie-
czystości do oczyszczalni z ponad 
200-tysięcznego Radomia i z kilku 
miejscowości pobliskich gmin, jak 
i sieć wodociągowa wraz z ujęciami 
wody zlokalizowanymi na terenie 
miasta oraz w Sławnie i Garnie zo-
stały poddane wielkim przeobraże-
niom. Pomoc unijna ukształtowała 
się na poziomie około 63 procent 
wszystkich kosztów. Radom ko-
rzystał ze wsparcia członków UE 
także w okresie przedakcesyjnym, 
począwszy od lat dziewięćdziesią-
tych. Zaczęło się od współpracy 
z Duńczykami, po drodze była na-
groda międzynarodowa w Cannes, 
przyznana za jakość wody pitnej. 
Ta jakość, czystość dotyczy też 
ścieków, co widać w przepływają-
cej przez Radom rzece Mlecznej 
i w Pacynce, w której mają ujście 
ścieki oczyszczane, płynące potem 
Radomką do Wisły. W Radomce są 
nie tylko ryby, pojawiły się nawet, 
zaświadczające o wysokim stopniu 
czystości. Zimą w wodzie nieza-
marzających wtórnych osadników 
oczekują wiosny chmary ptaków, 
głównie dzikich kaczek. Z 450 mln zł 
zainwestowanych w system wo-

dociągowo-kanalizacyjny, około 
130 milionów złotych przypada 
na oczyszczalnię ścieków – szacuje 
wiceprezes Olszewski.

Wracając do sprawy rezygnacji 
z budowy spalarni, wiceprezes Paweł 
Olszewski twierdzi, że zdecydowały 
o tym względy ekonomiczne, osz-
czędnościowe. Ekonomia przypo-
mina się pracownikom „Wodocią-
gów” i ich klientom od ponad ćwierć 
wieku, od ustalenia opłat za wodę 
i ścieki. Zużycie wody systematycz-
nie zmniejsza się nie tylko od czasu 
likwidacji wielu przedsiębiorstw, lecz 
także – zainstalowania wodomierzy. 
Jeżeli chodzi o spalarnię, nie byłaby 
ona w stanie zutylizować wszystkich 
odpadów. Pozostałoby jeszcze około 
30% frakcji nieulegającej spaleniu, 
popiołów itp. W cementowniach 
i elektrowniach będzie większy po-
żytek ze spalenia granulowanego 
osadu, odpowiadającego pod wzglę-
dem wartości energetycznej węglowi 
brunatnemu. Część, która z jakichś 
przyczyn nie trafi  do cementowni 
i elektrowni, zostanie wykorzystana 
przyrodniczo. – Mamy jeszcze prob-
lem z występującym okresowo nie-
przyjemnym zapachem, szczególnie 
w miejscach wpływu ścieków do 
urządzeń wstępnego oczyszczania 
mechanicznego. Ich uszczelnienie 
to kolejne zadanie do wykonania 
w przyszłości. Modernizacji nie 
kończymy na nowych komorach 
fermentacyjnych, generatorze prądu 
i prasie wyciskającej wodę z osadu 
kierowanego do termicznego osu-
szania go – mówi na zakończenie 
spotkania. 

Uzbrojony w omówione skrótowo 
argumenty, pojechałem do radom-
skiej oczyszczalni ścieków, w której 
już bywałem. Moim przewodnikiem 
po jej rozległym terenie był mistrz 
Robert Kupczałojć. Nazwisko trud-

ne, podobne trochę do Giedrojcia. – 
Na Kresach Wschodnich żyli dziad-
kowie – objaśnił. Zaczęliśmy wizytę 
od hali oczyszczania wstępnego oraz 
,,piaskownika”. Ze ścieków płynnych 
wytrąca się tu zarówno grubsze nie-
czystości, jak i drobne, właśnie dużo 
brudnego, czarnego piachu. Za to już 
osadniki wstępne wskazywały, że 
woda jest w nich względnie czysta. 
Pan Robert zwrócił moją uwagę na 
dwa wielkie urządzenia w kształcie 
silosów, najwyższe na kilkudziesię-
ciohektarowym terenie oczyszczalni. 
To komory fermentacyjne, z których 
wychwytywany będzie biogaz metan 
i kierowany rurami do magazynu 
w kształcie balonu. Jeśli będzie 
przepełniony, nadmiar przedosta-
wał się będzie do wolno stojącego 
urządzenia w kształcie komina, zwa-
nego świecą. Ten nadmiar w styku 
z powietrzem będzie spalany właśnie 
w postaci świecy. Po przeciwnej stro-
nie drogi weszliśmy do niewielkiego 
pomieszczenia, w którego ścianie uj-

rzałem wmontowany jakiś duży sil-
nik ze z skomplikowanym zwojem 
przewodów, rurek itp. Okazało się, 
że jest to generator, czyli wytwórnia 
energii elektrycznej i ciepła z bio-
gazu. Ogrzane do wymaganej tem-
peratury powietrze trafi  do sąsied-
niej, wysokiej hali, w której została 
zamontowana wysoka prasa. Będzie 
ona pod wielkim ciśnieniem wyci-
skać wodę z przefermentowanych 
osadów. Stąd trafi ą one do suszarni, 
by opuścić ją w formie granulatu. 
I na tym polega cała mądrość warta 
wielu milionów złotych. Mądrość 
krótka w opisie i niewielka na fot-
kach, lecz w rzeczywistości będąca 
systemem skomplikowanych urzą-
dzeń wytwarzających ze ścieków 
gaz metan, prąd elektryczny, ciepło, 
z wysuszonego osadu powstanie 
produkt – granulat, który posłuży 
w innych przedsiębiorstwach jako 
źródło ciepła, czy dodatek do pro-
duktu. 

 Mieczysław Kaca

Prezesi „Wodociągów” – Leszek Trzeciak (z prawej) i Paweł Olszewski 
podczas codziennego omawiania spraw inwestycyjnych.

Komory fermentacyjne, w których będzie odzyskiwany produkcyjnie wydobywający się w procesie fermentacji biogaz

Magazyn metanu przypomina kształtem balon
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Śmierć poległa
Jedlińsk 
zakończył karnawał

Tłumy mieszkańców gminy i wielu przybyłych gości z całej Polski. Wśród nich imponująco 
kolorowi i rozbawieni przebierańcy. Muzyka, balony, mroźny wiatr i piękne słońce. 
No i oczywiście sąd nad Śmiercią. Tak wyglądał w Jedlińsku dzień 17 lutego – ostatni wtorek 
karnawału. Barwny, radosny i… jedyny taki w Polsce.

Ostatni wtorek karnawału jest 
dla społeczności Jedlińska świętem 
lokalnym. Od rana na ulicach poja-
wili się przebierańcy, zwani kusaka-
mi. Zaczepiali, rozśmieszali, bawili. 
Z estrady ustawionej w rynku roz-
brzmiewały dźwięki rocka, ludo-
we przyśpiewki i skoczne oberki, 
a z zaułków ulic marsze grane przez 
orkiestrę dętą. W atmosferze „ostat-
ków” wszyscy czekali na widowisko 
„Osadzenie i skazanie Śmierci”. Jest 
to jedyny w Polsce obrzęd ludowy 
sięgający swoim rodowodem XVII 
stulecia i kultywowany na pamiąt-
kę „prawa miecza”, które Jedlińsk 
otrzymał przy lokacji miasta. 
A było to tak:

„W zapustny wtorek mieszkańcy 
Jedlińska poruszeni wiadomością 
przekazaną przez Kantego, odźwier-
nego w kościele, że śmierć upiwszy 
się w kusaki zgubiła kosę w Tocznem 
i śpi pod Spaloną Groblą, wyruszają 
prowadzeni przez Kantego na pod-
miejskie łąki, gdzie mocno ją wiążą 
postronkami, a następnie w triumfal-

nym pochodzie prowadzą do osiedla. 
Poinformowany o złapaniu śmierci, 
burmistrz wraz z ławnikami ocze-
kiwał na rynku miejskim przyby-
cia orszaku. Zaczyna się rozprawa 
w sądzie. Śmierć zostaje oskarżona 
i kat ścina jej głowę”.

– Miałem okazję wielokrotnie 
uczestniczyć w „Jedlińskich zapu-
stach” jako mieszkaniec tej gminy, 
ale dziś po raz pierwszy uczestniczę 
w tym święcie jako gospodarz gmi-
ny – powiedział nam wójt gminy 
Jedlińsk Kamil Dziewierz. – Jestem 
dumny, że możemy przed całą Polską 
pochwalić się tak piękną tradycją. Za-
pewniam, że będziemy ją w kolejnych 
latach kontynuować – dodał wójt.

Gości w tym dniu odwiedziło 
Jedlińsk wielu. Był wicestarosta 
radomski Leszek Margas i Tere-
sa Bartosiewicz przewodnicząca 
Rady Powiatu Radomskiego, byli 
radni powiatowi i Rady Miejskiej 
w Radomiu, sołtysi okolicznych wsi, 
wójtowie zaprzyjaźnionych gmin 
i burmistrzowie z wielu miast. Byli 

policjanci i strażacy. Wraz z miesz-
kańcami i ich rodzinami bawili się 
radni Jedlińska.

Była to też okazja, by nagrodzić 
honorową statuetką „Jedliński Ra-
czek” osobę szczególnie zasłużoną 
dla gminy. Z rąk wójta Jedlińska 
otrzymał ją Dariusz Cielniak, dy-
rektor PSP w Jedlińsku.

Widowiskową część kusaków po-
przedziło przekazanie w Urzędzie 
Gminy władzy nad Jedlińskiem 
przez wójta Kamila Dziewierza 
wójtowi Pardole i ławnikom. Na-
tomiast zabawę w kusy wtorek po-
przedził niedzielny bal karnawa-
łowy dla kobiet i poniedziałkowy 
koncert Eleni.

Dodajmy, że od ubiegłego roku 
gmina czyni starania o wpisanie 
tego XVI– wiecznego obrzędu na li-
stę UNESCO. Nad „Jedlińskimi za-
pustami” patronat honorowy pełnili 
Wojewoda Mazowiecki, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
i Starosta Radomski.

 Opracowanie: Hanna Jacobi

www.jedlinsk.pl

Wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz (pierwszy z lewej) uczestniczył w Jedlińskich Kusakach 
w towarzystwie radnych Rady Gminy

Widowisko „Ścięcia Śmierci” obejrzały tłumy mieszkańców i przybyłych gości

Sąd nad Śmiercią

Jak kusaki to kusaki. Przebierańców nie brakowało

Wyrok zapadł. Kat ścina Śmierci głowę

Sekretarz Gminy Jedlińsk Anna Kwiecień (z lewej) na święcie Jedlińska 
w towarzystwie radnej Rady Miejskiej w Radomiu Marty Michalskiej-Wilk Na estradzie występowały zespoły artystyczne
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www.bledow.pl

IX Konferencja Sadownicza 
w Błędowie przebiegała pod pa-
tronatem Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Organizato-
rami konferencji byli: Samorząd 
Gminy Błędów i Spółdzielnia 
Ogrodnicza Grójec-Zofi ówka. 
Sponsorami: Agrosimex Goliany, 
Chłodnie KA Barański, Związek 
Sadowników RP O/Błędów, 
ZPTS Milanówek, Aviva Radom, 
NaturalCrop Warszawa.

IX Konferencja Sadownicza w Błędowie

O owocach perspektywicznie
W miniony piątek, w Największym Sadzie Europy – w gminie Błędów, odbyła się 9. konferencja sadownicza. Licznie uczestniczyli w niej 
producenci owoców z terenu gminy Błędów i gmin okolicznych oraz parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów gminnego, powiatowe-
go i wojewódzkiego. Rozmawiano o sytuacji w sadownictwie, alternatywnych rozwiązaniach i perspektywach na przyszłość.

W imieniu organizatorów kon-
ferencję otworzył przewodniczący 
Rady Gminy Błędów Mirosław 
Jakubczak. Konferencję prowa-
dzili Justyna Brzezińska i Jan Ma-
ciak. Uczestnicy otrzymali obfi tą 
i cenną informację o najnowszych, 
światowych trendach w produkcji 
owoców, metodach tej produkcji, 
stosowanych w Polsce, w Europie 
i na świecie. Obecna też była mło-
dzież z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Wincentego Witosa 
w Jasieńcu. Wykłady poparte były 
prezentacjami multimedialnymi. 

Prognozy, alternatywy
i bezpieczeństwo

O alternatywnych gatunkach 
roślin sadowniczych mówił prof. 
dr hab. Stanisław Pluta z Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Sku-
pił się na gatunkach owoców, których 
uprawa jest coraz popularniejsza 
w naszym kraju i na pewno powin-
na być rozpowszechniana. Należą 
do nich liczne gatunki jagód jak np. 
jagoda kamczacka „streżewczanka”, 
„jugana”, „silginka”, również odmia-
ny polskie produkowane już przez 

gospodarstwo Zofii i Hieronima 
Łukaszewskich czy świdośliwy dziś 
produkowane głównie w Ameryce 
Północnej i uznane za „najmłodszą 
roślinę sadowniczą w Polsce i Euro-
pie”. Przykładów takich wykładowca 
podał wiele, podkreślając, że produk-
cja tych owoców jest alternatywą dla 
rolników rozpoczynających działal-
ność sadowniczą.

O możliwościach i prioryte-
tach w produkcji owoców mówił 
dr Grzegorz Klimek. Zaprezentował 
analizy obrazujące w ostatnim dzie-
sięcioleciu wzrastające koszty pro-
dukcji jabłek w Polsce, sytuację na 
rynkach zbytu, zmiany w strukturze 
odmianowej sadów jabłoniowych. 
Mówił o zagrożeniach powodowa-
nych nadprodukcją jabłek.

Dużym zainteresowaniem uczest-
ników cieszyło się wystąpienie pod-
inspektora Radosława Kaczmarka, 
naczelnika Wydziału Ruchu Dro-
gowego KPP w Grójcu, który, przy-
taczając liczne przykłady z terenu 
powiatu grójeckiego, mówił o zagro-
żeniach bezpieczeństwa na drogach, 
także tych, które stwarzają, niestety, 
także transporty zbiorów z sadów. 
Podkreślił wagę prowadzonej przez 
policję akcji „Bezpieczny sadownik”. 
Natomiast o przestępstwach krymi-
nalnych oraz o bezpieczeństwie lu-
dzi starszych mówiła podkomisarz 
Agnieszka Wójcik.

Parlamentarzyści 
o sytuacji w sadownictwie

– Polscy sadownicy pierwsi zo-
stali dotknięci skutkami rosyjskiego 
embarga. Doprowadziło to wiele go-
spodarstw do problemów fi nanso-
wych, a problemy kolejnych narasta-
ją. Mimo ogromnych wysiłków od 
kilku miesięcy trwa bardzo trudna 
sytuacja na rynku owoców – stwier-
dzili zgodnie parlamentarzyści. 

– Polski Związek Sadowników RP 
wyraża swoje poparcie dla obecnie 
protestujących rolników i solida-
ryzuje się z nimi. Zastąpienie eks-
portu jabłek do Rosji jest trudne. 
Trwa poszukiwanie nowych ryn-
ków zbytu. Potencjalnie można brać 
pod uwagę eksport jabłek do Chin, 
Wietnamu, Tajlandii, Tajwanu, Sta-
nów Zjednoczonych, Kanady, kra-
jów Afryki Północnej oraz Bliskiego 
Wschodu. Ale na razie konieczne 
jest uzgodnienie warunków ekspor-
tu oraz przekonanie odbiorców do 
polskich odmian – powiedział po-
seł Maliszewski.

– Rok 2015 w gospodarce jest 
opatrzony dużą niepewnością, wy-
nikającą zarówno z czynników poli-
tycznych, jak i tych o charakterze eko-
nomicznym – powiedział europoseł 
Zbigniew Kuźmiuk. Dodał: – Obec-
ny stan rzeczy jest całkowicie nie do 
przyjęcia. Unia Europejska, w wyniku 
nałożenia embarga przez Rosję, sięga 
coraz głębiej po pieniądze, tym razem 
kosztem rolników. W opinii europo-
sła Kuźmiuka, w nowej „Perspektywie 

fi nansowania rolnictwa ze środków 
unijnych 2004–2020” polskie rolni-
ctwo jest dyskryminowane.

Oferty dla producentów owoców

Interesujące rozwiązania z zakre-
su różnego rodzaju ubezpieczeń, 
stosowania środków ochrony roślin 
czy najnowocześniejszego sprzętu 
używanego w rolnictwie, w tym 
konkretnie w uprawach sadowni-
czych, przekazali przedstawiciele 
firm – sponsorów konferencji. 
Oferty poparte były prezentacjami 
multimedialnymi.

Konkurs rozstrzygnięty

Tradycyjnie już konferencjom 
sadowniczym towarzyszy kon-
kurs, w którym o wygranej decy-
duje poprawna odpowiedź na za-
dane przez organizatorów pytanie. 
A brzmiało ono: które miejsce na 
świecie, w uprawie jabłoni, zajmuje 

Konferencję otworzył przewodniczący Rady 
Gminy w Błędowie Mirosław Jakubczak.

Dr Grzegorz Klimek

Polska? Dobrą odpowiedź, że jest 
to miejsce trzecie, znało wiele osób. 
W wyniku losowania kilkunastu 
osobom wręczono atrakcyjne na-
grody ufundowane przez spon-

sorów oraz wójta gminy Błędów. 
Wręczenie nagród w konkursie 
zakończyło konferencję. 

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

Prof. dr hab. Stanisław Pluta

Podinspektor Radosław Kaczmarek

Zwycięzcy konkursu: Arkadiusz Migdalski, Anna Witczak – wygrali piły spalinowe i Tadeusz Zelman 
– zdobywca nagrody głównej – kosy spalinowej, ufundowanej przez wójta gminy Błędów Marka 
Mikołajewskiego. Zwycięzcom towarzyszą: Mirosław Jakubczak – przewodniczący RG, Justyna 
Brzezińska – prac. UG i Stanisław Sitarek – czł. Rady Nadzorczej Spółdzielni Ogrodniczej Zofi ówka.

Zbigniew Kuźmiuk poseł do Europarlamentu Mirosław Maliszewski poseł na Sejm RP

W konferencji uczestniczyli (widoczni na zdjęciu) Małgorzata Woźniak poseł na Sejm RP, Stanisław Karczewski senator RP, Leszek Przybytniak 
radny Sejmiku Mazowsza, wicestarosta grójecki Maciej Dobrzyński, sekretarz gminy Błędów Jacek Adamski, przew. RG Mirosław Jakubczak, 
Piotr Szybiński prezes Spółdzielni Ogrodniczej Zofi ówka.

W konferencji licznie uczestniczyli sadownicy z Błędowa i okolicznych gmin
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Wielki Post rozpoczęty
W Skaryszewie odbyły się tradycyjne Wstępy, czyli najstarszy w Polsce jarmark koński. Organizowany od 220 lat, zawsze w pierwszy 
poniedziałek Wielkiego Postu, w tym roku rozpoczął się w poniedziałek 23 lutego i zakończył we wtorek. Do Skaryszewa zjechali hodowcy 
z całego kraju, liczni goście i mieszkańcy wielu okolicznych gmin. Wstępy ofi cjalnie otworzył burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga.

W poniedziałek 24 lutego, w Ska-
ryszewie już od świtu miasto tętniło 
życiem. Na miejskim targowisku 
oraz w Stadninie Hubertus ho-
dowcy prezentowali konie, których 
w tym roku było ponad 800. 
W ofercie dla kupujących były 
przede wszystkim konie zimno-
krwiste, ale też i wierzchowe czy 
kucyki. Organizatorzy Wstępów co 
roku starają się poprawić warunki 
handlu końmi i zadbać o bezpie-
czeństwo odwiedzających i kupu-
jących. Służy temu między innymi 
organizacja Wstępów, a więc od-
dzielenie miejsc przeznaczonych 
do handlu końmi od jarmarku ze 
stoiskami twórców ludowych i rze-
mieślników. 

O tym, że Skaryszew uczynił 
przez ostatnie lata bardzo wiele, 
by poprawić wizerunek imprezy, 
mogliśmy się przekonać naocznie. 
Konie prezentowane były w specjal-
nie wydzielonych miejscach, takich 
jak: miejskie targowisko z wiatami 
i suchym podłożem z trocin, stad-

w jakich przebywają podczas Wstę-
pów, są dobre. My dodajmy, że na 
Wstępach funkcjonowały dwa stano-
wiska pomocy weterynaryjnej. Ponad-
to wszystkie konie były rejestrowane 
i musiały posiadać paszport.

W czasie, gdy trwał już handel 
końmi w wydzielonych w tym celu 
miejscach, z ustawionej w rynku 
estrady dobiegała skoczna muzy-
ka, a na ulicy Mickiewicza, zamie-
nionej w Aleję Twórców Ludowych, 
dostrzec można było piękne palmy 
wielkanocne, wiklinowe koszyczki 
i wiele innych wyrobów przypomi-
nających o zbliżającej się Wielkiej 
Nocy. Ten świąteczny, wiosenny 
nastrój podkreślił burmistrz Ska-
ryszewa Ireneusz Kumięga, witając 
bardzo licznie przybyłych na Wstę-
py mieszkańców gminy oraz gości 
z całej Polski.

– Wstępy cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem hodowców koni, 
sympatyków tych pięknych zwierząt 
oraz mieszkańców, którzy mają tego 
dnia okazję do spędzenia czasu przy 
muzyce, w gronie znajomych, rodzin 
i przyjaciół – powiedział burmistrz 
Skaryszewa, nawiązując też do ubie-
głorocznych obchodów 750-lecia 
nadania Skaryszewowi praw miej-
skich. Przypomniał przy tej okazji 
rozmach, z jakim odbywały się kie-
dyś targi końskie w Skaryszewie, kie-
dy to przywożono na Wstępy kilka 
tysięcy koni. – Zmienił się przez 
lata charakter Wstępów i poprawił 
się wizerunek handlu końmi. Targi 
przebiegają pod nadzorem służb we-

terynaryjnych, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt. 
Mają też charakter festynu ludowego 
– dodał burmistrz Kumięga.

Wstępy w tym roku odwiedziło 
wielu gości. Wśród nich parlamenta-
rzyści, radni Sejmiku Mazowsza, Rady 
Powiatu Radomskiego, wójtowie i bur-
mistrzowie okolicznych gmin, radni 
Rady Miejskiej w Skaryszewie z prze-
wodniczącym Janem Jeżmańskim. 
Był wśród odwiedzających Wstępy 
wicemarszałek województwa mazo-
wieckiego Leszek Ruszczyk i radny 
wojewódzki Zbigniew Gołąbek, byli 
też wicestarosta powiatu radomskiego 
Leszek Margas i przewodnicząca Rady 
Powiatu Teresa Bartosiewicz.

W czasie, gdy mieszkańców i go-
ści bawiły na estradzie zespoły mu-
zyczne, można było w Alei Twórców 
Ludowych dokonać zakupów. Były 
tam stoiska ludowych artystów 
z różnorodnymi i pięknymi wyroba-
mi , rymarzy oferujących wszystkie 
elementy końskiej uprzęży, piekarzy 
ze smakowicie pachnącymi boch-
nami chleba czy masarzy z własnej 
produkcji wyrobami wędliniarskimi 
i garmażeryjnymi. Na długości kilku 
kilometrów, idąc ulicą Partyzantów 
w kierunku Stadniny Huberus, wi-
doczny był jeden ciąg stoisk han-
dlowych, a pomiędzy nimi tłumy 
kupujących i oglądających. Wszy-
scy zmierzali do Stadniny Huber-
tus, gdzie od rana trwały prezenta-
cje najpiękniejszych okazów koni 
zimnokrwistych, pokazy hipoterapii 
i konnych zaprzęgów.

www.skaryszew.pl

Skaryszewskie WSTĘPY otworzył burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga

Na rynku w Skaryszewie już od rana zebrały się tłumy mieszkańców i gości z całej Polski

W uroczystym otwarciu WSTĘPÓW uczestniczyli parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, władze samorządowe Powiatu Radomskiego, gminy Skaryszew, przedstawiciele 
instytucji i organizacji zrzeszających hodowców koni

nina Hubertus oraz parking przy 
cmentarzu.

– Konie mają się dobrze – odpo-
wiedział Aleksander Socha, powia-

towy lekarz weterynarii, na zadane 
przez nas pytanie o stan zdrowia 
i ocenę samopoczucia zwierząt. Oce-
nił, że zwierzęta są zdrowe, a warunki, 

List od marszałka województwa mazowie-
ckiego Adama Struzika, z życzeniami udanych 
Wstępów, odczytał przewodniczący Rady 
Miejskiej w Skaryszewie Jan JeżmańskiOrkiestra Dęta OSP w Skaryszewie tradycyjnie poprowadziła orszak spod Urzędu Miasta na Rynek W Alei Twórców Ludowych spotkaliśmy wiele akcentów zbliżającej Wielkanocy
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Atrakcje 
w „Hubertusie”
Na uczestników skaryszewskich Wstępów czekało wiele atrakcji. Jedni bawili się słuchając wy-
stępów zespołów i kapel, grających i śpiewających na estradzie w Rynku, inni dobijali targu w 
transakcji sprzedaż-kupno, wybierając konia do pracy bądź rekreacji, a jeszcze inni skupili się na 
oglądaniu pokazów, zorganizowanych w Stadninie Hubertus. I tu się nie zawiedli.

Ci, którzy odwiedzili Stadninę 
Hubertus, byli świadkami pierw-
szego pokazu w Polsce, ukazują-
cego możliwości wykorzystania 
konnych zaprzęgów do pracy 
w rolnictwie ekologicznym, w tym 

do ciągnięcia nowoczesnych maszyn 
rolniczych. 

„Prowadzenie gospodarstwa 
ekologicznego jest dużą szansą dla 
rolników, którzy mogą zajmować się 
produkcją ekologiczną. W małych, 

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych hodowców koni z gośćmi i organizatorami skaryszewskich Wstępów. Na zdjęciu m.in. widoczni: burmistrz 
Skaryszewa Ireneusz Kumięga, wicemarszałek woj. mazowieckiego Leszek Ruszczyk, właściciel Stadniny Hubertus Mariusz Wójcicki

Zasłużeni hodowcy z województw: mazowieckiego, pomorskiego zostali odznaczeni srebrnymi 
odznakami PZHK. Wręczyli je: Andrzej Woda Honorowy Prezes PZHK i Andrzej Stasiowski 
dyrektor Biura PZHK

kilkuhektarowych gospodarstwach 
nie musi być ciągnika – wystarczy, 
jeśli będzie koń pociągowy lub para 
koni oraz zestaw maszyn, a wszyst-
kie prace będą solidnie i terminowo 
wykonane. Szczególnie tam, gdzie 

praca ciągnikiem jest niemożliwa 
lub niebezpieczna, praca końmi 
jest niezastąpiona i pożądana” 
– tak można określić myśl prze-
wodnią pokazu, który uświada-
miał jednocześnie, że najwyższy 
czas, by koń wrócił na polską wieś. 
Organizatorzy pokazu podkreślali, 
że poza pracą w polu, konie mogą 
pomagać np. przy zbiorze owoców 
w sadzie, sprzedaży nadwyżek pro-
dukcyjnych na okolicznych placach 
targowych. Wykorzystanie koni 
w gospodarstwie jako podstawowej 
siły pociągowej jest głęboko zako-
rzenione w polskiej tradycji, a dziś 
w gospodarstwach ekologicznych 
ma dodatkowe znaczenie.

Miłym akcentem skaryszewskich 
Wstępów było nagrodzenie zasłużo-
nych hodowców koni odznaczenia-
mi i nagrodami ufundowanymi przez 
sponsorów. Hodowcom-uczestni-

kom pokazu koni hodowlanych 
podziękował burmistrz Skaryszewa, 
wręczając piękne grawertony, oczy-
wiście ozdobione końską podkową 
na szczęście.

Burmistrzowi Ireneuszowi Kumię-
dzie, w imieniu Polskiego Związku 
Hodowców Koni, serdecznie po-
dziękował za organizację Wstępów 
i za kultywowanie tradycji, Jacek 
Hebda, kierownik radomskiego 
oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku Hodowców Koni w Warszawie. 
Podkreślił, że wspólne działania 
PZHK, władz Skaryszewa, służb 
weterynaryjnych i organizacji dba-
jących o dobro zwierząt pozwalają 
na to, by skaryszewskie Wstępy 
były nie tylko jedyną taką imprezą 
w Polsce, ale też niezapomnianą 
i pełną pozytywnych wrażeń.

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: H. Jacobi, J. Lombarski

Pokaz jakiego jeszcze nie było
Ten pokaz odbył się w Skaryszewie, na terenie Stadniny Hubertus. 
Po raz pierwszy Polskie Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół 
Koni Roboczych i Konnych Producentów Żywności zaprezentowało 
możliwości wykorzystania konnych zaprzęgów do pracy w rolnictwie 
ekologicznym, w tym do ciągnięcia nowoczesnych maszyn rolniczych. 
W pokazie zaprezentowano także rekreacyjny charakter wykorzystania 
konia – do plenerowych przejażdżek bryczką. Jak widać na jednym ze 
zdjęć, na przejażdżkę taką skusili się burmistrz Skaryszewa Ireneusz 
Kumięga i wicemarszałek Leszek Ruszczyk.
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Amelia Gołda 
była burmistrzem Zwolenia

W Zwoleniu odbyły się uroczy-
stości 590-rocznicy nadania 
miejscowości praw miejskich. 
Z tej niecodziennej okazji 
Paweł Sobieszek – Przewodni-
czący Rady Miejskiej, zwołał 
uroczystą sesję.

Refl eksję historyczną nawiązują-
cą m.in. do początków osadnictwa, 
Gotardowej Woli i okresu sprawo-
wania władzy w Polsce przez króla 
Władysława Jagiełłę, podzielił się z 
licznie przybyłymi na uroczystość 
do kina ,,Świt” przedstawicielami 
ziemi zwoleńskiej Cezary Imański, 
nauczyciel Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Kochanowskiego w Zwole-
niu. Właśnie dzięki królewskiej woli 
utrwaliła się nazwa Zwoleń. Ceza-
ry Imański jest autorem ciekawej 
książki pt. ,,Dzieje Zwolenia”.

Atrakcją uroczystości rocznico-
wych było jednak przejęcie wła-
dzy burmistrza przez 10-letnią 
Amelię Gołdę uczennicę PSP im. 
Władysława Jagiełły w Zwoleniu, 
zamieszkałą we wsi Ługi, leżącą 
na wschodnim skraju gminy Zwo-
leń. W dniu styczniowej Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Amelka wylicytowała za 690 zł fant 
upoważniający zwyciężczynię do 
zasiadania przez 4 godziny w fotelu 
Burmistrza Miasta Zwolenia. I tak 
się stało po tym, jak przewodniczący 
RM Paweł Sobieszek wręczył nowej 
Pani Burmistrz klucze do gabinetu. 
I w ten sposób Amelia Gołda w asyście 
wybranej w powszechnym głosowa-
niu Burmistrz Bogusławy Jaworskiej 
i Wiceburmistrza Włodzimierza 
Kabusa przez 4 godziny zarządzała 
nie tylko miastem, lecz całą Gminą 
Zwoleń. W trakcie sprawowania 
urzędu Burmistrza Zwolenia, Ame-
lię odwiedzili uczniowie z klasy, do 
której uczęszcza. Po zakończeniu 
urzędowania Amelia Gołda powie-
działa rozbrajająco: – Było bardzo 
fajnie, ale jestem już zmęczona.

  (M.K.), Fot.: UM Zwoleń

Centrum 

Wolontariatu 

w Iłży
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Iłży informuje, 
że od stycznia 2015 r. rozpoczęło 
działalność Centrum Wolontariatu 
na terenie naszej Gminy.

Celem nadrzędnym rozwoju wo-
lontariatu w naszym Ośrodku będzie 
propagowanie i rozwijanie obywatel-
skiego uczestnictwa w zaspokajaniu 
ludzkich potrzeb tj.: tworzenie więzi 
międzyludzkich w ramach samoor-
ganizacji obywatelskiej. Wolontariat 
będzie polegał na łączeniu na po-
ziomie lokalnym ludzi chętnych do 
niesienia pomocy z ludźmi, którzy 
takiej pomocy potrzebują.

Wolontariat jest dobrym pomy-
słem na spędzanie wolnego czasu, 
choć niejednokrotnie bywa także 
ciekawą formą zdobycia doświad-
czenia zawodowego. Każdy moment 
jest dobry na podjęcie działalności 
wolontarystycznej, w trakcie której 
chętni poświęcą swój wolny czas, 
wiedzę i umiejętności wybranym 
osobom, grupom społecznym, or-
ganizacjom czy instytucjom.

Wszystkie osoby chętne do nie-
sienia bezinteresownej pomocy 
oraz osoby, które takiej pomocy 
potrzebują zapraszamy do naszego 
Ośrodka w dniach: od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8–15. 
Osobą odpowiedzialną i koordynu-
jącą wolontariat jest pracownik so-
cjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Iłży – Aneta 
Jaroszek.

Przyjadą medaliści 
mistrzostw świata i Europy
XIII Grand Prix Polski w pływaniu już w sobotę i niedzielę w 
Kozienicach. Do Kozienic zawitają najlepsi polscy pływacy. 
Znamy już godzinowy program zawodów. Warto zaplanować 
sobie wypad z rodziną do kozienickiej pływalni “Delfi n”. Tym 
bardziej, że wstęp na zawody jest wolny.

Program zawodów (28.02-1.03, 
kryta pływalnia Delfi n w Kozieni-
cach): 

Sobota
– I blok zawodów godz. 9:00,
– uroczyste otwarcie godz. 

16:45,
– II blok zawodów godz. 17:00,

Niedziela
–  III blok zawodów godz. 9:00,
– uroczyste zakończenie ok. 

godz. 12:30.
Do Kozienic przyjedzie prawie 

300 zawodników z ponad 60 klu-
bów. Udział w imprezie potwier-
dzili m.in. Aleksandra Urbańczyk, 
Alicja Tchórz, Paweł Korzeniowski, 
czy Radosław Kawęcki. 

Radosław Kawęcki to dwukrotny 
mistrz świata na dystansie 200 me-
trów stylem grzbietowym. 24-letni 

pływak zdobył ponadto sześć zło-
tych medali mistrzostw Europy oraz 
reprezentował Polskę na Letnich 
Igrzyskach Olimpijskich w Londy-
nie w 2012 roku, gdzie zajął 4 miej-
sce i był bardzo blisko podium.

Alicja Tchórz to jedna z naj-
lepszych pływaczek młodego po-
kolenia w Europie, specjalizująca 
się również w stylu grzbietowym. 
Dwukrotna mistrzyni Europy ju-
niorów. Podobnie jak Kawęcki była 
na IO w Londynie.

Pawła Korzeniowskiego niko-
mu przedstawiać nie trzeba. Jeden 
z najlepszych polskich pływaków. 
Mistrz świata z Montrealu na 200 m 
st. motylkowym. 6-krotny mistrz 
Europy. Korzeniowski trzy razy 
reprezentował nasz kraj na Igrzy-
skach Olimpijskich.

Do Kozienic zawita również 
Aleksandra Urbańczyk, która ma 
na swoim koncie m.in. brąz mi-
strzostw świata – wywalczony w 

Stambule, czy złoto mistrzostw 
Europy.

Jak widzimy, kibiców pływania 
czeka nie lada gratka, ponieważ 

wielkie gwiazdy polskiego, jak 
i światowego pływania będą na 
wyciągniecie ręki – w najbliższy 
weekend w Kozienicach.

Burmistrz Amelka z zainteresowaniem śledzi przebieg obrad sesji RM

Amelka przyjmuje z przejęciem z rąk burmistrz Bogusławy Jaworskiej dokument potwierdzający pełnienie godności szefowej magistratu
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Mniej ,,janosikowego”, 
więcej wsparcia unijnego

Wywiad z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

 Panie Marszałku, socjologowie, 
badacze opinii publicznej dowodzą, 
że regułą w sprawowaniu władzy 
w dłuższym okresie jest „zużywanie” 
się partii i jej liderów. Wybory samo-
rządowe nie są w tym względzie wyjąt-
kiem. W poprzedniej kadencji Polskie 
Stronnictwo Ludowe współzarządzało 
z Platformą Obywatelską wieloma sa-
morządami różnych szczebli, w tym 
największego w Polsce wojewódz-
twa mazowieckiego. Działo się to 
w okresie przezwyciężania przejawów 
kryzysu gospodarczego oraz w sytu-
acji uszczuplania własnych środków 
budżetowych na skutek odprowadza-
nia podatku zwanego ,,janosikowym”. 
Utrudniało to, nawet wręcz uniemożli-
wiało, realizację wielu zadań z progra-
mu równomiernego rozwoju Mazow-
sza. Wyniki wyborów samorządowych 
dowodzą, że mazowiecka organizacja 
PSL i osobiście Pan jako jej prezes, 
kandydujący do Sejmiku Wojewódz-
kiego Mazowieckiego, staliście się 
zaprzeczeniem tej reguły…

– Rozumiem, że ma pan redak-
tor na myśli rezultaty wyborów do 
Sejmiku Województwa Mazowie-
ckiego z listopada ubiegłego roku. 
Nie przeczę, że ten sukces Komitetu 
Wyborczego PSL mile nas zasko-
czył. Otrzymaliśmy 16 mandatów, 
to jest o trzy więcej niż w poprzed-
niej kadencji. Złożyły się na niego 
także mandaty uzyskane w okręgu 
radomskim przez: Bożennę Pachol-
czak, Zbigniewa Gołąbka i Leszka 
Przybytniaka, a także znaczące 
poparcie wyborców udzielone in-
nym kandydatom PSL z tego okręgu. 
Dzięki temu z naszymi partnerami 
z PO, bez żadnych czasowych za-
hamowań, kontynuujemy pomyśl-
nie realizację programów i zadań, 
uwidocznionych w kierunkach 
Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku.
 Wiadomo, że istotny wpływ na osiąg-

nięcia samorządów ma dobrze układa-
jąca się współpraca partnerska radnych. 
Jak kształtuje się powyborcze współ-
uczestnictwo ludowców w spra wo-
waniu władzy samorządowej w powia-
tach i gminach Mazowsza?

– W zdecydowanej większo-
ści powiatów i gmin PSL kieruje 
działalnością samorządową samo-
dzielnie lub w koalicji z partnerami 
z różnych komitetów wyborczych. 
Na 37 powiatów samorządowych, 
PSL reprezentowane jest przez 
21 starostów i kilkunastu wicestaro-
stów. Wśród pozostałych gospodarzy 
powiatów są też sympatycy stronni-
ctwa. Na południowym Mazowszu 
komitety wyborcze PSL zwyciężyły 
w powiatach: radomskim, lipskim 
i zwoleńskim, uzyskując również 
większe poparcie niż w poprzedniej 
kadencji. W drugim pod względem 
wielkości na Mazowszu powiecie 
radomskim PSL ma w 27-osobo-

wej Radzie Powiatu – 14 radnych. 
Podobnie korzystna sytuacja wy-
stępuje w gminach. Nasz kandy-
dat – 26-letni Krzysztof Kosiński 
– został wybrany na prezydenta 
Ciechanowa. Współuczestniczymy 
też w samorządowym zarządzaniu 
Płockiem i Ostrołęką.
 W samym Radomiu PSL nie zdo-

był jednak żadnego mandatu. Jakie 
wnioski wyciągacie z tej porażki? 

– Na Zarządzie Miejskim PSL 
w Radomiu i nowo wybranym jego 
prezesie Józefi e Bakule spoczywa 
obowiązek takiego współdziałania 
z szerokim aktywem, z członkami 
i sympatykami stronnictwa, by już 
rezultaty głosowania w tegorocz-
nych wyborach prezydenckich 
i parlamentarnych potwierdziły 
większe procentowe poparcie dla 
kandydatów PSL. Angażowanie 
się członków i sympatyków PSL 
w inicjatywy w rodzaju hasłowego 
„zielonego miasta”, przyjaznego lu-
dziom i środowisku naturalnemu, 
popularyzujące zdrowy tryb życia, 
sprzyjające dobremu funkcjonowa-
niu placówek medycznych i bezpie-
czeństwu mieszkańców, to tylko 
niektóre z tematów poruszanych 
podczas styczniowego spotkania 
w Radomiu. W radach lub komi-
tetach osiedlowych, organizacjach 
pozarządowych oraz innego rodza-
ju inicjatywach obywatelskich jest 
pole do popisu dla każdego oby-
watela chcącego przyczynić się do 
rozwoju i poprawy warunków życia 
społeczności lokalnej w ponad 200-
tysięcznym Radomiu. 
 Warunki do realizacji różnorodnych 

zadań rozwojowych przez Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego i Urząd 
Marszałkowski są teraz korzystniej-
sze. Czy potwierdza to przyjęty bu-
dżet Województwa Mazowieckiego 
na 2015 rok?

– Uchwalony budżet zakłada 
osiągnięcie dochodów wartości 
2,61 mld zł i wydatki rzędu 2,58 
mld zł, a więc planowana jest nad-
wyżka w wysokości 32 mln zł prze-
znaczona na spłatę długu. Użyłem 
słowa zakłada, gdyż kwota 1,5 mld 
zł pochodzić ma z prognozowanych 
dochodów, uzyskiwanych z podat-
ków PIT i CIT. Zaistniała poprawa 

sytuacji fi nansowej wynika także 
z tego, że tzw. „janosikowe” po raz 
pierwszy od wielu lat nie stanowi 
największej kwoty w wydatkach sa-
morządowego budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Dzięki temu 
powoli odzyskujemy możliwości 
inwestowania w rozwój naszego, 
największego w kraju regionu. „Ja-
nosikowego” zapłacimy w tym roku 
o 231 mln zł mniej niż pierwotnie 
wynikało z obliczeń ministerstwa. 
Przypomnę, że znaczące zmniejsze-
nie „janosikowego” jest rezultatem 
wieloletnich starań władz woje-
wództwa mazowieckiego, zakoń-
czonych orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego kwestionującym 
dotychczasowy system naliczania 
subwencji i obligującym Sejm RP 
do wprowadzenia koniecznych 
zmian w przepisach prawnych 
w 18-miesięcznym terminie. Posło-
wie nie dotrzymali wyznaczonego 
terminu. W tej sytuacji, zarząd wo-
jewództwa zwrócił się o wsparcie 
do Premier Ewy Kopacz, uzysku-
jąc jej zrozumienie. Jako dowód na 
poparcie naszych racji, dołączyli-
śmy m.in. wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie, uchylający np. cztery decyzje 
ministerstwa fi nansów dotyczące 
niezapłaconych przez urząd mar-
szałkowski rat „janosikowego” za 
2013 rok. Z uzasadnienia do wyro-
ku WSA wynika, że Mazowsze ma 
prawo ubiegać się o zwrot 1,82 mld 
zł tytułem nadpłacanego przez lata 
„janosikowego”. Sąd orzekł bowiem, 
że powinniśmy z bieżących docho-
dów uzyskiwanych z tytułu PIT 
i CIT przekazywać skarbowi pań-
stwa najwyżej 30 proc. ich wartości. 
Odzyskanie tej sumy pozwoli nam 
nie tylko pokryć część zobowiązań, 
ale przede wszystkim inwestować 
w rozwój regionu i finansować 
na przyzwoitym poziomie swoje 
instytucje kulturalne i oświatowe, 
a także przyznawać większe dota-
cje dla organizacji pozarządowych. 
W tej sprawie wystosowaliśmy do 

resortu fi nansów pismo tzw. przed-
sądowe, domagając się zwrotu na-
leżnej sumy, bardzo potrzebnej na 
pokrycie części zobowiązań oraz na 
cele rozwojowe. 
 Będzie więc więcej środków na 

inwestycje, gdyż zadania budżeto-
we wspomogą też fundusze unijne 
z perspektywy fi nansowej obejmują-
cej lata 2014–2020. Jakiego charak-
teru inwestycje mają pierwszeństwo 
w budżecie tegorocznym?

– Bardzo istotnym zadaniem 
jest fi nansowanie kontynuowanego 
projektu pt. „Internet dla Mazowsza”. 
Jako wkład własny zarezerwowaliśmy 
na ten cel 50 mln zł. Główne wydat-
ki absorbuje jednak infrastruktura 
drogowa (309,87 mln zł, w tym 130 
mln zł nowe inwestycje) i wsparcie 
transportu kolejowego (304,55 mln) 
oraz zadania służące lepszej 
ochronie zdrowia (197,3 mln zł). 
Kulturę wspomagamy nakładem 
165,74 mln zł, a oświatę – sumą 
135,18 mln zł. Skupię się na in-
frastrukturze drogowej. W subre-
gionie radomskim pierwszeństwo 
ma (44,5 mln zł) rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 747, zaczynającej 
się skrzyżowaniem w Lipsku na jej 
styku z trasą krajową nr 79. Droga ta 
prowadzi do znajdującego się 
w zaawansowanym stanie budowy 
mostu na rzece Wiśle. Most znisz-
czony w czasie działań wojennych 
we wrześniu 1939 r., po 75 latach, 
znowu w połowie br. połączy połu-
dniowo-wschodni skraj Mazowsza 
(powiat lipski) i południowe rubie-
że województwa świętokrzyskiego 
z Lubelszczyzną, której samorząd 
wojewódzki mocno angażuje się fi -
nansowo w budowę zarówno mo-
stu, jak i infrastruktury drogowej 
po prawej stronie Wisły. Na odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 727 prowa-
dzącym z Klwowa do Szydłowca 
zarezerwowaliśmy w budżecie 
8,43 mln zł. Pilną potrzebą jest też 
przebudowa odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 730, której fragmentem 
jest ulica Warecka w miejscowości 

Jasieniec. Władze samorządowe tej 
gminy i sadownicy od lat zabiegają 
o urzeczywistnienie tego ważnego 
zadania. Nasz wkład wyniesie w br. 
4,3 mln zł.
 Na jakie wsparcie unijne może li-

czyć samorządowe województwo 
mazowieckie w perspektywie fi nan-
sowej 2014–2020 i kiedy rozpoczną 
się nabory wniosków?

– Wsparcie będzie duże. W okresie 
tych 7 lat konto Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego zasili suma ponad 
2,089 mld euro. Niezależnie od tego, 
na teren województwa trafi  również 
ok. 1,8 mld euro z unijnych progra-
mów prowadzonych na poziomie 
krajowym. Wesprze ona realizację 
projektów z zatwierdzonych już 
przez Komisję Europejską progra-
mów krajowych w rodzaju: Polska 
Cyfrowa, Infrastruktura i Środowi-
sko, Wiedza Edukacja Rozwój, Inte-
ligentny Rozwój i Pomoc Technicz-
na. Podpisaliśmy z rządem Kontrakt 
Terytorialny będący obustronną 
umową określającą warunki reali-
zacji przedsięwzięć priorytetowych 
dla kraju, skoncentrowanych na te-
matach najważniejszych, zgodnych 
z kierunkami Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego. 
Wiele czasu zajęło przygotowywa-
nie koniecznych dokumentów m.in: 
szczegółowego opisu priorytetów 
RPO WM 2014-2020, zasad kwali-
fi kowania wydatków oraz różnego 
rodzaju wytycznych i regulaminów. 
Pierwsze konkursy będą ogłaszane 
na przełomie roku, choć część kon-
kursów ogłosimy pewnie wcześ-
niej. Do uruchomienia konkursów 
potrzebne są rozporządzenia doty-
czące udzielania pomocy publicznej, 
więc czekamy na ich wydanie przez 
stronę rządową.

W wymienionych pracach uczest-
niczy Mazowiecka Jednostka Wdra-
żania Programów Unijnych. Prowa-
dzi ona promocję funduszy unijnych 
m.in. za pośrednictwem punktów 
konsultacyjnych, w tym tzw. mo-
bilnych. Specjaliści oddziałów 
MJWPU, także z oddziału radom-
skiego, przeprowadzają konsultacje 
w siedzibach urzędów gminnych, 
miejskich i starostw powiatowych, 
zapoznając przyszłych benefi cjentów 
z rodzajami programów i projektów, 
zasadami przyznawania i rozliczania 
pomocy unijnej itp. Mobilne punkty 
informacyjne cieszą się dużym za-
interesowaniem jednostek samorzą-
du terytorialnego i osób fi zycznych, 
prowadzących gospodarstwa rolne, 
działalność na własny rachunek, 
zamierzających tworzyć fi rmy ro-
dzinne itp. 
 Życzę zatem wytrwałości i powo-

dzenia w realizacji ambitnych za-
mierzeń.

 Rozmawiał: Mieczysław KacaSpecjalista Paweł Kapusta udziela konsultacji w Urzędzie Gminy w Solcu

Marszałek Adam Struzik
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Pokrycia dachowe 
i kominki

Przy ul. Zbrowskiego 30 w Radomiu pojawiły się dwie sugestyw-
ne reklamy. Nowa fi rma zajmuje się sprzedażą i wykonawstwem 

pokryć dachowych oraz oryginalnych kominków.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

Sklep prowadzi w centrum Radomia, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 11/13 (przy wejściu do bramy) 

Renata Głąbicka, też już mama. Oferuje urozmaicony asortyment 
fatałaszków dla milusińskich i nieco starszych gagatków. 
Do „Kuferka” można zaglądać od poniedziałku do piątku 

w godz. 10 – 18, w soboty 10 – 14, kontakt tel. 510 705 841. 

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Konkurs przeprowadzany jest na dwóch poziomach:
• szkoły podstawowej – zwany „Ósemeczką” – kandydaci (10–13 lat) mogą uczestniczyć 

tylko w etapie lokalnym; 
• szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – zwany „Ósemką” – kandydaci (14–19 lat) 

mogą uczestniczyć na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. 
 
Zgłoszenia kandydatów (w formie elektronicznej i papierowej) przyjmowane są do 10 marca 
2015 roku (od pon. do pt. w godz. 13:00-19:00) w siedzibie Stowarzyszenia Centrum 
Młodzieży „Arka” w Radomiu przy ul. Chrobrego 7/9, lokalnego organizatora konkursu.

Na stronie stowarzyszenia www.arka.radom są do pobrania: 
karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu.

Przesłuchania kandydatów odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Chrobrego 7/9:
• 16 marca 2015 („Ósemka”) od godz.16.30
• 17 marca 2015 („Ósemeczka”) od godz. 16:30

Ogłoszenie wyników nastąpi w czasie XVI Radomskiej Gali Samorządowego 
Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych.

Nagrodą dla laureatów jest wyjazd na kilkudniową wycieczkę. Dodatkowo laureaci dużej 
Ósemki wyjadą na XXI Ogólnopolski Finał – Galę Konkursu, która w tym roku odbędzie się 
w Ostródzie w dniach 12–14 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 48 360 69 51 
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00–19.00 oraz mailowo scmarka@poczta.fm

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu 
oraz Fundacja „Świat na Tak” 

wyróżnia i nagradza aktywnych, działających społecznie, 
młodych ludzi z Radomia i okolic.

Rozpoczyna się nabór do XVI Radomskiej Edycji 
Samorządowego Konkursu Nastolatków

„Ośmiu Wspaniałych” 
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, 

postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. 
Konkurs adresowany jest do młodych ludzi wyróżniających się nienaganną postawą 

w życiu codziennym m.in. wysoką kulturą osobistą, brakiem nałogów, empatią, 
życzliwością, skutecznością społecznego, wzorcotwórczego działania.
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Pamięci 
„Żołnierzy 
Wyklętych”
W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomuni-
stycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie 
dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak 
i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu 
siłą reżimowi komunistycznemu – stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się 
Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
(Dz. U. nr 32 poz. 160 ustawa z dnia 3 lutego 2011)

Wybór tej daty nie jest przypad-
kowy. 1 marca 1951 roku wykona-
no wyrok na siedmiu członkach 
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”, ostatni-
mi ogólnopolskimi koordynatora-
mi walki o wolność i niezawisłość 
Polski z nową sowiecką okupacją. 
Do najsłynniejszych akcji bojowych 
antykomunistycznego podziemia na 
ziemi radomskiej należy uwolnienie 
9 września 1945 roku ok. 300 więź-
niów z radomskiego więzienia. Przy-
pomnijmy pokrótce to wydarzenie.

Pogłoski o zbrodniach dokony-
wanych w radomskim więzieniu 
docierały do będących jeszcze 
w konspiracji żołnierzy. Wyzwolenie 
przyniosło wielu spośród nich „ka-
torgę” w piwnicach siedzib Milicji, 
Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD. 
Dla nikogo nie było tajemnicą, że 
w obozie koncentracyjnym w Maj-
danku zamknięto żołnierzy z Wo-
łyńskiej Brygady AK i wielu innych 
„opornych” dla nowej władzy.

Słyszano o wykonywanych co-
dziennie w radomskim więzieniu 
wyrokach śmierci na tych, którzy nie-
dawno walczyli z Niemcami. Często 
w wyroku padały oszczercze oskarże-
nia o współpracę z okupantem.

Na początku sierpnia por. Stefan 
Bembiński „Harnaś” zwrócił się do 
inspektora Inspektoratu Radom 
pułk. Zygmunta Żywockiego „Wujka” 
z gotowym planem odbicia więźniów 
z katowni przy ul. Malczewskiego. 
Plan został przyjęty bez zastrzeżeń.

Akcja nie była łatwa. Więzienie 
znajdowało się w centrum miasta. 
Dla zabezpieczenia akcji trzeba 
było obstawić osiem ulic tj. Reja, 
Szewską, Rwańską, Wałową, Że-

romskiego, Malczewskiego, Dziką 
i Tybla. Ponadto w bezpośrednim 
sąsiedztwie więzienia, na rogu Reja 
i Szwarlikowskiej znajdował się 
posterunek Milicji. Najmniejszą 
chwilę wahania jednego spośród 
uczestników akcji, wszyscy mogli 
przypłacić życiem.

Według oceny naszego wywiadu 
– pisał w swoich wspomnieniach 
Stefan Bembiński „Harnaś” – siły 
przeciwnika w Radomiu łącznie 
wynosiły około 3000 ludzi.

O godz. 20 pod więzienie zaje-
chały ciężarówki z partyzantami. 
Cała akcja nie trwała nawet 30 mi-
nut. Uwolniono ok. 300 więźniów. 
Niestety, mimo zapobiegliwości 
i staranności, jaką cechowało 
działanie por. „Harnasia”, trzech 
partyzantów poniosło śmierć. Ich 
nazwiska znajdują się na pamiątko-
wej tablicy odsłoniętej w 2006 roku, 
obok nazwisk dowodzących akcją.

Przypomnijmy ich, bo historia 
robiła wszystko, żeby te nazwi-
ska wymazać. Byli to: sierż. Feliks 
Kaczmarczyk „Słowik”, kpr. pchor. 
Jan Chrząstowski „Kmicic” i kpr. 
Aleksander Kędzierski „Bończa”. 
Dowodzącym akcją rozbicia ra-
domskiego więzienia był por. Ste-
fan Bembiński „Harnaś” oraz por. 
Stanisław Podkowiński „Ostrolot” 
i por. Adam Gomuła „Bej”.

Już po akcji zginął od kuli wystra-
szonego milicjanta, nie podejrzewa-
jącego nawet że strzela do uczestnika 
akcji, kpr. Józef Kędzierski „Józio”. 
Jego nazwisko nie zostało umiesz-
czone na tablicy upamiętniającej to 
wydarzenie znajdującej się na bu-
dynku dawnego więzienia.

 Jacek Lombarski

Uczestnicy akcji na więzienie. Stoją od lewej: Tadeusz Grotek (drugi) Mieczysław Brewczynski 
(piąty), Józef Łyżwa (szósty), Andrzej Szymański uczestnik grupy szturmowej (siódmy) 
i Wacław Sowa (ósmy). Rok 2007

Wielkie otwarcie
W ubiegły piątek odbyło się w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze uroczyste otwarcie 
wystawy prac artystki ludowej Marianny Wiśnios. Wystawą tą przysuskie muzeum zainau-
gurowało cykl prezentacji dorobku laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga.

– Marianna Wiśnios (1914–1996) 
– malarka, której samorodny talent i 
twórczość należy do najciekawszych 
zjawisk artystycznych z pogranicza 
sztuki ludowej i naiwnej. Jej obrazy 
prezentowane były na wielu wysta-
wach, znalazły miejsce w najważ-
niejszych kolekcjach muzealnych 
i prywatnych. Artystka otrzymała 
znaczące wyróżnienia, m.in. Nagro-
dę im. Brata Alberta za osiągnięcia 
w dziedzinie sztuki sakralnej (1983) 
i Nagrodę im. Jana Pocka (1983). 
W 1991 roku została laureatką 
Nagrody im. Oskara Kolberga „Za 
zasługi dla kultury ludowej” – mó-
wiła o artystce Katarzyna Markie-
wicz, dyrektor Muzeum im. Oskara 
Kolberga w Przysusze, zapraszając 
jednocześnie do obejrzenia wystawy 
przybyłych na uroczystość otwarcia. 
Dyrektor Markiewicz nawiązała 
również do roku 2014 – Roku Oska-
ra Kolberga, podkreślając charakter 
obrazów Marianny Wiśnios, tak 
bliski dziedzinie, której życie i twór-

czość poświęcił Kolberg. Zachęciła 
jednocześnie do korzystania ze stro-
ny internetowej o nagrodzie Oskara 
Kolberga i jej laureatach: www.na-
grodakolberg.pl, opracowanej przez 
przysuskie muzeum. Przypomniała, 
że w 2015 roku Nagroda Kolberga 
przyznana będzie po raz 40.

– Obdarzona niepospolitymi cecha-
mi, talentem artystycznym i zapałem 
do malowania i rysowania, szczególną 
wrażliwością i zdolnością odczytywa-
nia proroczych snów oraz niecodzien-
ną „cygańską” urodą, odróżniała się 
od społeczności swojej wsi. Żyła 
w świecie fantazji, marzeń i modlitwy. 
Marianna Wiśnios malowała począt-
kowo w osamotnieniu, wyłącznie dla 
siebie. Jej obrazy z tego okresu wyra-
żają religijną żarliwość, przynoszącą 
ulgę w trudnych doświadczeniach 
losu. Dysponowała wówczas skrom-
nymi środkami technicznymi (słabej 
jakości papier, zwinięty gałganek za-
moczony w farbie wodnej, kredka), 
którymi uzewnętrzniała intuicyjne 

wyczucie formy, ład kompozycji 
i harmonię barw. Inspiracją malar-
ki są tematy pieśni religijnych i ży-
woty świętych – dowiadujemy się 
od autorki tekstu o życiu i twór-
czości Marianny Wiśnios i autorki 
scenariusza wystawy, Katarzyny 
Markiewicz. Czytamy dalej:

– Począwszy od pierwszej 
prezentacji obrazów M. Wiśnios 
w Szydłowcu, w 1972 i pierwszej 
wystawy indywidualnej w Kiel-
cach w 1976 roku, jej malarstwo 
wzbudziło zainteresowanie i przy-
niosło artystce uznanie krytyków 
i kolekcjonerów. Tworzy odtąd 
w atmosferze akceptacji. W za-
kresie tematyki nadal przeważa-
ją obrazy religijne obok przedsta-
wień pejzażu, pracy, obyczajów, 
ilustracji legend, opowieści żoł-
nierskich, przyśpiewek i pieśni 
ludowych. Prace malarki cieszą 
się dużym uznaniem kolekcjone-
rów prywatnych (m.in. Ludwiga 
Zimmerera, Liny i Bolesława Na-
wrockich). Znalazły się również 
w muzealnych kolekcjach sztuki 
nieprofesjonalnej (Muzeum Naro-
dowego w Kielcach, Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
Państwowego Muzeum Etnogra-
fi cznego w Warszawie). Muzeum 
Wsi Radomskiej w Radomiu posia-
da zbiór 39 obrazów jej autorstwa. 
Długoletnią opiekunką artystki, 
dokumentatorką jej twórczości, 
autorką wystaw, katalogów i arty-
kułów przedstawiających i promu-
jących jej malarstwo była Barbara 
Erber, kustosz Muzeum Narodo-
wego w Kielcach. Obrazy Marian-
ny Wiśnios eksponowane były 
na wystawach indywidualnych 
(Kielce, Radom, Warszawa) i na-
gradzane w wielu ogólnopolskich 
przeglądach i konkursach.

Wystawę w przysuskim muze-
um, w dniu jej otwarcia odwie-
dziło wiele osób, była liczna gru-
pa młodzieży przysuskich szkół, 
byli mieszkańcy i przedstawiciele 
samorządowych władz gminy 
i powiatu. Atrakcją była projek-
cja fi lmu o życiu i twórczości 
Marianny Wiśnos. Wystawa jest 
czynna do 30 kwietnia br. 

 Jac.

Obrazy Marianny Wiśnios

Postać artystki i jej twórczość przedstawiła Katarzyna Markiewicz, 
dyrektor Muzeum im. Oskara Kolberga

Zwiedzający z zainteresowaniem oglądali wystawione prace
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 Na skaryszewskich 
Wstępach spotkali 
się radni Powiatu Ra-
domskiego (od lewej) 
Zdzisław Mroczkowski 
i (od prawej) Tadeusz 
Nowicki, a towarzyszył 
im (w środku) Aleksan-
der Socha, powiatowy 
lekarz weterynarii. Jak 
widać na zdjęciu, każdy 
z panów patrzy w inną 
stronę. Niech to jednak 
nas nie zmyli, bowiem 
wszyscy trzej myślą za-
pewne to samo: oj, oj… 
niebagatelne to przed-
sięwzięcie… skaryszew-
skie Wstępy wymagają 
od wszystkich końskie-
go zdrowia!Mieć końskie zdrowie

 Leszek Przybytniak radny Sej-
miku Województwa Mazowieckie-
go (z lewej), znany na Mazowszu 
sadownik, nie mógł oprzeć się 
pokusie spróbowania jabłek z błę-
dowskich sadów. Bo jakże inaczej, 
gdy dorodnymi i pysznymi owoca-
mi częstował go, z tak ujmującym 
uśmiechem, sekretarz Gminy Błę-
dów Jacek Adamski. Jesteśmy pew-
ni, że sposób promowania jabłka 
z Błędowa, zaprezentowany przez 
pana Jacka Adamskiego, przekona 
do błędowskiego produktu nie tyl-
ko radnego Leszka Przybytniaka.

Owocna współpraca
 Burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga (z lewej) i Mariusz Wójcicki, właś-

ciciel Stadniny Hubertus, mają powody do zadowolenia. Już po raz kolejny 
wystawa koni hodowlanych, organizowana w ramach skaryszewskich Wstępów, 
odbyła się na terenie Stadniny Hubertus. Tegoroczne Wstępy uświetnił też pokaz 
praktycznego wykorzystania konia w gospodarstwach ekologicznych – pierwszy 
w Polsce, ale, jak mówią obaj panowie – nie ostatni w Skaryszewie.

Promocja 
w najlepszym stylu

PR na szóstkę z plusem
 IX Konferencję Sadowniczą w Błędowie prowadziła pani Justyna Brzezińska, 

szefowa służb public relations w Urzędzie Gminy w Błędowie. O zdolnościach 
PR-owskich i talencie organizacyjnym pani Justyny mogliśmy się naocznie 
przekonać. Nie tylko skrupulatnie pilnowała scenariusza konferencji, ale też, 
co widać na zdjęciu, z uwagą i skupieniem pracowała przy komputerze w czasie 
emitowania multimedialnych prezentacji. Podziwiamy i doceniamy!

 Kto zna panią Annę Kwiecień, 
Sekretarza Gminy Jedlińsk (z lewej), 
ten wie, że słynie ona z wyjątkowej 
skrupulatności. Zaleta ta dała o so-
bie znać także podczas „Jedlińskich 
zapustów”, kiedy to pani Anna nie 
omieszkała sprawdzić czy scenariusz 
imprezy, trzymany w rękach prowa-
dzącego – Wojciecha Szymańskiego 
(w środku) jest dopracowany. Mina 
stojącego obok (z prawej) Włodzimie-
rza Bojarskiego ze Starostwa Powiato-
wego w Radomiu – patrona i sponsora 
„Zapustów”, mówi sama za siebie: ta 
impreza jest w dobrych rękach! 

Kobieca 
skrupulatność

Rośnie 
konkurencja?

 Wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz 
(z lewej) zabierając z estrady głos podczas 
„Jedlińskich zapustów” zadziwił niejedne-
go. Z mikrofonem w ręku zachowywał się 
jak rasowy konferansjer. Nic więc dziwne-
go, że stojący obok Wojciech Szymański, 
od lat główny prowadzący ważne impre-
zy, mógł pomyśleć z obawą, że rośnie mu 
konkurencja. My zaś podsłuchaliśmy 
komentarz zza kulis, iż wójt nie tylko 
z mikrofonem „rasowo” sobie radzi.

Podwójne ścięcie
 Widoczna na zdjęciu, na pierwszym planie, elegancka i uśmiechnięta kobieta to 

pani wójt gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada. „Ostatki” pani wójt spędziła w Jedlińsku, 
oklaskując widowisko Ścięcia Śmierci. Gdy na estradzie wójt Pardoła i ławnicy osądzali 
Śmierć, a kat potężnym mieczem ścinał jej głowę, wśród publiczności szyk i uroda 
pani wójt Jastrzębi, ścięła z nóg niejednego… To się nazywa: podwójne ścięcie!

Co pysznego 
w Dniu Kobiet?

 Obserwowaliśmy jak uczestniczki 
VIII Festiwalu Produktów Regionalnych 
w Zwoleniu z zainteresowaniem słuchały 
uzasadnień jurorów przyznających na-
grody laureatom konkursu pn. ,,Stoisko 
miłe dla oczu”. Panie te z namaszcze-
niem smakowały potem pyszności wy-
stawione na 11 stoiskach KGW i zespo-
łów ludowych. Na zdjęciu: Małżonka 
(w okularach) wójta gminy Pionki i Jo-
anna Tkaczyk Sekretarz Gminy Gózd 
(w czerwonej kurtce). Ciekawe co nie-
mniej smakowitego one i inne uczest-
niczki zwoleńskiego festiwalu kuli-
narnego przygotowują na również już 
tradycyjne spotkania w dniu 8 Marca? 
Z ciekawości, już się wpraszamy…


