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Och, Radomskie, ale jakie...
Wyniki uzyskane w I rundzie wyborów prezydenckich 
w Radomiu i Radomskim przypominają trochę przekładaniec. 
Sytuacja kojarzy się z frontalnymi zmaganiami, 
choć obaj kandydaci posługują się hasłami, których praktycznego 
znaczenia nikt teraz nie rozszyfruje.

W Radomiu i jego okolicy jest 
tak nie od dziś. W okresie między-
wojnia raz zarządzał miastem Soł-
tyk z endecji, przy innym rozdaniu 
Grzecznarowski z PPS. W Radomiu, 
uchodzącym po zmianach ustrojo-
wych za miasto prosolidarnościo-
we, w rywalizacji z Aleksandrem 
Kwaśniewskim przegrał nawet Lech 
Wałęsa. Była to jednak rozgrywka 
między prawicą a tzw. lewicą post-
komunistyczną. W I turze rywali-
zowali kandydaci wywodzący się 
z pnia solidarnościowego. Ich po-
glądy na państwo, sprawiedliwość 
społeczną, nawet na Unię Europej-

ską są jednak bardzo różne, żeby 
nie powiedzieć rozbieżne. Bliskie 
natomiast wobec tego, co dzieje się 
za naszą wschodnią granicą, choć 
i w tych kwestiach publicznie na-
wzajem obwiniają się.

 Diabeł tkwi jednak w szczegó-
łach. Te szczegóły to zastanawianie 
się nad tym, jak będzie się żyło ra-
domianom, kozieniczanom, szydło-
wiakom czy mieszkańcom Pionek 
nie tuż po wyborach prezydenckich, 
lecz także po jesiennych wyborach 
parlamentarnych. Niektórzy sięgają 
w przeszłość, przypominając sobie, 
jak im się żyło za Kaczyńskiego 

byłoby najlepiej, gdyby lokalnie, 
regionalnie i w kraju o żywot-
nych sprawach ludzi decydował 
ten sam układ polityczny. Dla-
tego chyba, przy dużej pomocy 
premier Ewy Kopacz, prezyden-
tem Radomia został Radosław 
Witkowski z PO. Wyniki I rundy 
wyborów prezydenckich podpo-
wiadają co innego. W Radomiu 
Andrzej Duda uzyskał 37,06 
głosów a Bronisław Komorow-
ski – 30, 98%. W okręgu wybor-
czym obejmującym Radom i 30 
gmin Andrzej Duda otrzymał 
45,75 a Bronisław Komorow-
ski – 24,16%. W kraju: Andrzej 
Duda – 34,76, Bronisław Komo-
rowski – 33,77. W skali kraju 
przewaga Andrzeja Dudy nad 
Bronisławem Komorowskim jest 
niewielka. Poparcie przekracza-
jące 20% otrzymał od wyborców 
Paweł Kukiz. To raczej ta grupa 
wyborców zadecyduje, którego 
z dwóch kandydatów 24 maja 
wybierzemy Prezydentem RP 
na kolejne 5 lat.   (M.C.)

i Leppera, i kiedy otrzymywali 
podwyżki pensji. Pragmatyzm ob-
jawiany przez wielu mieszkańców 
Radomia, w tym młodszej generacji 
podpowiada, że dla mieszkańców 

Bronisław Komorowski fetowany przez członków PO i sympatyków w radomskiej ,,Elektrowni”

Andrzej Duda spotkaniu ze swoimi zwolennikami przy pomniku Jana Kochanowskiego w Radomiu
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Wspólnie przygotujmy 
Lokalną Strategię Rozwoju
Zaproszenie do konsultacji społecznych
dla obszaru działania Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” na lata 2014–2020

Szanowni Państwo,
stoi przed Nami wyzwanie jakim jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020. 
Nie będzie to zadanie łatwe, ale z pewnością wspólna praca nad nim pozwoli osiągnąć oczekiwane 
efekty.
Rozpoczynamy od diagnozy wszystkich obszarów życia na terenie naszego działania to jest gmin: 
Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwo-
leń. Ma ona na celu określenie jak największego kręgu istniejących, rzeczywistych i aktualnych:
•  dostrzeganych przez Państwa problemów,
• niezaspokojonych potrzeb,
•  niewykorzystanych zasobów i potencjału lokalnej społeczności.
Zgromadzone informacje mają defi niować stan faktyczny i posłużą do przeprowadzenia analizy 
SWOT, oraz, w późniejszym czasie, do określenia trafnych celów Lokalnej Strategii Rozwoju.
Prosimy o podzielenie się spostrzeżeniami, jakie działania należy uwzględnić w nowej strategii. 
Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych należy wypełnić anonimową ankietę on-line, 
wysłać ją faxem pod nr: 48 676 20 29, e-mailem pod adresem: stowarzyszeniedir@tlen.pl 
lub pocztą: Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń.
Państwa czynny udział w przygotowaniu strategii „dziś”, 
pozwoli Wam realizować zamierzone projekty 
z dofi nansowaniem w ramach środków unijnych – „jutro”.
 
Z góry dziękuję 
za Państwa zaangażowanie 
i udział w konsultacjach

Zbigniew Buczma
Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
„Dziedzictwo i Rozwój”

70-lecie 
„Ogólniaka” 
w Siennie
Liceum Ogólnokształcące w wiejskim Siennie to szkoła nieco-
dzienna, obywatelska. Powstała już 12 lutego 1945 roku, a więc 
w miesiąc po ruszeniu z radzieckich przyczółków frontowych-
puławskiego i sandomierskiego ofensywy zimowej, w wyniku 
której została wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej cała Pol-
ska. Niecodzienny jest też jej założyciel ks. Włodzimierz Sedlak, 
profesor, naukowiec.

Pisząc wiele lat później o oko-
licznościach założenia szkoły wy-
znał szczerze: ,,Nie wiadomo, jak 
i kiedy zrodziła się myśl założe-
nia szkół średnich w Siennie, czy 

podczas okupacyjnych wieczorów 
w pogawędce o Polsce po wyzwole-
niu. Może to było w rozmowie są-
siedzkiej z Gruszą (W. Tomaszew-
skim). Dochodziły echa o nowej 

Polsce po wojnie, o prawach ludu, 
o sprawiedliwości społecznej, 
o oświacie dla wsi polskiej, o prawie 
do nauki. Widok młodzieży uczącej 
się z zapałem na tajnych komple-
tach mówi za siebie”. 

Tuż po przejściu frontu grupa 
działaczy społecznych i oświato-
wych: ks. Włodzimierz Sedlak, An-
toni Kucharczyk, Bolesław i Wła-
dysław Kaczorowie, Jan Bednarek, 
Czesław Wroński i inni podjęli się 
utworzenia średniej szkoły ogólno-
kształcącej w Siennie, a także szkoły 
rzemiosł. Zrzeszeni w dwóch obywa-
telskich komitetach, po połączeniu 
utworzyli Towarzystwo Szkół Śred-
nich w Siennie z przewodniczącym 
ks. Włodzimierzem Sedlakiem.

Nawiązując do tej inicjatywy, 
obecny dyrektor, Czesław Sieczka, 
też absolwent tego liceum, napisał 
w okolicznościowym artykule, że 
historia nie tworzy się sama, tworzą 
ją konkretni ludzie. Wśród takich 
twórców jest wielu absolwentów 
siennieńskiej szkoły, utrzymujących 
z nią kontakty do końca życia. Dla-
tego na majowy zjazd przyjechało 
wielu wychowanków w podeszłym 
wieku. Inni zredagowali bardzo 
wartościowe, pouczające wydanie 
okolicznościowego „Głosu Sienna”. 
Podczas ofi cjalnej uroczystości za-
brał też głos Wiesław Orzechowski, 
również absolwent. Zwierzył się 
m.in. że chłopakowi z Grabowca, 
nie potrafiącego posługiwać się 
widelcem, przyszło być dyrektorem 
protokołu dyplomatycznego w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych.

Na podstawie przeprowadzo-
nych na spotkaniu jubileuszowym 

rozmów i wysłuchanych zwierzeń 
można by napisać książkę.

Na zakończenie wspomnę, że 
władze samorządowe woj. mazo-
wieckiego pamiętały o jubilatach 
z Sienna. Wicemarszałek Leszek 
Ruszczyk i radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego wrę-
czyli na ręce dyrektora Sieczki 
i wicedyrektor Marzeny Czerwonki 

Medal Pamiątkowy PRO MASO-
VIA przyznany szkole jubilatce 
przez marszałka Adama Struzika. 
Medalem PRO MASOVIA zostali 
również uhonorowany ks. kanonik 
Ryszard Batorski i Stanisław Pora, 
przez wiele lat wójt Gminy Sienno. 
Liczne grono nauczycieli otrzymało 
listy z podziękowaniem.

 Mieczysław Kaca Uroczysty apel

Dyrektorzy LO Czesław Sieczka  i Marzena Czerwonka prezentują Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA

Stanisław Pora i ks. Ryszard Batorski  (w głębi) z medalami PRO MASOVIA
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JESTEŚ KIEROWCĄ 

Z PRAWEM JAZDY 
KATEGORII C+E 
I PRAKTYKĄ W PRZEWOZACH 
MIĘDZYNARODOWYCH,

CHCESZ MIEĆ WYŻSZĄ EMERYTURĘ 
I OTRZYMYWAĆ ATRAKCYJNE 

ŚWIADCZENIA SOCJALNE?
ZATRUDNIJ SIĘ W ZTE RADOM SP. Z O.O.!!!
UWAGA!!! FIRMA PRZYJMUJE TAKŻE OSOBY 
W CELU NABYCIA UPRAWNIEŃ I PRZYUCZENIA 
DO WYKONYWANIA ZAWODU KIEROWCY.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
atrakcyjne wynagrodzenie i inne świadczenia pozapłacowe.

Bliższe informacje: 
tel. kom. 600 041 252
tel. stacj. 48 341 12 35
e-mail: krzysztof.lewandowski@zte.com.pl
www.zteradom.pl

„Szare mundury, 
a w butach dziury...”
W Zespole Szkół Samochodowych im. rtm. Witolda Pileckiego, w dniu 
80. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, odbył się fi nał konkursu 
historycznego „Szare mundury, a w butach dziury…”.

Pierwszy etap rozegrany został wewnętrz-
nie w szkołach. Do fi nału zakwalifi kowało 
się sześciu uczestników, z tego do końcowej 
rozgrywki stanęło czterech.

Każdy z nich zaprezentował postać 
związaną z Legionami Polskimi lub wojną 
polsko-bolszewicką 1920 roku. Prezentacje 
oceniło jury w składzie: Marek Suski, Róża 
Domańska, Leon Etwert i Piotr Sztuka.

Pierwsze i drugie miejsce oraz „Bilet do 
Brukseli” ufundowany przez europosła Zbi-
gniewa Kuźmiuka, zdobyli Patryk Osuchow-
ski (III LO im. D. Czachowskiego) i Jakub 

Kawiński (UTH w Radomiu), za prezentacje 
o Wieniawie-Długoszowskim i Teresie Gro-
dzińskiej. Dalsze miejsca otrzymali Kinga Bar-
tosiak (XI LO im. St. Staszica) i Przemysław 
Kowalczyk (Zespół Szkół Elektronicznych).

Organizatorami konkursu byli poseł Ma-
rek Suski, senator RP Wojciech Skurkiewicz 
i Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 
1. Pułku Piechoty Legionów z Radomia.

W czasie fi nału konkursu wystąpił An-
drzej Kołakowski z nietuzinkowym recita-
lem ballad patriotycznych.

 JaL 
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www.jastrzebia.pl

Rodzinna Majówka w Jastrzębi

Zabawa i edukacja
Bawili się dorośli i dzieci – przy muzyce: na ludowo i rockowo, na boisku: rekreacyjnie i sportowo oraz 
uczestnicząc w konkursach i konsumując słodkości i dania z grilla. Uczyli się też wszyscy – jak dbać 
o zdrowie, jak rodzinnie spędzać wolny czas i co w gminie hoduje się z powodzeniem. O atrakcyjną 
ofertę majówki zadbali organizatorzy: wójt gminy Jastrzębia i Wojewódzki Związek Hodowców Koni.

W niedzielę 10 maja mieszkań-
cy gminy Jastrzębia licznie przybyli 
na teren Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Jastrzębi. Tego dnia 
po raz pierwszy w gminie zorga-
nizowana została Rodzinna Ma-
jówka. W dobrej zabawie nie prze-
szkodziła nawet kapryśna pogoda. 
A atrakcji nie brakowało. Impreza 
rozpoczęła się od przygotowane-
go przez radomski oddział Woje-
wódzkiego Związku Hodowców 
Koni, Regionalnego Pokazu Koni. 
W roli bohaterów pokazu wystą-
piły klacze i ogiery polskiej rasy 
koni zimnokrwistych, hodowane 
na terenie powiatów radomskiego 
i kozienickiego. Zaprezentowane 
zostały w zaprzęgach i „w ręku”. 
Pokaz prowadził, wypełniając go 
wieloma informacjami o samych 
koniach i oczywiście o hodowcach, 
Jacek Hebda kierownik radomskie-
go oddziału WZHK, a współorgani-
zatorem pokazu był Jacek Hernik, 
miejscowy hodowca.

Sam pomysł zorganizowania 
pokazu okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Nie tylko bowiem wzbudził 
bardzo duże zainteresowanie, ale 
też ukazał wielki potencjał gminy.

– Pani wójt – zwróciliśmy się do 
Elżbiety Zasady wójta gminy Jastrzę-
bia – długo trzymała pani w tajem-
nicy organizację tego pokazu. Skąd 
pomysł i dlaczego właśnie konie?

– Moją ideą bycia wójtem gminy 
jest współdziałanie z mieszkańca-
mi, w tym pokazywanie ich pracy, 
która wzbogaca potencjał gminy. 
Hodowla koni zimnokrwistych 
jest w naszej gminie na wysokim 
poziomie. Cieszę się, że w organi-
zację pokazu włączyli się miejscowi 
hodowcy. Dzięki temu mogliśmy 
pokazać co potrafi ą i z czego mo-
żemy być dumni. Pokaz koni to nie 
wszystko, ponieważ program Ma-
jówki Rodzinnej zawiera też wiele 
innych atrakcji. Dziękuję sponso-
rom i wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację imprezy. Taki 
wiosenny, majowy festyn rodzinny 
jest nową inicjatywą w gminie. Do 
tej pory organizowane były jesien-
ne dożynki. Mam nadzieję, że ini-
cjatywa spodoba się mieszkańcom 
i będzie miała stałą pozycję w ka-
lendarzu imprez lokalnych – doda-
ła wójt Elżbieta Zasada.

Bez wątpienia majówka w Ja-
strzębi była udana. Na estradzie 
wystąpiły zespoły śpiewacze 
„Czerwona Jarzębina” z Jedlanki 
i miejscowe „Bartodziejaki”. Ludo-
we rytmy niejednego porwały do 
tańca. Tańcem zresztą, bo zabawą 
pod chmurką, majówka się zakoń-
czyła. Ale wcześniej przy dopingu 
rodziców najmłodsi mieszkańcy 
gminy dzielnie walczyli w licznych 
konkursach prowadzonych przez 
animatorów z Krakowa. Był wy-
ścig w workach, zbieranie piłeczek 

z zakrytymi oczami i wiele innych 
konkursów. Uzupełniały tę ofertę 
dla dzieci dmuchana zjeżdżalnia, 
trampolina i elektryczna kolejka.

Była też okazja, by uczennice 
miejscowej szkoły podstawowej 
zaprezentowały się w tańcu nowo-
czesnym. Jedni słuchali, oklaskiwali, 

10 maja był dniem szczególnie pracowitym dla Elżbiety Zasady wójta 
gminy Jastrzębia. Pani wójt była przecież gospodarzem Majówki Rodzinnej 
– imprezy plenerowej zorganizowanej po raz pierwszy w gminie. Ponadto 
tego dnia odbywały się wybory na Prezydenta RP. Jako włodarz gminy dała 
przykład spełnienia obywatelskiego obowiązku (zdjęcie powyżej). 
Dodajmy, że tydzień wcześniej pani wójt wygrała plebiscyt „Echa Dnia” 
i otrzymała tytuł „Kobieta Przedsiębiorcza 2014”. W tegorocznej, VII już 
edycji plebiscytu, rywalizowało ponad 150 pań z regionu radomskiego.
– Czuję satysfakcję. Plebiscyt wygrałam dzięki głosom mieszkańców. Dzię-
kuję, że docenili moją pracę. Taki tytuł zobowiązuje – mówi Elżbieta Zasada.

Elżbieta Zasada z mężem Krzysztofem w trakcie głosowania na Prezydenta RP

Pracowity dzień 
Kobiety Przedsiębiorczej

inni korzystali z porad leczniczych 
czy z możliwości kupna wyrobów 
rymarskich na specjalnie zorgani-
zowanych stoiskach.

Impreza trwała do późnych go-
dzin wieczornych, a w międzyczasie 
fi gle płatała pogoda. Z powodze-
niem jednak deszczowe chmury 
rozpędzały po niebie dwa samoloty, 
które przyleciały wprost z lotniska w 
Piastowie, by machaniem skrzydeł 
pozdrowić uczestników majówki.

Dzięki temu – aura sprzyjała – 
sympatycy piłki nożnej mogli poki-
bicować rodzimej Akcji Jastrzębia, 
która zagrała z Chojniakiem Wie-
niawa. Wygrali goście, ale mecz i tak 
dostarczył wiele sportowych emo-
cji. Był częścią Rodzinnej Majówki, 
której cel: dobra, wspólna zabawa, 
został osiągnięty.

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

Elżbieta Zasada wójt gminy Jastrzębia (w środku) w towarzystwie członków zespołu 
„Czerwona Jarzębina”. Z prawej Teodozja Bień radna powiatu radomskiego

Na pokazie koni można było skorzystać z przejażdżki bryczką. 
Jako pierwszą zaproszono panią wójt Elżbietę Zasadę

Zimnokrwiste w zaprzęgu pokazały siłę i piękno

Umiejętność prezentacji konia to wielka sztuka

Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w konkursach
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www.jasieniec.pl

Ziemia kwitnących 
jabłoni i wiśni
Wywiad z Markiem Pietrzakiem, Wójtem Gminy Jasieniec

 Panie wójcie, po skręceniu w prawo 
z krajowej ,,siódemki” na trasę wo-
jewódzką prowadzącą do Jasieńca, 
wabiły mój wzrok kwitnące po obu 
stronach drogi jabłonie i wiśnie. 
Zapytam więc, czym sadownictwo 
i wspomagające rolników ogrodni-
ctwo jest dla podgrójeckiej Gminy 
Jasieniec?

– Bez wątpienia główną dziedziną 
jej gospodarki i źródłem dochodów 
mieszkańców. Współczesne nowo-
czesne sadownictwo i ogrodnictwo 
wymaga jednak odpowiadającej ich 
potrzebom infrastruktury – solid-
nych dróg, umożliwiających wywóz 
jabłek, wiśni, czereśni, truskawek 
i innego rodzaju owoców oraz do-
starczenia producentom owoców 
nawozów sztucznych, środków 
ochrony roślin, materiałów budow-
lanych itp. Nasze sady wyglądają 
w maju tak pięknie, że Jasieniec 
nazywany jest gminą kwitnących 
jabłoni i wiśni. A ja dodam jeszcze, 
że jesteśmy gminą nowoczesnych 
plantacji truskawek.
 Jest to jednak dziedzina rolnictwa 

przysparzająca czasami kłopotów. 
Mam na myśli negatywne skutki przy-
mrozków i choćby panikę, jaka ostat-
niej jesieni towarzyszyła wprowadzo-
nemu embargu na rynek rosyjski.

– Jesień była trudna dla wielu pro-
ducentów jabłek, gdyż wydawało się, 
że bez widoków na poprawę sytuacji. 
Doświadczeni sadownicy zrzeszeni 
w inicjatywnych związkach i gru-
pach producenckich z tego rodzaju 
z kłopotami nieźle sobie poradzili, 
także z embargiem. Jesienią sadow-
nicy sprzedawali jabłka w punktach 
skupu nawet tylko po 40 groszy za 
kilogram. Ci, którzy przetrzymali 
owoce do wiosny, eksportują je, uzy-
skując za kilogram po około 1 zł 40 
groszy i więcej. Jednak nie wszyscy 
mieli warunki techniczne i fi nan-
sowe do przetrzymania owoców 
w przechowalniach. Wielu nie chciało 
ryzykować. Dlatego podpowiadamy 
sadownikom utworzenie samopo-
mocowych funduszy asekuracyj-
nych, zabezpieczających i wspoma-
gających ich na wypadek rażącego 
spadku cen lub nieurodzaju.
 Maj nastraja budująco. Pomów-

my więc o sprawach interesujących 
mieszkańców, czyli o inwestycjach. 
Rok 2015 jest nietypowy dla wspie-
rania zadań rozwojowych fundusza-
mi unijnymi. Możliwości korzystania 
z funduszy unijnych tzw. perspekty-
wy lat 2007–2014, kończą się, a nowe 
mają być dopiero sukcesywnie uru-
chamiane. Jak w tej sytuacji gmina 
Jasieniec sobie radzi? 

– Kończymy realizację bardzo 
ważnego zadania, czyli rozbudowy 
i modernizacji oczyszczalni ścieków 
wartości około 3 mln zł, współfi nan-
sowanego w 70% z funduszy okre-
su poprzedniego. W jego ramach 
zbudowaliśmy w zasadzie nową 

oczyszczalnię ścieków, na bazie sta-
rej, zbyt małej na dzisiejsze potrzeby. 
W zamierzeniu mamy budowę 
mniejszych oczyszczalni biologicz-
nych dla wsi, z których przepompo-
wywanie ścieków do oczyszczalni 
zbiorczej byłoby za kosztowne oraz 
oczyszczalni przydomowych dla go-
spodarstw usytuowanych z dala od 
zwartych zabudowań. Przed nami 
dużo roboty, gdyż dotychczas wy-
konana sieć kanalizacyjna załatwia 
dopiero około 30% potrzeb gminy.
 Drogi to też ważna dziedzina samo-

rządowego inwestowania. Kolejny frag-
ment trasy wojewódzkiej prowadzącej 
do Jasieńca i dalej, w kierunku Warki, 
otrzymał nową nawierzchnię, ale do 
stolicy gminy jeszcze nie dotarł…

– Gmina sporządziła dokumen-
tację na gruntowną przebudowę 
3-kilometrowego odcinka drogi wo-
jewódzkiej. Dokumentacja zakłada 
całkowitą wymianę podłoża jezdni 
i uformowanie nowego w oparciu 
o obowiązujące obecnie normy. Re-
alizacja zadania została podzielona 
na etapy. W roku ubiegłym solidna 
nawierzchnia wydłużyła się prawie 
o kilometr. Ogłoszony został prze-
targ na kolejny odcinek, obejmujący 

także przejazd przez Jasieniec. Będzie 
wykonany w tym roku poprawiając 
bezpieczeństwo w uczęszczanym 
centrum Jasieńca oraz uatrakcyjnia-
jąc przy okazji otoczenie przelotowej 
trasy. Kolejny, może już ostatni, za rok. 
Spodziewamy się, że w nowej per-
spektywie unijnej, obejmującej prak-
tycznie okres do 2022 roku, większe 
wsparcie fi nansowe będą mieć drogi 
lokalne. W naszej gminie, podobnie 
jak w całym Grójeckim, ich podło-
że musi być odpowiednio trwalsze, 
gdyż jabłka i inne owoce wywożone 
są ciężarówkami o dużej ładowności. 
Mamy na ten rok w planie jeszcze bu-
dowę dwóch dróg lokalnych, gminnej 
i powiatowej. Ale potrzeb w tej dzie-
dzinie jest bardzo dużo. Właściwie 
możemy zagospodarować każdą ilość 
środków na ten cel.
 Sadownictwu i ogrodnictwu z pew-

nością towarzyszą usługi. Jaki mają 
one charakter?

– Chodzi o usługi towarzyszące 
czyli przede wszystkim transport, 
palety, nawozy, środki ochrony ro-
ślin. To fi rmy je prowadzące zasilają 
budżet gminy w formie płaconych 
podatków itp. Są one ważnym źród-
łem fi nansowania zadań własnych, 

w tym udziału samorządu gminy 
w realizacji pożytecznych inwesty-
cji. Dotacje i subwencje, jakie otrzy-
mujemy na oświatę czy kulturę, 
w dużej mierze nie pokrywają fak-
tycznie ponoszonych. Na przykład 
do oświaty dołożymy w tym roku 
około 1,5 mln zł. Budowane czy też 
modernizowane drogi lokalne i wy-
dłużająca się sieć kanalizacyjna też 
wymagają dużego wsparcia gminy, 
nawet jeśli są współfi nansowane 
przez fundusze unijne. 
 Znany jest pan z dbałości o sferę 

duchową mieszkańców gminy, czyli 
przede wszystkim o kulturę i oświatę. 
Co nowego w tej dziedzinie?

– W Jasieńcu przekazaliśmy 
w ubiegłym roku świetlicę. Ulo-
kowaliśmy ją w podziemnej części 
dawnej siedziby Urzędu Gminy. 
Przeznaczyliśmy na adaptację po-
mieszczeń 200 tys. zł pozyskane 
z funduszy unijnych w ramach 
realizacji projektu ,,Odnowa wsi”. 
Placówka wykorzystywana jest 
z pożytkiem przez cały dzień. Panie 
przychodzą tu na zajęcia gimna-
styczne i taneczne z dziećmi. Same 
też coraz chętniej ćwiczą w rytmie 
muzyki. Jest wyznaczone okienko 
czasowe dla zespołów ludowych 
i plastyków. Ostatnio prowadzone 
było szkolenie grupy bezrobotnych. 
Seniorzy przychodzą pograć w sza-
chy lub warcaby a młodsi w… bry-

Marek Pietrzak, wójt Gminy Jasieniec

dża. Ważną rolę w upowszechnieniu 
kultury spełnia Gminna Biblioteka 
w Jasieńcu i jej fi lia w Zbroszy. Są one 
minicentrami kultury. Strażnice OSP 
w Jasieńcu, Zbroszy, Boglewicach, 
Gośniewicach i pozostałe spełniają 
rolę lokalnych placówek kultury lub 
choćby miejsca spotkań.
 Aktywność środowisk kulturo-

twórczych sprzyja chyba organizacji 
imprez o większym zasięgu, także 
cyklicznych, corocznych?

– To prawda. Zaczynamy w stycz-
niu kolędowaniem. Imprezy kolęd-
nicze mają kilkunastoletnią tradycję. 
W połowie kwietnia zorganizowali-
śmy uroczystość związaną z rocznicą 
zbrodni katyńskiej. Jeden z rozstrze-
lanych wywodzi się z naszej gminy. 
Z początkiem maja obchodzimy 
Dzień Strażaka. W tym roku dru-
howie świętowali w Boglewicach. 
18 maja przypada 152. rocznica 
śmierci w Gołębiowie 30 powstań-
ców styczniowych z oddziału mjr. 
Władysława Grabowskiego. Na 
przełomie maja i czerwca impreza 
,,Nieprzetartego Szlaku”, wspólna 
z powiatem, z udziałem i dla mło-
dzieży niepełnosprawnej. Pod ko-
niec sierpnia organizujemy festyn 
rekreacyjny ,,Na stawach”. Jego pro-
gram jest bogaty, adresowany głów-
nie do dzieci i młodzieży. Wystąpi 
m.in. rodzimy artysta, prawdziwy 
wirtuoz gry na akordeonie. Oczywi-
ście bardzo życzliwie obchodzimy 
Dzień Edukacji Narodowej. Dożyn-
ki to oczywiście Lewiczyn, impreza 
wspólna dla wszystkich gmin, po-
wiatu i diecezji. 11 Listopada czyli 
w 97. rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości przejmą ini-
cjatywę strażacy z jednostki OSP 
Jasieniec. To chyba wszystko.
 Panie wójcie, na początku dzisiejsze-

go spotkania usłyszałem, że obchodzi-
cie uroczyście 25. rocznicę działalno-
ści samorządu Gminy Jasieniec…

– To prawda, już 4. kadencję mam 
zaszczyt sprawowania funkcji wójta 

Jasieniec z „lotu ptaka”

Gminy Jasieniec z wyboru. Praco-
wałem w tym Urzędzie Gminy tak-
że w 1990 roku, czyli od początku. 
W marcu tego roku zostałem za-
proszony do Poznania na krajowe 
rocznicowe spotkanie przedstawi-
cieli wszystkich ogniw samorządu 
terytorialnego, obradujące z udzia-
łem Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego i Premier Ewy Kopacz. 
Wkrótce również w Jasieńcu zorga-
nizujemy jubileuszowe spotkanie. 
Przyjmie ono formę uroczystej sesji 
Rady Gminy w Jasieńcu. Zaprosimy 
na nią wszystkie osoby, które przez 
te 25 lat pełniły jakieś funkcje w sa-
morządzie. Przedstawimy dorobek 
naszego samorządu, zmiany jakie 
zaszły przez te lata.
 Dziękuję za interesującą rozmowę.

– Pozdrowienia dla zespołu Tygo-
dnika Radomskiego i Czytelników.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca

Nowoczesna strażnica w Jasieńcu oddana jesienią ubiegłego roku
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Jednogłośne 
absolutorium 
dla Wójta

Panuje przeświadczenie, że wójt gminy, wybierany co cztery lata w powszechnym tajnym głoso-
waniu, posiada silną jednoosobową władzę. Tenże wójt zarządza gminą w oparciu o uchwały 
podejmowane na sesjach przez większość radnych. Współpracując medialnie od wielu lat 
z samorządami gmin subregionu radomskiego stwierdzam, że gospodarzowi gminy, dbającemu 
o jej rozwój i polepszanie warunków życia mieszkańców bardzo zależy na dobrej współpracy 
z radnymi, przynajmniej ze zdecydowaną ich większością. Podobnie jest z mieszkańcami.

Majowa sesja absolutoryjna Gmi-
ny Przyłęk potwierdziła, że tak trak-
tował swoją rolę Marian Kuś, Wójt 
Gminy Przyłęk, i dlatego pełni tę 
odpowiedzialną funkcję już trze-
cią kadencję. Zna dobrze radnych, 
a oni dbają o sprawy mieszkańców 
nadwiślańskiej gminy. Dlatego w li-
stopadowych wyborach 2014 roku 
wymienili w tajnym głosowaniu 
tylko jednego radnego. Za właściwą 
realizację budżetu i zadań fi nanso-
wych 2015 roku udzielili wójtowi 
Marianowi Kuś jednomyślnego 
skwitowania. Tuż po głosowaniu, 
po odczytaniu przez przewodni-
czącego Rady Gminy, Wojciecha 
Szmajdę ostatniego zdania pod-
dawanej pod głosowanie Uchwały 
Rady Gminy: ,,Udziela się Wójtowi 
Gminy Przyłęk absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2014 
rok,” spostrzegłem na twarzy pana 
Mariana dyskretny uśmiech zado-
wolenia. Podziękował więc radnym 
za tak jednoznaczne poparcie. Nie-
co wcześniej, radna Teresa Woźniak 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
wnioskowała w imieniu jej całego 
składu o zatwierdzenie w formie 
uchwały przedłożonego przez wój-
ta sprawozdania z realizacji budżetu 
i zadań fi nansowych za rok 2014. 
Do przedstawionego przez wójta 
Gminy Przyłęk sprawozdania z re-
alizacji budżetu i zadań fi nansowych 
w 2014 roku ustosunkowała się 
też pozytywnie w formie podję-
tej uchwały Jolanta Ukleja, prze-
wodnicząca Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie, stwierdzając m.in: 
,,Wraz ze sprawozdaniem przed-
łożona została informacja o stanie 
mienia komunalnego, która spełnia 
podstawowe wymogi przewidziane 
w art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy o fi nan-
sach publicznych. Skład Orzekający 
RIO Zespół w Radomiu, biorąc pod 

uwagę powyższe ustalenia, a także 
wyjaśnienia zawarte w sprawozda-
niu, opiniuje jak w sentencji uchwa-
ły.” Czyli pozytywnie (dop. aut.)

Zanim doszło do oceny realizacji 
budżetu Gminy Przyłęk 2014, wójt 
Marian Kuś przez cały rok 2014 
wykazywał inicjatywę i podejmo-
wał starania, a urzędnicy Urzędu 
Gminy wiele pracy, by uchwalony 
31 grudnia 2013 roku budżet wzbo-
gacać zewnętrznymi środkami fi -
nansowymi, a radni opiniować je na 
posiedzeniach komisji i uchwalać 
zmiany w trakcie roku. Przyjęty 
ostatniego dnia grudnia budżet 
zakładał uzyskanie przez gminę 
dochodów wartości 17 890 250 zł 
i wydatki na kwotę 19 079 450 zł. 
Po zakończeniu roku 2014 okazało 
się, że uzyskane dochody wyniosły 
20 463 763,74 zł, a wydatki – 
23 703 341,66. Powiększona suma 
wydatków została w dużym stop-
niu spożytkowana na rozwój gminy 
(wydatki majątkowe przedstawia-
ły wartość 3766 tys. zł). W trak-

cie roku zostały one podwojone 
w wyniku realizacji większej licz-
by użytecznych zadań inwestycyj-
nych. Tylko w drogownictwie rea-
lizowano 15 zadań wartości ponad 
2,6 mln zł. A przecież budowano 
wiele boisk, modernizowano straż-
nice OSP i inne obiekty z przezna-
czeniem m.in. na placówki kultu-
ry. Wójt Kuś pełni funkcję prezesa 
gminnego OSP, a przewodniczący 
Rady Gminy Wojciech Szmajda 
– komendanta OSP, zrzeszającej 
10 jednostek. Nie mniejsze jest za-
interesowanie wójta kulturą ludową 
i utrwalaniem dziedzictwa kulturo-
wego gminy Przyłęk. Z przyjętego 
na sesji absolutoryjnej sprawozda-
nia Gminnej Biblioteki Publicznej 
wynika, że GBP jest inicjatywnym 
centrum upowszechniania kultury. 
Z kolei zaaprobowane sprawozda-
nie przedłożone przez kierowniczkę 
Samodzielnego Publicznego ZOZ 
Gminy Przyłęk dowodzi o dbałości 
o zdrowie mieszkańców.

 Mieczysław Kaca

Żeby mieszkańcy 
czuli się bezpiecznej
Samorząd gminy Przyłęk troszczy się o bezpieczeństwo mieszkańców. 
Niedawno w debacie publicznej zorganizowanej na ten temat uczestniczyli 
m.in. wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski i przedstawiciele kierownictwa 
mazowieckiej komendy policji. Goście dowiedzieli się, że w gminie Przyłęk 
realizuje się wiele pożytecznych inicjatyw m.in. w ramach projektu 
,,Bezpieczna droga do szkoły” i innych adresowanych głównie do dzieci 
i młodzieży. Ale zagrożeń jest dużo, powodowanych m.in. przez powodzie 
w miejscowościach położonych w sąsiedztwie Wisły i wypadki drogowe na 
ruchliwej S12.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Przyłęk 
przedstawiona przez insp. Kazimierza Wojdyłę, komendanta powiatowego 
Policji Państwowej w Zwoleniu, był dobrym wprowadzeniem do kolejnej 
konsultacji, której przewodniczył wójt Marian Kuś. Odbyła się 12 maja 
w hali sportowej PG w Przyłęku. Uczestniczyli w niej m.in.: starosta 
zwoleński Waldemar Urbański, powiatowa inspektor sanitarna dr Teresa 
Kacperczyk-Baran, specjalista PSP Mariusz Grudziński, powiatowy inspektor 
weterynarii, radni Przyłęka i powiatowi z terenu tej gminy, sołtysi, nauczy-
ciele i mieszkańcy. Obradom i wypowiedziom towarzyszyło przekonanie, 
że tragedii, szkód i różnego rodzaju nieszczęść powodowanych m.in. przez 
zaniedbywanie lub lekceważenie spraw bezpieczeństwa jest zawsze za 
dużo, nawet jeśli statystyka i tzw. słupki sugerują poprawę sytuacji. 
Zgłaszane propozycje i wnioski zostały zarejestrowane i uszeregowane 
w celu ich realizacji czyli upowszechnia w różnej formie i postaci.  (M.K.)

Wójt Marian Kuś omawia sprawozdanie z wykonania budżetu 2014 roku

Radni Rady Gminy i sołtysi podczas obrad sesji

Radna Teresa Woźniak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła pozytywnie 
zaopiniowaną przez RIO uchwałę KR zatwierdzającej sprawozdanie wójta przedłożone na sesji

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Szmajda uzasadnia projekt uchwały o udzieleniu 
absolutorium wójtowi Marianowi Kuś

Nowe boisko przyszkolne na terenie Gimnazjum Publicznego w Przyłęku
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Patriotycznie, 
odświętnie...

Historia Iłży i okolicznych miejscowości jest bogata w patriotyczne wydarzenia. 
Tak było w średniowieczu, podobnie w okresie insurekcji kościuszkowskiej, zaborów, w czasie 
I i II wojny światowej. Przekłada się to i obecnie na patriotyczne postawy mieszkańców. 
Widać to było także po ilości uczestników tegorocznej uroczystości rocznicowej Konstytucji 3 Maja, 
niesionych przez uczestników, w tym także młodzież szkolną, harcerzy i strzelców, 
sztandarów, wieńców i kwiatów. Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego podkreśliło patrio-
tyczną postawę czasu zagrożonego pokoju.

W iłżeckim kościele parafi alnym 
nacechowaną patriotyzmem homi-
lię wygłosił ks. Grzegorz Wójcik, dy-
rektor Caritas w Radomiu. Po mszy 
uczestnicy wyruszyli w kierunku 
rynku, by pod pomnikiem oddać 
pokłon i cześć poległym i zmarłym 
patriotom, w tym uczestnikom po-
wstania styczniowego z 1863 roku, 
obrońcom Iłży z września 1939 
roku, partyzantom walk toczonych 
z okupantem hitlerowskim, a po za-
kończeniu wojny – ze stalinizmem. 
Prowadzący patriotyczną uroczy-
stość Krzysztof Kozera – dyrektor 
gminnego centrum kultury, prosząc 
starostę radomskiego Mirosława 
Ślifi rczyka o podzielenie się refl ek-
sją podkreślił, że dzięki uczestni-
ctwu przedstawicieli samorządu 
mazowieckiego w osobach Bożen-

ny Pacholczak, wiceprzewodniczą-
cej Sejmiku Woj. Mazowieckiego, 
druha Zbigniewa Gołąbka także 
radnego sejmiku oraz samorządu 
powiatowego, uroczystość nabrała 
charakteru regionalnego. Powitał 
też władze samorządowe gminy 
z burmistrzem Iłży Andrzejem 
Moskwą, przewodniczącym RM 
Józefem Skrobiszem, radnych oraz 

przedstawicieli środowisk zawodo-
wych i społecznych. 

Po złożeniu wieńców u stóp 
pomnika, wysłuchaniu recytacji 
patriotycznych wierszy i piosenek, 
wielu uczestników udało się na 
wzgórze zamkowe, by oklaskiwać 
uczestników VIII Turnieju Rycer-
skiego.

 Mieczysław Kaca

W rytmie marszowym z kościoła pod Pomnik Niepodległości

Gospodarze Iłży i ich goście oddają hołd walce pokoleń 

W rytmie patriotycznie nastrajających melodii

Z XVIII Turnieju Rycerskiego
Na dwa dni zamkowe wzgórze w Iłży zamieniło się w średniowieczną osadę. Rozgościli się w niej rzemieślnicy i kupcy oferujący przy-
bywającym turystom dawne wyroby rękodzielnicze i inne… Kręcili się też przeróżni wydrwigrosze, jak onegdaj nazywano cwaniacz-
ków. Nie mogło zabraknąć rycerzy i towarzyszących im giermków oraz dam dworu przygotowujących się do przyjęcia gości.

Turniej rozpoczął się uroczystym 
wjazdem na wzgórze zamkowe ryce-
rzy spod różnych herbów i chorągwi, 
w tym Zawiszy Czarnego z Garbowa, 
przybyłych na XVIII Turniej Rycer-
ski, organizowany z okazji 600-lecia 
podobnego wydarzenia w Perpignan. 
Dlatego iłżecki turniej przybrał for-
mę rekonstrukcji tego historycznego, 
rozegranego w 1415 roku.

 Program dorocznej imprezy za-
wierał rekonstrukcje następujących 
wydarzeń:-pobytu legendarnego, 
prawego polskiego rycerza Zawiszy 
Czarnego z Garbowa herbu Sulima 
na Zamek w Iłży; powitanie Króla 
Węgier Zygmunta Luksemburczy-
ka i Króla Aragonii Ferdynanda I 
i inscenizację potyczki wojsk pol-
skich z Krzyżackimi – epizod z woj-
ny toczonej z Zakonem Krzyżackim 
w 1410 roku, której przełomowym 
momentem była zwycięska dla kró-
la Polski Władysława Jagiełły i pol-
sko-litewskiego rycerstwa bitwa pod 
Grunwaldem. Na jego cześć polscy 
rycerze zaprezentowali: musztrę 
bojową, turniej łuczniczy, manewry 
wojsk zaciężnych i walki pieszych. 
Wielką atrakcją były jednak konne 
turnieje – rycerski i kopijniczy.

 Po turniejowych trudach, panie 
dworu zaprezentowały gościom 
pokaz tańców. 

W pomieszczeniach iłżeckie-
go zamku górnego turyści mogli 
zwiedzać komnaty prezentujące 
ówczesne historyczne ubiory, mi-

litaria a nawet… narzędzia tortur. 
Smakowali też dawniejsze jadła 
i napitki w gospodzie. Gospodarze 
turnieju: burmistrz Iłży Andrzej 
Moskwa, przewodniczący Rady 
Miejskiej Józef Skrobisz, radny Po-
wiatu Radomskiego Marek Jarosz 
i inni towarzyszyli gościom: Bożen-
nie Pacholczak wiceprzew. Sejmiku 
Woj. Mazowieckiego, Zbigniewowi 
Gołąbkowi radnemu sejmiku oraz 
innym gościom dwudniowej im-
prezy.

 Adam Dziedzic

Przed rozpoczęciem walk turniejowych

Pogoda dopisała, widzowie również

Pojedynek pieszych

Pokaz tańca w wykonaniu dam dworu
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W O K Ó Ł  N A S

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu 
informuje, że w dniu 22.05.2015 r. o godz. 11.00 

odbędzie się ustny przetarg nieograniczony 
na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Mieszkanie kat. M-4 
przy ulicy Czachowskiego 14 m. 98, VIII piętro.

 o powierzchni użytkowej – 44,85 m² 
 cena wyjściowa – 78.000,00 zł

 wadium – 3.900,00 zł
 
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, 
które winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie do dnia 21.05.2015 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
96 9115 0002 0120 0120 0300 0001
 
Mieszkanie można obejrzeć w dniu 14.05.2015 r. i 19.05.2015 r. w godz. 9.00–11.00.
 
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i złożenia 
w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali Użytkowych (pokój 114) w terminie do godziny 15.00 dnia 
poprzedzającego termin przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,
– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
– uchwała nr 44/2014 z dnia 15.09.2014 r.
 
Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.
 
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współ-
małżonkowie i dzieci.
Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferenta, unieważnienia lub odwołania 
przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, 
ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 22.05.2015r. o godz. 11.00 w sali Nr 210 (II piętro).
 
Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.
 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. (48) 384 06 40 do 42 w. 329

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu 
informuje, że w dniu 26.05.2015 r. o godz. 11.00 

odbędzie się ustny przetarg nieograniczony 
na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

1. Mieszkanie kat. M-3 
przy ulicy Żeromskiego 118 m. 65, I piętro

  o powierzchni użytkowej – 35,20 m² 
 cena wyjściowa – 63.400,00 zł,  wadium – 3.170,00 zł

2. Mieszkanie kat. M-2 
przy ulicy Olsztyńskiej 29 m. 192, parter

  o powierzchni użytkowej – 23,16 m²
 cena wyjściowa – 41.800,00 zł,  wadium – 2.090,00 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, 
które winno być uiszczone na niżej podane konto w terminie do dnia 25.05.2015 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
96 9115 0002 0120 0120 0300 0001
Mieszkanie można obejrzeć w dniu 15.05.2015 r. i 20.05.2015 r. w godz. 9.00–11.00.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przetargu i złożenia 
w dziale Obsługi Mieszkańców i Lokali Użytkowych (pokój 114) w terminie do godziny 15.00 dnia 
poprzedzającego termin przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– pisemne oświadczenie ze wskazaniem sposobu dokonania zwrotu wadium,
– pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 
– uchwała nr 44/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek zadłużenie wobec Spółdzielni, 
ich współmałżonkowie i dzieci. Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg bez wybierania oferen-
ta, unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, 
ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 26.05.2015r. o godz. 11.00 w sali Nr 210 / II piętro/.

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. (48) 384-06-40 do 42 w. 329

Jubileusz biblioteki w Garbatce-Letnisko
Czy jest coś piękniejszego na świecie od liter? To czarodziejskie 
znaki, głosy umarłych, cegiełki budujące cudowne światy, lepsze 
od naszego świata, pocieszyciele, towarzysze w chwilach samot-
ności. Strażnicy tajemnic, głosiciele prawdy...

Cornelia Corneline Funke „Atramentowe serce”

Zagięty róg na stronie książce to 
miejsce, do którego czytelnik chce 
wrócić. Notatki na marginesie to 
oznaka intensywności przeżywanej 
lektury i zapisywanie własnych my-
śli, spostrzeżeń. Niestety, nie każdy 
bibliotekarz ma tak daleko posunię-
te zrozumienie dla czytelnika, który 
z takim zaangażowaniem zaczytał 
się w powierzonej mu książce. I nic 
w tym dziwnego. Żadna książka nie 
wytrzymałaby długo, a ma służyć 
wielu czytelnikom.

Czytelnictwo w Garbatce-Let-
nisko jest znacznie starsze. Mała 
szkolna biblioteka, wspomagana 
przez Macierz Szkolną, powstała 
wiele lat przed drugą wojną świa-
tową. Uchwała nr 95/55 o utworze-
niu Gminnej Biblioteki Publicznej, 
podpisana została 5 maja 1955 roku. 
Trzy dni później, 8 maja, dokonano 
pierwszego wpisu w księdze inwen-
tarzowej biblioteki. Ten dzień uzna-
ny został za moment rozpoczęcia 
życia biblioteki w Garbatce-Letni-
sko. Początki nie były łatwe, choć 
zapał był wielki, a oddanie spra-
wie Stanisławy Denkiewicz, która 

z ogromnym zaangażowaniem do 
końca roku zgromadziła 836 wo-
luminów, do dziś wspominane jest 
z uznaniem i sentymentem. Biblio-
teka mieściła się wtedy w małym 
i zniszczonym, nieistniejącym już 
dziś budynku przy ulicy Kościuszki, 
w okolicach kościoła parafi alnego. 
Od tego czasu zmieniła swą siedzi-
bę jeszcze sześć razy, by ostatecznie 
osiąść w centrum Garbatki, w bu-
dynku po byłej Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. To usytu-
owanie, czyli centrum miejscowo-
ści i bliskość szkół, w znacznym 
stopniu podniosło czytelnictwo. 
Na koniec 2014 roku w bibliotece 
zarejestrowanych było 934 czytel-
ników, którzy zawsze mogą znaleźć 
dla siebie coś ciekawego w księgo-
zbiorze liczącym prawie 21 tysięcy 
woluminów. 

– Biblioteka to nie tylko miejsce, 
do którego przychodzi się po książ-
kę – powiedziała na jubileuszowym 
wieczorku wspomnień Feliksa Ur-
szula Wiraszka, wieloletnia kie-
rowniczka biblioteki. – To również 
miejsce, do którego przychodzą 

często ludzie samotni, szukający 
towarzystwa, którzy przy okazji 
wypożyczenia kolejnego tomu, chcą 
po prostu porozmawiać. 

Skromne jubileuszowe spotka-
nie odbyło się w siedzibie „Kina 
za rogiem”. Był urodzinowy tort 
ze świeczkami i napisem „60 lat 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Garbatce-Letnisko”, był skrom-
ny poczęstunek, lampka szampana 
i „Sto lat” odśpiewane szacownej 
jubilatce, a potem przy wspólnym 
stole snuć się zaczęły wspomnienia 
pań Urszuli Wiraszki, Janiny Wró-

bel i czytelników o warunkach, 
w jakich trzeba było pracować, 
o zimnie panującym w poprzednich 
lokalach biblioteki, o wodzie zama-
rzającej zimą w wiaderku, piecyku 
na węgiel nazywanym „koziołkiem”, 
o jednej z licznych przeprowadzek, 
w czasie której z książek przewożo-
nych furmanką, na podwórku no-
wego lokalu usypany został stos. 

– Warunki w dzisiejszej bibliotece 
są nie do porównania z tymi, w ja-
kich pracowały moje poprzedniczki 
– powiedziała obecna kierowniczka 
biblioteki, Małgorzata Markowska, 

która książkom i bibliotekarstwu 
poświęciła już ponad 16 lat swo-
jego życia. 

Mimo zmiennych kolei losów, 
dzięki ludziom oddanym książce 
i czytelnikom, biblioteka w Gar-
batce-Letnisko zajęła w 1986 roku 
III miejsce w konkursie „Najład-
niejsza biblioteka publiczna woje-
wództwa radomskiego”. 

Cytat na początku artykułu po-
chodzi z książki Cornelii Funke 
„Atramentowe serce” dostępnej 
w bibliotece w Garbatce-Letnisko.

 Jacek Lombarski
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Podwójni jubilaci z Nowej Wsi
Mieszkańcy Nowej Wsi koło Kozienic świętowali dwa ,,okrągłe” jubileusze. Zaproszeni na 200. rocznicę zbudowania od podstaw tej miej-
scowości i jubileuszu 100-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, chwalili 11-osobowy Społeczny Komitet Obchodu obydwu uroczy-
stości za to, że doprowadził dzieło do fi nału w dobrym stylu. Przewodniczył mu sołtys Andrzej Kowalski, sprawujący jednocześnie funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kozienicach i druha OSP. Na klapie marynarki przewodniczącego zawisł więc strażacki medal. 
Zastępca przewodniczącego też honorowany, jest z kolei radnym powiatu, również druhem OSP i byłym starostą kozienickim.

200 lat Nowej Wsi

Historia Nowej Wsi liczącej obec-
nie około dwustu gospodarstw do-
mowych i pół tysiąca mieszkańców 
jest bardzo interesująca. Nową Wieś 
zbudowano od podstaw po wielkim 
wylewie Wisły w dniu 23 sierpnia 
1813 roku. Po tej klęsce żywiołowej 
ówcześni włodarze Kozienic podję-
li decyzję o przesiedleniu ludności 
zniszczonych przez powódź miej-
scowości: Świerże Dolne, Bielany 
i Mironice na tzw. ,,Dąbrówkę” poło-
żoną w większej odległości od Wisły, 
nadając jej nazwę Nowa Wieś. Prze-
siedleńcy po wykarczowaniu lasu 
i otrzymaniu przydziału drewna bu-
dowlanego zbudowali tu 52 chałupy 
i 82 stodoły. Nie ominęły Nowej Wsi 
powstania 1830 i 1863 oraz I i II woj-
na światowa. W 1944 jej mieszkańcy 
zostali znowu przesiedleni z powodu 
toczonych tu walk frontowych.

Ostatnie półwiecze to okres bar-
dzo rozwoju, szczególnie po roz-
poczęciu budowy w sąsiedzkich 
Świerżach Górnych Elektrowni 
,,Kozienice”. W 1958 roku został 
przekazany obecny budynek szko-
ły. Do PSP uczęszcza obecnie 104 
uczniów. Uzdolnieni przedstawi-
li mocno oklaskiwany program, 
a uczennica Renata Kowalska zwy-
ciężyła w konkursie plastycznym na 
logo Nowej Wsi, miejscowości do-
brze zagospodarowanej, przyjaznej, 
nadal unowocześniającej się. Trwają 

przygotowania do budowy sali gim-
nastycznej wraz z łącznikiem. Przez 
Nową Wieś przebiegają atrakcyjne 
rowerowe szlaki turystyczne – zielo-
ny i czarny. Tylko w latach 2011–2014
 wydano na poprawę warunków ży-
cia ludzi prawie 7,5 mln zł. 

Straż nie od parady

Straż pożarna powstała w Nowej 
Wsi w 1914 roku. Remizę pobudo-
wali druhowie na granicy między 
zatopionymi w 1913 roku wsiami 
– Mironicami i Bielanami. Straża-

cy nie tylko gasili pożary i walczyli 
ze skutkami powodzi. W 1918 roku 
rozbroili posterunek austriacki 
w Świerżach Górnych. Po wojnie 
w czynie społecznym budowali dro-
gi, także zbiorniki przeciwpożaro-
we. Mają też duży udział w budowie 
kościoła w Świerżach Górnych. Po 
zakończeniu okupacji hitlerowskiej 
naczelnikiem OSP został Włady-
sław Pyrka, w latach 1953–1996 
– Tadeusz Pyrka, a po nim – przez 
5 lat Marek Pyrka. Obecnie jest 
on prezesem OSP, naczelnikiem 

Wiceprezes ZOSP RP Mazowsza dekoruje medalem Pro Masovia nowy sztandar jednostki OSP Nowa Wieś. Z lewej starosta kozienicki druh Janusz Stąpór

Burmistrz Tomasz Śmietanka gratuluje druhom strażakom pięknego jubileuszu

 Wyróżnienia: w 70. rocznicę 
działalności – wręczenie sztanda-
ru, a w 2008 – odznaczenie Złotym 
Medalem ,,Za zasługi dl Pożarni-
ctwa”. Na 100-lecie uhonorowana 
nowym sztandarem i Medalem 
Pamiątkowy PRO MASOVIA, 
a druhowie medalami ,,Za zasługi 
dla Pożarnictwa”, wysługę itp.

Jubileuszowo

 Miejscem majowych uroczysto-
ści 100-lecia OSP Nowa Wieś był 
plac przed strażnicą. Zapełniły go 

czenia go pocztowi sztandarowemu, 
radni Sejmiku Leszek Przybytniak 
i Zbigniew Gołąbek przekazali Me-
dal Pamiątkowy PRO MASOVIA 
przyznany Jednostce przez mar-
szałka Adama Struzika. Wręczyli go 
dh. Mirosławowi Jelonkiewiczowi 
– sekretarzowi Zarządu OSP Nowa 
Wieś. Zbigniew Gołąbek udekoro-
wał nowy sztandar jednostki.

Gratulacje i upominki przeka-
zywali jubilatom także inni zapro-
szeni goście, m.in. Tomasz Śmie-
tanka Burmistrz Kozienic i Mariusz 
Prawda Przewodniczący RM oraz 
związany z Kozienicami Zbigniew 
Szczygieł, obecnie komendant PSP 
stołecznej Warszawy.

Po zakończeniu ceremonii hono-
rowania druhów jubilatów, Andrzej 
Kowalski sołtys Nowej Wsi, zaprosił 
jej uczestników, by przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej OSP Kozie-
nice przeszli na plac szkolny, gdzie 
odbyły się uroczystości 200-lecia 
Nowej Wsi. Gospodarz uroczystości 
odczytał najpierw żartobliwy wiersz 
opisujący historię jubilatki i cechy 
jej mieszkańców. Cennej inicjatywy 
gratulowali Komitetowi Społeczne-
mu Obchodów poseł Czesław Cze-
chyra, burmistrz Tomasz Śmietanka 
i inni zaproszeni. Burmistrz zwierzył 
się, że każdego roku przyjeżdża na 
uroczystości do Nowej Wsi i jest 
pod wrażeniem wspólnego dzia-
łania, udowadniającego, jak razem 
można zrobić dużo dobrego.

Za te działania dobre czynione 
dla mieszkańców i Mazowsza, jego 
marszałek Adam Struzik uhono-
rował Radę Sołecką Nowej Wsi 
Medalem Pamiątkowym PRO MA-
SOVIA. Wręczyli go radni sejmiku 
Leszek Przybytniak i Zbigniew 
Gołąbek. Było dużo gratulacji 
i cennych upominków. Brawami 
nagradzani byli uzdolnieni ucznio-
wie miejscowej PSP za występ ar-
tystyczny. Ciekawie zaprezentowali 
się seniorzy z kozienickiego zespołu 
,,Złota Jesień”, Kasia i Luiza Luśtyk 
z akompaniamentem Janusza Wą-
sika, a w ramach Spotkań z Balladą 
,,Kabaret Kopydłów”. Wspólną za-
bawę zakończyły o północy zespoły 
,,Akcent” i ,,Dekret”. 

 Mieczysław Kaca

Druh Mirosław Jelonek prezentuje medal pamiątkowy i dyplom Pro Masovia

Sołtys Nowej Wsi Andrzej Kowalski przyjmuje gratulacje radnego sejmiku Leszka Przybytniaka i 
wiceprezesa OSP Mazowsza Zbigniewa Gołąbka

– Stanisław Kowalski. W 1971 roku 
druhowie rozpoczęli trwającą 10 lat 
budowę murowanej remizy. W 2006 
roku strażnica ta została zmoderni-
zowana i rozbudowana. Jednostka 
OSP zrzesza 58 członków, w tym 51 
czynnych, głównie młodych, dobrze 
wyszkolonych druhów i druhen, 
gotowych do prowadzenia działań 
przypisanych OSP.

Druhowie uczestniczą we wszyst-
kich zawodach sportowo-pożar-
niczych. Na przestrzeni ostatnich 
15. lat jednostka OSP uzyskiwa-
ła czołowe miejsce w zawodach: 
gminnych. powiatowych, strefo-
wych i wojewódzkich.

pododdziały PSP i OSP, uczestni-
cząc najpierw w okolicznościowej 
mszy św. Po nabożeństwie, meldu-
nek o gotowości pododdziałów do 
uroczystości przyjął dh Zbigniew 
Gołąbek, Wiceprezes Mazowieckie-
go Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Warszawie. Gratulacje w imie-
niu Zarządu Powiatu przekazał ju-
bilatom Starosta Kozienicki Janusz 
Stąpór, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP w Kozienicach, 
dziękując za bezinteresowną służbę 
w ochronie ludzkiego życia i mie-
nia. Uczynił to również poseł PO 
Czesław Czechyra. Po poświęceniu 
nowego sztandaru i ceremonii wrę-

Wyróżnione loga 
w konkursie 
zorganizowanym 
przez Radę Sołecką 
Nowej Wsi
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

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. 

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Pokrycia dachowe 
i kominki z klasą

Na ul. Zbrowskiego nr 30 w Radomiu zwraca uwagę 
sugestywna reklama fi rmy GREGOR. Firma mająca siedzibę 

pod tym adresem, zajmuje się sprzedażą materiałów i elementów 
oraz na zamówienie zleceniodawców wykonawstwem 

gotowych pokryć dachowych i kominów.

przy ul. Zbrowskiego 30

Chcesz się dowiedzieć szczegółów, dzwoń pod nr 

kom. 502 283 926
Pan Grzegorz Marchewka zaprasza.

POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl
UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl
UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl
UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl
UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 
UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl
UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl
UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl
UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,
UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 
UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl
UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
jasieniec@jasieniec.pl
UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl
UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl
UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl
UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl
UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl
UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl
UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl
UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, 
starostwo@powiatlipsko.pl
UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl
UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl
UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu
UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl
UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl
UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl
UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl
UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl
UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.
UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl
UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl
UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl
UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl
UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl
UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl
UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl
UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl
UG Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43, 
26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl
UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 
60, faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl
UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl
UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl
UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl
UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl
UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl
UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl
UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl
UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl
UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl
UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl
UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl
UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
e-mail: gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Opiekun/ka osób starszych 
– legalna praca w Niemczech. 

Teraz do 3000 euro za wyjazd. 
Zadzwoń i zapytaj o pracę! 

Promedica24 tel. 507 061 699
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W 75. rocznicę 
śmierci Hubala
Dzień poświęcony patronowi szkoły jest dniem szczególnie uroczystym. 
Od szeregu lat uczniowie radomskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. majora Hubala, 
rocznicę śmierci swojego patrona organizują wspólnie z łódzką Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w lesie opodal opoczyńskiej wsi Anielin.

W miejscu, w którym poległ ma-
jor Henryk Dobrzański, 30 kwietnia 
1940 roku, dziś stoi pomnik otoczo-
ny szańcem. To przy nim gromadzą 
się co roku uczniowie szkół, drużyn 
harcerskich i strzeleckich noszą-
cych imię Hubala.

Tegoroczne obchody rozpoczę-
ły się w 25. Brygadzie Kawalerii 
Powietrznej w Tomaszowie Ma-
zowieckim. To właśnie do koszar, 
w których dziś stacjonuje Brygada, 
przywieziono ciało majora Huba-
la. Tutaj widziano je po raz ostat-
ni. Zagadka miejsca pochowania 
zwłok majora do dziś nie została 
rozwiązana. 

Na terenie koszar znajduje się 
Izba Pamięci patrona 25. Batalio-
nu, więc siłą rzeczy nie jest ogól-
nie dostępna. Dzięki uprzejmości 
dowództwa Brygady uczniowie 
hubalowych szkół, pod przewod-
nictwem por. Doroty Jakubowskiej 
i st. chorążego Sławomira Koselaka 
mieli możliwość nie tylko zwiedzić 
Izbę, ale również „na własne oczy” 
zobaczyć zdeponowany w niej słyn-
ny krzyż Virtuti Militari, który ode-
rwał się od munduru majora Huba-
la na dzień przed jego śmiercią.

Poza Izbą uczniowie mogli 
również nie tylko obejrzeć, ale 
i zmierzyć się ze statyczną wystawą 
współczesnych militariów, oczywi-
ście pod fachowym okiem, instruk-
tażem i nadzorem prezentujących 
ją żołnierzy.

Głównym punktem obchodów 
były uroczystości przy szańcu 
w Anielinie. Po mszy polowej, 
koncelebrowanej przez kapelana 
łódzkich leśników ks. Marka Izy-
dorczyka, dyrektor ZSZ Beata Jasek, 
dyrektor RDLP w Łodzi Edward 
Janusz i wicedyrektor RDLP w Ra-
domiu Piotr Kacprzak w krótkich 

słowach zwrócili się do uczniów 
z apelem o pamięć i szacunek dla 
tych wszystkich, którzy nie szczę-
dząc życia poświęcali się dla rato-
wania Ojczyzny.

Uroczystości zakończył program 
słowno-muzyczny przygotowany 
przez uczniów radomskiego „Huba-
la” pod kierunkiem Justyny Bujek. 

W obchodach wzięli udział 
przedstawiciele szkół z Brudzewic, 
Przydworzyc, Chlewisk, Kraśnicy, 

„W powietrzu czuję się jak ryba w wodzie, albo bardziej jak ptak, 
bo już po starcie czuję się jakby wyrosły mi skrzydła.”

Grzegorz Krzyanowski

Memoriał Grzegorza 
Krzyżanowskiego
W dniach 16–17 maja na lotnisku w podradomskim Piastowie 
odbędzie się I Slalomowy Motoparalotniowy Memoriał 
Grzegorza Krzyżanowskiego.

Grzegorz Krzyżanowski był 
wielokrotnym Mistrzem Polski,
a od 2006 członkiem polskiej Kadry 
Narodowej Powered Paragliding. 
W 2013 zdobył trzy złote medale 
podczas I Slalomowych Mistrzostw 
Świata na lotnisku Aspres-sur-
Buëch we Francji. Udzielał się 
również jako oblatywacz nowych 
konstrukcji skrzydeł produkcji 
firmy Dudek Paragliders. Rów-
nież w 19. edycji plebiscycie Re-
dakcji „Skrzydlatej Polski” znalazł 
się wśród 10 najlepszych pilotów 
sportowych. 

Grzegorz Krzyżanowski zginął 
tragicznie 16 maja ubiegłego roku 
podczas testowania nowego mo-
delu dwuosobowej motoparalotni 
klasy PL-2. 
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Wystawa 
Łukasza Batora
W Małej Galerii Radomskiego Towarzystwa Fotografi cznego 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu przy ulicy 
Piłsudskiego, otwarta została kolejna ciekawa wystawa. 
Autorem prac jest Łukasz Bator.

Autor stara się zapisać na swoich 
fotografi ach upływ czasu rysujący 
się na strudzonych twarzach ludzi. 
Wspólnym mianownikiem jest nie-
znana mu historia skrywana przez 
bohaterów, która intryguje i pobu-
dza do rozważań nad przemijaniem 
i nieubłaganym upływem czasu.

– Szukałem długi czas tego, 
co chcę naprawdę fotografować. 
W pierwszym okresie, tak jak każ-
dy, fotografowałem wszystko. Dość 
szybko zacząłem moje zaintereso-
wanie kierować w stronę fotografi i 
ulicznej i portretowej. Interesował 
mnie jednak nie portret pozowa-
ny, ale uchwycony na żywo, często 
bez zgody osoby portretowanej, ale 
oddający prawdziwy wyraz twarzy, 

pokazujący uczucie, przeżycia – po-
wiedział Łukasz Bator. 

Może to i ryzykowna metoda, 
ale trzeba się zgodzić z autorem, 
że moment zaskoczenia jest w tej 
sztuce najważniejszy. Nie chodzi 
przecież o ośmieszenie kogoś, ale 
o brak pozy, która przyjmowana jest 
jakby automatycznie „do zdjęcia”. 

Łukasz Bator fotografi ą zajmu-
je się fotografi ą 6 lat, ale został już 
zauważony i doceniony. Na swoim 
koncie ma dwa wyróżnienia w foto-
grafi i lotniczej w konkursie „Skrzyd-
latej Polski” i pierwsze miejsce za 
pracę „Zew natury” przyznane 
w konkursie portalu internetowego 
„Pierwszy Taki Portal”. 

 Jacek Lombarski

Młody mistrz fotografi i – Łukasz Bator

Grzegorz Krzyżanowski

Aleksandrowa Kujawskiego, ka-
deci z Lipin, zastępca wójta gmi-
ny Poświętne p. Maria Grzybek, 
kombatanci Misji Pokojowej 
ONZ, Leśnicy, przedstawiciele 
ŚZŻAK Koła Skaryszew, Dru-
żyna Strzelecka z Szydłowca, 
Stowarzyszenie ułanów im. 
Oddziału Wydzielonego Woj-
ska Polskiego majora Hubala 
z Poświętnego.

 Jacek Lombarski

Kadeci z Lipin na warcie przy pomniku majora Hubala

Pułkownik Marian Zach przekazał dyrektor Beacie Jasek pamiątkową odznakę 
„Środowiska Hubalczycy” 

Wystawa militariów w tomaszowskich koszarach
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 Prezydent Bronisław Komorowski odwiedził Fabrykę Broni w Radomiu. 
Zwiedzał wydziały, rozmawiał z pracownikami. W tym samym dniu została 
otwarta siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zrzeszającej fi rmy krajowe zaj-
mujące się tzw. produkcją specjalną na zamówienie wojska. W jej utworzeniu 
Bronisław Komorowski ma duży udział. Obrona narodowa to istotna dziedzina 
zainteresowania wynikająca z uprawnień Urzędu Prezydenta RP.

Prezydent w Fabryce Broni

 Taka radość, nawet przechodząca momentami w euforię, zapanowała nie 
tylko w radomskim sztabie PIS po podaniu przez telewizję pierwszych, sonda-
żowych wyników wyborów. W Radomiu i Radomskim była ona szczególnie 
uzasadniona… (więcej na str. 1).

Radość w sztabie...

Śpiewający Prezydent
 Prezydent Radomia Radosław Witkowski wyszedł 1 Maja na ulice. Nie maszerował, co prawda, na ,,Żeromie” 

w pochodzie lewicy, ale tuż po jego przejściu, przy Fontannach rej wodził w pikniku zorganizowanym w 11. rocznicę 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tu jednak SLD -ców widziało się. I to z czerwonymi sztandarami. Na fotce: 
Prezydent Radosław Witkowski w grupie uczestników pikniku śpiewających hymn UE: ,,Odę do radości.”

 Dużym powodzeniem nie tylko wśród zmotoryzowanych cieszyła się 
w Radomiu impreza ,,MOTOSERCE” fi rmowana przez Klub Motocyklowy 
Th e Irons Poland, wspierana przez Urząd Miejski. Na konferencji zwołanej 
przez Wiceprezydent Annę Białkowska, organizatorzy podali, że w ambulansie 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddano 70 litrów krwi.
Przedstawiciel klubu motocyklowego poinformował, że w całym kraju życiodaj-
nej krwi oddano 20 tys. litrów: – To jest więcej niż cysterna – skomentował.

Więcej niż cysterna...

 W powiecie radomskim za-
mieszkuje znacznie mniej ludzi 
niż w Radomiu, ale obszarowo: ho, 
ho… Starosta Mirosław Ślifi rczyk 
rocznicę Konstytucji 3 Maja świę-
tował więc w Iłży. Pod pomnikiem, 
jakiego w Radomiu jeszcze nie ma, 
podzielił się z uczestnikami mani-
festacji refl eksją na temat znacze-
nia dla Polski, może i dla Europy, 
Konstytucji 3 Maja. Po ofi cjalnych 
uroczystościach był gościem Tur-
nieju Rycerskiego na wzgórzu za-
mkowym. Skorzystał też z zapro-
szenie leśników, organizujących 
tradycyjny piknik w Marculach. 
Wygrał nawet fajną sadzonkę 
w konkursie na znajomość gatun-
ków leśnych drzew.

Starosta pod basztą

 Pani Danuta Krawczuk została 
nazwana przez podopiecznych Stowa-
rzyszenia ,,Budujemy Przystań” Panią 
o dobrym sercu. W zorganizowanej 
w kręgielni ,,Rossa” zbiórce pieniędzy 
dla oczekującego pomocy Jasia oka-
zała się najhojniejszą. Nas fotorepor-
ter towarzyszył Danucie Krawczuk, 
zaproszonej do Zespołu Niepublicz-
nych Placówek Opieki Specjalnej przy 
ul. Wośnickiej. Relacja przed Dniem 
Dziecka. 

Pani o dobrym 
sercu

 Maj, na zewnątrz zieleń i kwie-
cie. A sala konferencyjna ,,Groma-
dy” przy u. Biznesowej 9 w Radomiu 
wypełniła się uczestnikami sympo-
zjum organizowanego pod hasłem: 
AUTYZM –Pomagamy Zrozumieć 
Świat. Wiele ludzi głowi się nad tym, 
aby poznać mechanizmy oddziały-
wujące na psychikę i zachowania 
osób dotkniętych tą chorobą. Był po-
seł Krzysztof Sońta, szefujący szkole 
przysposabiających do pracy i życia 
wychowanków, głównie dzieci nie-
pełnosprawne. Pamiętajmy o nich!

Pomagamy Zrozumieć Świat…
 Pani Elżbieta Zasada, wójt Ja-

strzębi, zainicjowała w swojej gminie 
organizowanie Majówki Rodzinnej. 
Pierwsza impreza z tego cyklu odbyła 
się w niedzielę 10 maja. Prawdziwym 
hitem festynu była wystawa koni zim-
nokrwistych hodowanych na terenie 
gminy, przygotowana przy współpra-
cy z Wojewódzkim Związkiem Ho-
dowców Koni. Na zdjęciu widzimy 
panią wójt w rozmowie z Jackiem 
Hebdą, kierownikiem radomskiego 
oddziału WZHK. Groźna mina pani 
wójt może świadczyć tylko o jednym: 
„ja tu mam oko na wszystko!”

„Pańskie oko 
konia tuczy”


