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Pracuj jako opiekunka 
w Niemczech i Anglii! 
Promedica24 oferuje atrakcyjne 
wynagrodzenie, opłacony ZUS 

i 24-godzinne wsparcie! 
Odwiedź nasze mobilne biuro 

w Iłży 8 lipca 
oraz w Lipsku 9 lipca. 

Dowiedz się gdzie będziemy 

– zadzwoń: 507 061 699

Jubileusz 90-lecia 
Fabryki Broni ,,Łucznik”
Podczas uroczystej gali w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu nie za-
brakło ciekawych rozmów z pracownikami oraz byłym i obecnym zarządem fabryki. Najbardziej 
zasłużeni dla rozwoju „Łucznika” otrzymali medale.

Gala jubileuszowa przybrała 
charakter wspominkowy, w trakcie 
której zaproszeni goście obejrzeli 
krótkie fi lmy prezentujące histo-
rię, obecnych pracowników, rozwój 
i tradycję radomskiej Fabryki Broni 
„Łucznik”. Tomasz Nita, były prezes 
FB, a obecnie wiceprezes Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej, mówił nie tyl-
ko o historii, ale również o planach 
fabryki, która dąży do stworzenia 
nowoczesnej linii produkcyjnej 
broni oraz wdrożenia polskiej 
myśli technologicznej. Wojciech 
Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej, do której należy FB 
„Łucznik”, podkreślał, że nie wy-
obraża sobie PGZ bez radomskiej 
fabryki.

Sekretarz Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Czesław Mroczek, któ-

ła mówił natomiast nie tylko 
o historii fabryki, jej trudnych 
czasach, gdy w czasie wojny 
produkowała broń na potrzeby 
wroga, przy jednoczesnym przy-
należeniu pracowników fabryki 
do polskiego podziemia. Część 
swojego wystąpienia poświęcił 
planom fabryki i zapowiedzi, że 
dąży ona do tego, by produko-
wana broń była projektowana 
wyłącznie przez polskich kon-
struktorów.

– Mamy ambicje, by zaist-
nieć na rynku broni cywilnej 
w USA oraz Kanadzie. W tym celu 
w USA już powstała spółka – po-
wiedział Edward Migała i dodał, 
że zainteresowanie bronią choćby 
przez nigeryjską armię fabryka 
chce przekuć na „zainteresowa-
nie całego świata”. Prezes zapo-
wiedział także kolejną edycje 
Dni Otwartych w Fabryce Broni 
„Łucznik”, która odbędzie się we 
wrześniu tego roku.

Podczas gali wręczone zostały 
także medale: Złoty Krzyż Zasłu-
gi, medale za Długoletnią Służbę 
oraz za Zasługi dla Obronności 
Kraju. Złoty Krzyż Zasługi został 
przyznany byłemu prezesowi FB 
„Łucznik” Tomaszowi Nicie.

 źródło: radom24.pl

ry także wziął udział w spotkaniu, 
mówił o realizacji wielkiego pro-
jektu, jakim jest modernizacja pol-

skich sił zbrojnych, która odbywa 
się dzięki Fabryce Broni. Obecny 
prezes „Łucznika” Edward Miga-

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com
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Spełniły się 
nasze marzenia
Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu obchodzi w tym 
roku jubileusz 90-lecia działalności edukacyjnej. Przed rokiem otrzy-
mał nowoczesne, przestronne i dobrze wyposażone obiekty. Chodzi 
o budynek dydaktyczny i halę sportową. Stało się to w okresie pełnie-
nia funkcji Starosty Zwoleńskiego przez Waldemara Urbańskiego.

Rok szkolny 2014/15 rozpoczął 
się już w nowych pomieszczeniach 
i tak się złożyło, że spotkają się 
w nich z okazji jubileuszu 90-lecia 
uczestnicy IV Zjazdu Absolwentów. 
Poprosiliśmy więc Starostę Walde-
mara Urbańskiego o podzielenie się 
własnymi wrażeniami, odczuciami 
na temat tych dwóch powiązanych 
ze sobą ważnych wydarzeń, tym 
cenniejszych, że przez wiele lat pra-
cował w zwoleńskiej ,,Rolniczówce” 
jako nauczyciel, a obecnie Zespół 
Szkół Rolniczo-Technicznych jest 
jednostką organizacyjną powiatu 
zwoleńskiego.

– Starania o budowę tych obiek-
tów trwały bardzo długo. Wiado-
mość o tym, że wreszcie odważna 
decyzja Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu Zwoleńskiego została za-
akceptowana przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego, uzna-
liśmy za spełnienie marzeń wielu 

pokoleń nie tylko absolwentów 
szkoły, lecz także mieszkańców 
powiatu zwoleńskiego. Była to 
bowiem największa inwestycja 
w 15-letniej historii samorządu 
powiatu zwoleńskiego. Oddane do 
użytkowania w roku 2014 nowe 
obiekty szkolne będą najlepszym, 
w pełni zasłużonym prezentem 
właśnie na jubileusz 90-lecia obec-
nego Zespołu Szkół Rolniczo-Tech-
nicznych w Zwoleniu. Nowoczesne 
pracownie zawodowe i komputero-
we oraz łatwy dostęp do technolo-

Miała kształcić rolników i taką rolę 
spełnia do dziś, uczestnicząc także 
w przekształcaniu i unowocześnia-
niu gospodarstw oraz kształceniu 
w różnych atrakcyjnych zawodach 
nie tylko młodzież zwoleńską. Dzię-
ki mądrości władz powiatowych 
i konsekwencji w realizacji zało-
żonych celów rozwoju szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego zwoleńska 
,,Rolniczówka” uniknęła zagrożeń, 
których ofi arą padło wiele innych 
szkół rolniczych, także na ziemi 
radomskiej. Nie upadła, lecz prze-
kształciła się ZSR-T, tworząc klasy 
o profi lu usługowym, technicznym, 
ostatnio także tzw. mundurowe. Na 
ten prawidłowy kierunek wskazy-
wali przed rokiem w uroczystym 
przekazaniu obiektów m.in. Adam 
Struzik Marszałek Województwa 
Mazowieckiego i Jacek Kozłowski 
Wojewoda Mazowiecki, a także inni 
przedstawiciele różnych instytucji.

Wielu absolwentów, z którymi 
spotkamy się 4 lipca ma również 
udział w tworzeniu pozytywnego 
klimatu rozwoju oświaty powiato-
wej. Dziękuję Wam za unowocześ-
nianie polskiej wsi, za wkład pracy 
w rozwój waszych miejscowości, 
naszego kraju, za dobre świadectwo 
dla waszej szkoły. Dziękuję byłym 
i obecnym dyrektorom, nauczycie-
lom i pracownikom „Szkoły Rolni-
czej” za pracę i rozwój tej placówki 
oświatowej, za trud wychowawczy 
i edukacyjny naszej młodzieży. 
Wszystkim życzę dużo zdrowia 
i wszystkiego najlepszego. 

Tak się zaczęło...  
Idea powstania szkoły w Zwo-

leniu zrodziła się po 1917 r., kiedy 
generał Józef Dowbor-Muśnicki 
zorganizował Korpus Wojska Pol-
skiego z rozpadającej się armii 
carskiej. Służyło w niej kilkunastu 
mieszkańców Zwolenia, Kozienic 
i okolicznych wsi, m.in. Stefan 
Sołtyk ze Zwolenia. Po likwidacji 
Korpusu Muśnickiego i po podzia-
le jego majątku, Stefan Sołtyk wraz 
z grupą swoich zwolenników wy-
stąpił z wnioskiem, aby część ma-
jątku przeznaczyć na budowę semi-
narium nauczycielskiego lub szkoły 
rzemiosł w Zwoleniu. Likwidatorzy 
Korpusu zatwierdzili wniosek Ste-
fana Sołtyka i jego zwolenników i 
przekazali Komisji Gminy Zwoleń 
kilkaset tysięcy rubli. Trafi ły one do 
kasy gminy pod opiekę ówczesne-
go wójta Jana Zagożdżona. Gmi-
na Zwoleń przekazała na budowę 
szkoły działkę z Fundacji Bernarda 
Bogusza. 

Po odzyskaniu niepodległości, 
w 1919 r., gminy Zwoleń, Tczów 
i Grabów utworzyły wspólną listę 
wyborczą do Sejmu Ustawodaw-
czego i zgłosiły na posła Stefana 
Sołtyka. Wygrał on wybory do 
Sejmu w 1919r. Pracował m.in. 
w Komisji Oświaty. Tymczasem 
w kręgach władzy powiatowej w 
Kozienicach, któremu Zwoleń pod-
legał, rozpoczął się spór o to, czy 
szkoła ma powstać w rejonie Ko-
zienic czy w Zwoleniu. Spór toczył 
się między posłem Stefanem Soł-
tykiem i Marianem Jagminem, ak-
tywnym działaczem oświatowym, 

właścicielem majątku ziemskiego 
Ludwików w powiecie kozienickim, 
wielkim zwolennikiem budowy 
szkoły rolniczej, a nie seminarium 
nauczycielskiego. Spór został roz-
strzygnięty na korzyść Zwolenia. 
9 lipca 1920 r. Sejm Ustawodaw-
czy uchwalił „Ustawę o zakładaniu 
i utrzymywaniu ludowych szkół 
rolniczych”, nakazującą zakładanie 
szkół rolniczych męskich lub żeń-
skich w każdym powiecie w Polsce. 
Zwoleń był już do tego przygoto-
wany: miał zdeponowane w gmi-
nie niewielkie pieniądze i działkę. 
Ten spór zakończyli dwaj światli 
działacze dla dobra mieszkańców 
całego powiatu kozienickiego. Poseł 
Sołtyk opowiedział się również za 
budową szkoły rolniczej. Marian 
Jagmin – sympatyk ludowców 
i władze powiatu kozienickiego też 
wreszcie uznały, że szkołę rolniczą 
trzeba wybudować w Zwoleniu.

Komitet Budowy „Ludowej Szko-
ły Rolniczej Męskiej” w Zwoleniu 
pod przewodnictwem Mariana 
Jagmina powołano w 1920 roku. 
3 maja 1922 r. dokonano uroczyste-
go wmurowania aktu erekcyjnego 
pod głównym budynkiem szkoły 
z udziałem Marszałka Sejmu Woj-
ciecha Trąmpczyńskiego, posłów, 
powiatu kozienickiego, nauczy-
cieli, duchowieństwa i mieszkań-
ców z powiatów: kozienickiego, 
radomskiego i puławskiego. W tej 
uroczystości brali również udział 
dwaj późniejsi nauczyciele szko-
ły rolniczej: Stanisław Podrygałło 
i Feliks Jackowski.

We wrześniu roku 1925 „Ludową 
Szkołę Rolniczą Męską” wraz z bu-
dynkami mieszkalnymi i gospodar-
stwem szkolnym oddano do użyt-
ku. Niestety, nie rozpoczęto nauki 
we wrześniu 1925 r., jak nakazywała 
tradycja szkolna, bo na razie nie 
było kogo uczyć. Rozpoczęto więc 
na szeroką skalę propagowanie 

szkoły wśród ludności wiejskiej 
powiatu kozienickiego. Rok szkolny 
w Ludowej Szkole Rolniczej Męskiej 
w Zwoleniu rozpoczęto dopiero 
15 stycznia 1926 r. Naukę podjęło 
9 uczniów. Wszyscy otrzymali sty-
pendia, mieszkali w szkole, żywili 
się na stołówce, zdobywali wiedzę 
teoretyczną i pracowali w szkolnym 
gospodarstwie. 

Początkowo w kuchni pracowa-
ła gospodyni i jej dwie pomocnice. 
Produkty żywieniowe przekazywa-
ło szkolne gospodarstwo, wyroby 
z uboju trzody chlewnej wyko-
nywano na miejscu przy pomocy 
zwoleńskich masarzy.

Lekcje prowadziło 3 etatowych 
nauczycieli: Kazimierz Dzierzbicki 
– dyrektor szkoły i nauczyciel pro-
dukcji roślinnej, Stefan Targowski 
– nauczyciel produkcji zwierzę-
cej, Maria Jagmin – nauczycielka 
ogrodnictwa. Przedmioty ogólno-
kształcące – nauczyciele dojeżdża-
jący. Od 1927 r. obserwowano stop-
niowy wzrost naboru młodzieży: 
w 1929 r. było 60 uczniów.

Częścią składową Ludowej 
Szkoły Rolniczej Męskiej było go-
spodarstwo szkolne o powierzchni 
45 ha. Gospodarstwo nastawione 
początkowo na produkcję zbóż 
i okopowych, obejmowało również 
sad i ogród warzywny. W oborze, 

chlewni i stajni utrzymywano po-
czątkowo przeciętnie 10 szt. bydła, 
20–60 tuczników i 4 konie. Gospo-
darstwem zarządzał dyrektor szko-
ły, którym w latach 1925–1939 był 
Kazimierz Dzierzbicki. Wszystkie 
prace w gospodarstwie wykonywali 
uczniowie pod kontrolą nauczycie-
li: uprawiali rolę, siali, sadzili, zbie-
rali płody rolne i przechowywali. 
Zajęcia praktyczne miały główny 
wpływ na ogólną ocenę ucznia. Od 
1936 r. gospodarstwo nastawiło się 
na rozwój hodowli bydła i trzody 
chlewnej. Szkoła odniosła wów-
czas, jako jedyna w województwie, 
sukces w hodowli trzody chlewnej. 
Kielecka Izba Rolnicza uznała na-
szą chlewnię za chlewnię zarodo-
wą. Były osiągnięcia i coraz więcej 
pracy. Gospodarstwo dochodowe. 
W roku gospodarczym 1930–1931 
praca samych uczniów już nie 
wystarczała. Przyjęto do pracy 
3 fi zycznych pracowników, którzy 
zamieszkali w nowym budynku dla 
nich wybudowanym.

Ważną rolę w działalności wy-
chowawczej spełniały wówczas 
świetlica, samorząd uczniowski 
i biblioteka szkolna.

  Wacław Małek
 Dyrektor Szkoły Rolniczej w Zwoleniu

 w latach 1959–1972
 (fragment większego opracowania) 

gii informatycznych, czynią ZSR-T 
w Zwoleniu placówkę oświatową 
na miarę XXI wieku, w której będą 
kształcić się, zdobywać wiedzę i na-
bierać doświadczenia zawodowego 
i życiowego przyszłe pokolenia.

Nowy budynek szkoły i sali 
sportowej stwarzają wspaniałe 
warunki do kontynuacji funkcjo-
nowania „Szkoły Rolniczej”, która 
jako Ludowa Szkoła Męska postała 
powstała w 1925 roku w kilka lat po 
odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości, przy bardzo dużym zaanga-
żowaniu ówczesnych ludowców. 

Starosta Zwoleński Waldemar Urbański 
wręcza  prof. Jimiemu Mazurkiewiczowi 

z  uniwersytetu stanowego w Teksasie  na 
spotkaniu ze studentami amerykańskimi  

w ZSRT materiały obrazujące rozwój  
rolnictwa w powiecie zwoleńskim. Studenci  

z Teksasu odbywają właśnie  wakacyjne  
praktyki w gospodarstwach polskich rolników.

Wacław Małek
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O dniu dzisiejszym i przyszłości
Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, od roku szkolnego 2014/2015 dysponuje nowym 
obiektem dydaktycznym oraz halą widowiskowo-sportową. Sprzyjać to powinno przystosowaniu 
kształcenia do współczesnych potrzeb społecznych i gospodarczych. Czym wyróżnia się szkoła oraz 
jakie są jej zamierzenia? – pytam Dyrektora ZSR-T W Zwoleniu Arosława Jakóbika.

– Tuż przed nami piękny jubi-
leusz 90-lecia powstania Zespołu 
Szkół Rolniczo-Technicznych im. 
Bohaterów Walki z Faszyzmem. 
W związku z tym cała społeczność 
szkolna wraz ze Stowarzyszeniem 
Absolwentów żyje przygotowania-
mi do organizowanego 4 lipca IV 
Zjazdu Absolwentów. Będzie miło 
spotkać się ze swoimi wychowan-
kami i powspominać piękne lata 
szkolne. Więcej na temat zjazdu 
na ofi cjalnej stronie szkoły pod 
adresem: zsrtzwolen.republika.pl, 
zsrtzwolen.neostrada.pl, jak rów-
nież na facebook-u na profi lu po-
święconym zjazdowi absolwentów, 
prowadzonym przez Stowarzysze-
nie Absolwentów.

Wracając do pytania, przytoczę 
jednak parę faktów z historii naszej 
szkoły.

W 1925 roku została utworzona 
Ludowa Szkoła Rolnicza Męska. 
W czasie wojny przerwana została 
działalność dydaktyczna, a szko-
ła stała się siedzibą żandarmerii 
i miejscem kaźni dla wielu Polaków, 
stąd późniejszy pomysł nadania 
placówce imienia Bohaterów Walki 
z Faszyzmem.

 Zaraz po wyzwoleniu szko-
łę przekształcono w gimnazjum, 
później w liceum, a od 1951 roku 
w Państwowe Technikum Rolnicze. 

1 września 1978 roku szkoła przy-
jęła nazwę Zespołu Szkół Rolniczych, 
a w latach 90. XX wieku zaczęto two-
rzyć nowe kierunki kształcenia zwią-
zane z rolnictwem, m.in. Technikum 
Technologii Żywności i Technikum 
Agrobiznesu. We wrześniu 2002 roku 
szkoła zmieniła swoją nazwę na Ze-
spół Szkół Rolniczo-Technicznych 
oraz powstały nowe typy szkół i kie-
runki nauczania, w tym od 2004 roku 
liceum profi lowane. 

1 września 2014 roku rozpoczę-
liśmy naukę w nowych obiektach 
szkoły, które są w pełni wyposażone 
i dostosowane do aktualnych wy-
magań szkolnictwa zawodowego.

Obecnie w skład Zespołu Szkół 
wchodzą cztery typy szkół z kierun-
kami kształcenia:

– technikum kształcące w zawo-
dzie technik: architektury krajobra-
zu, agrobiznesu, rolnik, informatyk, 
geodeta, ekonomista, spedytor;

– liceum ogólnokształcące z klasa-
mi: policyjna, strażacka i sportowa;

– liceum dla dorosłych w syste-
mie zaocznym dla absolwentów za-
sadniczej szkoły zawodowej (okres 
nauki 2 lata) i dla absolwentów 
gimnazjum (czas nauki 3 lata)

– zasadnicza szkoła zawodowa 
kształcąca w zawodach: mecha-
nik operator pojazdów i maszyn, 
rolniczych, mechanik pojazdów 
samochodowych, operator obra-
biarek skrawających, stolarz, pie-
karz, kucharz, fryzjer, sprzedawca 
i wiele innych w zależności od miej-
sca odbywania zajęć praktycznych 
u pracodawców.

W skład Zespołu Szkół Rolniczo-
Technicznych wchodzi również in-
ternat, który dysponuje 40 miejsca-
mi dla uczniów naszej szkoły.

Obecnie w Zespole Szkół eduku-
je się 700 uczniów. Pomimo niżu 
demografi cznego, dzięki odpowied-
niej ofercie edukacyjnej skierowa-
nej do absolwentów gimnazjów 
z powiatu zwoleńskiego i nie tylko, 
szkoła cieszy się dużym zaintere-
sowaniem, o czym świadczy ilość 
młodzieży kształcącej się.

Do tej pory placówkę ukończyło 
kilka tysięcy absolwentów. Z dumą 
możemy spojrzeć w naszą wielo-
letnią historię, ale też z ufnością 
patrzymy w przyszłość.

Więcej informacji na temat mo-
nografi i naszej szkoły pod adre-
sem: http://zpn-zwolen.eu/index.
php/monografi a.
 Jakie są, według Pana, największe 

atuty Zespołu Szkół Rolniczo-Tech-
nicznych w Zwoleniu?

– Najważniejszymi atutami na-
szego Zespołu Szkół są: wykwa-
lifi kowana i profesjonalna kadra 
pedagogiczna, nowy budynek 
dydaktyczny, który jest w pełni 
dostosowany do osób niepełno-
sprawnych (w budynku znajdują 
się podjazdy dla osób niepełno-
sprawnych, winda), pełnowymia-
rowa sala sportowa, nowoczesne 
pracownie dydaktyczne, nowo-
czesne pracownie zajęć praktycz-
nych i warsztaty szkolne wypo-
sażone w nowy sprzęt i pomoce 
dydaktyczne zgodnie z wymaga-
niami nowej podstawy kształcenia 
zawodowego.

Zapewniamy uczniom bezpłatny 
dostęp do internetu. Młodzież ma 
możliwość korzystania z bezpłat-
nego bezprzewodowego dostępu 
do sieci na terenie całej szkoły, jak 
również za pomocą kiosków mul-
timedialnych, które znajdują się 
w holach na każdym piętrze i sali 
sportowej. Ponadto szkoła prowa-
dzi e-dziennik, e-sekretariat oraz 
umożliwia uczniom i rodzicom do-
stęp do ocen i frekwencji w wersji 
elektronicznej. 

W każdej pracowni znajduje się 
zestaw komputerowy z dostępem 
do internetu, projektor, tablica 
multimedialna. Posiadamy salę 

rowymi z dostępem do internetu. 
Kilkunastotysięczny księgozbiór 
pozwala na rozwijanie wszystkich 
zainteresowań naszych uczniów, 
nawet tych najbardziej wymagają-
cych. Księgozbiory są odpowiednio 
opisane i skatalogowane za pomocą 
programu wspierającego komplek-
sową obsługę biblioteki szkolnej 
MOL Optivum.

Mamy samochody i ciągniki do 
nauki jazdy. W niektórych kierun-
kach kształcenia uczniowie mają 
możliwość w ramach obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych odbycia 
kursu na prawo jazdy kategorii B 
(samochód) i T (ciągnik).

Atutem są atrakcyjne kierunki 
kształcenia, które umożliwiają zdo-
bycie ciekawego zawodu i matury 
oraz przyjazna atmosfera. 
 Jaka jest koncepcją rozwoju szkoły 

na najbliższe lata?
– W najbliższych latach będzie 

ona związana z nową perspektywą 
środków Unii Europejskiej na lata 

2014-2020. Zaplanowanych jest 
wiele działań związanych ze szkol-
nictwem zawodowym. Najważniej-
sze z nich to działania ukierunko-
wane na wspólne przygotowywanie 
programów nauczania, organizację 
wysokiej jakości zajęć praktycz-
nych, praktyk zawodowych i staży 
zarówno dla uczniów, jak i dla na-
uczycieli zawodu oraz wspólne pro-
wadzenie kwalifi kacyjnych kursów 
zawodowych. Planujemy nawiązać 
współpracę ze szkołami wyższymi 
w celu zwiększenia dostępu do no-
woczesnych technik i technologii. 
Chcemy wyposażyć/doposażyć 
pracownie i warsztaty w nowoczes-
ny sprzęt i materiały dydaktyczne 
w celu zbliżenia warunków kształ-
cenia do rzeczywistego środowiska 
pracy. Działania te skierowane będą 
przede wszystkim do uczniów, ale 
także do nauczycieli prowadzących 

przedmiotów. Większość pracowni 
posiada tablice i projektory multi-
medialne, telewizory, odtwarzacze 
Blu ray, DVD. Pracownie zajęć 
praktycznych i warsztaty szkolne 
zostały wyposażone w nowe ma-
szyny i pomoce dydaktyczne do 
praktycznej nauki zawodu.

Szkoła od kilkunastu lat bierze 
czynny udział w realizacji pro-
gramów pochodzących ze środ-
ków Unii Europejskiej takich jak: 
„Szkoła Kluczowych Kompeten-
cji”, „Stawiam na swoją przyszłość”, 
„Zwiększenie potencjału szkół za-
wodowych na Mazowszu”. Dzięki 
projektom uczniowie uczestniczą 
w zajęciach pozalekcyjnych, uzy-
skują pomoc psychologiczno-pe-
dagogiczną, są objęci doradztwem 
zawodowym. Młodzież odbywa 
płatne staże u przedsiębiorców. 
Szkoła zakupiła nowoczesne wy-
posażenie dydaktyczne służące 
praktycznej nauce zawodu oraz 
przygotowywaniu młodzieży do 
egzaminu potwierdzającego kwa-
lifi kacje zawodowe i kwalifi kacje w 
zawodzie, jak również do egzaminu 
maturalnego. Zakupiliśmy również 
nowy sprzęt do wyposażenia sta-
nowisk do egzaminów kwalifi kacji 
w zawodzie zgodnie z nową pod-
stawą programową kształcenia 
zawodowego. Szkoła brała także 
udział, jako jeden z benefi cjentów, 
w programie „Informatyzacja usług 
powiatu zwoleńskiego”, który był 
przygotowany i realizowany przez 
organ prowadzący szkołę –powiat 
zwoleński. Szkoła zyskała dzięki 
temu dostęp do szerokopasmowe-
go internetu. 

Placówka posiada pracownie 
komputerowe w pełni wyposażo-
ne w najnowocześniejszy sprzęt 
i oprogramowanie zapewniające 
każdemu uczniowi samodzielną 
naukę przy komputerze na zaję-
ciach lekcyjnych i praktycznych. 

Ostatnio został zakupiony naj-
nowocześniejszy sprzęt do pracow-
ni języków obcych, które zostały 
wyposażone w pulpit sterowniczy 
dla nauczyciela, słuchawki, tablice 
multimedialne, oprogramowanie 
do nauki różnych języków obcych. 
Zakupiliśmy również wyposażenie 
do pracowni języka polskiego, ma-
tematyki, chemii, fi zyki, geografi i, 
historii, edukacji dla bezpieczeń-
stwa i wiedzy o społeczeństwie. 
Doposażona została także hala 
sportowa w nowy sprzęt sporto-
wy i nagłośnienie. Wyposażyliśmy 
pracownie zajęć praktycznych 
w nowe pomoce dydaktyczne 
i oprogramowanie. Zostało za-
kupione nowoczesne wyposaże-
nie pracowni zajęć praktycznych 
i warsztatów dla kierunków: tech-
nik informatyk, architekt krajobra-
zu, ekonomista, geodeta, spedytor, 
rolnik i dla zawodów mechanik 
operator pojazdów i maszyn rol-
niczych, mechanik pojazdów sa-
mochodowych. 

Do gospodarstwa szkolnego zo-
stał zakupiony nowoczesny agregat 
uprawowo-siewny.
 Dziękuję za wyczerpujące wyjaśnie-

nia i życzę szkole dalszego rozwoju.

Dyrektor Arosław Jakóbik

kształcenie zawodowe, instrukto-
rów praktycznej nauki zawodu oraz 
pracodawców. 

Dodatkowo od przyszłego roku 
będziemy się starać nawiązać 
współpracę z zagranicznymi ośrod-
kami kształcenia zawodowego, aby 
nasi uczniowie mogli odbyć waka-
cyjne praktyki zawodowe w gospo-
darstwach i fi rmach w Niemczech, 
Austrii, Belgii.
 Aby dobrze kształcić praktycznie 

potrzebna jest baza techniczna na 
wysokim poziomie. Jak to wygląda 
w ZSR-T?

– Podczas realizacji projektu 
budowy nowego budynku dydak-
tycznego i sali sportowej zostały 
zaplanowane środki na zakup wy-
posażenia pracowni i hali sporto-
wej w pomoce dydaktyczne i sprzęt 
sportowy. Dzięki temu zostało 
zakupione nowe wyposażenie do 
każdej pracowni, w której znajduje 
się sprzęt multimedialny i pomoce 
dydaktyczne do poszczególnych 

Zabytkowy budynek dydaktyczny Szkoły Rolniczej Męskiej z 1925 roku

konferencyjną z przeznaczeniem 
na organizację spotkań, wykła-
dów, prelekcji z ciekawymi ludź-
mi, przedstawicielami wyższych 
uczelni.

Obecnie mamy najnowocześ-
niejszą i najlepiej wyposażoną 
w całym regionie halę sportową. 
Zazdroszczą nam jej nawet kluby 
sportowe z Radomia i Puław, które 
bardzo chętnie w ostatnim czasie 
rozgrywały mecze w piłkę ręczną 
i siatkową na naszej arenie.

Szkoła dysponuje również no-
wocześnie urządzoną i wyposażoną 
biblioteką z centrum multimedial-
nym, z 10 stanowiskami kompute-

Zespół obiektów dydaktycznych i sportowo-rekreacyjnych ZSRT w Zwoleniu widziany z przelotu drona
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Rowerowy Zlot Gwieździsty 
i ,,Bezpieczna kąpiel”

Tegoroczny XII Rowerowy Zlot Gwieździsty, organizowany przez Związek Gmin ,,Radomka”, został 
połączony z pokazem instruktażowym pn. ,,Bezpieczna kąpiel” adresowanym do uczniów PSP i gim-
nazjów. Jego organizatorem była Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Uczestnikami Zlotu Gwieździ-
stego byli gimnazjaliści z gmin: 
Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, 
Wolanów, Wieniawa i Zakrzew 
w liczbie około pół tysiąca cykli-
stów. Nie mogło zabraknąć go-
spodarzy reprezentujących tereny 
,,Radomki’ przyległe do Zalewu 
Domaniów. Poza przewodniczą-
cym zarządu Sławomirem Biał-
kowskim, przybyli także wójtowie 
gmin: Przytyk Dariusz Wołczyń-
ski, jako gospodarz terenu oraz 
z racji przyległości Domaniowa 
i innych miejscowości do najdłuż-
szej części brzegu sztucznego akwe-
nu. Graniczą z nim bezpośrednio 
także tereny gmin Wieniawa 
i Wolanów. Stąd osobista obecność 
wójtów –Krzysztofa Sobczaka 
i Adama Gibały. Samorządy Przy-
suchy i Jedlińska, też poza ucznia-
mi i wychowawcami, delegowały 
swoich przedstawicieli. Nie mo-
gło zabraknąć Cezarego Nowką, 
prezesa zarządu innowacyjnego 
Stowarzyszenia ,,Razem dla Ra-
domki, koordynującego inicjaty-
wy jego Lokalnej Grupy Działania. 
Na pokaz instruktażowy ,,Bez-
piecznej kąpieli” przyjechali do 
Domaniowa także uczniowie PSP 
z Radomia. Festyn ,,Bezpieczna 
kąpiel” okazał się także użyteczny 
dla wychowawców klas, towarzy-
szących dziewczętom i chłopcom.

 Rowerowy Zlot Gwieździsty, 
jak przypomniał podczas otwar-
cia imprezy Sławomir Białkowski, 
przewodniczący Zarządu Związku 
Gmin ,,Radomka”, integruje środo-
wiska gminne Związku, promuje 
walory turystyczne sześciu gmin 
oraz kolarstwo jako jedną z form 
rekreacji ruchowej i bezpiecznego, 

wódzkich przygotowujący się do XV 
Kynologicznych Mistrzostw Polski. 
Pokazali oni m.in. tresurę psów służ-
bowych i jej skuteczność wykazaną 
przy obezwładnianiu ,,złoczyńców” 
posługujących się bronią palną. Pro-
gram zawierał też symulację pościgu 
za przestępcami z użyciem łodzi po-
licyjnej. Lasy Państwowe zaprezen-
towały akcję gaśniczą przy użyciu 
samolotów ,,Dromader”. Uczest-
nicy z ciekawością przyglądali się 
zastosowaniu metody wahadłowej 
używanej przy poszukiwaniu zagi-
nionych osób i przedmiotów. Żoł-
nierze Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej zaprezentowali 
,,Bus Schengen” używany do kontro-
li granicznej i wystawiali uczniom 
minidokumenty niezbędne w tury-
styce zagranicznej.

www.radomka.pl

W drodze na zlot

Najwięcej uwagi poświęcono jed-
nak bezpieczeństwu podczas kąpie-
li. Kilkuosobowe grupy dziewcząt 
i chłopców, bądź pojedynczy ucz-
niowie, wypływali z ratownikami 
na zalew, by w naturalnych wa-
runkach poznać działanie sprzętu 
pływającego i pracę ratowników 
oraz wysłuchać ich cennych porad 
i przestróg. Ratownicy środowiska 
lekarskiego WOPR zapoznawali 
młodzież z metodami pomocy tzw. 
przedmedycznej lub udzielali porad 
przy symulowanych czynnościach 
ratowniczych.

Podczas pikniku odbył się kon-
kurs wiedzy na temat Związku 
Gmin ,,Radomka” oraz konkurs 
wiedzy o powiecie radomskim. 
Największą wiedzą o Związku wy-
kazała się Natalia Centka, gimna-
zjalistka z Zakrzewa. Właśnie jej 
wójt Sławomir Białkowski i wójt 
Przytyka Dariusz Wołczyński wrę-
czyli główną nagrodę czyli rower. 
Drugie miejsce zajęła Marysia Śli-
wowska z PG w Jedlińsku, a trzecie 
– Ola Sułecka z PG Wieniawa. Zwy-
cięzcą konkursu wiedzy o powiecie 
radomskim został Filip Głowacki 
z PG w Przytyku.

Realizację programu uatrakcyjnia-
ły przeróżne gry i zabawy, np. pokaz 
akrobatyki rowerowej w żartobli-
wym, humorystycznym wykonaniu 
Piotra Bielaka. Odbyła się również 
akcja znakowania rowerów organizo-
wana przez Komendą Miejską Policji 
w Radomiu. Było fajnie! – krzyknę-
ła gromko jedna z gimnazjalnych 
grup rowerzystów powracających 
z imprezy Związku Gmin ,,Radomka” 
w Domaniowie.   (M.K.)Otwarcia imprezy dokonał Sławomir Białkowski

Przewodniczący RADOMKI Sławomir Białkowski i przewodniczący jej Zgromadzenia Dariusz 
Wołczyński ze zwyciężczynią konkursu nagrodzoną rowerem

Z ratownikami bezpiecznie…

ekologicznego przemieszczania się. 
Popularyzuje też utworzoną w 2004 
roku sieć 287 km turystycznych 
szlaków rowerowych wytyczonych 
i oznakowanych na terenie gmin 
tworzących ten Związek.

Z kolei pokazy instruktażowe, 
okazały się pożyteczne dla wszyst-
kich osób, które 19 czerwca przyje-
chały do Domaniowa. Umiejętności 
własne i czworonogów zaprezen-
towali zwycięzcy eliminacji woje-

Po zadowolonych minach uczniów widać, że instruktaż pn. ,,Bezpieczna kąpiel” był pożyteczny

Udzielanie pierwszej pomocy pod nadzorem ratowników medycznych
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Mazowiecka Noc Świętojańska w Gminie Pniewy

Koncerty, sztuczne ognie i wianki
Noc Świętojańska już za nami. W szczególny sposób będą ją wspominać mieszkańcy gminy Pniewy. 20 czerwca br., na festynie rodzinnym 
w miejscowości Osieczek, świętowali tradycyjne Sobótki, bawili się przy muzyce i puszczali na wodę piękne, kolorowe wianki.

20 czerwca Osieczek odwiedziło 
wielu mieszkańców gminy Pnie-
wy, przybyli też zaproszeni goście 
i sympatycy kultywowania trady-
cji ludowych. A taką już stało się 
w pniewskiej gminie obchodzenie 
Nocy Kupały – magicznego wieczo-
ru przesilenia letniego, kiedy dzień 
jest najdłuższy w roku. Najbardziej 
charakterystycznym elementem 
Nocy Świętojańskiej – z 20 na 21 
czerwca – są Sobótki. Musi być wte-
dy płomiennie i jasno, i muszą być 
wianki puszczane na wodę. Tak też 
było w uroczym Osieczku.

Zanim jednak tradycji stało się 
zadość i tej wyjątkowej nocy, przy 
blasku fajerwerków ukwiecone 
wianki zostały rzucone na wody 
tamtejszego zalewu, w centrum 
Osieczka stanęła potężna estrada, 
a wokół pojawiły się liczne stoiska 
oferujące „dla każdego coś dobrego”. 

Były słodkości, napoje, smakowite 
potrawy, a najmłodszych uczest-
ników festynu przyciągały stosy 
zabawek i kolorowe balony. Dla 
dzieci też organizatorzy zapewnili 
bezpłatnie takie atrakcje, jak dmu-
chane zjeżdżalnie czy trampoliny.

Wśród stoisk wyróżniały się te, 
zorganizowane przez szkoły: PSP 
Jeziorka, Ciechlin, Karolew i Kru-
szew. Zysk ze sprzedaży samodziel-
nie wykonanych ciast, przekąsek, 
a także przepięknych sobótkowych 
wianków, szkoły przeznaczały na 
fundusz Rad Rodziców, a w kon-
sekwencji na zakup pomocy szkol-
nych czy remontu sal lekcyjnych. W 
organizacji festynu pomagali miej-
scowi harcerze.

Uczestników sobótkowego wie-
czoru przywitał gospodarz gminy 
– wójt gminy Pniewy Wiesław Na-
siłowski w towarzystwie przewod-

Od lewej: Wiesław Nasiłowski wójt gminy Pniewy, witający uczestników festynu i gości, Kinga Dominiak przewodnicząca Rady Gminy, Marek 
Mikołajewski wójt gminy Błędów, Marek Grzejszczyk działacz społeczny, Mirosław Maliszewski poseł na Sejm RP, Ganbaatar Adiya ambasador 
Mongolii, Stanisław Sitarek radny Rady Powiatu Grójeckiego, Leszek Przybytniak radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Edyta Kuźnik-Kosno przed-
stawiciel Ministerstwa Gospodarki

Pierwszy tradycyjny wianek sobótkowy puściła na wodę żona ambasadora Mongolii. Towarzy-
szyli jej wójt gminy Pniewy i przewodnicząca RG

Koncert grupy muzycznej Cliver
Występ przedszkolaków

niczącej Rady Gminy Kingi Domi-
niak. Życzył dobrej zabawy i miłego 
spędzenia czasu w rodzinnym 
gronie. Podziękował wszystkim, 
którzy pracowali przy organizacji 
Mazowieckiej Nocy Świętojańskiej. 
Do życzeń dołączyli się obecni na 
uroczystości poseł Mirosław Mali-
szewski, radny Leszek Przybytniak, 
radny powiatowy Stanisław Sitarek. 
Gościem specjalnym był ambasa-
dor Mongolii Ganbaatar Adiya, któ-
ry po polsku pozdrowił mieszkań-
ców gminy Pniewy, a miejscowych 
sadowników zapewnił, że polskie 
jabłka w Mongolii cieszą się po-
wodzeniem. 

Uczestnikom festynu, którzy kon-
sumowali i tym, którzy korzystali 
z rozrywki, czy też całymi rodzina-
mi spacerowali rozmawiając, towa-
rzyszyła muzyka. Dobrego nastroju 
nie popsuł nikomu deszcz, który 
przelotnie zawitał nad Osieczkiem. 
Tak nagle jak się pojawił, tak szybko 
ustąpił miejsca słońcu.

A i na estradzie działo się, och 
działo. Obchodzone Sobótki były 
dobrą okazją, by przed liczną pub-
licznością swymi umiejętnościami 
pochwaliły się miejscowe przed-
szkolaki, uczniowie szkół podsta-
wowych i podopieczni Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Jur-
kach. Występy dzieci zawsze są 
wzruszające i tym razem też nie-
jedna mama czy babcia otarła łez-
kę wzruszenia. Wszyscy nagrodzili 
występujących gorącymi brawami. 
Dzieci podczas występów mocno 
wspierał prezes Stowarzyszenia 
Górna Jeziorka Apoloniusz Stawi-
cki.

Po występach najmłodszych, na 
estradzie zapanował zespół Cliver, 
który grając i śpiewając utwory di-
sco polo szybko sprowokował do 
tańca wielu uczestników festynu.

Punktem kulminacyjnym wie-
czoru był pokaz sztucznych ogni 
i puszczanie na wodę wianków. 
Wspólną zabawę pod gwiazdami 
poprowadził Dj.

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

Szkolne stoiska cieszyły się dużym powodzeniem

Z mieszkańcami bawili się wójt Pniew i ambasador Mongolii z małżonkąDo Osieczka na Noc Świętojańską przybyło wielu gości
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Imieniny Pana Jana 
coraz ciekawsze…
I mają wzięcie, gdyż zawierają wiele atrakcji i powiększają zestaw ciekawych wydarzeń nie tylko kultu-
ralnych, lecz także rekreacyjnych i turystycznych. To, co się w trzeciej dekadzie czerwca działo w gminach 
Zwoleń i Policzna jest bardzo urozmaiconym tryptykiem, który można podłączyć pod Imieniny Pana Jana.

Można, to nie znaczy, że trzeba. 
Im więcej samorządów, organizacji 
czy instytucji włącza się w inicjaty-
wę o ponad 30-letniej tradycji, tym 
lepiej dla dzieła utrwalania twór-
czego dziedzictwa Jana Kochanow-
skiego i rodu Kochanowskich.

Rajd Rowerowy ,,Szlakiem Jana 
Kochanowskiego: Zwoleń – Sycyna 
– Czarnolas – Sieciechów – Gródek 
– Zwoleń, wyruszył na trasę już 20 
czerwca rano z Placu Jana Kocha-
nowskiego w Zwoleniu i w przeko -
naniu jego inicjatora Czesława 
Nowakowskiego mieści się on 
w programie Imienin Pana Jana.

W pierwszej piątkowej części 
Imienin Chór Kameralny udanie 
odtworzył w wieczornej scene-
rii ambitny artystycznie ,,Fever”. 
Obrazy zaprezentowali radomscy 
artyści – Longin Pinkowski oraz 
jego uczeń – Łukasz Rudecki. 
Z kolei Stanisław Grudzień ze Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych 
w Kozienicach przekazał burmistrz 
Bogusławie Jaworskiej herb miasta 
wyczarowany w drewnie. Również 
grupa muzyczna ,,ZWOLENIAKI”, 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
w ludowych strojach i wiankach na 
głowach zaprezentowała ciekawy 

program muzyczny. Janusz Radek 
przedstawił ,,Zabawę w Ciuciubab-
kę” często prezentowaną przez Cze-
sława Niemena. Artysta zaśpiewał 
też ,,Wspomnienie”, na pożegnalny 
bis -,,Dobranoc”. 

Niedzielne uroczystości rozpo-
czął tradycyjnie korowód, prowa-
dzony przez zespół ,,GOTARDO-
WIE”. Niespodzianką dla widzów 
było uczestnictwo Chorągwi Ta-
tarskiej i Zwoleńskiej Grupy Ro-
werowej. W Centrum Regionalnym 
otwarto pokonkursową wystawę pt. 
,,Mojej Urszulce”. 

Dość dużo, gdyż 142 zawodników 
wzięło udział w I Biegu Szlakiem 
Jana Kochanowskiego. Najszybsi 
byli nagradzani na estradzie przed 
ratuszem.

 Program na estradzie w ryn-
ku poprowadzony przez dyrektor 
Domu Kultury Annę Wieczerzyń-
ską otworzyła burmistrz Bogusła-
wa Jaworska. Witając widownię 
zapełniającą plac Jana Kochanow-
skiego, życzyła bogatych przeżyć 
artystycznych i dobrej zabawy. 
Na początek dokonała wręczeń 
medali i wyróżnień. Medalem 
,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
została uhonorowana Elżbie-
ta Nowakowska, przez wiele lat 
prowadząca muzeum regionalne. 
Pani Elżbieta, choć już zawodowo 
w stanie spoczynku, nadal uczest-
niczy aktywnie w kulturze. Robi 
m.in. użyteczny pożytek z apa-
ratu fotograficznego. Parając się 
fotoreporterką, przed laty współ-
pracowała także z naszym TR. 
Pamiętamy, gratulujemy! Z kolei 
Medalem ,,Zasłużony dla Ziemi 
Zwoleńskiej” zostali nagrodzeni: 
Honorata Dziwisz, Andrzej Lesisz 
i Stanisław Pająk. Zwycięzcą Kon-
kursu na fraszkę ,,O statuetkę Jana 
Kochanowskiego” został Grzegorz 
Lewkowicz. 

Dużymi brawami nagrodziła 
widownia pokaz w wykonaniu 
grupy rekonstrukcyjnej z Lekkiej 
Chorągwi Tatarskiej i innych grup 
ożywiających wydarzenia histo-
ryczne. Podobały się też szkolne 
zespoły i grupy artystyczne oraz 
prowadzone przez Dom Kultury, 
wśród nich kabaret ,,Bajeczka’. 
Pokaz musztry paradnej w wyda-
niu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Miasta Zwolenia też był niepo-
wtarzalnym przeżyciem. Koncert 
zespołu „Poparzeni Kawą Trzy” 
i „Kasty” godnie uwieńczyły uroz-
maicone, reprezentujące wysoki 
poziom artystyczny zwoleńskie 
Imieniny Pana Jana.

 (M.K.) 
Fot.: Adam Dziedzic

Spod Ratusza wyrusza korowód. Na pierwszym planie zespół GOTARDOWIE

Samorządowe władze Zwolenia i powiatu zwoleńskiego oraz ich goście

Rowerzyści Chorągiew Tatarska

Podczas mszy przy krypcie Jana Kochanowskiego w Kościele Podwyższenia Krzyża Św.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie imieninowego koncertu

Plac zapełniony widownią

Burmistrz Bogusława Jaworska otwiera galę
Elżbieta Nowakowska dziękuje 
za odznaczenia i wyróżnienia

Zwycięzcy nagrodzeni należnymi pucharami Na estradzie uczniowie zwoleńskich szkół. Ich popisy artystyczne były gromko oklaskiwane
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Czarnoleskie SOBÓTKI bliższe tradycji
Tegoroczne czarnoleskie SOBÓTKI, choć kalendarzowo odbiegały od organizowanych 
w poprzednich latach, bliższe były historycznej tradycji. Jan Kochanowski tylko opisał poetycko 
słowiański obyczaj Kupały obchodzony w renesansowym Czarnolesie. 
W rzeczywistości obyczaj palenia ognisk i przeskakiwania przez nie wiejskich kawalerów 
oraz puszczania wianków przez panny sięga niepamiętnych czasów. 

Gospodarz tegorocznych Sobó-
tek Tomasz Adamiec, Wójt Gminy 
Policzna, w zwięzłych słowach do-
konał w minioną sobotę, w amfi tea-
trze parkowym, otwarcia dorocznej 
imprezy, po czym oddał mikrofon 
Marii Jaskot – szefowej Muzeum 
Jana Kochanowskiego w Czarno-
lesie, a z kolei ona – jurorom.

Kapitula nagród im. Jana Ko-
chanowskiego, choć pracująca od 
lat w zasadzie w niezmienionym 
składzie (mgr inż. Marian Kuder-
ski – kanclerz Kapituły, członkowie 
– dr Stefan Rosiński i mgr Krzysz-
tof Kozera) przyznała w tym roku, 
o czym powiadomił mgr Adam 
Krzemiński, następujące nagrody:

W Dziedzinie Literatury: Ceza-
remu Imańskiemu, nauczycielowi 
ze Zwolenia, za całokształt dokonań 
literackich. Jest on m.in. autorem 
Monografii Zwolenia, ale także 
przeróżnych tekstów z wydarzeń, 
czerpanych z zakamarków ludzkiej 
pamięci, czy też zapisków lub prze-
kazów ludzi starszych. Fundatorem 
tej nagrody była Bogusława Jawor-
ska – Burmistrz Zwolenia.

W Zakresie Folkloru i Sztuki Lu-
dowej przyznano nagrodę Zespołowi 
Folklorystycznemu ,,Korzenie” z Ła-
guszowa za promowanie i tworzenie 
autentycznego folkloru. Nagrodę 
ufundował Marian Kuś – Wójt Gmi-
ny Przyłęk, osobiście również badacz 
przeszłości tej nadwiślańskiej gminy.

W Zakresie Teatru: tenże wójt 
ufundował nagrodę Grupie Te-
atralnej ,,Przymierze Pokoleń” 
z miejscowości Lipiny za insceniza-
cję obrzędu sobótkowego i popu-
laryzację folkloru poza granicami 
regionu.

W Zakresie Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego: nagrodę ufundowaną 
przez Tomasza Adamca, Wójta Gmi-
ny Policzna, otrzymała Eugenia Ja-
nuszewicz za znaczące dokonania 
w dziedzinie utrwalania wiedzy 
o historii i zabytkach mikroregionu 
oraz wiedzy o życiu i twórczości Jana 
Kochanowskiego. Eugenia Janusze-
wicz jest autorką m.in. monografi i 
o Gminie Policzna. Z osobistych 
kontaktów wiem, z jakim uporem 
walczy o prawidłową pisownię na-
zwy wsi Policzna. W dopełniaczu 
pisze się Policzny a nie Policznej, jak 
i nam się na łamach TR przytrafi ło. 
Natomiast nazwę Policzna-Kolonia 
w drugim przypadku pisze się Po-
licznej Kolonii.

A propos tradycji sobótkowej: 
przed rokiem w obrzędzie puszcza-
nia wianków w Zespole SOBÓTKA 
w Czarnolesie nieśmiało wystąpiły 
w białych sukniach ,,belicą przepa-
sane” trzy dorodne panny. W tym 
roku było ich chyba nawet więcej, 
a i wiejscy kawalerowie dopisali. 
Panny nie mieściły się w łódce, 
którą tylko dwie w towarzystwie 
kawalerów wypłynęły na staw… 

puszczać wianki. Ujrzeliśmy je 
wieczorem na sobótkowej estradzie 
z wielkimi ówczesnymi mandoli-
nami czy też gitarami, występujące 
z nowym programem. W scenki za-
prezentowanych w obrzędzie pusz-
czania wianków, panny z SOBÓTKI 
miały konkurentki, właśnie z Lipin. 
Tym groziło nawet porwanie w ja-
syr przez Tatarów z grupy rekon-
strukcji historycznej. Na szczęście 
dziewczęta zostały uratowane przez 
polskich szlachciców uzbrojonych 
w szable, też przez grupę rekon-
strukcji historycznej, wspomaganej 
przez wiejskich chłopaków.

Żeby było ciekawiej i bardziej 
demokratycznie, w nawiązaniu 

do współczesności, po ogłoszeniu 
wyników i prezentacji laureatów 
XXIV edycji Konkursu Literackiego 
„O dzban czarnoleskiego miodu”, 
koncertował zespół Wyspy Dobrej 
Nadziei z Olsztyna z poezją śpiewa-
ną Konstantego Ildefonsa Gałczyń-

bez czarnolasu”) fundator – Miejska 
Biblioteka Publiczna w Radomiu.

Zwycięzcą biegu Policzna-Czar-
nolas został 28-letni Piotr Konofał 
z Trzebieni, czas 29 min 02 sekund, 
drugim był 21-letni Arkadiusz Oleś 
z Jasieńca Soleckiego, a trzecim 39-
letni Krzysztof Pytek. Czwarty czas 
uzyska jego małżonka Agata Gra-
biec-Pytek. W biegu wzięło udział 
32 zawodników.

W marszu trzy kolejne miejsca 
zajęli: Zbigniew Smolarczyk z Ko-
zienic, Anna Bąk z Policzny i Ur-
szula Łukasińska. Zwycięzców ho-
norowano na dużej estradzie przy 
licznej publiczności. Program, po 
króciutkich wystąpieniach wójta 
Tomasza Adamca i dyrektor PSP 
w Czarnolesie, Justyny Mierzejew-
skiej-Figury, rozpoczęli jej ucznio-
wie. Pani dyrektor jest przewod-
niczącą Towarzystwa Miłośników 
Czarnolasu. Tradycyjne pieśni 
ludowe zaprezentował w nowym 
programie Zespół SOBÓTKA. Tym 
razem, jako soliści, popisywali się 
prawie wszyscy jego członkowie. 
Zapełniającą się widownię pod 
chmurką przywitał w imieniu za-
proszonych gości Leszek Ruszczyk, 
Marszałek Woj. Mazowieckiego. 
Nowy repertuar przedstawił Te-
atr Muzyczny „Nad Kamienną” ze 
Starachowic. Po nim fascynowały 
widzów ,,Czerwone Gitary”, a po-
tem były pokazy laserowe. Insce-
nizację „Nocy Kupały” przybliżył 
artystycznie Zespół Pieśni i Tańca 
„POWIŚLE”. Po nim uczestnicy 
szaleli tanecznie na dyskotece pod 
gwiazdami z DJ TOMO. O świtaniu 
porozjeżdżali się w różne strony.

 Mieczysław Kaca

skiego, nazywającego siebie czelad-
nikiem Mistrza z Czarnolasu.

Na konkurs poetycki ,,O dzban 
czarnoleskiego miodu” napłynęło 
w tym roku 57 wierszy 18. auto-
rów – ogłosił Adolf Krzemiński 
– sekretarz Komisji Konkursowej. 
Pracowali w niej także Jan Zdzisław 
Brudnicki i Tadeusz Purtak.

I nagrodę przyznano zestawowi 
wierszy godła ,,Meduza” czyli Edy-
cie Wysockiej z Miastka. Nagrodę 
ufundował UMiG w Zwoleniu. 
II otrzymał Bogdan Niwicki ze Świę-
tochłowic (godło ,,Pejzaż Lunarny”) 
– fundator Starostwo Powiatowe 
w Zwoleniu. III nagroda – Paweł 
Podlipiniak z Radomia (godło ,,jan 

Tegoroczne „Sobótki” rozpoczęło spotkanie w czarnoleskim Amfi teatrze animatorów kultury 
z powiatu zwoleńskiego, ziemi radomskiej i Samorządu Woj. Mazowieckiego. Wręczono nagrody 
im. Jana Kochanowskiego

Śpiewa zespół folklorystyczny „Korzenie” z Łaguszowa, jeden z ogłoszonych laureatów Nagrody 
im. Jana Kochanowskiego i konkursu „O dzban czarnoleskiego miodu”

Sformowany przed Dworkiem Kochanowskich korowód sobótkowy udał się nad staw, 
gdzie w scenerii płonącego ogniska odbył się obrzęd puszczania wianków

Urodziwe panny z zespołów „Sobótka” i „Przymierze Pokoleń” z Lipin dokonały tego obrzędu z… łódki o wdzięcznej nazwie „Żabka”

Niespodziewanie, świętujące przy ognisku panny ,,odwiedzili” Tatarzy. 
Jasyr! – to złowrogie słowo zatrwożyło białogłowy

Po wiankowaniu i smakowaniu miodu, wójt Tomasz Adamiec oraz 
Justyna Mierzejewska-Figura, przew. Towarzystwa Miłośników 
Czarnolasu, ogłosili otwarcie części artystycznej sobótek. Jako pierwsi 
wystąpili uczniowie PSP im. Jana Kochanowskiego z Czarnolasu
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Ćwierćwiecze 
samorządu w Kowali
Rozmowa z Tadeuszem Osińskim, Wójtem Gminy Kowala

 Panie Tadeuszu, uchodzi pan za 
człowieka, który z samorządem te-
renowym romansował już w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

– Tak istotnie było. Po ukończeniu 
studiów technicznych na Politech-
nice Warszawskiej jako mieszkaniec 
Mazowszan, podjąłem pracę na 
terenie rodzimej gminy. Będąc na-
uczycielem prowadziłem w Zespole 
Szkół Mechanizacji Rolnictwa war-
sztaty szkolne. W połowie czerwca 
minęło akurat 27 lat mojego roman-
su z samorządem Gminy Kowala 
i powiatu radomskiego. – 15 czerwca 
1988 roku zostałem mianowany na-
czelnikiem gminy Kowala. Ówcześni 
radni sprzeciwili się propozycji ak-
ceptacji naczelnika przywiezionego 
w tzw. teczce. Członkowie prezydium 
rady gminy przedstawili mi propo-
zycję objęcia tej funkcji. W latach 
osiemdziesiątych samorząd gminy 
miał jednak ograniczone możliwo-
ści. Budżet gminy ustalał wydział 
fi nansowy wojewody radomskie-
go, a zatwierdzał wojewoda wraz 
z najbliższymi współpracownikami. 
Podlegający mu służbowo naczelnik 
gminy odpowiedzialny był jedynie za 
realizację planu fi nansowego. Udało 
nam się jednak wprowadzić budowę 
wodociągów do planu inwestycyjne-
go w gminie Kowala. W 1990 roku 
realizację programu wodociągowa-
nia przejęła już prawdziwie samorzą-
dowa Gmina Kowala.
 Został Pan jej wójtem wybranym 

przez… 
– Radę Gminy w Kowali. Podobnie 

było w roku 1994 i 1998. Wybór wójta 
gminy Kowala w powszechnych taj-
nych wyborach obowiązywał dopiero 
w następnej kadencji czyli od 2002 
roku. Tym razem zaufaniem obda-
rzyli mnie mieszkańcy gminy w wy-
borach tajnych i bezpośrednich. 
 Widocznie przez pierwsze trzy ka-

dencje nie zasypialiście gruszek w 
popiele…

– W roku 1990 skończyły się tzw. 
wytyczne i instrukcje, gminy samo-
dzielnie konstruowały swoje budżety, 
tworzyły lokalne konstytucje – statu-
ty gminne. Podobnie było w Kowali. 
A gmina była bardzo zaniedbania. 
Nie było dróg asfaltowych. Z braku 
wody wysychały studnie w obejściach 
gospodarskich. Pobudowane w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
szkoły tysiąclatki ogrzewane były 
piecami węglowymi, a ich sanitariaty 
znajdowały się na zewnątrz budyn-
ków. W czerwcu 1990 roku Rada 
Gminy, w liczbie 20 osób, wybrała, 
swoim przewodniczącym Józefa 
Kościelniaka, zaś członkami Zarządu 
Gminy, któremu jako wójt przewod-
niczyłem, zostali: Piotr Włoskowicz 
(wicewójt), Wiesław Nogaj, Jan Pro-
kop i Zbigniew Węgrzyn. Kierowni-
ctwo samorządu gminy nie zmieniło 
się też po wyborach 1994 roku. W 
1997 roku, po rezygnacji z funkcji 
przewodniczącego Rady Gminy 
przez Józefa Kościelniaka, zastąpił 

go Zbigniew Wegrzyn. Po wyborach 
1998 roku funkcję przewodniczące-
go RG objął Wiesław Markowski, a 
po przeprowadzonych w roku 2002 
– Roman Wasik. Realizowaliśmy waż-
ne zadania, zaspokajające potrzeby 
mieszkańców, podpowiadane przez 
nich m.in. na zebraniach wiejskich 
oraz za pośrednictwem radnych i 18 
sołtysów. Taką pilną potrzebą było 
doprowadzanie sieci wodociągowej 
do wsi. Zadanie zostało zakończone 
w roku 1997. Komitety społeczne 
mieszkańców zainicjowały i prowa-
dziły telefonizację gminy oraz dopro-

wadzenie sieci gazowniczej do po-
szczególnych miejscowości. Zadanie 
zostało wykonane do 1993 roku. Bu-
dowa dróg asfaltowych prowadzących 
przez poszczególne miejscowości za-
jęła nam cztery kadencje. Rozbudowa 
i unowocześnianie wyposażenia szkół 
w Bardzicach, Mazowszanach, Koń-
czycach i Młodocinie przypadła na 
lata 1995-2005. Nową siedzibę Urzę-
du Gminy przekazaliśmy do użytku 
w 1996 roku. Obiekty dla Publiczne-
go Gimnazjum wznieśliśmy w latach 
1998–2000.
 Inne zadania stały się udziałem na-

stępców…
– W 2006 wystartowałem w wy-

borach do Rady Powiatu w Rado-
miu. W kadencji 2006-2010 pełni-
łem funkcję starosty radomskiego, 
a w kolejnej – przewodniczącego 
Rady Powiatu w Radomiu. Główne 
obiekty wzniesione w okresie dwu 
kadencji wójta gminy Sławomira 
Stanika oraz przewodniczących RG 
– Romana Wasika, Arkadiusza Piętę 
i Wiesława Pachniewskiego, to m.in. 
sale gimnastyczne przy PSP w Ko-
wali i Mazowszanach oraz budowa 
stadionu w Kowali. Sala w Mazow-
szanach będzie przekazana w użyt-
kowanie już w niedługim czasie. 

Wójt Tadeusz Osiński

Prezydium sesji absolutoryjnej

Radni opiniują budżet za 2014 rok

 Rok 2015 wyznacza nowe zadania, 
wynikające ze zmieniających się po-
trzeb społecznych…

– Po wyborach 2014 roku przy-
szło mi współpracować z Tadeuszem 
Marczykowskim jako przewodni-
czącym Rady Gminy. W nawiązaniu 
do programu wyborczego za bardzo 
ważną uważamy kanalizację gmi-
ny. Z rozmów przeprowadzonych 
z Leszkiem Trzeciakiem, prezesem 
,,Wodociągów Miejskich” w Rado-
miu wiem, że istnieje możliwość 
podłączenia do sieci kanalizacyjnej 
tego miasta prawie wszystkich miej-
scowości gminy Kowala. Najłatwiej 
będzie podłączyć Trablice i sąsiadu-
jące z nimi miejscowości, następnie 
– Mazowszany, Kotarwice i Parznice 
oraz wsie w rejonie Kosowa. Nasta-
wianie się na oczyszczalnie przy-
domowe nie zdaje w naszej gminy 
egzaminu ze względu na podmokłe 
tereny. Małe oczyszczalnie są nato-
miast zbyt kosztowne.
 25-leciu działalności samorządu w 

gminie Kowala dużą wagę poświęcili-
ście sesji Rady Gminy w Kowali…

i Juliana Misiora. Następnego dnia 
odbyliśmy spotkanie integracyjne 
z udziałem pracowników Urzę-
du Gminy Kowala zatrudnionych 
w nim od 1990 roku. Dyplomami zo-
stali uhonorowani: Marek Gotowicz, 
Elżbieta Mosionek, Janusz Mróz, 
Elżbieta Wydra, Krystyna Kiljan, 
Bożena Podrygała, Barbara Tomala, 
Grażyna Woźniak, Barbara Frąk, 
Urszula Smorągiewicz, Barbara Jan-
czyk. 25 lat funkcjonowania samo-
rządu gminy Kowala to setki uchwał, 
dziesiątki inwestycji, tysiące spraw 
pomyślnie załatwionych dla miesz-
kańców poszczególnych miejsco-
wości, to praca radnych na sesjach 
i w komisjach, to odpowiedzialna pra-
ca urzędników UG, to ofi arność osób 
zatrudnionych w jednostkach organi-
zacyjnych i pomocniczych gminy, to 
inicjatywna działalność stowarzyszeń, 
wysiłek setek i tysięcy mieszkańców 
naszej gminy. Również za pośred-
nictwem Tygodnika Radomskiego 
serdecznie wszystkim dziękuję.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca
Fot.: UG Kowala

– Na sesji Rady Gminy, obradującej 
24 czerwca, przypomnieliśmy przyto-
czone osiągnięcia. Radni zatwierdzi-
li uchwałą sprawozdanie fi nansowe 
z wykonania budżetu gminy za 2014 
rok, udzielając mu jednogłośnie ab-
solutorium. Wymieniliśmy wiele 
nazwisk współtwórców sukcesu, 
gdyż gmina Kowala zmieniła się w 
ćwierćwieczu nie do poznania. Uczci-
liśmy minutą ciszy dwóch zmarłych 
radnych – Kazimierza Kowalczyka 

Panorama KowaliOddana w czerwcu br. Hala gimnastyczna przy PSP w Mazowszanach, budowa rozpoczęta w 2014 r.

Tak wyglądają place przyszkolne

Zmodernizowana stacja hydroforowa oraz uruchomiona nowa studnia
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Z Bieniędzic 
do Jarosławic
Ochotnicza Straż Pożarna w Jarosławicach, gmina Wolanów, obchodziła jubileusz 80-lecia. Pro-
boszcz parafi i ks. kan. Antoni Koza i ks. Wacław Mazur odprawili mszę św. w intencji strażaków 
i poświęcili nowy sztandar jednostki. Z kościoła w Jarosławicach jubilaci, druhowie z innych 
jednostek OSP gminy Wolanów oraz goście przeszli w rytmie melodii marszowych Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Przytyka na plac szkolny. Odbyła się na nim samorządowa część uroczystości.

Otworzył ją wójt Adam Gibała, 
witając jubilatów i ich gości, wśród 
nich m.in: dh. Zbigniewa Gołąbka w 
jednej osobie radnego Sejmiku i wi-
ceprezesa Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Warszawie, Starostę 
Radomskiego Mirosława Ślifi rczyka, 
pełniącego też funkcję wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Radomiu, radnego 
powiatowego Antoniego Dzika, st. 
bryg. Roberta Gawęckiego z-cę ko-
mendanta Komendy Miejskiej PSP 
w Radomiu, st. kpt. poż. Tomasza 
Kozakiewicza z Komendy Miejskiej 
PSP w Krakowie, rodaka z Jarosła-
wic, niegdyś druha miejscowej OSP, 
Teresę Pankowską przewodniczącą 
Rady Gminy w Wolanowie wraz 
z innymi radnymi oraz pracowni-
kami UG i jednostek prowadzonych 
przez Gminę Wolanów bądź z nią 
współdziałających.

Ceremoniał jubileuszu rozpo-
częło wręczenie nowego sztandaru 
przez rodziców chrzestnych: żonę 
po zasłużonym Komendancie OSP 
Stanisławie – Aleksandrę Wielocha 
oraz szanowanego rolnika i przed-
siębiorcę Jana Kobylarczyka. Po 
przyjęciu sztandaru przez poczet 
druhów: Jacka Bartosiaka, Marcina 
Gryzka i Zbigniewa Tyczyńskiego, 
nastąpiła jego prezentacja podod-
działom i uczestnikom, a następnie 
udekorowanie Złotym Medalem 
,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”, ja-
kim jednostka OSP została uhono-
rowana przez ZG ZOSP. Starostwo 
powiatowe wyróżniło jubilatów 
Odznaką ,,Zasłużony dla Powiatu 
Radomskiego”, wręczoną przez sta-
rostę Mirosława Ślifi rczyka. 

Aktywni druhowie też otrzymali 
medale i odznaki: Złoty Medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” – Stefan 
Kobylarczyk i Jan Nowiński. Brą-
zowy Medal „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa”: Zenon Walczak. Odznakę 
,,Strażak Wzorowy” – Jacek Bar-
tosiak i Mariusz Krztuk. Odznakę 
,,Za wysługę lat’’ – Piotr Milczarski 

– za 15 lat służby a Wiesław Gluziń-
ski – za 10 lat.

Historia jednostki jubilatów za-
częła się w roku 1935. Staraniem 
ówczesnego proboszcza parafii 
Jarosławice, ks. Franciszka Sochy 
powołane zostało Stowarzyszenie 
OSP w Bieniędzicach. Jednostka 
liczyła 12 członków. Komendan-
tem był Józef Owczarek. Po wojnie 
jednostka podjęła działalność pod 
koniec 1946 r. Funkcję prezesa pełnił 
Władysław Nowiński, zaś naczelnika 
Jan Gryzek. Zarząd tworzyli: prezes 
Stanisław Plewiński, naczelnik Jan 
Gryzek, zastępca Władysław Ow-
czarek, gospodarz Wacław Piecyk, 
sekretarz Stanisław Stani, skarbnik 
Aleksander Leśniewski. Skład Komi-
sji Rewizyjnej: przewodniczący Ry-
szard Sieradz oraz członkowie – Ka-
zimierz Pasik i Stanisław Wielocha. 
30 grudnia 1949 r. następuje zmiana 
w składzie zarządu. Naczelnikiem 
OSP zostaje Stanisław Wielocha zaś 
skarbnikiem Franciszek Rakowski. 
Lata 1950–1951 znamionują dalszy 
rozwój jednostki, wzrost jej zaso-
bów fi nansowych oraz organizację 
szkoleń i ćwiczeń. W styczniu 1952 r. 
zapadła decyzja o przeniesieniu sie-
dziby jednostki do Jarosławic. Walne 
Zebranie OSP Bieniędzice podjęło 
więc uchwałę o zmianie nazwy. 
Rok później na Walnym Zebraniu 
w obecności Komendanta PSP ppor. 
poż. Jana Rydza, OSP podejmują 
uchwałę o budowie remizy. Dru-
howie gromadzą materiały budow-
lane, organizują zbiórkę funduszy. 
Wybrany w grudniu 1957 r. nowy 
zarząd OSP w składzie: prezes Sta-
nisław Kornafel, naczelnik Stanisław 
Wielocha, zastępca naczelnika Mie-
czysław Szambor, skarbnik Feliks 
Kozakiewicz, gospodarz Zygmunt 
Neska oraz członkowie Zarządu 
– Kazimierz Pasik i Stanisław Ślifi rz, 
czyni starania o pozyskanie działki 
pod budowę remizy. W 1960 r. przy-
stąpiono do budowy remizy i świet-
licy OSP. W maju 1961 r. następuje 

zmiana w zarządzie OSP. Prezesem 
zostaje dr Jan Mróz, naczelnikiem 
dr Mieczysław Szambor. W tym okre-
sie jednostka przeżywa okres pro-
sperity. Zakończona zostaje budowa 
remizy i świetlicy, zagospodarowany 
i ogrodzony plac. W 1992 r. OSP Ja-
rosławice wraz z trzema innymi jed-
nostkami z terenu gminy Wolanów 
powołują Gminny Związek Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP. 

Obecnie rzeczą najpilniejszą jest 
modernizacja całego obiektu. Jed-
nostka liczy 20 członków zwyczaj-
nych oraz 6 członków honorowych 
i wspierających, w tym 2 kobiety. 
Zarząd stanowią: prezes Stanisław 
Filipowski, wiceprezes i naczelnik 
Edward Gryzek, wiceprezes Piotr 
Milczarski, sekretarz Jacek Barto-
siak, skarbnik Waldemar Walczak, 
członek Zarządu Zenon Walczak. 

Po ceremoniale honorowania 
sztandaru i druhów zabrał głos go-
spodarz gminy Wolanów, wójt Adam 
Gibała. Wypowiedział on mądre sło-
wa podziękowania i gratulacji utrwa-
lone w oprawie godnej jubileuszu. 
Oto fragment: – Świętujemy działal-
ność stowarzyszenia, które stawiało 
sobie od początku istnienia za cel 
niesienie bezinteresownej pomocy 
człowiekowi będącemu w potrzebie. 
Rozpoczęta przed 80. laty działalność 
jednostki OSP służyła i nadal służy 
nie tylko mieszkańcom Jarosławic, ale 
i sąsiednim miejscowościom. Wstę-
powali w jej szeregi ochotnicy, którzy, 
jak mówił ówczesny statut, byli nie-
poszlakowanego charakteru. 

 Dzisiaj świętując tak piękny ju-
bileusz, składam w imieniu radnych 
gminy, Przewodniczącej Rady oraz 
własnym słowa podziękowania dla 
wszystkich druhów, którzy współ-
tworzyli i przyczyniali się przez całe 
dziesięciolecia do rozwoju tej jed-
nostki. Dziękuję wszystkim, którzy 
pomagali i nadal pomagają OSP. 

Zabierali też głos zaproszeni go-
ście, przekazując listy gratulacyjne 
bądź upominki. Wiceprezes ZOSP 
Mazowsza dh Zbigniew Gołąbek 
powiedział, że obecnie OSP jako 
jednostki coraz lepiej wyszkolone 
i wyposażone, spełniają rolę nowo-
czesnych formacji zajmujących się 
nie tylko zapobieganiem i gaszeniem 
pożarów, lecz także szeroko rozu-
mianym ratowaniem ludzkiego mie-
nia i życia. Jeszcze skuteczniejszemu 
działaniu będzie sprzyjać przyznanie 
samorządowi województwa mazo-
wieckiego dotacji unijnej w kwocie 
3 mln euro przeznaczonej na wypo-
sażenie jednostek OSP w nowoczes-
ne wozy bojowe.   (M.K.)

Uroczystość jubileuszowa w Jarosławicach rozpoczęła się dokonaniem przeglądu jednostki OSP 
przez Wiceprezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniewa Gołąbka

Poczet sztandarowy jednostki zaprezentował uczestnikom uroczystości nowy sztandar

Starosta Mirosław Ślifi rczyk zapoznał jubilatów z uchwałą samorządu powiatowego honorującą 
jednostkę OSP Medalem „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”

Zasłużeni druhowie zostali uhonorowani medalami i odznakami

Wójt Adam Gibała złożył druhom jubilatom podziękowanie za 80-letnią służbę i należne gratulacje

Obdarowanie gości statuetkami św. Floriana wyraźnie ich uradowało
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Młodzież jest w szoku po wspomnieniach trzeźwych alkoholików

Za mało profi laktyki
Lato, wakacje, kolonie, wyjazdy i wycieczki sprzyjają spotkaniom integracyjnym dzieci 
i młodzieży. To także czas szaleństw, zabawy, eksperymentów i poznawania swoich możliwości. 
W tym młody człowiek po raz pierwszy styka się z alkoholem i jego nadmiarem. Nie znając 
zagrożeń, jakie płyną z jego nadużywania, często wpada w pułapkę.

Wiele kampanii społecznych 
oraz programów realizowanych 
przez poszczególne gminy stawia 
duży nacisk na profi laktykę antyal-
koholową skierowaną do młodzie-
ży. Jak jednak twierdzi Marek Ci-
choń, prezes Stowarzyszenia Klubu 
Abstynentów Wzajemnej Pomocy 
„Victoria” w Radomiu, wciąż jest jej 
za mało, szczególnie w placówkach 
edukacyjnych. Jego zdaniem sam 
problem tkwi również w rodzicach. 
– Kilka dni przed wakacjami jest 
już za późno, żeby mówić o profi -
laktyce. Trzeba ją prowadzić już od 
początku września, przez cały rok. 
Ale nie tylko w szkołach brak ta-
kiej tematyki. Często sami rodzice 
jej nie podejmują, błędnie uważając, 
że ten temat ich dzieci nie dotyczy 
– wyjaśnia Marek Cichoń.

W jego opinii to właśnie profi lak-
tyka odgrywa znaczącą rolę w prze-
ciwdziałaniu uzależnieniom wśród 
dzieci i młodzieży. – Prowadzimy 
spotkania w szkołach, na których 

członkowie naszego stowarzysze-
nia się wypowiadają w oparciu o 
doświadczenia trzeźwych alkoholi-
ków. Oni właśnie są miarodajnym 
źródłem wiedzy, ponieważ przez to 
wszystko sami przeszli – tłumaczy 
prezes „Victorii”. – Młodzież na 
takie zwierzenia reaguje szokiem. 
Słuchają z otwartą buzią, chłoną tę 
informacje. Wynika to z tego, że choć 
wiedzą, że takie rzeczy dzieją się wo-
kół nich, to nie znają mechanizmów 
uzależnienia, od czego się zaczyna 
i do czego dąży – wyjaśnia.

Marek Cichoń uważa, że to właś-
nie profilaktyka może uchronić 
dzieci i młodzież przed nadmiernym 
spożywaniem alkoholu, a o sytua-
cje, w których ta pokusa pojawia się 
nad wyraz często, nietrudno. Wyniki 
analizy, która była przeprowadzona 
kilka lat temu, są porażające. Coraz 
więcej młodzieży i coraz młodsi lu-
dzie sięgają po alkohol. – Wysyłamy 
do szkół propozycje zorganizowa-
nia takich spotkań. Odbywa się ich 

tylko kilka w roku, a biorąc pod 
uwagę fakt, ile placówek szkol-
nych mamy w Radomiu, to jest 
to zdecydowanie za mało – za-
uważa prezes „Viktorii”.

Jak przyznaje prezes, każda 
informacja, która dotrze do mło-
dzieży, może ich uchronić przed 
zgubnymi skutkami nadużywa-
nia alkoholu. Nawet jeśli dotrze 
ona do czterech, pięciu osób, to 
jest to powód do radości. – Czę-
sto słyszymy od młodzieży, że 
skoro komuś udało się poradzić 
z uzależnieniem, to oni też dadzą 
radę. Wtedy mówimy o osobach, 
których już wśród nas nie ma. 
Trzeba pamiętać, że alkoholizm 
jest chorobą, chorobą śmiertelną 
– podkreśla Marek Cichoń.

 Marek Wiatrak

Nagrodzeni w konkursie 
wiedzy o powiecie
Każdy mile przyjmuje dobre słowa o sobie, rodzinnej miejscowości, o małej ojczyźnie. 
Podobnie reagują i czynią lokalne władze. Samorządowcy powiatu radomskiego organizują 
na przykład konkursy wiedzy o powiecie.

Powiat radomski nie jest co prawda 
,,Małą ojczyzną”, gdyż pod względem 
liczby ludności i obszaru działania 
zajmuje czołowe miejsce w kraju. Jego 
promocja jest więc zadaniem dużej 
wagi, także w środowisku młodej 
generacji mieszkańców. W czerwcu, 
na zlocie rowerowym gimnazjalistów 
sześciu gmin w Domaniowie, starosta 
Mirosław Ślifi rczyk ufundował i wrę-
czył, wraz ze swoim rzecznikiem pra-
sowym red. Markiem Oleszczukiem, 

Konkursowi towarzyszyły emocje

Starosta Mirosław Ślifi rczyk prezentuje zwycięzcy walory głównej nagrody. 
Z prawej red. Marek Oleszczuk

Upominki pozostałym uczestnikom konkursu wiedzy o powiecie radomskim wręczają starosta Mirosław Ślifi rczyk i Włodzimierz Bojarski, z-ca 
naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju

zwycięzcy konkursu rower a za inne 
miejsca – nagrody w postaci sprzętu 
turystycznego. Tego rodzaju nagrody 
miały na celu zachęcanie do dalsze-
go poznawania ciekawych zakątków 
znajdujących się w 13 gminach zlo-
kalizowanych na terenie powiatu. 
W konkursie rywalizowało siedmiu 
gimnazjalistów (Helton Druszcz 
z Wieniawy, Filip Głowacki z Przy-
tyka, Beata Kurowska z Zakrzewa, 
Katarzyna Nowocień ze Wsoli, Justy-

na Piasta z Bieniędzic, Jakub Piasta 
z Wolanowa, Weronika Sułkowska 
z Jedlińska) wykazując się dużą wie-
dzą z różnych dziedzin. Choć nawet 
jedna błędna odpowiedź eliminowała 
z konkursu, najlepsi dzielnie się trzy-
mali, wykazując dużą znajomość 
spraw i ludzi. Zaistniała nawet groź-
ba przedwczesnego wyczerpania się 
zestawu pytań, choć przygotowano 
ich osiemdziesiąt. Najdłużej rywa-
lizowali Filip Głowacki z Przytyka 

i Beata Kurowska z Zakrzewa. Beata 
potknęła się na pytaniu zawierającym 
ważny element odpowiedzi. Brzmia-
ło ono: Podaj nazwę comiesięczne-
go dodatku o Powiecie Radomskim 
wydawanego przez ,,Echo Dnia” przy 
współpracy Starostwa Powiatowego 
w Radomiu. Odpowiedź ułatwić 
miały podpowiedzi: a) Co słychać 
w powiecie. b) Słowo o powiecie. 

c) Echo Powiatu Radomskiego. Bea-
ta wskazała na punkt a, choć prawdę 
zawierał punkt c. W konkursowej go-
rączce zabrakło warunków na chwilę 
skupienia i chłodnej analizy.

Nie był to jednak nieostatni kon-
kurs. 5 lipca odbędzie się XII Festyn 
Rodzinny – POWITANIE LATA 
DOMANIÓW 2015. Będzie kolejna 
okazja do rywalizacji.  (M.K.)
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100 lat temu 
pod Pakosławiem 
koło Iłży

Zawieruchy dziejowe upodobały sobie Iłżę i jej okolice. Powstanie listopadowe zrównało ją 
z powierzchnią ziemi. W czasie drugiej wojny światowej odbył się tutaj słynny „bój pod Iłżą” 
wycofującej się Armii „Prusy” z niemieckim najeźdźcą.

Wydarzenia, którym poświę-
cono niedzielne uroczystości set-
nej rocznicy bitwy miały miejsce 
w maju 1915 roku pod Pakosła-
wiem, niedaleko Iłży. Po stronie 
rosyjskiej walczyli w niej żołnierze 
Legionu Puławskiego. 

Barwny i tragiczny opis tych 
wydarzeń znajduje się w książce 
Tadeusza Leliwy „Krótki szkic do 
historii I-go Legionu Puławskiego” 
wydanej w Kijowie w 1917 roku.

– Dnia 19 maja 1915 roku 
o godzinie 4 po południu – napisał 
Tadeusz Leliwa -otrzymaliśmy roz-
kaz atakowania północno-wschod-
niego węgła lasu, na południe od 
Pakosławia. Z lewej miały następo-
wać dwie grupy: jedna na Krupów 
– Mokre, a druga na Osiny. (…) 
O 9-tej wieczór kazano zająć przed-
nie pozycje. (…) Na miejsce zajmo-
wane przez nieprzyjaciela skierowa-
no ogień działowy, pociski jednak 
padały tylko na prawą część fron-
tu, wyznaczonego do atakowania, 
i nawet jeszcze bardziej w prawo. 
Rozpoczęło się posuwanie naprzód 
wśród nieprawdopodobnych wysił-
ków, przez torfowe trzęsawiska, do-
chodzące czasami do dwusążniowej 
głębokości. Milcząc, szli legioniści 
do ataku. (…) Żołnierze zmuszeni 
byli pomagać sobie nawzajem przez 
podawanie karabinów i wyciąganie 
się z bagien. 

Brnąc przez bagno polskim le-
gionistom udało się dotrzeć nieza-
uważenie na odległość 40 kroków 
od nieprzyjacielskich stanowisk. 

– Na komendę zerwaliśmy się 
jak jeden mąż i ruszyliśmy szybko 
naprzód – pisał dalej Leliwa – lecz 
w tej chwili z okopów posypały się 
huraganem karabinowe i maszy-
nowe kule, siejąc wśród naszych 
szeregów śmierć i zniszczenie, tym 
większe, że kule były w znacznej 
części eksplodujące. 

Mimo okazanego męstwa, nie 
udało się zdobyć pruskich okopów. 
Bilans przeprowadzony po tej pierw-
szej walce Legionu Puławskiego wy-
kazał straty sięgające 114 żołnierzy, 
w tym 11 zaginionych bez wieści, 
spośród 493 idących do ataku. 

Okrągłą, setną rocznicę bitwy po-
stanowili godnie uczcić członkowie 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Hi-
storycznych im 51. Pułku Piechoty 
Strzelców Kresowych z Iłży wraz 
z władzami Gminy i Miasta Iłża. 

Już od godziny 12. można było 
oglądać dioramy związane z bitwą 
pod Pakosławiem i w okolicach Iłży, 
a o godz. 14 wysłuchać prelekcji 
mgr. Marka Lisa. O godzinie 15. 
rozpoczęła się na polach przy uli-
cy Przemysłowej (w Iłżeckiej Strefi e 
Ekonomicznej) inscenizacja bitwy. 
W inscenizacji zaprezentowano 

jednak nie tragiczny bój pod Pa-
kosławiem, ale zwycięską potyczkę 
pod Michałowem niedaleko Pako-
sławia.

Wzięli w niej udział członkowie 
następujących Grup Rekonstruk-
cji Historycznych: Graben Krige, 
14. Pułk Strzelców Syberyjskich, 
72. Tulski pułk piechoty, Bolimów 
1915, 25. Smoleński pułk piechoty, 
„Pod obcymi sztandarami”, 69 pie-
szy Riazański pułk piechoty i kawa-
lerzyści z radomskiego szwadrony 
kawalerii im. 11 Pułku Ułanów.

Widzowie nie zawiedli się. Po-
goda dopisała, a inscenizacja po-
prowadzona w wartkim tempie 
przez Przemysława Bednarczyka 

nie dawała chwili odpoczynku tak 
aktorom widowiska, jak i widzom. 
Okopy przechodziły z rąk do rąk, 
a wybuchy pirotechniczne dawało 
się czuć pod stopami. 

– Pamiętajmy o jednym – powie-
dział na zakończenie inscenizacji 
Przemysław Bednarczyk. – Obo-
jętne, czy nad polskimi żołnierza-
mi powiewał czarny, pruski orzeł, 
czy dwugłowy orzeł carów Rosji, 
walczyli o wolną Polskę. Żołnierze 
Legionu Puławskiego warci są na-
szej pamięci tak samo jak legioniści 
Józefa Piłsudskiego, bo wszystkich 
ich łączyła jedna idea – odzyskanie 
niepodległej Polski. 

 Jacek Lombarski

Burmistrz Moskwa, jeden ze współorganizatorów inscenizacji, pochłonięty lekturą historii bitwy 
pod Pakosławiem. Fot. Justyna Siek (Centrum Informacji Turystycznej w Iłży)

Atak pruski na pozycje Legionów Puławskiego

Kawalerzyści Szwadronu Radomskiego w barwach carskich 

Bohaterowie tamtych dni

O spragnionych zadbały dziewczęta

Legion Puławski w ataku

Przemysław Bednarczyk i wspomagający go jeden ze współorganizatorów widowiska Tomasz 
Gliński (pierwszy z prawej)

Defi lada przed publicznością. Salutuje Tomasz Skiba – prezes SRH z Iłży
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 Sporadycznie można spotkać przedstawicieli formacji politycznych w miejscach publicz-
nych na tzw. luzie. Takim wyjątkiem były w Zwoleniu Imieniny Pana Jana. Widzimy na fotce 
panów z PiS, w tym zwoleniaka Jana Mazurkiewicza, byłego prezydenta Radomia Andrzeja 
Kosztowniaka, także parlamentarzystów – senatora Wojciecha Skurkiewicza, posła Dariusza 
Bąka i europosła Zbigniewa Kuźmiuka. A obok siedzących samorządowców PO – wicemar-
szałka Leszka Ruszczyka, przew. RP – Edwarda Rybaka, starostę Waldemara Urbańskiego 
z PSL, Pawła Sobieszka przew. RM i paru przedstawicieli gmin wiejskich. Siedzieli sobie vis a 
vis estrady, żartowali, bili brawa. 

Jak na imieninach

 Sycynę odwiedził Adam Struzik marszałek Mazowsza. Najpierw przecinał w Zwoleniu wstęgę, 
otwierając symbolicznie zmodernizowany zalew, a w Strykowicach… innowacyjność. Honoro-
wał też zwoleńskich druhów z PSP. Bardzo dobrze wypadli na zawodach wojewódzkich, a druh 
Kacperski zwyciężył w dwuboju w skali kraju.

Marszałek w Sycynie

 Wójt gminy Zakrzew Sławomir Białkowski, jako przew. 
Związku Gmin RADOMKA, organizuje corocznie rowerowy 
zlot gwieździsty. Główną nagrodą w przeprowadzanym kon-
kursie jest zazwyczaj rower. W tym roku Sławomir Białkowski 
wręczył go Natalii Centka, uczennicy PG w Zakrzewie.

W nagrodę rower

Sąsiedzka przyjaźń
 Wójt gminy Błędów Marek Mikołajewski (z mikrofonem) 

jest wiernym bywalcem uroczystości organizowanych z okazji 
Nocy Świętojańskiej w sąsiedniej gminie Pniewy. Nie omiesz-
kał, radości z tego faktu podkreślić w czasie tegorocznej Nocy 
Kupały, wójt Pniew Wiesław Nasiłowski (z lewej). Z uśmiechem 
też, co widać na zdjęciu, wysłuchał wójta – sąsiada, który z wiel-
kim poczuciem humoru przytoczył żartobliwą przypowiastkę 
o Sobótce. To sąsiedztwo oparte jest wyraźnie nie tylko na wspól-
nych celach gospodarczych, ale i na wzajemnej przyjaźni.

Z kobiecym wdziękiem
 Uśmiechniętym Paniom funkcjonariuszkom policyjnej 

prewencji zrobiliśmy fotkę podczas pogawędki w przerwie 
służbowych zajęć festynu „Bezpieczna kąpiel”. Festyn został 
zorganizowany nad Zalewem w Domaniowie dla blisko tysiąca 
uczniów PSP i gimnazjów z obszaru objętego m.in. zasięgiem 
Związku Gmin RADOMKA. Więcej na  str. 10.

 Zorganizowanym w niedzielę 
zawodom strażackim w Suchej 
koło Pionek towarzyszył upał, 
którego nie wytrzymywali ludzie 
obserwujący zawody. Druhowie 
strażacy spisali się na medal. Otrzy-
mali puchary i dyplomy, a najlepsi 
uczestniczyć będą w eliminacjach 
powiatowych. Zawodnikom dzię-
kował wójt gminy Pionki Miro-
sław Ziółek w asyście prezesów 
dh Andrzeja Szczycha z Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
i dh Tadeusza Nowickiego z Zarządu 
Miejsko-Gminnego w Pionkach. Sprawdzian w ukropie

 Na imprezie strażackiej w Suchej koło Białobrzegów też słoneczko przypiekało, ale tu nikt nie 
łączył na czas węży i nie wykonywał komendy w rodzaju: Woda naprzód! Druhowie oraz władze 
samorządowe powiatu i gminy Białobrzegi zebrali się, by uczestniczyć w przekazaniu wozu bo-
jowego. zł. „Nadaję ci imię Florian” – obwieściła matka chrzestna, a ojciec chrzestny pospiesznie 
uwalniał korek z butelki szampana. – Życzymy tylu powrotów, co i wyjazdów – powtarzali goście 
gratulujący pięknie prezentującego się wozu.

Nadaję ci imię FLORIAN

 Polska jest zdecydo-
waniem największym 
producentem wiśni w Eu-
ropie i zajmuje 3. miejsce 
w świecie. Nadwiślańska 
gmina Lipsko promuje 
w Święto Wiśni nie tylko 
walory sadów, ale także 
urokliwe zakątki i kul-
turę ludową. Czynili to 
podczas niedzielnej kon-
ferencji burmistrz Jacek 
Wielorański i przewod-
niczący RM Jacek Zając 
oraz producenci wiśni 
m.in. także z gmin Sienno 
i Solec n. Wisłą. 

Święto wiśni


