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Pierwszy Fotospacer 
po Radomiu
Historia, obiekty, pogoda, atmosfera, a przede wszystkim liczba uczestników – oto niespodzianki, 
które czekały na organizatorów Pierwszego Fotospaceru z cyklu Panasonic Lumix: Fotografi czne 
Perły Polski. Pierwszy spacer odbył się w Radomiu, który „ujawnił swoje tajemnice”.

W niedzielne popołudnie przy 
placu dworcowym w Radomiu 
zdumienie przechodniów wywoła-
ła blisko siedemdziesięcioosobowa 
grupa otaczająca ławeczkę, na któ-
rej spoczęła imponująca kolekcja 
aparatów Panasonic Lumix. O 14:30 
rozpoczął się pierwszy z pięciu Fo-
tospacerów po Fotograficznych 
Perłach Polski.

– Radom przywitał nas wieloma 
niespodziankami, ale były to bardzo 
przyjemne niespodzianki. Nie ocze-
kiwaliśmy tak licznego uczestni-
ctwa oraz nie przypuszczaliśmy, że 
informacja o tym Fotospacerze tak 
mocno zainteresuje mieszkańców 
Radomia. Tymczasem to właśnie 
oni stanowili większość naszej foto-
grafi cznej grupy. Pogoda także była 
dla nas przychylna, ale największą 
atrakcją okazało się samo miasto. 
Wspaniałomyślnie ujawniło nam 
swoje tajemnice, które nas kom-
pletnie oczarowały” – przyznaje 
Tomasz Kulas, główny organizator 
Fotospacerów. 

Radom, którego historia sięga 
X wieku naszej ery, okazał się praw-
dziwą, choć ukrytą perłą. Jak opisu-
ją nasze miasto organizatorzy? Ich 
zdaniem w naszym mieście, w nie-
pozornych, często chylących się ku 
upadkowi zaułkach, kryją się takie 
unikaty, jak relikty Domu Wielkie-
go, pozostałego po Zamku Kró-
lewskim, klasztor i kościół ojców 
Bernardynów – jeden z najlepiej 

zachowanych zespołów klasz-
tornych w Polsce, czy przepięk-
nie zdobiony pałac Karschów 
i Wickenhagenów.

– Spodziewaliśmy się, że Foto-
spacer po Radomiu przyciągnie 
wiele osób, ale nie oczekiwaliśmy 
aż takiej frekwencji – przyznaje 
Klara Ufnalewska, PR Manager 
w Panasonic Polska. – Przygo-
towaliśmy ponad czterdzieści 
modeli aparatów Lumix, ale 
okazało się, że chętnych do ich 
przetestowania było zdecydowa-
nie więcej – dodaje.

Tradycyjnie już, organizatorzy 
zadbali o dodatkowe atrakcje. 
W parku im. Tadeusza Kościusz-
ki, który organizatorzy określili 
jako „uroczy”, w altance z 1911 
roku czekała na Fotospacerowi-
czów niespodzianka – przesym-
patyczna Emilia z kolorową pa-
rasolką. Sesja z modelką wśród 
zieleni nie była jedyną okazją do 
przetestowania możliwości apa-
ratów Lumix. Przepiękne zdjęcia 
portretowe powstawały także 
na ulicy Żeromskiego oraz przy 
starej drukarni Trzebińskiego. 
Prawdziwy test bojowy sprzęt 
Panasonica przeszedł jednak 
w nieużytkowanej już hali Fa-
bryki Broni „Łucznik”. Mroczne 
i opuszczone wnętrza nadawały 
wyjątkowego charakteru wyko-
nywanym fotografi om.

Fotospacer po Radomiu pro-
wadził przewodnik Jacek Duda. 
Znajomość tajemnic Radomia, 
jego historii i anegdot urzekły 
uczestników przechadzki. Nie-
które przedstawiane przez niego 
fakty były nieznane nawet wie-
loletnim mieszkańcom miasta, 
z którego wywodzili się Jacek 
Malczewski, Leszek Kołakowski 
czy Tytus Chałubiński. Czas mi-
nął szybko, ale wiele osób czuło 
niedosyt. Być może Fotospacery.
pl wrócą jeszcze do Radomia?

 źródło: radom24.pl
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Święto Polskiej Niezapominajki
Za nami XIV Święto Polskiej Niezapominajki. 24 maja do Jedlni-Letnisko przybyli miłośnicy lasów i aktywnego wypoczynku. 

Nie zabrakło leśnych atrakcji i wielkich muzycznych przebojów.

Święto Polskiej Niezapominajki 
już po raz XIV odbyło się w Leśnym 
Ośrodku Edukacyjnym im. red. An-
drzeja Zalewskiego w Jedlni-Letni-
sku. Leśnicy z Nadleśnictwa Radom, 
przy współpracy pozostałych nad-
leśnictw wchodzących w skład LKP 
„Puszcza Kozienicka” (Kozienice 
i Zwoleń) oraz RDLP w Radomiu, 
przygotowali dla swoich gości leśne 
atrakcje. Wiele z nich łączyło się ze 
świętowanym w tym roku jubileu-
szem 135-lecia radomskiej dyrekcji 
LP oraz realizowaną przez LP kampa-
nią „Lasy Państwowe. Zapraszamy”, 
promującą m.in. korzyści płynące 
z rekreacji na terenach leśnych.

Pod tablicą upamiętniającą po-
mysłodawcę Święta Polskiej Nieza-
pominajki, a od 2012 roku patrona 
Leśnego Ośrodka Edukacyjnego 
w Jedlni-Letnisku – redaktora 
Andrzeja Zalewskiego, odbyło się 
otwarcie uroczystości i złożenie 
kwiatów. Obchody otworzyli dy-
rektor RDLP w Radomiu Tomasz 
Sot oraz nadleśniczy Nadleśnictwa 
Radom Jerzy Jacek Karaśkiewicz. Od 
samego początku w uroczystościach 
uczestniczyła Bożena Zalewska 
– żona redaktora Eko Radia, gość 
specjalny radomskich leśników.

Następnie leśnicy i ich goście 
przenieśli się pod scenę, gdzie 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom 
przywitał i zaprosił wszystkich do 
uczestnictwa w bogatym programie 
majówki. Potem dowodzenie na sce-
nie przejęły harcerki z radomskie-
go szczepu im. Orląt Lwowskich. 
Jako pierwszy, na niezapominaj-
kowej scenie zagościł Zespół Syg-
nalistów Myśliwskich przy RDLP 
w Radomiu, świętujący uczestni-
ctwo w zakończonym dzień wcześ-
niej Ogólnopolskim Festiwalu Mu-

zyki Myśliwskiej. Pasjonaci muzyki 
myśliwskiej zaprezentowali zebra-
nym konkursowy zestaw sygnałów 
myśliwskich i wprowadzili publicz-
ność w atmosferę łowów.

Gdy przycichł dźwięk rogów my-
śliwskich, na scenę wkroczył Bajarz 
z Leśnej Polany – Szymon Wojsztyn, 
który zajął publiczność swoimi leś-
nymi opowieściami. Później scenę 
opanowały dzieci! Po raz jedenasty 
na scenie wystąpiły przedszkolaki 
z przedszkola „Niezapominajka” 
w Radomiu. Po nich swoje umie-
jętności sceniczne zaprezentowały 
zespoły z Kozienickiego Domu Kul-
tury im. Bogusława Klimczuka, ucz-
niowie Zespołu Szkół Specjalnych 

i Placówek Oświatowych w Rado-
miu, przedszkolaki z Myśliszewic 
i Jedlni-Letnisko, PSP im. Stefana 
Żeromskiego w Janowie, PSP im. 
Władysława Jagiełły w Zwoleniu 
oraz ZSO im. Józefa Piłsudskiego 
w Jedlni-Letnisku. Oprócz grup 
szkolnych, swój czas na scenie mieli 
wokaliści ze Studia piosenki „FER-
MATA” z Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Heleny Stadnickiej 
w Radomiu. Po występach dzie-
ci i młodzieży, na scenie zagościła 
gwiazda – zespół Varius Manx! Kon-
cert przyciągnął tłumy.

W czasie występów artystycz-
nych, na placu okalającym scenę 
było równie ciekawie. Na piknik 
edukacyjny przybyli i wystawili 
swoje stoiska m.in.: leśnicy, przy-
rodnicy, twórcy ludowi, organizacje 
i instytucje współpracujące z LP. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Miłośnicy sokolnictwa podziwiali 
ptaki drapieżne i rozmawiali z ich 
opiekunami. Na młodych przyrod-
ników czekał mobilny punkt edu-
kacyjny Nadleśnictwa Olsztynek, 
na którym zgłębiali tajniki krąże-
nia wody w przyrodzie. Smakosze 
degustowali dary lasu, m.in. miód 
i naturalne wyroby. Entuzjaści zdro-
wego stylu życia mogli uzyskać po-
rady dietetyczne. Amatorzy ruchu 
na świeżym powietrzu korzystali ze 
ścianki wspinaczkowej i pompowa-
nych zjeżdżalni. W trakcie pikniku 
do LOE w Jedlni-Letnisku przybyli 
uczestnicy rajdu rowerowego „Jazda 

Gospodarz miejsca przywitał zebranych

z miasta”, na chętnych czekała rów-
nież wyprawa nordic walking po 
Puszczy Kozienickiej. Ciekawostką 
były pokazy Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej III Okręgu Policji 
Państwowej – Komisariat w Rado-

miu, prezentującej broń używaną 
w szermierce, walkę fl oretem i szablą 
oraz szermierkę na bagnety.

Aby przypomnieć o przypadają-
cym w tym roku jubileuszu 135-lecia 
radomskiej dyrekcji Lasów Państwo-
wych, w budynku Leśnego Ośrodka 
Edukacyjnego, leśnicy udostępnili 
wystawę historyczną, przedstawia-
jącą losy leśnictwa radomsko-kiele-
ckiego. Można ją było oglądać przez 
cały czas trwania pikniku.

„Intencja święta jest jedna: niech 
niezapominajka zbliża ludzi i uczy Po-
laków wzajemnej serdeczności. Święto 
Niezapominajki, to święto ludzi ser-
decznych – serdecznych Polaków” 
– mawiał red. Andrzej Zalewski.

Święto Polskiej Niezapominajki 
po raz kolejny zgromadziło leśni-
ków, przyrodników i wszystkich, 
którzy kochają spędzać czas w lesie. 
Idea zapoczątkowana w 2002 roku 
przez redaktora radiowej Jedynki 
– Andrzeja Zalewskiego przetrwała. 
Niezapominajka stała się symbolem 
promującym walory przyrodnicze, 
ochronę środowiska i różnorodno-
ści biologicznej Polski. Co roku gro-
madzi i jednoczy miłośników lasu 
na wspólnym świętowaniu.

 tekst i fot. Katarzyna Sławińska
Zespół ds. Promocji i Mediów 

RDLP w Radomiu

Piknik był okazją do edukowania i promocji leśnictwa

Występ przedszkolaków z „Niezapominajki” jest już tradycją 

Najmłodsi uczestniczyli w leśnych grach i konkursach

Gwiazdą Niezapominajki był zespół Varius Manx 
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Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedsiębiorco!
Pomożemy Ci zwiększyć 
zyski ze sprzedaży 
i podnieść konkurencyjność 
Twojej fi rmy na lokalnym rynku. 

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń 
organizowanych w Twoim regionie.

Weź udział w spotkaniu informacyjnym.

 29 maja  Nowy Dwór
 30 maja  Grójec
 1 czerwca  Sochaczew
 2 czerwca  Żyrardów
 3 czerwca  Otwock
 8 czerwca  Warka
 9 czerwca  Mława
 10 czerwca  Pruszków
 11 czerwca  Ciechanów

Pełny harmonogram spotkań i tematy szkoleń znajdziesz na stronie www.50plus.pih.org.pl
Pozostajemy do Twojej dyspozycji: upowszechnianie@50plus.pih.org.pl

Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich pracowników.

Realizatorzy 
projektu:

W hołdzie żołnierzom 
Armii Krajowej

Dzieło unieśmiertelnia twórcę. 
Czy jednak zawsze wiemy, kto nim jest? 
Czy zawsze znamy go z imienia lub chociażby nazwiska?

Codziennie przechodzimy, niekoniecznie wszyscy, koło pomnika Jana Kilińskiego, „Czynu Legio-
nów”, „Żołnierzy Wyklętych”, płyty „Grobu Nieznanego Żołnierza” przy Kościele Garnizonowym. 
To tylko kilka przykładów najbardziej znanych radomskich pomników.

Ich autor nie jest anonimowym, 
zapomnianym twórcą. Żyje wśród 
nas, ma w Radomiu swoją pra-
cownię. Nazywa się Marek Szcze-
panik.

W 1975 roku ukończył Lice-
um Sztuk Plastycznych w Kiel-
cach. Studia plastyczne rozpoczął 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych (PWSSP) w Poznaniu. 
Po trzech latach przeniósł się do 
Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Na wydziale rzeźby pod 
kierunkiem Jana Kucza, prorekto-
ra ASP, wykonał pracę dyplomową 
„Próba dotyku”, która na wystawie 
„Dyplomów wyróżnionych” spot-
kała się z dużym uznaniem kryty-
ków i została doceniona.

Rzeźba nie była jego jedynym 
zainteresowaniem. Podjął również 
studia malarskie pod kierunkiem 
prof. Wandy Parurowskiej-Winni-
ckiej. 

Marek Szczepanik znany jest już 
od wielu lat w środowisku komba-
tanckim i wielokrotnie Fundacja 
„Pamiętamy” zwracała się do nie-
go w sprawie projektu i wykonania 
pomników. Lista miejsc, w których 
je wystawiono jest długa. Od Augu-
stowa na Mazurach, poprzez woje-
wództwa wschodnie i centralne, po 
Zakopane. Są wśród nich pomniki 
majora Łupaczki w Toruniu i „Inki” 
w Narewce. Płyty Sybiraków w ra-
domskim i warszawskim Kościele 
Garnizonowym i tzw. „rzezi wołyń-
skiej” w Drohiczynie.

W 2011 roku Marek Szczepanik 
odznaczony został Złotym Meda-
lem Opiekuna Miejsc Pamięci Na-
rodowej. 

Obecnie pracuje nad projektem 
pomnika Okręgu Radomsko-Kiele-
ckiego Armii Krajowej. Inspiratorem 
budowy pomnika są kombatanci 
Światowego Związku Żołnierzy AK 

Okręg Radom. Gipsowy model jest 
już gotowy. Będzie to monument 
wysokości ok. 5 m, przedstawiający 
pięciu niezłomnych żołnierzy, w tym 
dwie sanitariuszki, wyłaniających się 
z granitowego głazu. 

– Granit to siła, niezłomność. 
Żołnierze wyłaniają się z niego jak 
z zapomnienia. Wychodzą po latach 
na światło dzienne. Ich realistyczne 
postacie wykonane będą z brązu, bo 
brąz to metal szlachetny – powie-
dział Szczepanik.

Nad grupą żołnierzy rozpościerać 
będzie skrzydła orzeł w koronie wspar-
ty na symbolu Polski Walczącej.

Lokalizacja pomnika zmieniana 
była wielokrotnie. Ostatnia, miejmy 
nadzieję, że w dosłownym znacze-
niu, ustalona została na skwerze 
przy placu Corazziego. Czy uda się 
sfi nalizować budowę w tym roku? 
Miejmy nadzieję, że tak.

 Jacek Lombarski

Marek Szczepanik przy modelu pomnika

Model pomnika Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK
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Sto koni w jeden weekend
III Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody odbyte w dniach 16–17 maja br. w Stadninie Hubertus, w Skaryszewie 
zgromadziły wyjątkowo dużą ilość koni i jeźdźców. Ponad stu uczestników zwodów reprezentowało znane kluby jeździeckie 
z Warszawy, Lublina, Kielc, Kozienic, Radomia i wielu innych miast. Było na co popatrzeć, było czym się zachwycić.

Już po raz trzeci Stadnina Hu-
bertus była gospodarzem zawodów 
regionalnych w skokach przez prze-
szkody, ale po raz pierwszy orga-
nizowała je jako licencjonowany 
ośrodek jeździecki. Znawcy tej 
dyscypliny sportu na pewno do-
cenili świetną organizację zawo-
dów i warunki na terenie stadniny. 
– Poziom zawodów oceniam wy-
soko, podobnie sferę organizacyjną 
– powiedział nam główny sędzia 
zawodów Jan Limanowski. Pod-
kreślił to, co ważne dla bezpieczeń-
stwa zawodników: koni i jeźdźców, 
a więc dobre podłoże, przestron-
ność parkuru, zabezpieczona opie-
ka medyczna i weterynaryjna oraz 
bardzo przyjazna atmosfera.

Zawody trwały dwa dni, a tak 
duża ilość uczestniczących koni 
spowodowała, że konkursy trwały 
od 9. rano do 19. wieczorem. Wy-
niki przejazdu każdego zawodnika 
prezentowane były na telebimie, 
z głośników brzmiała muzyka, 
a w pobliżu smakowicie pachnia-
ły potrawy z grilla. Weekendowy 
wyjazd do Stadniny Hubertus dla 
wielu sympatyków jeździectwa był 
więc nie tylko spełnieniem sporto-
wych zainteresowań, ale też formą 
spędzenia czasu z rodziną i przy-

jaciółmi. A warunki ku temu są 
w Hubertusie doskonałe. W pobli-
żu las, piękne konie, a dla najmłod-
szych profesjonalny plac zabaw. 
Dodatkową atrakcją zawodów był 

pokaz jazdy konnej o charakte-
rze artystycznym, w tym zabawy 
z koniem przy muzyce w wykona-
niu Akademii Sztuki Jeździeckiej 
Karoliny Wajdy. Powodzeniem też 
cieszyła się loteria fantowa. Pogoda 
dopisała i nawet zimny, bardzo sil-
nie wiejący drugiego dnia zawodów 
wiatr, nie przeszkodził ani zawod-
nikom, ani publiczności. Stadninę 
Hubertus podczas zawodów odwie-
dził burmistrz Skaryszewa Ireneusz 
Kumięga. 

 Tekst: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

Reprezentantka Stadniny Hubertus, Natalia Wójcicka, na koniu Nebuda

Pokaz jazdy konnej w wykonaniu Akademii Sztuki Jeździeckiej Karoliny Wajdy publiczność 
oklaskiwała gorąco

W gronie wręczających puchary i nagrody zwycięzcom poszczególnych konkursów był Mariusz 
Wójcicki, właściciel Stadniny Hubertus i fi rmy Emar – gospodarzy zawodów.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” 
w Radomiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18 

ogłasza konkurs ofert na wynajem niżej wymienionych lokali użytkowych zlokali-
zowanych w Radomiu, z następującymi cenami wywoławczymi miesięcznej stawki 
netto czynszu najmu za 1 m² wynajmowanej powierzchni:

1) przy ul. Żeromskiego 118 – pow. 45,60m² – 11,00 zł/m²
2) przy ul. Żeromskiego 116 – pow. 38,32m² – 15,10 zł/m²
3) przy ul. Żeromskiego 116 – pow. 38,60m² – 17,98 zł/m²

Do podanych cen wywoławczych miesięcznej stawki netto czynszu najmu będzie doliczona 
obowiązująca stawka podatku VAT oraz pozostałe opłaty.

Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem rodzaju prowadzonej działalności i stawki 
netto czynszu najmu za 1 m² powierzchni oraz wpłat wadium w wysokości:
ad 1) 600,00zł
ad 2) 700,00zł
ad 3) 850,00zł
ustala się do dnia 08.06.2015roku do godz. 14.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem lokalu, którego dotyczy oferta, 
w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZ DOM” pokój nr 3, parter.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata określonego wadium 
na konto Spółdzielni: 

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU 
Nr 96 9115 0002 0120 0120 0300 0001
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.
 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.06.2015 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni, 
w sali nr 210 (II piętro).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
– swobodnego wyboru ofert,
– unieważnienia lub odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Informacje, dotyczące konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 
(48) 384-06-40 do 42 wew. 330.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. (48) 384 06 40 do 42 w. 330

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM” w Radomiu 
informuje, że w dniu 10.06.2015 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 – 66.300,00 zł

 wadium – 3.315,00 zł

 
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem wpłaty wadium, które winno być 
uiszczone na niżej podane konto w terminie do dnia 09.06.2015r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
96 91150002 0120 0120 0300 0001
 
Mieszkanie można obejrzeć w dniu 03.06.2015 r. i 08.06.2015 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 10.06.2015r. 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
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Gminne święto strażaków OSP
Tradycją w gminie Gózd jest uroczyste obchodzenie Międzynarodowego 
Dnia Strażaka. Przypada ono 4 maja – w dzień św. Floriana – patrona 
strażaków. W tym roku gminne święto strażaków OSP odbyło się w 
niedzielę 17 maja. Rozpoczęła je msza święta, następnie odbyła się uro-
czysta zbiórka wszystkich jednostek OSP z gminy Gózd. Gospodarzami 
tegorocznego spotkania byli strażacy z OSP w Kiedrzynie.

– Niech patron strażaków św. Flo-
rian czuwa nad wami i waszymi ro-
dzinami. Dziękujemy wam za ofi ar-
ną służbę, godną postawę i życzymy 
zdrowia i wszelkiej pomyślności wam 
i waszym rodzinom – powiedział do 
strażaków ks. kan. Józef Jarosz, cele-
brujący uroczystą mszę św. W mszy 
uczestniczyli mieszkańcy, przedsta-
wiciele samorządowych władz gminy 
oraz bohaterowie tego dnia: członko-
wie wszystkich jednostek OSP z tere-
nu gminy. Dumnie prezentowały się 
poczty sztandarowe, lśniły wyjściowe 
mundury. Powaga chwili mieszała się 
z nutką wzruszenia.

Po mszy strażacy uformowali or-
szak i przy dźwiękach Kapeli Zdzisła-
wa Kwapińskiego przeszli z kościoła w 
Małęczynie do remizy OSP w Kiedrzy-
nie. Był to imponujący widok. Orszak 
otwierały poczty sztandarowe, a zamy-
kały go wozy strażackie. Przed remizą 
w Kiedrzynie odbyła się zbiórka pod-
oddziałów. Uczestniczyli w niej: Wójt 
Gminy Gózd Paweł Dziewit, prze-
wodniczący Rady Gminy Krzysztof 
Molendowski, sekretarz gminy Joan-
na Tkaczyk oraz członkowie Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP.

– W imieniu mieszkańców 
gminy, władz samorządowych 

Uroczystą mszę świętą w intencji strażaków celebrował ks. kan. Józef Jarosz 
proboszcz parafi i św. Andrzeja Boboli w Małęczynie

Uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Strażaka rozpoczęto mszą św., w której uczestniczyli też 
przedstawiciele samorządowych władz gminy Gózd z Wójtem Pawłem Dziewitem

i własnym dziękuję wszystkim stra-
żakom OSP za odwagę i ofi arność 
w służbie na rzecz bezpieczeństwa 
nas wszystkich – powiedział do 
strażaków wójt Paweł Dziewit. Na 
ręce prezesa OSP w Kiedrzynie, dh 
Jana Wasiaka i złożył podziękowa-
nie gospodarzom tegorocznego 

spotkania za jego przygotowanie. 
Życzył wszystkim miłego spędze-
nia strażackiego święta.

Po zbiórce i przeglądzie podod-
działów na strażaków czekał po-
częstunek.

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

W drodze z kościoła w Małęczynie do remizy OSP w Kiedrzynie orszakowi strażaków towarzyszyła Kapela Zdzisława Kwapińskiego z Radomia

Na terenie gminy Gózd działa siedem jednostek OSP. Trzy jednostki: 
Gózd, Grzmucin i Kuczki Kolonia należą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. Koszty związane z wyposażeniem straży 
ponosi gmina. Wszystkie jednostki wyposażone są w podstawowy 
sprzęt do działań operacyjnych oraz środki ochrony osobistej. 
Działalność OSP na terenie gminy koordynuje Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP, którego prezesem jest Andrzej Pszczoła.
OSP w Kiedrzynie – gospodarz gminnego święta strażaków 
w 2015 roku – istnieje już 31 lat. W ubiegłym roku jednostka 
obchodziła jubileusz 30-lecia. Liczy ponad 20 członków. 
Jej prezesem i założycielem jest dh Jan Wasiak, natomiast obowiązki 
naczelnika sprawuje dh Stanisław Przybyś.

Życzenia strażakom bezpiecznej służby złożył Wójt 
Gminy Gózd Paweł Dziewit

Przed remizą OSP w Kiedrzynie odbyła się uroczysta zbiórka wszystkich jednostek OSP 
z terenu gminy Gózd

Pamiątkowe zdjęcie. Od lewej: Andrzej Pszczoła prezes Zarządu Gminnego OSP, Andrzej Pacholczak doradca wójta, Jan 
Wasiak prezes OSP Kiedrzyn, Paweł Dziewit wójt gminy Gózd, Stanisław Przybyś naczelnik OSP Kiedrzyn, Joanna Tkaczyk 
sekretarz gminy Gózd, Krzysztof Molendowski przewodniczący Rady Gminy, Bogumił Ferensztajn przyjaciel strażaków, 
Urszula Winiarska inspektor ds. OSP w Urzędzie Gminy W OSP w gminie Gózd nie brakuje też kobiet
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OSP Cerekiew ma już 85 lat!
Grzebalne ślady ludzi, na które archeolodzy natrafi li w Cerekwi sięgają XI wieku. Cerekiew to 
w języku ówczesnych mieszkańców świątynia. Modrzewiowy kościół rzymskokatolicki w Cere-
kwi ewangelizował już w 1326 roku. Pierwszym prezesem OSP w Cerekwi, powołanym w 1930 
roku na tę funkcję, był ksiądz proboszcz Adam Popkiewicz, komendantem – Bolesław Smoliń-
ski, skarbnikiem Józef Michalski, a czwartym członkiem zarządu 16-letni Franciszek Wrzesień, 
reprezentujący młode pokolenie.

W Cerekwi, po parcelacji mająt-
ku ziemskiego dziedzica, wiele się 
działo. Światły, gospodarny ksiądz 
pobudował plebanię i wznosił 
kościół. Prezes w sutannie posta-
rał się też o środki na otwarcie 
w tymże roku drewnianej remizy. 
Nic dziwnego, że druhowie z Ce-
rekwi do dziś mają dobre relacje 
z parafi ą. Uroczystości jubileuszo-
we, zorganizowane na placu przed 
remizą, też zaczęły się w kościele pw. 
św. Stanisława Boboli. Ks. proboszcz 
Andrzej Piotrowski powiedział 
wiele dobrego pod adresem dru-
hów ochotników. Patrona parafi i św. 
Stanisława Bobolę porównał do św. 
Floriana. Obaj byli męczennikami, 
oddając życie za wiarę.

Pierwsze lata po transforma-
cji ustrojowej też zapoczątkowały 
ożywienie działalności nie tylko 
jednostki OSP w Cerekwi. Zmie-
niły się nie do poznania warunki 
funkcjonowania wszystkich OSP 
w Gminie Zakrzew. Funkcjonuje 
ich siedem. Dwie położone w bli-
skiej odległości od ruchliwych szos 
tj. Dąbrówka Podłężna i Zakrzew 
działają w ramach Krajowego Sy-
stemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są 
więc najlepiej wyposażone w wozy 
ratowniczo-gaśnicze oraz inne-
go rodzaju sprzęt. Pozostałe OSP: 
Cerekiew, Gulin, Gulinek, Taczów 
i Zakrzewska Wola też coraz lepiej 
wypełniają zadania operacyjne 
i inne wynikające ze statutu i regu-
laminów. 

Jubilaci z Cerekwi są dobrym tego 
przykładem. Wydarzeniem znaczą-
cym było pojawienie się w jednostce 

ma fakt, że jednostką kierują dru-
howie z dużym doświadczeniem 
i zaangażowaniem. Prezes OSP 
Andrzej Prorok pełni tę funkcję 
od 1987 roku, naczelnik dh. Artur 
Głowacki – od 2007 roku. Pozostali 
członkowie Zarządu OSP reprezen-
tują, i dobrze, różne grupy wiekowe. 
Wielkim dorobkiem jubilatów jest 
utworzenie drużyn młodzieżowych 

Druhowie i ich goście podczas hymnu państwowego

– dziewcząt i chłopców. Są one bar-
dzo aktywne, odnoszą już sukcesy 
w konkurencjach strażackich.

Tajemnicą sukcesów jednost-
ki OSP w Cerekwi jest umiejętna 
współpraca z władzami samo-
rządowymi oraz instytucjami 
i organizacjami. Nieprzypadkowo 
w uroczystości uczestniczyli zarówno 
wieloletni gospodarze gminy – Wójt 
Gminy Zakrzew Sławomir Białkow-
ski i przewodniczący Rady Gminy 
Roman Stępień. Był też Starosta 
Radomski Mirosław Ślifi rczyk i Wi-
cestarosta Leszek Margas. Są oni też 
mieszkańcami gminy Zakrzew, a Mi-
rosław Ślifi rczyk przez dwie kadencje 
był w niej wójtem. Więc wszyscy po-
magają druhom z Cerekwi w miarę 
posiadanych kompetencji i możliwo-
ści. Cenią sobie oni także współpra-
cę z Zarządem Wojewódzkim OSP 
reprezentowanym przez Zbigniewa 
Gołąbka. Nie można pominąć miej-
scowej PSP i jej dyrektorki Elżbiety 
Kumięgi,  a także z Komendy Miej-
skiej PSP w Radomiu. Stąd obecność 
komendanta Pawła Frysztaka i jego 
współpracowników. Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP reprezento-
wał sam prezes druh Andrzej Szczych. 
Dochodzą do tego Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOSP w Zakrzewie m.in. 
z prezesem Krzysztofem Grzybem, 
Dom Ludowy w Cerekwi i, co cie-
kawe, Radomskie Towarzystwo Mo-
tocyklowe z jego szefem Ryszardem 
Augustynem, organizujące tu im-
prezy motocrossowe. Nie jesteśmy 
w stanie (papier nie guma) wy-
mienić wszystkich zasłużonych 
i cenionych przez jubilatów, jak 
też ich samych. Można ich znaleźć 
w monografi i pt. ,,85 lat działalności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cere-
kwi 1930–2015”, napisanej przez na-
uczycielkę druhnę Elżbietę Maleciń-
ską, kierowniczkę Domu Ludowego. 
Monografi ę wydała Wyższa Szkoła 
Handlowa w Radomiu. Stanowi ona 
cenną wartość. Prowadzi ona dru-
żyny młodzieżowe i kronikę OSP 
w Cerekwi, już zauważaną i wyróż-
nianą w konkursach regionalnych 
oraz krajowych. 

Podczas uroczystości jubileu-
szowej druhom wręczono wiele 
odznak i innych wyróżnień. Odzna-
czeniami przyznanymi za wysługę 
lat uhonorowani zostali druhowie:

Andrzej Prorok, Cezary Szlach-
ciński, Artur Głowacki, Robert Ho-
lender, Waldemar Niesmiejanow, 
Piotr Głowacki, Janusz Rejmer, 
Rafał Prorok, Kamil Kołodziejczyk, 
Kamil Kowal, Krzysztof Kowal, Piotr 
Drela, Łukasz Jędrzejewski, Piotr 
Rzepczyński, Kazimierz Tkaczyk, 
Łukasz Krawczyk, Elżbieta Maleciń-
ska, Sylwester Janas i Michał Kowal. 
Dwóch druhów zostało uhonorowa-
nych złotym medalem ,,Za Zasługi 
dla Pożarnictwa (Piotr Głowacki 
i Jan Podemski), trzech – srebrnym 
a siedmiu brązowym. Odznaka 
,,Wzorowego Strażaka” stała się 
udziałem siedmiu. Czterech dru-
hów otrzymało srebrne ,,Odznaki 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” 
a 16 brązowej Odznaki MDP.

  Mieczysław Kaca

Gratulacje jubilatom z Cerekwi składa Sławomir Białkowski, Wójt Gminy Zakrzew

,,Żuka”, który służył druhom ochot-
nikom i lokalnej społeczności przez 
18 lat czy nawet więcej. Dziś OSP 
dysponuje dwoma samochodami 
– pomocniczym transporterem 
i wozem bojowym Mercedes GCBA 
5/24. Jednostka posiada też nowo-
czesny sprzęt gaśniczy i ratunkowy. 
Niemniej ważny jest Dom Ludowy 
czyli placówka kultury z prawdziwe-

go zdarzenia. Te zmiany są częścią 
składową unowocześnienia się Ce-
rekwi w wielu dziedzinach.

Za zmianami stoją ludzie, re-
alizujący ważne cele przy wyko-
rzystaniu inicjatywy społeczności 
lokalnej, środków zewnętrznych 
i dobrej współpracy z instytucja-
mi i organizacjami, realizującymi 
zbieżne zadania. Duże znaczenie 

Samorządowcy w rozmowie ze strażakami. Od prawej: starosta Mirosław Ślifi rczyk, 
wójt Sławomir Białkowski i wicestarosta Leszek Margas.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu, starosta Mirosław Ślifi rczyk 
wręcza jubilatom oryginalny puchar

Elżbieta Malecińska wpisuje autografy do monografi i wręczanej uczestnikom jubileuszu 
w Cerekwi
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U leśników 
w Marculach
świętowali ludowcy 
i samorządowcy
Tradycja Zielonych Świątek wywodzi się z czasów przedchrześcijańskich. Dzięki mającemu 
120-letnią historię ruchowi ludowemu i jego przedstawicielom w samorządach obchodzone są
te same majowe dni jako Święto Ludowe. Uroczystości Święta Ludowego Powiatu Radomskiego, 
przy dużym wkładzie gminy Iłża i przychylności nadleśniczego Tadeusza Misiaka, odbyły się 
23 maja w Arboretum Nadleśnictwa Marcule.

Uroczystość poprzedziła polowa 
msza św. celebrowana przez ks. kan. 
dziekana Stanisława Stysia, probosz-
cza parafi i p.w. Wniebowzięcia Ma-
rii Panny w Iłży. W ewangelicznej 
homilii, nawiązującej do Zesłania 
Ducha Świętego, przywołał patrio-
tyczne postawy wykazywane przez 
Polaków w okresach zagrożenia, 
w tym mieszkańców wsi i leśników. 
Zaświadczają o tym znajdujące się 
w lasach iłżeckich mogiły, a na te-
renie arboretum – obeliski ku czci 
ludzi wsławionych walką o nie-
podległość m.in.: leśniczego kpt. 
Antoniego Wyporskiego ps. ,,Sęp” 
komendanta obwodu AK ,,Baszta”, 
kpt. Eugeniusza Dymitrow Flisa 
ps. ,,Dąb” i ,,Robur”, pracownika 
nadleśnictwa Marcule i gen. An-
toniego Hedy ps. ,,Szary”, legen-
darnego dowódcę oddziału AK 
i WiN. Prowadzący uroczystość 
red. Marek Oleszczuk odczytał 
fragmenty książki płk. Stanisława 
Jagiełło pt. ,,Kryptonim – Telegraf”, 
przypomniał że liczące pod koniec 
II światowej około tysiąca konspi-
ratorów Zgrupowanie BCH ,,Ośka”, 
utworzyło wiosną 1940 roku kil-
kunastu chłopaków z ówczesnego 
powiatu iłżeckiego, którzy poznali 
się uczęszczając do szkół średnich, 
głównie Radomiu. 7-osobowa gru-
pę założycielską tworzyli członko-
wie ZMW RP ,,Wici”: Jan Sońta 
,,Ośka” ze Świesielic, Władysław 
Gołąbek ,,Boryna” i Tadeusz Woj-
tyniak ,,Baca” (obaj z Kroczowa 
Mniejszego), Józef Owczarek ,,Po-
sępny” z Chotyz, Bolesław Dróżdż 
,,Jodła” z Dębnicy, Stanisław Ma-
łaczek ps. ,,Sławek” z Gardzienic 
i Edward Ciesielski ps. ,,Kula” z Woli 
Soleckiej. Ugrupowanie stoczyło 
wiele zwycięskich walk i potyczek 
z hitlerowskim okupantem. W od-
ważnych akcjach zbrojnych uwolni-
li m.in. więźniów z aresztu w Zwo-
leniu, junaków z obozu karnego 
w Solcu nad Wisłą, przeprowadzili 
udane akcje w Tarłowie i Janiszpolu. 
Brali udział w akcji wykolejenia po-
ciągu wiozącego sprzęt wojskowy 
na front wschodni (w miejscowości 
Gołąb koło Dęblina). Stoczyli zwy-
cięskie walki w Ciepielowie, Lipsku, 
Gadce, Chwałowicach, Kroczowie, 
Zakrzewie i Grabowie i lasach sta-
rachowickich. Oddziały leśne do-
wodzone przez ,,Borynę”, po przej-

ściu w lipcu 1944 r. na prawy brzeg 
Wisły, stoczyły ciężką walkę pod 
Janiszowem z karną ekspedycją nie-
miecką. W nocy z 27 na 28 X 1944 r. 
liczące prawie tysiąc partyzantów 
oddziały BCH, AL i AK oraz zło-
żone z obcokrajowców (dowodzo-
ne przez partyzantów radzieckich), 
pod Chotczą przerwały linię frontu 
niemiecko-radzieckiego, ponosząc 
dotkliwe straty. W tej brawurowej 
akcji poległo prawie dwustu party-
zantów, podczas gdy w całej wojny 
Zgrupowanie BCH ,,Ośka” straciło 
54 konspiratorów, tym 3 założycieli: 
,,Sławka” (rozstrzelany 18.03.1942 r. 
w Karolinie), ,,Posępnego” (zastrze-
lony przez hitlerowskich oprawców 
z Górek Ciepielowskich) i ,,Bacę” 
(zmarł 27 sierpnia 1944 r. ciężko 
ranny w bitwie stoczonej w lasach 
starachowickich). Marek Oleszczuk 
przypomniał też konspiracyjną 
uroczystość Święta Ludowego zor-

ganizowaną w 1944 roku w lasach 
małomierzyckich pod Rochalinem. 
Przemawiali działacze ruchu lu-
dowego: Jan Kowalski ,,Skowron” 
z Iłży, Tomasz Sulima ,,Wróbel” 
z Chwałowic, komendant obwodu 
BCH, Jan Gruszka ,,Bartos’ i przed-
stawiciel Zgrupowania BCH ,,Ośka” 
Władysław Owczarek ,,Bula”. Była 
nawet defi lada oddziału partyzan-
ckiego. Wznoszono okrzyki: Niech 
żyją partyzanci! Niech żyją Batalio-
ny Chłopskie!

Po przypomnieniu zmagań 
zbrojnych BCH, ks. Stanisław Styś 
poświęcił usytuowaną w sąsiedztwie 
obelisków partyzantów AK płytę 
pamiątkową, ku chwale i pamięci 
działaczy ruchu ludowego i człon-
ków BCH: por. Tomasza Sulimy 
ps. ,,Wróbel” (przewodniczący Po-
wiatowej Trójki ,,Roch”), mjr Jana 
Gruszki ps. ,,Bartos” (komendant 
obwodu BCH), por. Jana Kowalskie-

go ps. ,,Skowron” (prezes Zarządu 
Powiatowego PSL) oraz żołnierzy 
największego w kraju Zgrupowa-
nia BCh ,,Ośka”: płk. Jana Sońty 
ps. ,,Ośka”, gen. Władysława Gołąb-
ka ps. ,,Boryna”, kpt. Tadeusza Woj-
tyniaka ps. ,,Baca”, płk. Władysława 
Owczarka ps. ,,Bula” oraz innych 
działaczy ludowych zamordowanych 
i zamęczonych przez zbrodniarzy 
hitlerowskich i stalinowskich. War-
tę honorową przy tablicy pełnili 
członkowie grupy rekonstrukcji 
historycznej prowadzonej przez To-
masza Skibę i poczet sztandarowy 
kombatantów BCH z Kazanowa. 
Symbolicznego aktu odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy dokonali m.in.: 
93-letni Mieczysław Głowacki, pod-
czas okupacji partyzant zgrupowania 
,,Ośka”, mjr Stanisław Drab – prezes 
Koła Ogólnopolskiego Związku Żoł-
nierzy BCH w Kazanowie, poseł Mi-
rosław Maliszewski, Stanisław Brzóz-
ka dyrektor Klubu Parlamentarnego 
PSL w Warszawie, Bożenna Pachol-
czak wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Woj. Mazowieckiego, wywodzący się 
z rodziny partyzanckiej BCH Zbi-
gniew Gołąbek radny sejmiku, prof. 
Roch Sulima, syn Tomasza Sulimy 
ps. ,,Wróbel’, Mirosław Ślifi rczyk – 
Starosta Radomski, Teresa Bartosie-
wicz – przew. Rady Powiatu w Rado-
miu, Andrzej Moskwa burmistrz Iłży 
i Tomasz Skiba szef młodzieżówki 
PSL oraz Ilona Jaroszek-Nowak dy-
rektor Muzeum Wsi Radomskiej. 
Po krótkich wystąpieniach, Miro-
sław Ślifi rczyk, Zbigniew Gołąbek 
i Andrzej Moskwa złożyli na płycie 
wiązanki kwiatów. 

W drugiej części uroczystości, 
Starosta Mirosław Ślifi rczyk, jako 
Prezes ZP PSL w Radomiu, omówił 
osiągnięcia organizacji powiatowej 
i gminnych. Poinformował, że kilka 

Zbiorowego przecięcia wstęgi dokonują kombatanci Zgrupowania BCH ,,Ośka”: 
ppor Mieczysław Głowacki i mjr. Stanisław Drab

Czyni to również Andrzej Moskwa, Burmistrz Iłży. Drugi z prawej prof. Roch Sulima

koleżanek i kolegów z gmin: Iłża, 
Skaryszew i Zakrzew otrzyma le-
gitymacje członkowskie PSL. Po-
prosił o ich wręczenie prezesów 
gminnych PSL i przedstawicieli 
instancji zwierzchnich: Mirosława 
Maliszewskiego, Stanisława Brzóz-
kę, Bożennę Pacholczak, Dariusza 
Piątka, Zbigniewa Gołąbka, Leszka 
Przybytniaka i Marka Jarosza. Po 
wręczeniu legitymacji, odczytano 
treść listu Prezesa PSL, Wicepre-
miera Janusza Piechocińskiego, 
adresowanego w formie pisem-
nych podziękowań do 5. działaczy 
z okazji 25-lecia samorządu tery-
torialnego: Stanisława Piwońskie-
go, Kazimierza Myśliwca, Daniela 
Bednarczyka, Stanisława Skorży 
i Tomasza Wróbla. Na zakończe-
nie części ofi cjalnej wystąpił Ma-
rek Jarosz jako wiceprezes Zarządu 
Powiatowego PSL, przygotowujący 
część artystyczną i rekreacyjną uro-
czystości, w tym składkowy poczę-
stunek. Każda z gminnych orga-
nizacji PSL powiatu radomskiego 
przygotowała własny stolik. Gośćmi 
ludowców byli też samorządowcy 
nie należący do PSL. Widzieliśmy 
m.in. Tadeusza Nowickiego wice-
przew. Rady Powiatu w Radomiu, 
wicestarostę Leszka Margasa, Pa-
wła Frysztaka komendanta PSP 
w Radomiu, Romualda Zawodnika 
burmistrza Pionek, Józefa Skrobisza 
przew. RM w Iłży, Mirosława Ziół-
ka wójta gminy Pionki, Dariusza 
Wołczyńskiego wójt gm. Przytyk, 
Piotra Leśnowolskiego wójta gm. 
Jedlnia Letnisko. Wymiana poglą-
dów, przeplatana tańcami i sma-
kowaniem kiełbas przypiekanych 
w ognisku trwała do późnych go-
dzin wieczornych. Więcej zdjęć na 
facebook.com/tygodnikradomski 

 Mieczysław Kaca

Wiązankę kwiatów składa Mirosław Ślifi rczyk. Z prawej: Zbigniew Gołąbek, którego ojciec 
Edward ps. „Orzeł” był partyzantem BCh

Wręczanie legitymacji
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Ponad 100 zadowolonych 
i uśmiechniętych dzieciaków
Odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfl iktowych, sposoby na radzenie 
sobie z trudnymi emocjami i profi laktyka przeciw uzależnieniom. To główne cele, jakie przyświecają koloniom socjoterapeutycz-
nym, na które, dzięki wsparciu fi nansowym ze strony miasta, co roku wyjeżdża ponad 100 dzieciaków w wieku 7–15 lat.

Kolonie socjoterapeutyczne, któ-
re w Radomiu organizuje Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej, stanowią 
niezbędną pomoc dla dzieci i mło-
dzieży, którzy poprzez zawiłości 
losu niejednokrotnie tracą grunt 
pod nogami i stabilność emocjonal-
ną. Co roku w letnim wypoczynku 
w Białce Tatrzańskiej, w dwóch 
turnusach, dzięki gminnemu do-
fi nansowaniu, bierze udział ponad 
100 dzieciaków. Są one wskazywa-
ne przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który najlepiej zna ich 
problemy.

– Są to dzieci z rodzin o niskich 
dochodach, których nie stać na 
wakacje dla dzieci, w których wy-
stępują różne zawiłości losu. Często 
występuje tu problem alkoholowy, 
ale nie zawsze, więc nie chcę tych 
dzieci stygmatyzować – mówi Wło-
dzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej i tłumaczy: 
– MOPS wskazuje, które dzieci po-
trzebują tego wyjazdu najbardziej. 
Wszystkie natomiast poprzez sytu-
ację życiową i rodzinną są szczegól-
nie podatne na zachowania uzależ-

niające. Pokazujemy, jak można żyć 
i spędzać wolny czas bez używek, 
jak sobie radzić w trudnych sytua-
cjach, jak rozwiązywać konfl ikty.

Przed wyjazdem dzieci zakwa-
lifikowane przez MOPS, kadra 
OIK zapoznaje się z kartami kwa-
lifi kacyjnymi uczestników i na tej 
podstawie układa zajęcia. – Dzieci 
są bardzo różnorodne, mają różne 
problemy emocjonalne. Niektóre 
są z domów dziecka czy pogoto-
wia opiekuńczego, często po trau-
matycznych wydarzeniach, po za-

braniu od rodziny. Przy układaniu 
programu trzeba zachować szcze-
gólną ostrożność i tak dopasować je 
do danej grupy, żeby spełniły swoje 
zadanie – wyjaśnia Wolski. 

Jak dodaje dyrektor, kadra ko-
lonii ponosi za dzieci pełną od-
powiedzialność przez cały wyjazd. 
– Bywają dzieci nadpobudliwe, po 
prostu trudne, ale nasza kadra te-
rapeutów, psychologów i socjote-
rapeutów jest sprawdzona od lat, 
przygotowana – zapewnia Wło-
dzimierz Wolski.

Dzieci uczą się na kolonii samo-
dzielności, funkcjonowania bez opie-
ki i nadzoru rodziców, a w nowym 
miejscu i nowym środowisku uczą 
się także rozwiązywania konfl iktów 
rówieśniczych. W dwóch turnusach 
w Białce Tatrzańskiej biorą udział 
dzieci i młodzież w wieku 7–15 lat. 
Piękna okolica, baseny termalne, 
specyfi ka regionu i języka wpływa 
na nich terapeutycznie, pokazuje im 
piękno polskich gór. Letnie turnusy, 
które są zwieńczeniem całorocznej 
pracy, służą także wyrabianiu do-
brych nawyków społecznych, od-
budowie poczucia bezpieczeństwa 
i poprawie samooceny. 

Integralną częścią kolonii jest 
także profi laktyka uzależnień. Cie-

kawy wachlarz zajęć, wycieczki 
i spotkania integracyjne pomaga-
ją ponadto odreagować negatyw-
ne emocje i wesprzeć w poczuciu 
osamotnienia.

Najmłodsi uczestnicy borykają 
się ponadto z tęsknotą, często dla 
7-latków to pierwszy tak długi pobyt 
bez najbliższych. Kadra sojoterapeu-
tyczna pomaga radzić sobie także 
z tymi emocjami. – Dzieci wraca-
ją uśmiechnięte, zadowolone. Nie 
spotkałem się z przypadkiem nie-
zadowolenia. Zawiązują się przyjaź-
nie, wymiana adresów. Dzieciom te 
wyjazdy naprawdę dają bardzo dużo 
– podsumowuje dyrektor.

W tym roku dotację Gminy 
Miasta Radomia na zorganizowa-
nie wypoczynku letniego otrzyma 
20 organizacji pozarządowych, 
które złożyły swoje oferty w odpo-
wiedzi na ogłoszony przez władze 
miasta konkurs dotyczący przeciw-
działaniu uzależnieniom i patolo-
giom społecznym. Łączna kwota 
przyznanych dotacji budżetowych 
wyniesie 395 tysięcy złotych. Za-
danie jest realizowane w ramach 
gminnego programu profi laktyki 
i rozwiązywania problemów alko-
holowych na 2015 r.

 Marek Wiatrak
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Wspólny projekt
Uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 5 z Radomia wspólnie 
z rówieśnikami z Druskiennik na Litwie będą realizować 
projekt PL-LT Friendship Film.

Celem projektu jest stworzenie fi l-
mu, obrazującego przyjaźń młodzieży 
z Polski i Litwy, ukazującego to co łą-
czy młodych Europejczyków, pomimo 
dzielących ich różnic społecznych i 
kulturowych. Film zostanie zaprezen-
towany w obu krajach, a towarzyszyć 
mu będzie wystawa zdjęć.

W dniach 11-12 maja odbyła się 
już wizyta przygotowawcza w Dru-
skiennikach, w której wzięła udział 
Inga Mleczkowska – koordynator-

ka projektu wraz z uczennicą Alicją 
Matracką. Ustalone zostały szcze-
góły programu wizyty projektowej 
i podział zadań pomiędzy uczestni-
ków polskiej i litewskiej grupy.

Dziesięciu uczniów z PG 5 inten-
sywnie pracuje teraz nad przygoto-
waniem do wyjazdu do Druskien-
nik w czerwcu, gdzie we współpracy 
z grupą litewską podczas 8-dnio-
wej wizyty projektowej powstanie 
wspólny fi lm o przyjaźni.

Uczennica PG 5 Alicja Matracka i koordynator litewski M. Mindaugas

Jest taka ,,Przystań”
W dowód wdzięczności za udział w licytacjach gadżetów na rzecz 5-letniego Jasia i innych 
podopiecznych Stowarzyszenia ,,Budujemy Przystań’, dzieci z tegoż zaprosiły „Panią 
o dobrym sercu”, jak nazywają Danutę Krawczuk, do Zespołu Niepublicznych Placówek 
Oświatowych przy ul. Wośnickiej 125C. Stowarzyszenie ma tu również swoją siedzibę. 
Reporter TR miał przyjemność zrobić fotki podczas zwiedzania szkoły. Przy okazji pytał 
o niektóre sprawy Krzysztofa Łyżwińskiego, prezesa Stowarzyszenia ,,Budujemy Przystań’.

– Pyta pan, dlaczego prowadzony 
przez Stowarzyszenie ,,Budujemy 
Przystań” Zespół Niepublicznych 
Placówek Oświatowych ma swoją 
siedzibę na ul. Wośnickiej? Otóż 
dlatego, że były tu niewykorzystane 
budynki, pozostałość po zlikwido-
wanym internacie szkoły rolniczej. 
Prezydent Radomia zaproponował 
nam ich użyteczne zagospodarowa-
nie. Nasze dzieci dobrze się tu czują. 
Ich rodzice też są zadowoleni.
 Poproszę o kilka zdań na temat Sto-

warzyszenia…
 – Stowarzyszenie powstało 

w 2011 r. Placówka prowadzi 
edukację oraz terapię dla dzieci, 
głównie z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. W roku 2014 uzyska-
liśmy status Organizacji Pożytku 
Publicznego. Jesteśmy organizacją 
non profi t, naszym celem jest za-
pewnienie dzieciom i młodzieży 
z niepełnosprawnością ruchową 
oraz intelektualną wielopłaszczy-
znowych form edukacji i reha-
bilitacji prowadzącej do pełnej 
aktywności życiowej i społecznej. 
Pomagamy i wspieramy rodziny 
dotknięte niepełnosprawnością. 
 Uczniowie Zespołu to...

– Do Zespołu Szkół mogą 
uczęszczać uczniowie z normą in-
telektualną bądź upośledzeniem 
umysłowym oraz z dysfunkcjami 
w zakresie narządu ruchu, posiada-
jący orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego.
 W ubiegłym roku zostaliście jednym 

z laureatów mazowieckiej edycji kon-
kursu „Lodołamacze 2014”.

 – Kapituła uhonorowała naszą 
organizację wyróżnieniem za szcze-
gólną wrażliwość społeczną i pro-
mowanie osób niepełnosprawnych 
w różnych dziedzinach życia. Przy 
okazji wspomnę, że w tym roku 
zostaliśmy nagrodzeni przez Pre-
zydenta Miasta Radomia w konkur-

sie ,,Radom Obywatelski” za dobre 
praktyki w pracy na rzecz dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej. 
W 2013 roku Stowarzyszenie zosta-
ło nominowane do nagrody Viventi 
Caritate – Żyjącemu Miłością. Na-
groda honoruje osoby oraz organi-
zacje, które działają na rzecz innych 
i szczególnie angażują się w pomoc 
drugiemu człowiekowi.
 Dalsze zamierzenia?

– Chcemy realizować różno-
rodne inicjatywy na rzecz osób 
z niepełnosprawnością głównie 
poprzez udział w projektach 
fi nansowanych ze środków ze-
wnętrznych. Poszukujemy part-
nerów zewnętrznych: stowarzy-
szeń, organizacji i fundacji oraz 
osób prywatnych zainteresowa-
nych współpracą z nami.

 Adam Dziedzic

Sukces recytatorów 
w Żyrardowie
Wspaniałym sukcesem recytatorów wyłonionych na eliminacjach 
rejonowych w Radomiu 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego zakończyły się eliminacje wojewódzkie w Żyrardowie.

Odbyły się one w Centrum Kul-
tury w Żyrardowie. Wystąpiło 42. 
wykonawców. W turnieju recytator-
skim, w kategorii młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, I nagrodę 
otrzymał Filip Kucharczyk a II Mar-
tyna Gronek (oboje z Warki). W tur-
nieju recytatorskim w kategorii do-
rosłych I nagrodę wywalczyła Hanna 
Zembrzycka z Radomia, a nagrodę 
specjalną za dbałość za formę i pięk-
no słowa w repertuarze klasycznym 
– uzyskał Jan Kiraga z Radomia. 
W turnieju wywiedzione ze słowa 
wyróżnienie otrzymała Anita Ziółek 
z Białobrzegów. W turnieju teatrów 
jednego aktora jedyna przyznana tra-
fi ła do Natalii Traczyk z Radomia. Do 

fi nału 60. OKR zakwalifi kowali się: 
Hanna Zembrzycka, Filip Kuchar-
czyk i Natalia Traczyk. Gratulacje dla 
naszych recytatorów i ich opiekunów 
instruktorów. Po zwycięstwie Ernesta 
Jarosińskiego w 38. Konkursie Recy-
tatorskim „Warszawska Syrenka” jest 
to drugi tak spektakularny sukces 
w konkursie recytatorskim. Warto 
przypomnieć, że eliminacje powiato-
we i miejskie w Radomskim organi-
zuje Oddział Okręgowy Towarzystwa 
Kultury Teatralnej we współpracy 
z instytucjami kultury i przy wspar-
ciu radomskiej Delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.

 Adolf Krzemiński

Hanna Zembrzycka (trzecia z prawej), Jan Kiraga (drugi z prawej)

Prezes Krzysztof Łyżwiński i Danuta Krawczuk z podopiecznymi

Prezes Krzysztof Łyżwiński w sali przedszkolaków

Dzieci podczas zajęć
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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

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

DAN-BRUK
Układanie kostki granitowej 
oraz galanterii betonowej:
dróg / parkingów / alejek

podwórek / tarasów / chodników

TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE

tel. 696 848 351
e-mail: danbruk@op.pl
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Z kobiecą skrupulatnością
 Kobiety są dociekliwe. Wydawałoby się, że koszulka jest skromna, lecz 

wydana z dwóch okazji: 135-lecia najstarszej w kraju Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Radomiu i XIV-lecia Święta Polskiej Niezapominajki 
organizowanego przez Europejski Ośrodek Lasów Państwowych w Jedlni-
Letnisko, czyni gadżet bardzo wartościowym. Z zainteresowaniem ogląda go 
europosłanka Julia Pitera. Może więc znaleźć się w Brukseli. Kto wie…

 Pozazdrościć można 
radosnego piknikowego 
nastroju czwórce panów: 
Zbyszkowi Gołąbkowi 
radnemu sejmiku mazo-
wieckiego (vi a vis), Stani-
sławowi Brzózce – dyrek-
torowi Parlamentarnego 
Klubu PSL w Warszawie 
(pierwszy z prawej), An-
drzejowi Moskwie burmi-
strzowi Iłży oraz Tadeuszo-
wi Osińskiemu – wójtowi 
gminy Kowala (z lewej). 
Co jednak mogło ich tak 
rozbawić? Oczekiwanie na 
uroczystość poświęcenia 
pomnika, chyba nie… Co ich rozbawiło?

 Aktu pokropienia pomnika święconą wodą dokonał ks. kan. dziekan Stanisław Styś, proboszcz parafi i 
w Iłży, znany z patriotycznych homilii, m.in. wygłoszonej z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
23 maja było podobnie. Na zdjęciu w głębi: prof. Roch Sulima, syn Tomasza Sulimy ps. ,,Wróbel”, uhonorowanego 
umieszczeniem na tablicy pamiątkowej.

Poświęcenie...
 Fotka sugeruje, że Marek Jarosz mógł tymi słowami zwrócić uwagę uczest-

nikom uroczystości w Marculach. Był on jej gospodarzem reprezentującym 
środowisko ludowców z Iłży. Część artystyczno-rekreacyjna wypadła rzeczy-
wiście znakomicie. Będzie co wspominać.

Koledzy, trochę cierpliwości

Red. Marek Oleszczuk ma poza sobą półroczną rehabilitację po zabiegu chi-
rurgicznym. Wysubtelniał dzięki zrzuceniu kilku kilogramów. Spotkaliśmy go 
przeglądającego Tygodnik Radomski, niegdyś przez niego współredagowany. 
W Marculach, na scenie, wykazał, że jest w formie. Marku, tak trzymać!

Marku, tak trzymać!

 Pan Leszek Przybyt-
niak, radny sejmiku, zna 
się na rolnictwie, zdradził 
że także na wędlinach. 
Spotkaliśmy go, jak po od-
krojeniu nożem masarskim 
kawałka swojskiej kiełbasy, 
badał organoleptycznie jej 
wygląd i zapach. Pycha! 
– ocenił, podążając w kie-
runku konsumpcyjnego 
stolika.

Pycha!

 Redaktor Wojciech 
Szymański z Grupy ZPR 
Media ma wzięcie. Jego 
właśnie organizator-
ki programu ,,Sukces 
w szpilkach” zaprosiły 
do prowadzenia imprezy. 
Podziwiali go uczestnicy 
babskiego spotkania, jak 
inteligentnie i sprytnie 
wyczuwał intencje pań: 
Marty Wojcieszek, Emilii 
Wróbel i Marzeny Cheł-
mińskiej.

Pań trzy, 
on jeden
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 Z perspektywy wyników, uzyskanych przez Andrzeja Dudę w okręgu wyborczym Radom, odpowiedź na pytanie: 
dlaczego wygrał tak wysoko jest łatwiejsza także dlatego, że kandydat PiS był w Radomskim w okresie kampanii czte-
rokrotnie. Spotykał się chętnie z wyborcami na otwartej przestrzeni. Dlatego w Radomskim uzyskał wynik lepszy nie 
o trzy procent z niewielkim hakiem, lecz o ponad 30 procent. Można rzec używając potocznego języka, że Andrzej 
Duda ograł Bronisława Komorowskiego.

Dlaczego ograł...

Dlaczego przegrał...
 Prezydent Bronisław Komorowski zjawił się w Radomskim tylko raz. Co 

prawda ,,Bronkowóz” przyjechał do Radomia także na początku kampanii, lecz 
bez głównego pasażera czy też kierowcy nawy państwowej. Prawda o tym, że 
przed pół wiekiem, po wydarzeniach 1976 roku BK pomagał represjonowanym 
robotnikom, to już dla połowy wyborców historia. Ci, co pamiętają, pytali: ilu 
osobom pomógł a ilu straciło pracę w warunkach wolności ekonomicznej? Dzień 
dzisiejszy, to bardzo powoli malejące bezrobocie i odczuwalny brak perspektyw. 
To, że Fabryka Broni zatrudni z czasem nawet pół tysiąca osób, że zapowiedzia-
ny ,,Aerbus” około trzystu, nie jest argumentem, w sytuacji gdy jej poprzednik 
,,Łucznik” zapewniał pracę pięciu tysiącom, a ,,Radoskór” – nawet 8 tysiącom, nie 
licząc RWT, Zremb-u, ,,Pronitu”, zakładów ,,Hortex” czy szydłowieckiego ,,Profe-
lu” i dziesiątków innych zlikwidowanych fi rm wytwórczych lub przetwórczych. 
Więc wyszło, że 209 tysiącom głosów Andrzeja Dudy Bronisław Komorowski 
przeciwstawił w Radomskim tylko 109 tysięcy…

 Podczas niedzielnej ciszy wyborczej wielu mieszkańców Radomia i podmiejskich miejscowości 
uczestniczyło w III Pikniku Zdrowia. Na ,,Żeromie” było fajnie i pożytecznie. Można było zmie-
rzyć sobie ciśnienie, zbadać słuch i wzrok, nauczyć się udzielania pomocy bliźnim w sytuacjach 
zagrożenia zdrowia i życia. Honorowi dawcy mogli oddać krew i zgłaszać gotowość oddania szpiku 
kostnego. Patronowali inicjatywie gospodarze Radomia. Zjawiła się na pikniku europosłanka Julia 
Pitera, także wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek. Nie widziało się czołowych przedstawicieli 
opcji wspierającej Andrzeja Dudę jako kandydata na prezydenta.

Postaw na zdrowie...

 Okazało się, że wielu sztabowców Andrzeja Dudy zaciskało kciuki za sukces swojego kandy-
data. Być może nieofi cjalnymi kanałami docierały sygnały o tym, że głosowanie wypada dla niego 
nawet korzystniej niż wskazywały sondaże przeprowadzane przed ciszą wyborczą. Gdy o godzinie 
22.30 pojawiły się dane na ekranie telewizora, w sztabie PiS w Radomiu zapanowała uzasadniona 
euforia.

Euforia w sztabie...

 Czyżby na niedzielnym Święcie Polskiej Niezapominajki w Jedlni-Let-
nisko zabrakło niezapominajek? Widoczni na fotce panowie (od prawej: 
Artur Dąbrowski prezes WFOŚiGW w Warszawie, wicemarszałek Leszek 
Ruszczyk, radny Andrzej Łuczycki, nawet sam naczelny RDLP Tomasz Sot) 
opuszczają Ośrodek Lasów Państwowych w Jedlni, wynosząc na pamiątkę 
raczej sadzonki modrzewia lub jakieś fi ołki. Nie są to w żadnym wypadku 
niezapominajki! Jak mają nie zapomnieć?

Bez niezapominajek...

 Widoczni na fotce (od lewej): wicestarosta ra-
domski Leszek Margas , wójt gminy Przytyk Dariusz 
Wołczyński i stojący z prawej zaczepianego – Paweł 
Frysztak, szef Komendy Miejskiej PSP w Rado-
miu, wzięli na jakieś tajemnicze spytki stojącego ze 
spuszczoną głową Wojciecha Walczaka, byłego wój-
ta Jedlińska. Co ich tak zainteresowało? Uchwycili-
śmy ciekawskich na uroczystości Święta Ludowego 
w Marculach.

Wzięli go na spytki?

 Międzynarodowy Dzień Strażaka to 
w Gminie Gózd ważne święto. Z człon-
kami wszystkich jednostek OSP spotkał 
się z tej okazji Wójt Gminy Gózd Paweł 
Dziewit (na pierwszym planie). Podczas 
ofi cjalnej części uroczystości za plecami 
Wójta, jak pluton bodyguard’ów ustawiła 
się Kapela Zdzisława Kwapińskiego. Trze-
ba przyznać, że trudno znaleźć drugiego 
takiego włodarza gminy, który w czasie 
swojego wystąpienia posiadałby tak 
sympatyczne, muzyczne zaplecze. Nawet 
strażaccy dowódcy, pełni podziwu, stanęli 
na baczność.

To się nazywa 
wzbudzić podziw...


