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Drugi zalew 
w gminie Przytyk
Liczący 34,6 ha zbiornik w Jagodnie na rzece Wiązownicy został uroczyście otwarty w środę 
celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Drugi po Domaniowie zalew spełnia także 
funkcję rekreacyjną dla mieszkańców gminy Przytyk i sąsiednich. Koszt inwestycji wyniósł około 
17,8 mln zł. 15 mln zl pokryła dotacja z funduszu UE, 2,3 mln zł przekazał wojewoda mazowie-
cki. Dołożyła też gmina Przytyk.

– Zalew ma za zadanie poprawę 
bezpieczeństwa powodziowego. 
Zbiornik retencyjny w Jagodnie 
powstał w niespełna rok. Razem 
z istniejącymi już zbiornikami Do-
maniów na rzece Radomce i Rdzu-
chów na Wiązownicy tworzy zespół 
obiektów przeciwpowodziowych – 
przypomniał Robert Kęsy, dyrektor 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Warszawie, 
inwestor przedsięwzięcia.

 – To była bardzo potrzebna inwe-
stycja ze względu na powtarzające 
się powodzie oraz wylewy Radom-
ki i Wiązownicy – przybliżył temat 
Dariusz Wołczyński, wójt gminy 
Przytyk. Wyraził też nadzieję, że 
starania samorządowców o środki 
na ścieżki rowerowe, drogi i par-
kingi zakończą się powodzeniem. 
Zalew spełniał będzie bowiem rów-
nież funkcję rekreacyjną Akwen 
położony jest na dotychczasowych 
włościach wsi: Jagodno, Słowików, 
Wrzos, Stary Młyn, Domaniów, Ja-
błonna i Potkanna. Wyposażono go 
m.in. w zaporę ziemną, przepławkę 
komorową dla ryb, rowy odwadnia-
jące i ujęcie wody na cele przeciw-
pożarowe. 

– Zapewnienie bezpieczeństwa 
powodziowego na Mazowszu jest 
jednym z priorytetów wojewo-
dy mazowieckiego. W 2014 roku 
przeznaczono na ten cel 87 mln zł 
– przypomniał wicewojewoda 
Dariusz Piątek. Zainteresowanie 
wsparciem dla zapewniania bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego 
wykazał też Mirosław Ślifi rczyk, 
starosta radomski. Radny sejmiku 
Zbigniew Gołąbek przekazał list 
gratulacyjny od marszałka Adama 
Struzika adresowany do Roberta 
Kęsy, Czesława Kwietnia, dyrekto-
ra oddziału w Radomiu oraz wójta 
Dariusza Wołczyńskiego. Złożył też 
w imieniu wicemarszałka Leszka 
Ruszczyka, radnego sejmiku Leszka 

Przybytniaka i własnym podzię-
kowanie twórcom i wykonaw-
com zbiornika. Adam Struzik 
w liście gratulacyjnym napisał 
m.in:

Szanowni Panowie, 
Dzisiejsza uroczystość to ważne 

wydarzenie dla mieszkańców po-
łudniowego Mazowsza. Jest ona 
efektem starań lokalnych władz 
samorządowych o budowę zbior-
nika wodnego na rzece Wiązow-
nicy w gminie Przytyk i ich owoc-
nej współpracy z administracją 
rządową oraz Wojewódzkim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie. Wyrażam 
wielkie zadowolenie, że największa 

Otwarcia uroczystości przekazania zbiornia dokonał jako gospodarz Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk

w ostatnich latach inwestycja wod-
na realizowana w tej okolicy, nie-
zwykle cenna i potrzebna, mogła 
być współfi nansowana ze środków 
europejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Serdecznie 
gratuluję Państwu zakończenia 
tak ważnej inwestycji. Życzę zre-
alizowania jeszcze wielu cennych 
projektów, które przyczynią się do 
podnoszenia standardów życia 
mieszkańcom naszego regionu, 
jak i poprawy stanu środowiska 
naturalnego na Mazowszu.

 M.K.

Inicjatorzy i inwestorzy. Od lewej: wójt Dariusz Wołczyński, wicewojewoda Dariusz Piątek oraz 
dyrektorzy – Robert Kęsy i Czesław Kwiecień

Uczestnicy uroczystości w Jagodnie Urządzenia nowo oddanego zbiornika
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Jest ZOL, będzie kontrakt (?!)

W Pionkach 
otwarto Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy
Otwarto uroczyście i z honorami dla tych, dzięki którym powstała tak potrzebna dla Pionek, 
powiatu i całego subregionu placówka. Toteż dyrektor szpitala, Aleksander Gawlik, długo dzięko-
wał – m.in. zarządowi województwa mazowieckiego, a szczególnie marszałkowi Adamowi Stru-
zikowi i wicemarszałkowi Leszkowi Ruszczykowi, staroście Mirosławowi Ślifi rczykowi i radnym 
powiatu, władzom samorządowym Pionek, z byłym burmistrzem Markiem Janeczkiem na czele. 
Na liście znalazły się też nazwiska innych osób i instytucji, które bezpośrednio lub pośrednio 
przyczyniły się do sukcesu.

– W całej historii Pionki nie mia-
ły jeszcze tak nowoczesnej placówki 
zdrowia – mówił dyrektor Gawlik, 
który powitał gości i przedstawił 
krótką historię budowy. – Nie żal 
czasu, ani starań, gdy widać takie 
efekty!

Wśród składających gratulacje 
i przecinających symboliczną 
wstęgę byli również m.in., oprócz 
już wymienionych: zastępca Ko-
mendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej Gustaw Mikołaj-
czyk, obecny burmistrz miasta Ro-
muald Zawodnik, przewodnicząca 
Rady Powiatu Teresa Bartosiewicz, 
radny wojewódzki Zbigniew Gołą-
bek, przewodniczący Rady Miasta 
Zbigniew Belowski, przewodni-
czący Społecznej Rady Szpitala, 
a jednocześnie wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Kazimierz Myśliwiec, 
radni powiatu i miasta. Narodowy 
Fundusz Zdrowia reprezentowali: 
zastępca dyrektora Mazowieckie-
go Oddziału Wojewódzkiego NFZ 
Sławomir Adam Tarka i kierownik 
radomskiej delegatury Funduszu 
Andrzej Cieślik. Z życzeniami 
i gratulacjami pospieszyli również: 
przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Rado-
miu Mariola Łodzińska, dyrektor 
fi rmy Mesko Józef Nawolski, sze-
fowie lecznic w Zwoleniu i Iłży. 

– Dziękuję panu dyrektorowi za 
upór i konsekwencję, panu staroście 
i radzie powiatu za to, że nie zabra-
kło im mądrości w działaniu, me-

diom za to, że pilnowały, aby te pie-
niądze nie poszły gdzie indziej. Tu 
nie ma jednego darczyńcy, tu każdy 
dołożył swoją cegiełkę i każdy bę-
dzie mógł z tego korzystać – mówił 
wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

O trudnej i chwilami wyboistej 
drodze do rozpoczęcia budowy 
sygnalizowano kilkakrotnie pod-
czas wystąpień. 

– Dobrze się stało, że wtedy, osta-
tecznie, oczekiwania gospodarzy 
dzisiejszej uroczystości i możliwo-
ści zarządu województwa będącego 
dysponentem środków unijnych, 
spotkały się – przypomniała wice-
przewodnicząca sejmiku, dyrektor 
ds. ekonomicznych w szpitalu na 
radomskim Józefowie, Bożenna Pa-
cholczak, która przekazała również 
życzenia od marszałka. – Dzięki tej 
placówce osoby starsze i niepełno-
sprawne mogą liczyć na pomoc lekar-
ską i psychologiczną, rozwijać swoje 
pasje i zainteresowania, godnie żyć 
i czuć się bezpiecznie, a ich rodzinom 
łatwiej będzie pogodzić pracę zawo-
dową z opieką nad bliskimi.

O tym, że obiekt jest prezentem 
nie tylko dla mieszkańców Pionek, 
ale także dla całego powiatu i re-
gionu, mówił starosta Mirosław 
Ślifi rczyk.

– Ktoś powiedział, że ten suk-
ces ma wielu ojców. To dobrze, nie 
widzę w tym niczego złego, bo to 
oznacza, że ten obiekt jest efektem 
pracy zbiorowej. Gratuluję panu 
dyrektorowi, który konsekwentnie 

walczył o środki i ani przez chwilę 
nie miał wątpliwości co do słusz-
ności naszego planu – powiedział 
starosta. – Dziękuję także radzie 
powiatu, tej i wcześniejszej kaden-
cji, również obecnemu tu dzisiaj 
staroście I i II kadencji, Zdzisła-
wowi Kieszkowskiemu, który zapo-
czątkował starania o budowę oraz 
jego następcy Tadeuszowi Osiń-
skiemu… Czeka nas teraz jeszcze 
poważniejsze zadanie – uzyskanie 
kontraktu, stąd apel do Narodowe-
go Funduszu Zdrowia.

Kiedy tradycji stało się zadość, 
kiedy została przecięta wstęga, 
a biskup pomocniczy Diecezji Ra-
domskiej Piotr Turzyński pobłogo-
sławił zebranych i poświęcił obiekt, 
uczestnicy uroczystości udali się na 
zwiedzanie pomieszczeń. 

Trzeba przyznać, że obiekt i jego 
wyposażenie robią duże wrażenie. 
Szczególnie, gdy się porówna stary 
Zakład, w którym starczyło miej-
sca dla 21 pacjentów, w warunkach 
dalekich do średnich standardów, 
w pokojach 5– i 6-osobowych. Tak 
więc tych podopiecznych czeka 
szybka przeprowadzka do sąsied-
niego budynku. A tam na dwu kon-
dygnacjach o łącznej powierzchni 
2 200 m kw. czekają na nich dwu– 
i trzyosobowe sale z łazienkami, 
pomieszczenia do rehabilitacji, 
pokoje zabiegowe, basen, a nawet 
kominek. Na miejscu jest też kuch-
nia i pomieszczenia do spożywania 
posiłków. 

Podczas uroczystości wielo-
krotnie padało pytanie na ten czas 
najważniejsze: kiedy ZOL otrzyma 
kontrakt z Narodowego Funduszu 
Zdrowia; tu przypomnijmy, że sta-
rania starosty i dyrektora Gawlika, 
poparte m.in. wizytą obu panów 

w siedzibie NFZ w Warszawie, roz-
poczęły się na długo przed przecię-
ciem wstęgi.

Wszystko wskazuje, że kontrakt 
będzie od początku następnego 
roku, bo, jak mówi wspomniany 
już dyrektor Sławomir Tarka, bio-
rąc pod uwagę komfort, wielkość 
i funkcje zakładu – także poszerze-
nie oferty w zakresie podstawowej 
i stacjonarnej opieki zdrowotnej 
– jest duża szansa na przyznanie 
środków na wszystkie 86 miejsc.

 Jeszcze nie przebrzmiały fanfary 
towarzyszące otwarciu ZOL-u, a już 
powiat i jego kierownictwo muszą 
podjąć kolejne wyzwanie – moder-
nizacji pionkowskiego szpitala; są 
już plany i potrzebne pozwolenia. 
Jest nadzieja, że znajdą się i pienią-
dze, bo dobre zakończenie opisanej 
inwestycji świadczy, że ani starosta, 
ani kierownictwo szpitala nie zosta-
ną sami na placu boju.

 M.K.

Wstęgę przecina starosta radomski Mirosław Ślifi rczyk

Pomieszczenia poświęcił ks. bp Piotr Turzyński

Tak wygląda budynek Zakładu z zewnątrz

Jedna z sal ze sprzętem rehabilitacyjnym

Koszty budowy i wyposażenia zakładu opiekuńczo-leczniczego dla osób 
starszych i niepełnosprawnych w Pionkach

Całkowity koszt projektu: 7. 610. 400,54 zł. (100 %)
Poziom dofi nansowania z EFRR: 5.815.153,49 zł (76,41%)

Dofi nansowanie z powiatu: 1.429.777,42 zł (18,79%) 
w tym Miasto Pionki: 350.000,00 zł (4,60%)

 środki własne szpitala: 15.469,63 zł (0,2%) 

Benefi cjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013

dla rozwoju Mazowsza
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90-lecie zwoleńskiej 
„Rolniczówki”

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu obchodził jubileusz 90-lecia działalności 
edukacyjnej. Z tej niecodziennej okazji jubilatów odwiedziło wielu zacnych gości. Odbył się też 
IV Zjazd Absolwentów zakończony całonocnym balem, zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
Absolwentów i Sympatyków Z SR-T. Uroczystość jubileuszową poprzedziła msza w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. w intencji uczniów i nauczycieli oraz dalszej pomyślności placówki.

Pierwsza siedziba Ludowej 
Szkoły Rolniczej Męskiej w Zwo-
leniu została przekazana do użytku 
w 1925 roku, nazywana była wznio-
śle, z racji architektonicznego po-
dobieństwa, ,,Belwederem”. Nowy 
budynek dydaktyczny, wraz z halą 
sportową oddany podczas inaugu-
racji roku szkolnego 2014/15 nosi, 
nie bez przesady, miano ,,Szkoły 
XXI wieku’’. To w tych nowych 
obiektach odbyła się 4 lipca jubi-
leuszowa uroczystość prowadzona 
przez Arosława Jakóbika, dyrek-
tora ZSR-T od 2008 roku. Długą 
listę gości otwierali byli dyrekto-
rzy szkoły jubilata: Wacław Małek 
(1959–1972), Longin Wawrzonek 
(1972–1985), Henryk Gregorczyk 
(1985–1988), Zbigniew Buczma 
(1993–2002) i Edward Szewczyk 
(2002–2008). Przyjechało też po-
nad 200 absolwentów.

Dyrektor Arosław Jakóbik w krót-
kim wystąpieniu wprowadzającym, 
poinformował, że szkoła, której 
mury opuściło tysiące absolwentów, 
edukuje obecnie około 700 ucz-
niów. Powiedział też m.in: – Przez 
lata funkcjonowania szkoły, ucz-
niowie angażują się w życie szkoły 
rozsławiając jej imię. Biorą udział 
w różnych konkursach i olimpia-
dach, zajmując czołowe miejsca np. 
w Olimpiadach Wiedzy i Umiejęt-
ności Rolniczych oraz Olimpiadach 
Młodych Producentów Rolnych. 
Wielu z nich otrzymało indeks na 
wyższe uczelnie… W roku 2014, 
po wielu latach starań starostów: 
Jerzego Kozińskiego, Waldemara 
Urbańskiego i Arkadiusza Sulimy 
oraz dyrektorów szkoły: Zbignie-
wa Buczmy, Edwarda Szewczyka 
i moich, został oddany nowy budy-
nek szkoły i pełnowymiarowa hala 
sportowa na miarę XXI wieku… 
W gronie naszych absolwentów jest 
liczna grupa nauczycieli, urzędni-
ków, pracowników administracji 
państwowej, samorządowej, prowa-
dzących własną działalność gospo-
darczą i własne gospodarstwa rolne, 
strażaków, policjantów, pracowni-
ków naukowych i duchownych. 
Wielu wniosło, inni nadal wnoszą 
duży wkład w rozwój szkoły, miasta 
i regionu…

W uzupełnieniu dodamy, że dłu-
goletnim nauczycielem zwoleńskiej 
,,Rolniczówki’’ był m.in. starosta 
zwoleński Waldemar Urbański. Był 
nim też obecny wiceburmistrz Zwo-
lenia Włodzimierz Kabus Zasługi 
Waldemara Urbańskiego w sku-
tecznych staraniach o wprowadze-
nie do planu i zrealizowaniu budowy 
nowego obiektu są szczególnie duże. 
Dzieło rozpoczął jego poprzednik 
Jerzy Koziński. Była to największa 
inwestycja samorządowego powiatu 
zwoleńskiego w 15-leciu jego dzia-
łalności. Absolwentami są natomiast 

także Bogusława Jaworska, obecna 
burmistrz Zwolenia, wicestarosta 
zwoleński Arkadiusz Sulima i Irena 
Zawadzka, dyrektor Banku Spół-
dzielczego w Zwoleniu oraz wiele 
innych osób pełniących stanowiska 

kierownicze w samorządzie tery-
torialnym oraz podległych mu lub 
współpracujących z nim służbach. 
Wraz z dyrektorami ,,Rolniczówki’’ 
zostali oni członkami honorowymi 
Stowarzyszenia Absolwentów i Sym-

patyków ZSR-T w Zwoleniu, które-
mu prezesuje absolwent i nauczyciel 
Marcin Kaca.

Gośćmi Jubileuszu byli m.in. 
posłowie: Małgorzata Woźniak 
i Mirosław Maliszewski, wicemar-
szałek województwa mazowieckie-
go Leszek Ruszczyk oraz przewod-
niczący Komisji Edukacji Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku 
Woj. Mazowieckiego Zbigniew 
Gołąbek (honorowali ZSR-T 
w Zwoleniu Medalem PRO MASO-
VIA), wicewojewoda mazowiecki 
Dariusz Piątek, Dorota Sokołowska 
Mazowiecki Kurator Oświaty, Wal-
demar Urbański starosta zwoleński 
i Edward Rybak przew. Rady Powia-
tu oraz Bogusława Jaworska bur-
mistrz Zwolenia, Paweł Sobieszek 
przewodniczący Rady Miejskiej, 
wiceburmistrz Włodzimierz Kabus 
oraz prof. Henryk Bednarczyk, pre-
zes Stowarzyszenia Oświatowego 

SYCYNA. Oni oraz wielu innych 
przyjaciół szkoły, przekazane gra-
tulacje i cieple słowa, wzbogacili 
obdarowywaniem jubilatów uży-
tecznymi pamiątkami, najczęściej 
bardzo przydatnymi książkami 
i obrazami.

 W części artystycznej, poprze-
dzonej m.in. uhonorowaniem 
ZSR-T Medalem Pamiątkowym 
PRO MASOVIA oraz odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej, utwierdzo-
nej na głazie usytuowanym przed 
wejściem do szkoły, wystąpili na-
gradzani brawami: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia, 
zespół uczniowski ZSR-T i zespół 
regionalny ,,Piątkowy Stok”. 

Fotorelacje o jubileuszu zwoleń-
skiej ,,Rolniczówki’’ także na stronie 
internetowej /www.tygodnikkra-
domski.com oraz facebook.com/
tygodnikradomski/.

 Mieczysław Kaca

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości 90-lecia ZSR-T w Zwoleniu

Starosta Waldemar Urbański (z prawej) z racji nadzoru prawnego nad ZSR-T ustala ostatnie 
szczegóły jubileuszowej imprezy wraz z pracownikami starostwa (od lewej) – Jerzym Sowulą 
członkiem Zarządu, wicestarostą Arkadiuszem Sulimą, sekretarz powiatu Edytą Sulimą 
i Arosławem Jakóbikiem dyrektorem ZSR-T

Ofi cjalne uroczystości poprzedził gorąco oklaskiwany koncert musztry paradnej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia

Były dyrektor Wacław Małek informuje zebranych o okolicznościach umiejscowienia na głazie 
tablicy upamiętniającej dzieje zwoleńskiej ,,Rolniczówki”

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk i radny Sejmiku Zbigniew Gołąbek wręczają dyrektorowi 
Arosławowi Jakóbikowi Medal Pamiątkowy Pro Masovia

Prezes Marcin Kaca wręcza dyplomy honorowego członka Stowarzyszenia Absolwentów 
i Miłośników ZSRT

Okolicznościowy program artystyczny uczniów „Rolniczówki” był gorąco oklaskiwany

Podobnie zaprezentowany przez zespół folklorystyczny „Piątkowy Stok”
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Pamięci Zgrupowania 
BCh ,,OŚKA”

Zgrupowanie Batalionów Chłop-
skich ,,OŚKA”, liczące pod koniec 
II wojny światowej około tysiąc kon-
spiratorów, czynnie uczestniczących 
w walce z okupantem hitlerowskim, 
bazowało w początkowym okresie 
na młodzieży wiejskiej z terenu dzi-
siejszych powiatów: zwoleńskiego, 
lipskiego i radomskiego. Nieprzy-
padkowo też Mauzoleum Zgrupo-
wania BCH ,,OŚKA” znajduje się 
na cmentarzu w Kazanowie. Z tych 
okolic rekrutowało się najwięcej 
poległych w walce zbrojnej. Idea 
mauzoleum została zrealizowana 
już w 1947 roku, w związku z prze-
niesieniem na cmentarz w Kazano-
wie zwłok kpt. Tadeusza Wojtyniaka 
ps. „Baca”, mieszkańca Kroczowa 
Mniejszego, z leśnej mogiły pod 
Pakosławiem. Lista partyzantów 
Zgrupowania BCH „Ośka”, których 
nazwiska i pseudonimy widnieją 
na płycie Mauzoleum wydłuża się 
z każdym rokiem. Niedawno, stara-
niem rodziny i przyjaciół, umiesz-
czono na nim por. Pawła Kacę 
z Tczowa, odważnego żołnierza, 

ciężko rannego we Wrześniu 1939 r. 
pod Wieluniem, od 1943 r. dowódcę 
drużyny i plutonu BCh, walczącego 
pod pseudonimami ,,Wiatr” i ,,Rzep-
ka”. Stracił on życie 8 stycznia 1945 
r. już w wyzwolonym Sandomierzu, 
jako dowódca oddziału milicji, który 
miał objąć służbę na Kielecczyźnie, 
po przepędzeniu Niemców z tego 
województwa. Znajdują się na pły-
cie nazwiska już nieżyjących organi-
zatorów i dowódców zgrupowania 

BCh oraz poległych. A życie w walce 
o wolną Polskę oddali m.in: Bole-
sław Mital „Tyrolek”, Józef Owczarek 
„Posępny”, Tadeusz Salomończyk 
„Miły”, Julian Kukliński „Staruszek”, 
Stanisław Skrzek „Burza”, Wojciech 
Gołąbek „Spokojny” i dziesiątki in-
nych, których postawa wobec wroga 
zgodna była z uwidocznioną na pły-
cie sentencją:

TEN, KTO TAK UKOCHAŁ 
SWÓJ NARÓD I WOLNOŚĆ, ŻE 

NIE ZAWAHAŁ SIĘ Z ŻYCIA 
SWEGO ZŁOZYĆ OFIARY

Ci, którzy przeżyli, członko-
wie ich rodzin, współmieszkańcy, 
współdziałając z władzami samo-
rządowymi organizują od dziesiąt-
ków lat w pierwszą niedzielę lipca 
spotkanie, rozpoczynające się mszą 
św. a kończące złożeniem wieńców 
i kwiatów na płycie Mauzoleum 
BCH na cmentarzu w Kazanowie. 
Podobnie było w tym roku, choć 
z bezpośrednich uczestników walk 
i patriotycznej konspiracji żyją nie-
liczni. W mszy świętej a na zakoń-
czenie składaniu wieńców lub kwia-
tów i zapalaniu zniczy uczestniczyli 
samorządowcy gminy, z Wójt Gminy 
Kazanów Teresą Czesławą Pancerz-
Pyrką i przewodniczącym Rady 
Gminy – Pawłem Jamką Przybyli 
goście. Wśród nich: Leszek Rusz-

czyk wicemarszałek województwa 
mazowieckiego, Zbigniew Gołąbek 
radny sejmiku, przewodniczący sej-
mikowej Komisji Edukacji i Szkol-
nictwa Wyższego, Stanisław Brzózka 
dyrektor biura Klubu Parlamentar-
nego PSL w Warszawie, Andrzej 
Wolszczak wójt sąsiedniej Gminy 
Tczów oraz poczty sztandarowe 
m.in. Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych.

Podczas mszy św. odprawionej 
przez ks. kan. Czesława Błaszczy-
kiewicza uzdolnieni uczniowie 
Zespołu Placówek Oświatowych 
przedstawili patriotyczny program. 
Podobnie jak w latach poprzednich, 
po nabożeństwie ,uczestnicy mszy 
św. udali się na cmentarz, by na 
płycie Mauzoleum złożyć wieńce 
i kwiaty oraz zapalić znicze.

 Mieczysław Kaca

Oszczędnie 
i... rozwojowo

Gmina Kazanów posiada niespełna 95 km. kw. powierzchni i zamieszkuje ją mniej niż 5 tysięcy 
mieszkańców. Mało urodzajne gleby i oddalenie od głównych traktów komunikacyjnych czyni 
gminę biedną. Bywało i bywa, że wypracowanych środków własnych nie starcza na sfi nansowa-
nie wkładu gminy niezbędnego przy realizacji projektów unijnych. Nie sprzyja to rozwojowi.

Pani wójt Teresa Pancerz-Pyrka 
nie załamuje jednak rąk. Do realiza-
cji zadań podchodzi po kobiecemu, 
oszczędnie. Podjęła jednak „męską” 
decyzje o likwidacji małej szkółki 
w Niedarczowie. W tym roku zrezyg-
nowała też z organizacji festynu ro-
dzinnego, by przeznaczyć kilkanaście 
czy kilkadziesiąt tysięcy złotych na 
załatwienie potrzeb pilniejszych np. 
wstępne utwardzenie gruntowych 
dróg kruszywem lub na przebudo-
wę przepustów. Na wyremontowa-
nie mostu betonowego na Iłżance 
w miejscowości Kowalków Kolonia 
– Stoki i poszerzenie przepustu na 
drodze gminnej Niedarczowie Gór-
nym Kolonii znalazły się środki 
w budżecie na rok 2015. Kosztować 
to ma około 175 tys. zł. Pani wójt nie 
zapomina jednak o kontynuowaniu 
programów rozpoczętych przez po-
przednika, choćby wodociągowaniu 
kolejnych miejscowości lub budowie, 
czy też przebudowie kilkusetmetro-
wych odcinków dróg. W wypadku 
dróg było to w tym roku możliwe 
dzięki uzyskaniu wsparciu w kwocie 
86 tys. zł z Urzędu Marszałkowskie-
go. Chodzi o dwa półkilometrowe 
odcinki w miejscowościach Za-
krzówek Kolonia i Miechów Kolo-
nia. Przetarg na Zakrzówek został już 
rozstrzygnięty.

Jeśli chodzi o wodociągi, to na-
deszła kolej na rejon Kowalkowa. 
Nowe zadanie, za które gmina za-
biera się, nosi nazwę: Budowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej z przy-
łączami dla miejscowości Wólka 
Gonciarska, Kowalków Kolonia, 
Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, 
Ruda. Roboty rozpoczyna się, po 
rozstrzygnięciu przetargu, od wo-
dociągowania Wólki Gonciarskiej, 
gdzie została wybudowana stacja 
uzdatniania wody. Zamierzeniem 
jest też termomodernizacja przed-
szkola znajdującego się w budynku 
OSP w Kazanowie przy ul. Zwoleń-
skiej. Inwestycja ta okaże się opła-

calna. Ogrzewanie przedszkola bę-
dzie w perspektywie znacznie mniej 
kosztować.

Pani wójt przygotowuje się też do 
załatwienia potrzeb odkładanych 
z roku na rok. Jest gotowy np. projekt 
na budowę małego zbiornika reten-
cyjnego na Iłżance czyli tzw. „Pa-
sternika”. Uczestniczyła w uroczy-
stości otwarcia znacznie większego 
zbiornika na terenie gminy Przytyk. 
Przeprowadzone rozmowy przeko-
nały ją, że w obecnych warunkach, 

Pani wójt Teresa Pancerz-Pyrka

Uroczystość przed |mauzoleum Zgrupowania BCH ,,OŚKA” Stanisław Brzózka i Zbigniew Gołąbek składają wieniec na płycie Mauzoleum w Kazanowie

po uzyskaniu wsparcia unijnego, nie 
będzie to dużo kosztować. Zbiornik, 
regulując stosunki wodne na Iłżan-
ce, będzie jednocześnie spełniał 
rolę małego ośrodka rekreacyjne-
go. A Iłżanka, przepływająca przez 
Kazanów, to ciekawy – żeby nie po-
wiedzieć urokliwy – zakątek. Dużo 
zależy jednak od uruchomienia fi -
nansowania unijnego z przedziału 
czasowego obejmującego okres do 
2020 roku. A wszystko od akcepta-
cji przedłożonego wnioskuRoboty inwestycyjne są także prowadzone na drodze powiatowej w centrum Kazanowa

W sąsiedztwie pawilonu LEWIATAN układany jest chodnik

Na tym odcinku Iłżanki powstać ma minizalew



P O W I T A N I E  L A T A  D O M A N I Ó W  2 0 1 5 5

Atrakcje na lądzie, wodzie i w powietrzu
Organizatorzy zgodnie twierdzą, że tak pięknej pogody na 
Festynie Rodzinnym „Powitanie Lata”w Domaniowie już dawno 
nie było. Żar lał się z nieba, na plaży tłok, że trudno było wcisnąć 
szpilkę, a przed sceną tłumy publiczności. Nic dziwnego, ponie-
waż także w tym roku propozycji artystycznych nie zabrakło.

Zanim jednak przyszło do ich 
podziwiania i oklaskiwania, formal-
nościom stało się zadość i repre-
zentujący organizatorów starosta 
radomski Mirosław Ślifi rczyk, wójt 
gminy Przytyk Dariusz Wołczyński 
oraz przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Wlazło dokonali uroczy-
stego otwarcia imprezy, która odby-
wała się po raz dziewiąty. Wpraw-
dzie kalendarzowe lato już trwa 
w najlepsze, ale tradycja rzecz świę-
ta, tak więc wydarzenie miało miej-
sce w pierwszą niedzielę lipca.

– Cieszymy się, że możemy 
sprawić wypoczywającym dziś 
w Domaniowie wiele radości. Wi-
tamy was i życzymy dobrej zabawy 
– powiedział starosta Mirosław Śli-
fi rczyk, a wójt Dariusz Wołczyński 
dodał, że piękna tradycja na pewno 

będzie kontynuowana i już zaprosił 
obecnych na następny rok. 

Potem sceną zawładnęła (to tak-
że tradycja) Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Przytyka pod batutą Radosła-
wa Piotrowskiego, która zaprezento-
wała wiązankę popularnych melodii. 
Ledwo dziewczęta i chłopcy opuścili 
scenę, a już wparował na nią, wraz 
z doborowym zespołem Wydziału 
Promocji Starostwa Powiatowego, 
Włodzimierz Bojarski proponując 
publice udział w konkursie wiedzy 
o powiecie i gminie Przytyk. Nawet 
uczestnicy spoza naszego terenu 
– m.in. z Łodzi i Szydłowca – pró-
bowali skutecznie odpowiadać na 
pytania o samorządowe niuanse. 
Najwyższy poziom wiedzy zapre-
zentował i nagrodę zdobył Dawid 
Szczęśniak z Szydłowca.

W tym momencie uwaga tłu-
mów skierowała się w stronę je-
ziora, gdzie odbywał się pokaz 
niewyobrażalnych wręcz ewolucji 
wakeboardingu w ramach „WAKE 
GP 2015 POLAND BY MASTER 
CRAFT”. Ekwilibrystyczne pokazy 
na wodzie i nad wodą, które zor-
ganizowała Marina Domaniowska, 
miały swoją dramaturgię, a fachowo 
i z wyczuciem sytuacji podgrzewał 
je komentator, międzynarodowy 
sędzia tej dyscypliny Seweryn Maj-
kowski. 

I kolejna zmiana dekoracji. Tym 
razem nastąpiły, oczekiwane głów-
nie przez męską część plażowiczów, 
wybory Miss Lata Ziemi Radom-
skiej. Wojtek Szymański z Radia 
Eska dwoił się i troił, by namówić 
dziewczęta do zachowań godnych 
najsłynniejszych wybiegów świata 
i, trzeba przyznać, w znakomitym 
stopniu mu się to udało. Tylko 
w nielicznych przypadkach trema 
dała znać o sobie, ale gorące brawa 
były rekompensatą dla dziewcząt 
za odwagę. Tym bardziej, że trzeba 

było wzbudzić zachwyt publiczno-
ści, ale także przekonać do siebie 
wymagające jury, na miejscach któ-
rego zasiedli, oprócz już wymienio-
nych starosty, wójta i przewodni-
czącego rady, także Kasia Jakubiak 
ze Starostwa, Miss Ziemi Radom-
skiej z 2013 r., Ilona Iwańska oraz 
właściciel pracowni jubilerskiej 
z Radomia Robert Słowik. Szarfę 
II Wicemiss zdobyła Natalia Peruga, 
pierwszej Wicemiss i Miss Publicz-
ności Żaneta Sieradz. Miss Lata Do-
maniów 2015 została bezkonkuren-
cyjna Magdalena Chłopecka, która 
zgłosiła się do konkursu dosłownie 
w ostatniej chwili. Laureatki otrzy-
mały nagrody od starosty, wójta, re-
dakcji „Echa…” i prywatnych spon-
sorów. Potem miały sesję zdjęciową 
na plaży, a Marina Domaniowska 
zafundowała im przejażdżkę łódką 
po jeziorze. Ponadto wszystkie trzy 
„misski” wezmą udział w fi nale na 
zakończenie lata na rynku w Kiel-
cach 29 sierpnia br.

Nagrodę odebrał również Mister 
Lata, którym został bezapelacyjnie 

49-letni pan Stanisław zbierając 
rzęsiste brawa – za walory fi zyczne, 
inteligencję i poczucie humoru.

Także na luzie i z poczuciem 
humoru, przy niesamowitym do-
pingu, potraktowali swoje zma-
gania zawodniczki i zawodnicy 
turnieju plażowej piłki siatkowej 
oraz w przeciąganiu liny; wyniki 
w tabelce. 

Mieli też swoją ucztę melomani, 
a ściślej fani muzyki uprawianej 
przez zespoły CASSINOO, REDOX 
i SPIKE. Toteż zabawy i tańce trwa-
ły do późnych godzin wieczornych 
(w pewnym momencie nad zale-
wem pojawił się świecący, kolo-
rowy dron), a opuszczający plażę 
w Domaniowie najczęściej powta-
rzali: „szkoda, że już się skończyło” 
i „przyjedziemy tu za rok”. Słusznie, 
bo w Wydziale Promocji Starostwa 
Powiatowego w Radomiu i w Urzę-
dzie Gminy Przytyk już się zasta-
nawiają nad oryginalną formułą 
dziesiątego, a zatem jubileuszowe-
go, festynu. A zatem: do zobaczenia 
za rok na plaży w Domaniowie! 

Starosta i wójt życzyli dobrej zabawy

Wiele emocji wzbudził konkurs wiedzy o Powiecie Radomskim i Gminie Przytyk

Jedna z głównych atrakcji festynu w wyk. mistrzów wakeboardingu

Wyniki Turnieju 
Plażowej Piłki Siatkowej:

 Mężczyźni
I m. Michał i Bartłomiej Korycińscy 
– Radom
II m. Piotr Filipowicz, Rafał Faryna 
– Radom
III m. Karol Ślażyński, Jan Ślażyński 
– Wolanów
IV m. Michał Bucki, Artur Kowalski 
– Przysucha

 Dziewczęta
I m. Weronika Zawadzka, Milena 
Pawlusiak
II m. Izabela Pluta, Kinga Stawczyk,
III m. Agata Klimek, Magdalena 
Oparcik
IV m. Dominika Kęsik, Ola Bator

Przeciąganie liny: 

I m. „Jezioranka”, gm. Jedlińsk
II m. „Orły Kazanów”
III m. „Przerób Betonu”, gm. Przytyk

Od rana rywalizowali siatkarze

Zainteresowanie najmłodszych spektaklem sięgało zenitu

Oni wygrali w konkurencji przeciągania liny

Organizatorzy – starosta Mirosław 
Ślifi rczyk, wójt Dariusz Wołczyń-
ski, a także redakcja Echa Dnia i 
Marina Domaniowska – dziękują 
serdecznie patronom medialnym 
oraz policji, strażakom OSP, 
ratownikom, ekipie medycznej 
oraz innym służbom za zapew-
nienie porządku i bezpieczeństwa 
uczestników w czasie trwania 
festynu.

Oto trzy najpiękniejsze
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IV Piknik w Błędowskich Sadach w 25-lecie samorządu

Pro Masowia dla Wójta i Gminy
Szczególny charakter miał w tym roku, tradycyjnie organizowany w pierwszy weekend lipca, 
Piknik w Błędowskich Sadach. Szczególny, bo uświetniony obchodami 25-lecia samorządu tery-
torialnego. Gospodarcze osiągnięcia Gminy Błędów w minionym ćwierćwieczu docenił samorząd 
województwa mazowieckiego nadając Gminie i jej Wójtowi Medale Pro Masowia.

Pierwszy weekend lipca w gminie 
Błędów obfi tował w wyjątkowe wy-
darzenia. Jak co roku, już po raz 14. 
mieszkańcy uczestniczyli w dwu-
dniowym Pikniku w Błędowskich 
Sadach. Organizatorzy: Urząd Gmi-
ny Błędów i Związek Sadowników 
Polskich zadbali, by atrakcji nie bra-
kowało. W sobotę 4 lipca amatorzy 
futbola zmierzyli się w corocznych 
rozgrywkach Mistrzostw Polski Sa-
downików w Piłce Nożnej, a zwo-
lennicy dobrej muzyki wysłuchali 
koncertów zespołów: rodzimego 
Life Support System oraz znanej 
z repertuaru disco polo grupy Lu-
kash. Gwiazdą sobotniego wieczoru 
był polski wokalista Grzegorz Hyży. 
Ukoronowaniem dobrej zabawy był 
pokaz sztucznych ogni. W sobotę 
mieszkańców Błędowa odwiedził 
wicewojewoda mazowiecki Dariusz 
Piątek.

Niedziela z jubileuszem w tle

5 lipca był dniem, którego błę-
dowianie długo nie zapomną. Do 
uczestnictwa we wspólnym spot-
kaniu zaproszeni zostali wszyscy, 
którzy w ostatnim ćwierćwieczu 

pracowali na rzecz samorządności 
i rozwoju gminy Błędów. Okazją do 
wyrażenia im uznania i podzięko-
wania za zaangażowanie i wspiera-
nie błędowskiego samorządu była 
przypadająca właśnie 25. rocznica 
powstania samorządu terytorial-
nego. Przypomnijmy, że w Polsce 
25 lat temu, 8 marca 1990 r. Sejm 
uchwalił ustawę o samorządzie 
terytorialnym, a potem – w maju 
odbyły się pierwsze w pełni wolne 
wybory samorządowe.

Z okazji tak ważnego jubileuszu 
Gmina Błędów została uhonorowa-
na przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Medalem Pro Ma-
sovia. Medal został ustanowiony 
w 2006 roku i przyznawany jest za 
wybitne osiągnięcia w działalności 
na rzecz mieszkańców wojewódz-
twa mazowieckiego. Medalem Pro 
Masovia Marszałek, honorując 25-
lecie pracy, nagrodził wójta Gminy 
Błędów Marka Mikołajewskiego, 
który włodarzem gminy jest od 
początku wolnych wyborów. Na-
grodę, z upoważnienia Marszałka 
Adama Struzika, wręczył radny 
Sejmiku Mazowsza Leszek Przybyt-

niak. Odebrali ją: wójt Marek Mi-
kołajewski i w imieniu samorządu 
gminnego przewodniczący Rady 
Gminy Mirosław Jakubczak.

Natomiast w imieniu władz sa-
morządowych Błędowa wójt i prze-
wodniczący podziękowali radnym 
wszystkich kadencji 25-lecia, sołty-
som, pracownikom Urzędu Gminy, 
współpracującym przedsiębiorcom, 
wręczając im dyplomy i pamiąt-
kowe medale. Uhonorowano też 
zaangażowanych w rozwój gminy 
Błędów przedstawicieli samorządu 
powiatowego.

Obchodom jubileuszu towarzy-
szyła piękna, słoneczna pogoda, było 
wiele wzruszeń, kwiaty, ale przede 
wszystkim refl eksja: – Nie byłoby 
dobrych wyników gospodarczych 
w gminie, nie mielibyśmy pewnie 
czym się dziś pochwalić, gdyby nie 
mieszkańcy i ich pozytywne na-
stawienie, wzajemna współpraca, 
szacunek, zaangażowanie i zrozu-
mienie idei samorządności. To im 
należą się najcieplejsze słowa uzna-
nia i podziękowania – powiedział 
podczas uroczystości wójt Marek 
Mikołajewski.

Wójt gminy Błędów Marek Mikołajewski i przewodniczący Rady Gminy Mirosław Jakubczak z 
satysfakcją prezentują Medale Pro Masovia

Otwarcia pikniku dokonał wójt Marek Mikołajewski

Z okazji 25-lecia samorządu gratulacje władzom Błędowa złożył 
radny sejmiku Mazowsza Leszek Przybytniak.

Posłanka na Sejm RP Małgorzata Woźniak pogratulowała 
samorządowi gminy Błędów osiągnięć gospodarczych

Wójt Błędowa i przewodniczący RG wręczyli pamiątkowe dyplomy zasłużonym samorządowcom

Sekretarzowi Gminy Błędów Jackowi Adamskiemu podziękowania za pracę złożył 
radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak

Wśród wyróżnionych pracowników Urzędu Gminy były: Skarbnik Gminy Błędów Barbara Bińkie-
wicz i szefowa wydziału promocji Justyna Brzezińska
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IV Piknik w Błędowskich Sadach

Wspólna modlitwa 
i rodzinne spotkania
Mszą świętą w kościele pw. św. Prokopa Opata w Błędowie, celebrowaną w intencji samorządu 
i sadowników rozpoczął się w niedzielę 5 lipca Piknik w Błędowskich Sadach. Msza odbywała 
się na zewnątrz budynku kościoła, w jego pięknej, zabytkowej scenerii. Miała charakter mszy 
polowej, uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, a oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta 
OSP Błędów oraz chór.

Dla mieszkańców gminy Błę-
dów, których na mszy celebrowanej 
z okazji 25-lecia samorządu, wspól-
nie powitali wójt Marek Mikołajew-
ski i ks. proboszcz Leszek Bruliński, 
niedzielne uroczystości w kościele 
miały także dodatkowy, ważny 
wymiar. Po raz pierwszy bowiem 
w parafi i św. Prokopa Opata w Błę-
dowie gościły relikwie patrona pa-
rafi i. Wszyscy uczestnicy mszy św. 
wzięli udział w procesji, w której 
niesiono te właśnie relikwie.

Po mszy mieszkańcy Błędowa 
całymi rodzinami, samorządowcy 
i liczne grono gości udali się na sta-
dion przy Publicznym Gimnazjum 
im. Polskich Olimpijczyków, gdzie 

na specjalnie ustawionej estradzie 
koncertowały orkiestry dęte OSP 
Lipie i Błędów, zaprezentowały się 
zespoły dziecięce z Lipia i Błędowa 
oraz zagrały gwiazdy polskiej estrady. 
Warto tu podkreślić, że występy or-
kiestr dętych i uczniów miejscowych 
szkół są zawsze przyjmowane gorą-
cymi oklaskami. I tym razem braw 
nie brakowało, a należały się mię-
dzy innymi małym artystom z PSP 
w Lipiu, którzy przekrój minionego 
25-lecia wyśpiewali, przypominając 
znane przeboje tamtych lat. 

Na scenie nie zabrakło też zespo-
łów prowokujących publiczność do 
tańca. W rytmie disco polo zagrał 
Mavers, niezapomniane melodie 

Czerwonych Gitar przypomniały 
Żuki, a koncertowe show dopełnił 
zespół KOMBII. 

Uczestnicy pikniku mogli skosz-
tować potraw z grilla, a także regio-
nalnych, w tym pysznego chleba ze 
smalcem i ogórkiem, przygotowanych 
przez Koło Gospodyń w Wilhelmowie. 
W doskonałej atmosferze bawiono się 
do późnych godzin wieczornych.

Patronat honorowy nad IV Pik-
nikiem w Błędowskich Sadach 
pełnili Ministrowie: Gospodarki; 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego.

 Opracowanie Hanna Jacobi
Zdjęcia Jacek Lombarski

Wspólnie: wójt Marek Mikołajewski i ks. proboszcz Leszek Bruliński przywitali mieszkańców gminy Błędów 
na mszy św. celebrowanej w intencji samorządu i sadowników

W uroczystej mszy św., w kościele pw. św. Prokopa Opata w Błędowie uczestniczyli mieszkańcy i goście

Koncert orkiestry dętej OSP Lipie

Koncert orkiestry dętej OSP Błędów

Występ uczniów PSP Lipie

Występ formacji 
tanecznej z Błędowa

Gwiazda wieczoru: 
zespół KOMBII 

(Fot.UG)
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„NASZ DOM” w Radomiu

informuje, że w dniu 28.07.2015 r. o godz. 11.00 odbędzie się 
ustny przetarg nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia 
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

 

1. Mieszkanie kat. M-3 
przy ul. Kelles-Krauza 34 m. 40, III piętro
– o powierzchni użytkowej  – 36,40 m² 
– cena wyjściowa  – 55.250,00 zł

– wadium  – 2.760,00 zł

 

2. Mieszkanie kat. M-2 
przy ul. M.C. Skłodowskiej 11/13 m. 10, 

IV piętro
– o powierzchni użytkowej  – 33,13 m²
– cena wyjściowa  – 58.600,00 zł
– wadium  – 2.930,00 zł

Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się dowodem 
wpłaty wadium, które winno być uiszczone na niżej podane konto 
w terminie do dnia 27.07.2015r.

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU
96 91150002 0120 0120 0300 0001

Mieszkanie można obejrzeć w dniu 15.07.2015 r. i 20.07.2015 r. 
w godz. 9.00–11.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się 
z Regulaminem przetargu i złożenia w dziale Obsługi Mieszkań-
ców 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 prze-

prowadzania przetargów.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem za-
twierdzonym przez Radę Nadzorczą – uchwała nr 44/2014 
z dnia 15.09.2014 r.

Obowiązek odnowienia, bądź remontu lokalu spoczywa na nabywcy.

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

Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, 
ul. M.C. Skłodowskiej 18 w Radomiu w dniu 28.07.2015 r. 
o godz. 11.00 w sali Nr 210 (II piętro).

Istnieje możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Grabów n/Pilicą
Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zm.) zawiadamiam, że 
od dnia 16.07.2015 r. do dnia 07.08.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Grabowie nad Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51 oraz na stronach internetowych 
Urzędu www.grabow.pl i www.bip.grabow.pl zostanie podana do publicznej 
wiadomości informacja o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położo-
nej w Brzozówce oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek nr 81, 82/1, 
82/3 i 83 o pow. łącznej 5,7150 ha. 

Szczegółowe informacje: pok.nr 4, tel.(048) 662 70 14 w. 24.

 Wójt Gminy Grabów nad Pilicą
 inż. Euzebiusz Strzelczyk

Spółdzielnia Socjalna REDUAR 
jako podmiot ekonomii społecznej działa od 6 marca 2014 roku. 
Działalność spółdzielni koncentruje się w trzech obszarach: rehabilitacji, 
pracowni artystycznej oraz edukacji przedszkolnej i opiece nad małymi dziećmi.

GABINET REHABILITACJI: REDUAR – REHABILITACJA 
w Radomiu przy ul. Kilińskiego 6, II piętro (wejście z bramy). 

Oferuje szereg zabiegów fi zjoterapeutycznych: Fizykoterapię (laseroterapia, elektroterapia, magnetoterapia, 
Lampa Solux, krioterapia, ultradźwięki),terapię manualną, kinezyterapię, kinesioTaping (terapię plastrami), masaż 
leczniczy i relaksacyjny, drenaż limfatyczny i kompresjoterapię. Zabiegi także z dojazdem do domu pacjenta.

Zapisy na konsultacje i zabiegi osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 536 109 100 oraz 536 056 036, 
a także przez Internet: fi zjoterapia.reduar@wp.pl. Więcej na www.reduar.pl
https://www.facebook.com/Rehabilitacja.Reduar.Radom 

REDUAR – PRACOWNIA ARTYSTYCZNA 
w Radomiu przy ul. Fałata 9/1. 

Pracownia wykonuje i prowadzi sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, użytkowych i pamiątkowych zdobionych 
techniką decoupage ze szkła, ceramiki, drewna i innych materiałów. Szczególnie atrakcyjne są krótkie warsztaty 
i kursy zdobienia techniką decoupage. 

Zainteresowanych uzyskaniem umiejętności zdobienia oraz nabyciem naszych wyrobów zapraszamy 
na www.reduar.pl/nasze-uslugi/pracownia-artystyczna do obejrzenia galerii prac, 
oraz do kontaktu tel. 536 056 100 lub email: uladecoupage.reduar@wp.pl 

https://www.facebook.com/pages/Pracownia-Decoupage-Reduar/812937992136355 
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Nie chcę stworzyć
następnej „szafy Siwaka”

O inwestycjach niezbędnych na Sadkowie, by pojawili się kolejni przewoźnicy, pieniądzach na nie, rozmowach z liniami lotniczymi, 
współpracy z wojskiem i planach na cargo, rozmawiamy z Dorotą Sidorko, prezesem Portu Lotniczego Radom.

Port Lotniczy Radom przedstawił 
Czech Airlines jako drugiego prze-
woźnika pasażerskiego, który posta-
nowił korzystać z lotniska na Sadko-
wie. Ale, jak mówi prezes Sidorko, by 
lotnisko funkcjonowało potrzebne 
są nie tylko kolejne umowy z linia-
mi lotniczymi, ale także inwestycje. 
Prezes twierdzi, że są one niezbędne, 
by port mógł obsłużyć większą licz-
bę połączeń, gdy pojawią się kolejni 
przewoźnicy. Zapraszamy do lektury 
całej rozmowy.
 Jest Pani w porcie od marca tego 

roku, od kilku tygodniu na stanowi-
sku prezesa. Jak Pani wyobrażenia o 
lotnisku mają się do tego, co Pani na 
nim zastała? Jest lepiej, czy gorzej 
niż Pani myślała?

– Zauważyłam, że jest wszystko 
dla ludzi, a nie ma nic dla samo-
lotów, bo brakuje nam całej in-
frastruktury ich dotyczącej. Mało 
tego, brakuje nam rzeczy, które są 
potrzebne, żeby te samoloty były 
obsługiwane na ziemi. W tej chwi-
li projektujemy garaż, żeby przez 
zimę móc przechować wszystkie 
wozy, na przykład te z wodą . 

Chcemy też ogłosić przetarg 
na część prac związanych z drogą 
kołowania i drugim miejscem po-
stojowym. Żaden poważny prze-
woźnik nie wejdzie na lotnisko, 
jeśli będziemy mieć tylko jedno 
takie miejsce. Jeśli przyleci nawet 
jeden samolot dziennie, cokolwiek 
się z nim stanie i będzie potrzebo-
wał mechaników na miejscu, linia 
lotnicza nie będzie miała gdzie 
podstawić drugiego samolotu dla 
czekających pasażerów. 

Nie mamy też żadnego hangaru, 
który jest bardzo potrzebny, choć-
by na wypadek lądowania samolotu 
biznesowego, żeby go przechować.
 Skąd lotnisko weźmie na to pienią-

dze, skoro kilka miesięcy temu pre-
zydent Radomia Radosław Witkowski 
wstrzymał wszystkie wydatki miasta 
na lotnisko?

– Rada Miejska podjęła uchwałę, 
że możemy skorzystać z pożyczki 
w formie „buy sell back” w kwocie 
70 milionów złotych. Jest urucho-
miona pierwsza transza i właśnie 
z niej chcę zrobić jak najwięcej, czy-
li te najważniejsze elementy, które 
są niezbędne na dziś. Późniejsze 
działania będą uzależnione od de-
cyzji Prezydenta.
 Które elementy infrastruktury są 

najważniejsze i w jakiej kolejności 
będą realizowane?

– Najważniejszy jest teraz garaż, 
żeby przechować sprzęt zimą. Po-
tem droga kołowania i płyta posto-
jowa, a w międzyczasie chcemy wy-
budować hangar, na przynajmniej 
dwa samoloty.
 Jak w czasie zostaną rozłożone te 

inwestycje?

– Garaż musi powstać jeszcze przed 
zimą. Jeżeli chodzi o płytę postojową 
i drogę kołowania jest już zrobiony 
projekt, który przewiduje kilka kon-
cepcji płyt postojowych. Zaczęłam się 
temu przyglądać, bo tu chodzi o gru-
be miliony. Mamy nadzieję wykorzy-
stać takie elementy, które pozwolą na 
oszczędności. Kiedy zapadnie decyzja, 
ogłosimy przetarg.
 Ale ważne będzie tu chyba etapo-

wanie…
– Tak, na pewno etapowanie jest 

niezbędne, bo inwestycja kosztuje 
grube miliony, których nie mamy 
nawet z pożyczką „buy sell back”.
 Gdyby Pani była przedstawicielem 

jakiegoś przewoźnika, który miałby 
zadecydować, że będzie latał z Rado-
mia, to jakie elementy radomskiego 
lotniska uznałaby Pani za największą 
wadę, a jakie za zaletę?

– Linie lotnicze są obwarowane 
swoimi przepisami, przede wszyst-
kim jeżeli chodzi o ubezpieczenia. 
Przewoźnicy nie podejmą ryzyka. 
Gdyby coś poszło nie tak, to nie mo-
gliby liczyć na pieniądze od ubezpie-
czyciela. Mam na myśli tu tę drugą 
płytę postojową. To główny minus.
 A zalety?

– No mamy piękny terminal, 
parking (śmiech) i każdy kto przy-
chodzi z zewnątrz to widzi, że infra-
struktura dla ludzi jest super. Poza 
tym sukcesem tego lotniska jest to, 
że mamy fachowców. Każdy robi 
swoją pracę z pasją, wie co robić 
i stara się to robić, jak najlepiej.

Tak naprawdę, dla mnie lotnisko 
to jest pas startowy, droga kołowania, 
kilka stojanek, a czy ludzie odprawią 
się w kontenerze, czy w pięknym ter-
minalu to dla ludzi nie ma większe-
go znaczenia. Dla urzędu lotnictwa 
cywilnego też nie ma to znaczenia. 
Parking może być na początku na 
kilkanaście miejsc, potem można go 
rozbudowywać. Niestety nie w tym 
kierunku to poszło w Radomiu, nie 
zaczęto od tego co trzeba. 

Sądzę, że ci, co robili do tej pory 
to lotnisko, myśleli, że jakaś pula 
pieniędzy jest przeznaczona i nie 
ma znaczenia co zostanie zrobione 
w pierwszej kolejności. Nie spodzie-
wali się takiej nagonki, nagle bach 
i przestajemy budować.
 Czy argumenty typu bliskość Warsza-

wy, czy liczba pogodnych dni, których 
mamy wyjątkowo wiele, są w ogóle bra-
ne pod uwagę przez przewoźników?

– Bliskość Warszawy to plusy 
i minusy. Ktoś może woleć polecieć z 
Warszawy, ponieważ będzie o 100 zł 
tańszy bilet, ale już nie dolicza pa-
liwa, za które trzeba zapłacić, żeby 
dojechać do stolicy, czy parkingu. 
Najważniejsze jest dla niego to, że 
kupił taniej bilet. 

Radom dążył do tego, aby być sy-
pialnią Warszawy, albo to Warszawa 

dążyła do tego, żeby Radom był jej 
sypialnią i to lotnisko wybiega gdzieś 
poza te granice, bo mamy tu szan-
sę rozwoju. Gdzieś nawet czytałam 
już artykuł, że łatwiej polecieć przez 
Rygę do Warszawy, niż pociągiem 
z Radomia do Warszawy.
 Z iloma przewoźnikami toczą się 

rozmowy? Jak one wyglądają?
– Rozmawiamy z wieloma prze-

woźnikami jednocześnie. Nie chcę 
podawać konkretnej liczby. Nie 
chce rzucać nazw, bo już słyszeli-
śmy o Wizzair, który powiedział, że 
wcale takich rozmów nie prowadzi. 
W ubiegłym roku, z tego co wiem, 
wszystko było już przygotowane 
z Alfa Star i to też nie wypaliło. 
Podobna sytuacja miała miejsce 
z 4You Airlines. Nie chcę stworzyć 
kolejnej szafy, bo „szafa Siwaka” już 
się otworzyła. 

Wszystko robimy w tym kierunku, 
aby było ich jak najwięcej, ale żeby 
przyniosło to efekt to niezbędne jest 
zrobienie drugiej płyty postojowej. 
Wczoraj pochwaliliśmy się nowym 
przewoźnikiem. By jednak do tego 
doprowadzić potrzeba wiele pracy – 
trzeba było dopiąć wszystkie umowy, a 
jest ich kilka np. umowa handlingowa, 
umowa na usługę, umowa paliwowa.

Jeżeli coś jest na 100 procent 
dogadane i jeżeli to linie lotnicze 
otwierają swoje połączenia, to zu-
pełnie inaczej to wygląda, niż wte-
dy, gdy to lotnisko je otwiera.
 Inaczej to wygląda kiedy ogłaszacie, 

że macie nowego przewodnika i tego 
samego dnia uruchamia on sprzedaż 

biletów. Tak było w przypadku Czech 
Airlines, ale przy ogłoszeniu pierw-
szej umowy tak dobrze nie było.

– W przypadku Air Baltic miał 
miejsce falstart, do którego nie po-
winno dojść. My ogłosiliśmy, że są 
przewoźnikiem, a oni dopiero po 
dwóch uruchomili sprzedaż biletów. 
Na całym świecie to wygląda tak, że to 
przewoźnik ogłasza swoje nowe połą-
czenie, a lotnisko może podjąć temat i 
to nowe połączenie reklamować.
 Wyznaczyła sobie pani dead-line 

na zakończenie wszystkich tych 
projektów infrastrukturalnych, żeby 
lotnisko dla przewoźników oferowało 
wszystko to, co powinno?

– Dead-line ciężko tu wyznaczyć, 
bo to wszystko jest jeszcze wyzna-
czane przez przepisy prawa, łączy się 
też to z czasem oczekiwania. Chcę 
kawałek po kawałku realizować te 
etapy. Przed zimą będzie garaż, na 
wiosnę ruszymy z drogą kołowania 
i płytą postojową, a w międzyczasie 
będziemy robić hangar – to są naj-
ważniejsze elementy.
 Ostatnie dni to przepychanka z woj-

skiem, które nagle procedury cywilne 
zastąpiło na Sadkowie wojskowy-
mi…

– Mimo całej tej sytuacji loty 
odbywają się tak, jak do tej pory. 
Doszło do nieporozumienia wyni-
kającego prawdopodobnie w związ-
ku ze zmianą stanowisk w wojsku 
i przygotowaniami do Air Show. 
Wojsko się zastanawia, jak wojsko-
we pokazy przeprowadzić na cywil-
nym lotnisku. Zostało wyciągnięte 
pismo z grudnia, które dotyczyło 
tylko pomieszczeń wieży kontrol-
nej, a nie całej przestrzeni lotniska. 
Zostało to źle zinterpretowane. 

Do takiej sytuacji nie powinno 
dojść, ale nawet się cieszę, że miała 
ona miejsce teraz, bo jest szansa na 
wyjaśnienie. Gdyby doszło do tego 
we wrześniu, gdy ruszą regularne loty 
pasażerskie, to mógłby być powód do 
zmartwień, a teraz nic się nie dzieje. 
 A jak w ogóle się układa współpraca 

z wojskiem?
– Wszystko robię, żeby się ocie-

pliła (uśmiech). Wszystko jest na 
bardzo dobrej drodze. Chcę, żeby 
służby informacyjne były w jed-
nym miejscu, czyli nasz ATS, PAŻP 

i służbę wojskową skumulować na 
jednej wieży, żeby to było na zasa-
dzie przekazywania sobie dyżurów. 
Tak to powinno funkcjonować na 
lotnisku, a nie my sobie, oni sobie, bo 
wtedy nie ma nici porozumienia.
 Senator Wojciech Skurkiewicz, szef 

senackiej komisji obrony, mówił na 
początku roku, że MON ma tyle pienię-
dzy, by móc wesprzeć choćby budowę 
nowej wieży czy przedłużenia pasa.

– Chętnie przyjmę każde pienią-
dze… (uśmiech).
 A czy były jakieś kontakty w tym 

kierunku nawiązane?
– Nic mi nie wiadomo na ten te-

mat. Być może do tematu powrócę, 
ale strona wojskowa nie jest zainte-
resowana przedłużeniem pasa star-
towego, ponieważ nie jest im to po-
trzebne. Sądzę, że te loty pasażerskie 
są dla wojska zagrożeniem, bo to jest 
pewne ograniczenie dla ich lotów. 
Z racji tego, że są tu loty szkolne to 
mogą sobie dopasować ten czas. 
 Co z cargo? Ten temat powraca co 

jakiś czas.
– Sprawa z cargo wcale nie jest 

prosta. Typowe cargo mają bardzo 
duże i ciężkie samoloty, a my nie 
mamy takiego pasa, żeby takie cargo 
do nas przyleciało. Myślę o tym, że 
można nawiązać kontakt z kurier-
skimi fi rmami, które odprawiałyby 
towary, ale mniejszymi i lżejszymi 
samolotami. To mogłoby być mini-
cargo, na typowe cargo nie mamy 
niczego. Poza tym, żeby zrobić na-
wet minicargo to musimy mieć po-
mieszczenia, olbrzymią rozdzielnię, 
przechowalnię, hale, magazyny.
 Wracając do przewoźników: ogłosi-

liście, drugiego po Air Baltic, którym 
jest Czech Airlines. Umowy z nimi obo-
wiązują jednak tylko do końca sezonu 
zimowego. I tu pojawia się zarzut, że 
potem lotnisko zostanie zamknięte.

– Na każdym lotnisku jest tak, że 
przewoźnicy przychodzą i odcho-
dzą. My nie możemy sobie pozwolić 
na dwuletnią umowę, bo nie wiemy, 
jak będzie przebiegała nasza współ-
praca, jak będą się sprzedawać bile-
ty, a taka umowa to jest duże zobo-
wiązanie. Umowa do marca jest dla 
nas bezpieczniejsza. Jeśli musieliby-
śmy zerwać umowę przed czasem, 
bo okazałoby się, że nie zepniemy 
tego fi nansowo, to wiązałoby się to 
z ogromnymi karami. 

Pierwsze umowy z przewoźni-
kami pozwolą sprawdzić naszych 
ludzi, współgranie służb operacyj-
nych oraz dadzą czas na dotarcie 
się. Przedłużyć umowę zawsze 
można, tym bardziej że Air Baltic 
i Czech Airlines są zainteresowane 
dłuższą współpracą. Nasi partnerzy 
też muszą sprawdzić, jak w praktyce 
będzie wyglądało zainteresowanie 
sprzedażą biletów.

 źródło: radom24.pl
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Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zabezpieczenie fi nansowe 
na wypadek nowotworu

502 735 570

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

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

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

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

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

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.
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„Na żywo” potyczki z historią
Już za miesiąc, 15 sierpnia, w radomskim skansenie odbędzie się inscenizacja z okresu wojny pol-
sko-bolszewickiej 1920 roku. Tymczasem TVP Historia miłośnikom historii i fanom inscenizacji 
szykuje od września niespodziankę, cykliczny program „Historia żywa”.

W ostatnich dniach, w lasach 
podradomskiego Lesiowa, kręco-
ne były ujęcia do czołówki tego 
programu. Przed kamerami wystą-
pili przedstawiciele Grup Rekon-
strukcji Historycznej im. 1. Pułku 
Piechoty Legionów, 11. Pułku 
Ułanów Legionowych, Chorąg-
wi Rycerskiej Ziemi Radomskiej 
(wszystkie trzy z Radomia) oraz 
Kozienickiego Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznych i Hufca 
Rycerstwa Opatowskiego. Ci ostat-
ni wylali najwięcej potu podczas 
realizacji scen batalistycznych. 
Zbroja ważąca 30 kilogramów 
i hełm niepozwalający swobodnie 
oddychać w czasie biegu, z tych 
kilku ujęć z licznymi dublami, 
z krótkiej sceny, którą odgrywano 
w parnym lesie, zaczynał powoli 
przypominać udział w jakimś eks-
tremalnym sporcie.

– „Historia żywa” to cykl fi lmów 
opowiadających o kuchni rekon-
strukcji historycznej – powiedział 
Przemysław Bednarczyk, pomysło-
dawca produkcji. – Oprócz samych 
inscenizacji, przy okazji których 
nakreślimy tło konkretnego wyda-
rzenia, bądź epoki, z której pocho-
dzą te rekonstrukcje, przyjrzymy 
się samym odtwórcom historii 

– rekonstruktorom. Opowiemy kim 
są, czym zajmują się na co dzień, 
w jaki sposób realizują swoją pasję. 
Poznamy ciekawych zbieraczy – ko-
lekcjonerów, ludzi żyjących epoką, 
w której znaleźli upodobanie. Do-
datkowo będzie to także program, 
gdzie znajdą coś dla siebie miłośni-
cy militariów. Rekonstruktorzy za-

prezentują i objaśnią zasady i skutki 
działania broni, którą posługują się 
na co dzień w inscenizacjach. Przy 
okazji tego programu powstanie 
swoista mapa najciekawszych re-
konstrukcji historycznych w Pol-
sce i najciekawszych grup rekon-
strukcyjnych. Tak naprawdę jest to 
właśnie fi lm o grupach rekonstruk-
cyjnych. Nie zabraknie, bo nie może 
zabraknąć, radomskich odtwórców 
historii. Pokażemy radomski skan-
sem, miejsce wielu „historycznych 
potyczek” i miasto Radom podczas 
pikniku na rynku, gdzie spotkała 
się ostatnio z mieszkańcami brać 
rycerska. 

Materiały do „Historii żywej” 
zbierane są na bieżąco podczas 
trwających w ciągu roku insceniza-
cji. Filmowcy mają już w swoim ar-
chiwum wspomniany wyżej piknik 
historyczny, widowisko „Na polu 
chwały 1920” w Małogoszczy.

Jeden z odcinków zaprezentuje 
materiał specjalny z udziałem ra-
domskiego zespołu „Vis” w charak-
terze grupy odtwarzającej oddział 
partyzancki z muzyką „Gloria 
Victis Projekt” czyli partyzanckimi 
piosenkami na rockowo. „Gloria 
Victis Projekt” to znana radomska 
grupa „Lustro”, która na potrzeby 
repertuaru partyzanckiego przyjęła 
właśnie taką nazwę.

Cykl „Historia na żywo” reali-
zowany jest przez ten sam zespół 
fi lmowy, którego dziełem jest „Rok 
1863” w reżyserii Przemysława Bed-
narczyka, czyli „MK Production” 
Marcina Kwiatkowskiego.

 Jacek Lombarski
Foto: Kinga Bartosiak i autor

Piknik 
krwiodawców
Szydłowieccy krwiodawcy, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, 
proboszcz Parafi i św. Zygmunta ks. Adam Radzimirski 
i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Radomiu wspólnie zorganizowali „Piknik Krwiodawców”, 
który odbył się w ostatnią niedzielę w Szydłowcu.

Na Rynku Wielkim na kilka go-
dzin zaparkował mobilny punkt 
poboru krwi. Tym razem życiodaj-
ny płyn zbierano na rzecz 16-letniej 
Nikoli z Pawłowa, która zmaga się 
z ciężką chorobą. Akcja zgroma-
dziła 73 chętnych, ale po bada-
niach lekarskich krew pobrano od 
62 osób, co łącznie dało 28 litrów. 
Odbyła się również loteria fanto-
wa, w której główną wygraną był 
rower miejski. Była także możli-

wość skosztowania domowych 
wypieków. Cały dochód z akcji 
został przeznaczony na leczenie 
Nikoli.

Tego dnia na Rynku Wielkim 
lokalni artyści i pasjonatki zor-
ganizowali plenerową galerię 
obrazów i rękodzieła. Gitarowy-
mi dźwiękami niedzielne przed-
południe umilili Aleksandra 
Michalska i Adrian Jasik.

 UM Szydłowiec

Praca na planie to czasem stanie w miejscu bez poruszenia się…

…a czasem bieg. Nie jest to łatwe gdy rycerze dźwigają 30 kg blachy

Chwila dla reporterów przez rozpoczęciem pracy na planie

Chwila oddechu przed następnym klapsem i hasłem „cisza na planie”

Charakteryzator zrobił już swoje. Aktorów pokrywa pajęczyna i kurz historii



12 Nr 87P O ( d ) G L Ą D Y

 Ochotnicza Straż Pożarna w Błotnicy Starej obchodziła Jubileusz 100-lecia. Nic dziwnego, 
że goście dopisali. Na trybunie honorowej (d lewej): dh Zbigniew Gołąbek wiceprezes Mazowie-
ckiego Zarządu Oddziału Woj. ZOSP RP w Warszawie, poseł Mirosław Maliszewski, marszałek 
woj. mazowieckiego Adam Struzik i prezes WFOŚiGW Artur Dąbrowski. Gości wita prezes 
Zarządu Gminnego ZOSP RP w Błotnicy Starej, wójt gminy Rafał Kozdrach.

Goście dopisali

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Pionkach został otwarty. Sukces miał rzeczywiście wielu 
ojców.

 Podczas IV Pikniku 
w Błędowskich Sadach wójt 
gminy Błędów, Marek Miko-
łajewski, zasiadł za kierow-
nicą nowoczesnego traktora, 
cenionej w gminie fi rmy. Ta-
kiej reklamy producentowi 
można tylko pozazdrościć. 
Tym bardziej, że wójt Miko-
łajewski nie ukrywa swojej 
akceptacji dla nowoczes-
nych maszyn, niezbędnych 
dziś w sadownictwie i ot-
warcie zachęca do ich sto-
sowania. Wójt zareklamował 
nowoczesny traktor, a my 
z ochotą reklamujemy takie-
go nowoczesnego wójta.

Wstęga przecięta

Wójt i reklama
 Już z kolei XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Zaborowie 

podtrzymujący stare zwyczaje i obrzędy potwierdza, że tradycja ludowa na wsi ra-
domskiej nie zaginie.

Tradycja nie zaginie

 Burmistrz Zwolenia 
Bogusława Jaworska zwie-
rzyła się na jubileuszu 
90-lecia „Rolniczowki”, że 
jako maturzystka była naj-
młodszą absolwentką tej 
szkoły. Odbierając doku-
ment honorowej członkini 
Stowarzyszenia Absolwen-
tów i Sympatyków ZSR-T 
z rąk jego prezesa Marcina 
Kacy udowodniła, że na ju-
bileuszu była absolwentką 
najbardziej uśmiechniętą. 
Czarującym uśmiechem 
obdzieliła także starostę 
Waldemara Urbańskiego. Uśmiech absolwentki

 Widoczni na zdję-
ciu: (od lewej) posłanka 
na Sejm RP Małgorzata 
Woźniak, radny Sejmiku 
Mazowsza Leszek Przy-
bytniak i Sekretarz Gmi-
ny Błędów Jacek Adamski 
serdecznym uśmiechem 
obdarzali nagradzanych 
okolicznościowymi me-
dalami podczas uroczy-
stości 25-lecia samorządu 
w Błędowie. My dodatko-
wo przyznajemy Medal 
za Uśmiech panu Jackowi 
Adamskiemu. Należy się, 
prawda? Medal za Uśmiech

 Robert Kęsy, dy-
rektor Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 
w Warszawie oraz Cze-
sław Kwiecień, szefu-
jący jego oddziałowi 
w Radomiu, usłyszeli 
w środę wraz z wój-
tem gminy Przytyk 
Dariuszem Wołczyń-
skim, wiele pochwał 
pod swoim adresem 
podczas uroczystości 
otwarcia ośrodka re-
tencyjnego w miejsco-
wości Jagodne m.in. 
w liście marszałka Ada-
ma Struzika. Podobny 
gest uczynili wobec 
projektantów i wyko-
nawców tej użytecznej 
inwestycji.Z podziękowaniem

 Gminy Kazanów i Tczów sąsiadują ze dobą. Dobrze, że coraz lepiej współ-
działają. Ich wójtów – Teresę Pancerz-Pyrkę i Andrzeja Wolszczaka spotkaliśmy 
rozmawiających z wicewojewodą Dariuszem Piątkiem o potrzebie wybudowania 
w ich gminach zbiorników retencyjnych regulujących stosunki wodne w okresach 
podtopień. Przyjechali do Jagodnego, by naocznie przekonać się o podwójnym 
pożytku z realizacji tego rodzaju inwestycji. Chodzi też o rekreację. Wrócili 
przekonani, że warto…

Po sąsiedzku


