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Po zakupie nowej karetki dla 
zwoleńskiego pogotowia samo-
rząd powiatu nie zwalnia tempa. 
Trwa przebudowa wnętrz szpitala, 
która jest fl agową inwestycją w te-
gorocznym budżecie powiatu zwo-
leńskiego. – Jest to bardzo ważne 
zadanie dla samorządu powiatu, ale 
przede wszystkim dla mieszkańców 
jego terenu. Modernizacja szpitala 
jest ogromnym przedsięwzięciem, 
które ma na celu dostosowanie pla-
cówki do najnowszych wytycznych 
Ministra Zdrowia i przepisów prze-
ciwpożarowych. Chcemy tu stwo-
rzyć komfortowe i bezpieczne wa-
runki leczenia, godne na miarę XXI 
wieku – podkreśla starosta zwoleński 

Stefan Bernaciak. 

Jest nowocześnie

Dobiegły już końca prace w za-
kresie przebudowy parteru bu-
dynku szpitala w części północnej 
oraz piwnic. Pomieszczenia prze-
szły kompleksową modernizację 
i zyskały zupełnie nowy blask. Jest 
komfortowo i nowocześnie.

Zakres przebudowy objął robo-
ty rozbiórkowe, w tym wyburzanie 
ścian, czy zrywanie podłóg oraz 
prace konstrukcyjne. Położone 
zostały tynki, okładziny, posadzki, 
pomalowano też ściany. Stara sto-
larka drzwiowa przeszła do lamusa, 
a w jej miejsce pojawiła się nowa. 
Zamontowano wentylację oraz in-
stalację elektryczną, w skład któ-
rej weszło okablowanie i  montaż 
osprzętu, a  także instalację sani-
tarną wraz z orurowaniem i białym 
montażem.

– Przebudowana północna część 
szpitala, czyli parter i piwnica, mają 
już nowy rozkład pomieszczeń, 
w pełni dostosowany do obowią-
zujących przepisów. Jest nowo-
cześnie i przyjaźnie dla pacjentów 
szpitala i personelu. Do ich potrzeb 
przystosowano zarówno szerokość 
drzwi, jak i wyposażenie łazienek, 
tak, aby ułatwić im poruszanie się 

po obiekcie – informuje wicestaro-

sta Waldemar Urbański.
Przebudowana izba przyjęć peł-

ni obecnie funkcję oddziału chorób 
wewnętrznych i tam hospitalizowa-
na jest część pacjentów. – Przebu-
dowę wnętrz zwoleńskiego szpitala 
można porównać do operacji na 
żywym organizmie, ponieważ pla-
cówka funkcjonuje bez zmian. Du-
żym wyzwaniem jest więc pogodze-
nie remontu z obsługą chorych, ale 
staramy się tak organizować roboty 
budowlane, aby nie zakłócały pracy 
placówki zdrowia. A trzeba sobie 
zdawać sprawę, że zakres przebu-
dowy jest bardzo szeroki. Musimy 
więc dokładać wszelkich starań, 
aby zapewnić zarówno chorym, jak 

i personelowi odpowiednie warun-
ki pobytu i pracy w szpitalu – pod-
kreśla starosta Stefan Bernaciak.

Dalsze prace w toku

Wykonawca prowadzi dalsze 
prace remontowe. Obecnie w prze-
budowie jest część pierwszego 
piętra budynku. Według projektu 
powstanie tu nowy rozkład po-
mieszczeń zapewniający dostęp 
do każdego łóżka z  trzech stron 
i zachowujący możliwość wypro-
wadzenia go na zewnątrz w sposób 
niekolizyjny. Będą tu także punkty 
sanitarne przystosowane do funkcji 
nowych pomieszczeń i łazienki do-
stosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Podobnie jak w już 

wyremontowanych częściach 
szpitala, zostanie wymieniona 
stolarka drzwiowa i  zamonto-
wane instalacje: wentylacyjne, 
sanitarne i  elektryczne. Zain-
stalowany zostanie także sys-
tem sygnalizacji pożarowej. Po 
remoncie placówka będzie speł-
niała wszystkie normy określone 
w przepisach.

Modernizacja wnętrz zwoleń-
skiego szpitala ma zakończyć się 
w przyszłym roku. Wartość zada-
nia opiewa na kwotę blisko pię-
ciu milionów złotych i w całości 
zostanie sfi nansowana z budżetu 
powiatu zwoleńskiego.

 zródło:
www.zwolenpowiat.pl

TRWA PRZEBUDOWA 
SZPITALA W ZWOLENIU
Prace budowlane w Szpitalu Powiatowym przy ul. Władysława Jagiełły w Zwoleniu idą pełną parą. 
Wykonawca zakończył remont izby przyjęć, czyli części północnej parteru budynku oraz piwnic i kon-
tynuuje roboty modernizacyjne w innych częściach szpitala. Obecnie trwa przebudowa części oddzia-
łu chorób wewnętrznych. W sumie wyremontowane zostaną cztery kondygnacje budynku.

Wyremontowana Izba Przyjęć –od lewej: Wicestarosta Waldemar Urbański, 
dr Teresa Jarosz, Starosta Zwoleński Stefan Bernaciak
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XXVII Dzień Papryki 
w pełnej krasie
Fakt, że pogoda też dopisała, lecz przede wszystkim podobał się urozmaicony program 
XXVII Dnia Papryki w Potworowie, przygotowany przez organizatorów najstarszej impre-
zy w rejonie przysuskim, popularyzującej uprawę papryki ciepłolubnej pod osłonami.

Bez wątpienia wielka w tym za-
sługa jej gospodarza – wójta Marka 
Klimka, od początku patronującego 
rolnikom zajmujących się uprawą 
warzyw, w tym szczególnie papryki. 
Z gminy Potworów jest blisko do 
Woli Wrzeszczowskiej w  sąsied-
niej gminie Przytyk, gdzie pierw-
sze tunele pod folią wybudował 
inicjator uprawy papryki – Antoni 
Kwietniewski. Obecnie w rozwoju 
paprykowego zagłębia, jednego 
z największych w Europie, przodują 
nie tylko gminy Potworów i Przy-
tyk czy Klwów, lecz kilka innych 
z powiatów: przysuskiego, radom-
skiego i białobrzeskiego.

 W niedzielę, 4 sierpnia, Dzień 
Papryki w Potworowie zainaugu-
rowała msza w  kościele pw. św. 
Doroty, w której brał udział ks. bi-
skup Adam Odzimek, błogosławiąc 
rolników. Stąd uczestnicy nabożeń-
stwa, w rytmie melodii marszowej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Potworowa, podążyli na pobliski 
stadion sportowy, oklaskując po-
tem jej recitalowe popisy.

Uroczystego otwarcia dokonał 
gospodarz gminy wójt Marek Kli-
mek wraz ze współorganizatorami: 
Starostą Przysuskim Marianem 
Niemirskim oraz dyrektorem Ma-
zowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w  Warszawie Sławo-
mirem Piotrowskim.

Przywołując pochwałę rolnicze-
go trudu zaczerpniętą z wypowie-
dzi św. Jana Pawła II i przywódcy 
historycznego ludowców Wincen-
tego Witosa, wójt Marek Klimek 
powiedział w  imieniu wszystkich 
organizatorów, że dzisiejszy fe-
styn jest formą podziękowania 
za rolniczy trud. Nawiązując do 
korzystnych zmian zachodzących 
w  życiu mieszkańców i  w  pro-
dukcji rolnej gminy Potworów 
nadmienił, że ważną rolę odgry-
wa w  nich powstałe z  inicjatywy 
rolników i  władz gminy w  2014 
r. Zrzeszenie Producentów Pa-
pryki RP. Zachęcał rolników do 
aktywnego udziału w  działalno-
ści tego zrzeszenia, gdyż za jego 
pośrednictwem można otrzymać 
wsparcie unijne na modernizację 
gospodarstw rolnych. Gmina też 
będzie się koncentrować na uno-
wocześnianiu infrastruktury dro-
gowej, komunalnej i odnawialnych 
źródłach energii. Już otrzymała 1,4 
mln zł, które, w ramach rządowego 
programu budowy dróg, przezna-
czy na przebudowę dróg w Rdzu-
chowie Kolonii, Grabowskiej Woli 
i  Potworowie. Trwa też budowa 
trzech świetlic wiejskich w  Dłu-
gim, Grabowskiej Woli i  Wirze. 
Poszkolny budynek w Długim jest 
przebudowywany z  przeznacze-
niem na lokale mieszkalne. Wójt 
Marek Klimek dziękując rolnikom 
i wszystkim współorganizatorom 
– merytorycznym i  duchowym 

– prosił o  nagradzanie brawami 
występów przedstawicieli sołectw, 
stowarzyszeń i zaproszonych arty-
stów zawodowych.

Starosta przysuski Marian Nie-
mirski w  imieniu wszystkich sa-
morządowców  przekazał rolnikom 
wyrazy uznania i podziękowania za 
trud, skupiany w coraz większym 
stopniu na produkcji warzyw, 
w tym papryki. – Ona stała się sym-
bolem produkcji rolnej również 
powiatu przysuskiego – podkreślił.

Dyrektor MODR Sławomir 
Piotrowski nadmienił, że zgodnie 
z tradycją podziękowanie za plony 
rozpoczęło się w kościele. Podzię-
kował też rolnikom za wykazywa-
ną codziennym wysiłkiem miłość 
do ziemi, a pracownikom MODR 
i jego radomskiego oddziałowi – za 
wkład w przygotowanie Dnia Pa-
pryki w Potworowie. Przypomniał, 
że rząd wspiera polskie rolnictwo 
nowym programem, poczynając 
od wapnowania zakwaszonej ziemi.

Uczestnicy spotkania wysłucha-
li listów nadesłanych przez Stani-
sława Karczewskiego – Marszalka 
Senatu RP i Zbigniewa Kuźmiu-
ka – posła Parlamentu Europej-
skiego. Poseł, minister Kancelarii 
Rządu RP Marek Suski nadmienił 
m.in. że przyjechał z  silną ekipą 
parlamentarzystów, gdyż władze 

Widownia Dnia Papryki. W pierwszym rzędzie organizatorzy i ich goście Wójt Marek Klimek dokonuje otwarcia dorocznej imprezy

Mirosław Łuska, prezes ZPP RP: 
W tym roku trafi  na rynek ponad 100 tys. ton polskiej papryki

Te grupy reprezentowały w tym roku na estradzie 
stowarzyszenia artystyczne gminy Potworów

krajowe PiS doceniają szlachet-
ną pracę rolników i  stawiają na 
równomierny rozwój wszystkich 
powiatów i gmin w Polsce. Zabie-
rali też głos posłowie PiS z okręgu 
wyborczego Radom: Dariusz Bąk, 
Anna Kwiecień, Andrzej Kosztow-
niak i Wojciech Skurkiewicz, peł-
niący też stanowisko wiceministra 
MON. Na widowni obecni byli też 
posłowie PO – Anna Białkowska 
i Leszek Ruszczyk oraz Mirosław 
Maliszewski – poseł PSL. Uczest-

niczyli też radni PiS Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 
– Radosław Fogiel i  Agnieszka 
Górska, burmistrzowie i wójtowie 
z powiatu przysuskiego oraz liczni 
przedstawiciele ich samorządów, 
naukowcy z  Instytutu Sadownic-
twa i Ogrodnictwa w Skierniewi-
cach oraz wielu organizacji i fi rm 
zajmujących się obsługą uprawy  
papryki i warzyw. 

Program artystyczny koncen-
trował się na estradzie ustawionej 
na boisku. Rozpoczął go występ 
młodego solisty Jakuba Małka. Po 
nim oklaskiwany był występ Chóru 
„Canto”, a następnie adresowany do 
dzieci teatrzyk kukiełkowy i recital 
Krystyny Giżowskiej. O  godz.18. 
estradę zagospodarowały na godzi-
nę działające w gminie stowarzy-
szenia kulturalne i artystyczne. Po 
nich rozśmieszał widownię humo-
rysta Krzysztof Hanke z kabaretu 
„Rak”. Alberto Amati i zespół Mejk 
też bisowali. Imprezę na boisku za-
kończyła zabawa przy muzyce ze-
społu Diagnoza. 

Nieopodal boiska przez wiele 
godzin uciechy dostarczało dzie-
ciom wesołe miasteczko. Starsi 
mieszkańcy gminy wywijali ober-
tasy i poleczki na zabawie ludowej 
przed siedzibą Urzędu Gminy. 

 (M.K.)

Na wesołym miasteczku działo się…

Obertasy i poleczki królowały w tańcach przed UG
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Jubilaci 
z Bieszkowa 
Górnego
27 lipca jubileusz 10-lecia obchodziła OSP z Bieszko-
wa Górnego. Każdy rok dzięki ofi arności druhów oraz 
pomocy udzielanej jednostce OSP przez wójta, Radę 
Gminy Mirów i mieszkańców, władze powiatu szydło-
wieckiego i samorząd województwa mazowieckiego, 
wzbogacał stan posiadania OSP.

Otrzymała ona sztandar, samo-
chód Star oraz sprzęt niezbędny 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Pracowite lata zwieńczyło przeka-
zanie do użytku okazałej remizo-
-strażnicy .Ceremoniał jubileuszo-
wy poprzedziła msza polowa.

Pamiątkowy Medal „Pro Ma-
sovia” wręczył jubilatom Leszek 
Przybytniak, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Od-
znaczeni zostali też wyróżniający 
się druhowie. Wójt gminy Artur 
Siwiorek, po złożeniu gratulacji, 
przekazał OSP pamiątkową tablicę. 
Tradycyjny obiad umilali członko-
wie zespołu Guzowianki. W gro-
nie zaproszonych gości ujrzeliśmy 
m.in.: Wiesława Morawiaka – prze-
wodniczącego RG Mirów, Wójta 
Gminy Jastrząb – Andrzeja Brachę 

Msza polowa. Od prawej: radny Sejmiku Leszek Przybytniak, wójt Artur Siwiorek i sekretarz gminy Marek Łuszczek

i przewodniczącego rady tej gmi-
ny Sławomira Bińkowskiego, z-cę 
Komendanta KP PSP w Szydłowcu 
mł. bryg. Sławomira Mielniczuka 
oraz prezesa OZP Z OSP RP w Szy-
dłowcu Aleksego Sasina. Wiele słów 
uznania usłyszały członkinie zespo-
łu „Górnianki”, którym przewodzi 
pani sołtys.

Zarząd jednostki OSP obecnej 
kadencji tworzą druhowie: Jaro-
sław Janowski – prezes, Zygmunt 
Majstrak – wiceprezes, Artur Par-
szewski – naczelnik, Przemysław 
Czarnota – wiceprezes, Elżbieta 
Jelonek – sekretarz, Jacek Długosz 
– skarbnik i Adam Czarnota – go-
spodarz.   (M.K.)

Radny Leszek Przybytniak przekazuje w asyście dh. Aleksego Sasina Medal „PRO 
MASOVIA” wiceprezesowi OSP Bieszków Górny dh. Zygmuntowi Majstrakowi

Wójt Artur Siwiorek połączył gratulacje z wręczeniem przedstawicielom 
Zarządu OSP pamiątkowej tablicy

Udany Festyn 
Rodzinny
Plakat zapraszający do zabawy na rodzinnym festynie 
skromnie informuje, że odbędzie się on na „placu przy 
Urzędzie Gminy”. Ale co to jest za plac! Alejki, kwietniki, 
Ogródek Jordanowski, ławeczki. To nie zwykły plac przy 
urzędzie, ale obiekt dumy wójta Gminy Mirów Artura 
Siwiorka i przedmiot zazdrości wielu innych gmin.

Ostatnia niedziela w  Gminie 
Mirów przebiegła pod znakiem, 
mimo deszczu, wspaniałej zaba-
wy i  licznych atrakcji. Odbyły się 
konkursy sołectw i  na najlepsze 
potrawy kulinarne. Był również 
dość trudny konkurs wiedzowy na 
temat gminy. Zwycięzcy nagrodze-

pałace, zjeżdżalnie, elektryczne 
samochody i  tym podobne atrak-
cje, na spragnionych doznań kuli-
narnych czekały przekąski i napoje, 
a wszystkim z estrady przygrywali 
i śpiewali artyści. 

Wystąpiły solistki: Natalia Bielec-
ka, Kinga Kobierska, Natalia Dygas 
i z zespołem Karina Czarnota. Na lu-
dową nutę zaśpiewały „Mirowianki”, 
„Rogowianki”, „Stokrotki”, „Górnian-
ki”, „Niwianki”, „Niezapominajki” 

i zespoły śpiewacze Kół Gospodyń 
Wiejskich. Mocniejsze uderzenie 
zafundowały uczestnikom zabawy 
zespoły „Diadem” i „Echo”.

O sprawny przebieg zabawy dba-
li Magda Boros i sekretarz gminy 
Marek Łuszczek, a organizatorami 
Festynu Rodzinnego „Mirów 2019” 
byli: LGD „Razem Na Piaskowcu”, 
Renata Nowak, koordynatorka pro-
jektu i Urząd Gminy Mirów Stary.

 JaL

ni zostali dyplomami i upominka-
mi. W konkursie sołectw pierwsze 
miejsce zajął Bieszków Dolny, a po 
nim kolejno Zbijów Mały i gospo-
darze, Mirów Stary. W konkursie 
„Tradycje kulinarne Obszaru LGD” 
zwycięzcą okazał się Bieszków 
Górny. Gospodarze, Mirów Stary, 

tym razem uplasowali się na dru-
gim miejscu, a Bieszków Dolny na 
trzecim.

Co by to jednak była za zaba-
wa, gdyby widzowie mieli oglą-
dać jedynie zmagania i nagradza-
nie laureatów. Dla najmłodszych 
przygotowane zostały dmuchane 

Wójt Artur Siwiorek wręczał nagrody zwycięzcom konkursu sołectw

Przeciąganie liny wzbudziło wiele emocji Zabawa na skromnie zwanym „placu przy Urzędzie Gminy”
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W Chlewiskach 
tłumnie i wesoło
W „Zabytkowej Hucie Żelaza w Chlewiskach” znów zadymił 
komin i znów, jak przed laty, popłynęła roztopiona surówka. 
Tak fetowano osiemnaste już „Święto Żelaza i Stali” w gmi-
nie Chlewiska, które na stałe wpisało się do regionalnego 
i ponadregionalnego kalendarza letnich imprez plenerowych.

– Już po raz osiemnasty na tere-
nie zabytkowej huty żelaza w Chle-
wiskach, która jest Oddziałem 
Narodowego Muzeum Techniki 
w Warszawie, odbywa się „Święto 
Żelaza i Stali” – powiedział m.in. 
wójt Gminy Chlewiska Waldemar 
Sowiński. – Intencją organizatorów 
jest aby to święto stało się wizy-
tówką Chlewisk, ich dziejów oraz 
współczesnego dorobku gospodar-
czego i  kulturalnego. W  związku 
z tym, co roku proponujemy bogaty 
program, co sprawia, że festyn cie-
szy się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Uczestniczą w nim licznie 
mieszkańcy gminy Chlewisk, oko-
licznych miejscowości oraz tury-
ści. Dzisiejsze święto dowodzi, że 
tradycje hutnictwa są przez naszą 
gminę popularyzowane. „Święto 
Żelaza i Stali” zyskało rangę impre-
zy ponadregionalnej i jest promo-
cją naszej gminy – podkreślił wójt 
Waldemar Sowiński. 

Jak co roku na święto w Chlewi-
skach przybyło wielu zacnych gości, 
wśród których m.in. byli: posłowie 
Leszek Ruszczyk i Wojciech Skur-
kiewicz, wicemarszałek Rafał Raj-

kowski, radni Sejmiku Agnieszka 
Górska i Radosław Fogiel, Konrad 
Frysztak wiceprezydent Radomia, 
wiceprezes Zarządu Wojewódz-
kiego Mazowieckiego OSP RP 
Zbigniew Gołąbek, wójtowie i bur-
mistrzowie sąsiednich gmin i miast: 
Artur Ludew, Artur Siwiorek, An-
drzej Bracha, dyrektor Narodowe-
go Muzeum Techniki w Warszawie 
Oddział w Chlewiskach Mirosław 
Zientarzewski i wielu innych. 

„Święto Żelaza i  Stali” ma już 
swoją renomę. Nic też dziwnego, że 
na niedzielny festyn przybyły nie-
przebrane tłumy gości, na których 
czekały liczne atrakcje. Na estradzie 
występowały zespoły ludowe: „Bro-
niowianki”, „Załawianki”, „Bienię-
dzice”, „Pawłowianki”, „Cembrzan-
ki” i najgłośniej chyba oklaskiwane 
„Wróbelki”, dziecięcy zespół ludo-
wy z GOK w Chlewiskach.

Do najmłodszych uczestników, 
choć zaciekawił również i  doro-
słych, skierowany był pokaz iluzji, 

„Święto Żelaza i Stali” zyskało rangę imprezy ponadregionalnej – 
powiedział wójt Waldemar Sowiński

Regionalni artyści nagrodzeni zostali gromkimi brawami i prezentami 
od wójta Waldemara Sowińskiego i dyrektor GOK Teresy Marciniak

Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści i samorządowcy

po którym nastąpiły występy zespo-
łów: „DEJW”, „Braters”, „Vintege”, 
„Jorrgus” i „Rewers”.

Najmłodsi uczestnicy mogli ko-
rzystać z bogatej oferty wesołego 
miasteczka, w którym

nie brakowało dmuchanych 
pałaców – zjeżdżalni, trampolin, 
suchych i mokrych basenów, ścia-
ny wspinaczkowej i wielu innych 
atrakcji, a  dla wszystkich czynna 
była ekspozycja muzealna galerii 
starych samochodów. 

Oprócz strawy duchowej było rów-
nież i coś dla ciała, czyli ciepłe i zimne 
przekąski w licznie zgromadzonych 
stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich 
m.in. z Skłobów, Ostałówka, Huty, 
Broniowa, Pawłowa i Budek.

Coroczne „Święto Żelaza i Stali” 
jest już od wielu lat znaną impre-
zą, doskonale promującą nie tylko 
w województwie mazowieckim, ale 
i w całej Polsce, gminę Chlewiska 
i powiat szydłowiecki.

 Jacek Lombarski

Czarować każdy może. Nauka iluzji dla najmłodszych

Panie z KGW w Hucie zapraszają do poczęstunku regionalnymi smakołykami

Huta ożyła, znów wytapia się w niej stal. Chwilowo w dymarkach, ale w przyszłości... Dla każdego na „Święcie Stali” było coś ciekawego, o czym świadczy najlepiej zróżnicowany tłum pod estradą
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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, staro-
stwo@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, 
gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną, 8000 m kw., położoną 

w Lesiowie, gm. Jastrzębia. 
Tel. 517 490 722.

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.
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Garbatka 
świętuje od 37 lat
Jak łatwo wyliczyć, a potwierdza to również „Kronika Garbatki” autorstwa Marii 
Dziedzickiej, pierwsze Dni Garbatki zorganizowane zostały tuż po zniesieniu stanu 
wojennego w 1983 roku. Już wtedy, tak jak dziś, na estradzie pojawiali się artyści 
z najwyższej półki. W tym roku gwiazdą festynu był zespół „Lombard”.

Na tegoroczne dwudniowe 
święto złożyły się dwie imprezy. 
Najpierw było to XXIII Integra-
cyjne Spotkanie Seniorów na te-
renie GOW „Polanka”, a następnie 
XXXVII Dni Garbatki na Stadionie 
Sportowym LKS PLON.

Obie imprezy, choć o  znacz-
nie zróżnicowanym charakterze, 
odwiedziły tłumy widzów i  liczni 
szacowni goście. 

Pierwszego dnia, w amfi teatrze 
na scenie „Grzybka”, przed widow-
nią wystąpiło szesnaście zespołów 
śpiewaczych Klubów Seniora m.in. 
z Garbatki-Letnisko, Pionek, Ma-
gnuszewa, Zwolenia, Kozienic, 
Czarnolasu. Seniorzy zaprezen-
towali bogaty repertuar piosenek 
ludowych i  biesiadnych. Po wy-
stępach artystycznych czekał na 
wszystkich wspaniały poczęstunek 
i zabawa taneczna. Honorowym go-
ściem seniorów był w tym dniu szef 
biura politycznego prezydenta RP, 
Marek Suski.

Drugi dzień zabawy miał już zu-
pełnie inny charakter. Tu na scenie 
dominowała młodość i  mocniej-
sze uderzenie. Wójt Gminy Teresa 
Fryszkiewicz, wraz z  Przewodni-
czącym Rady Gminy, Włodzimie-
rzem Mazurem, powitali przyby-
łych gości.

– Witam Państwa i mam nadzieję, 
że nie tylko dzisiaj nas odwiedzacie, 
ale że wrócicie do Garbatki ponow-
nie i będziecie się doskonale bawili. 
Witam wszystkich w imieniu miesz-
kańców naszej gminy – powiedziała 
m.in.Teresa Fryszkiewicz, wójt Gmi-
ny Garbatka-Letnisko.

Głos zabrali również, zwracając 
się z wyrazami sympatii do miesz-
kańców Garbatki Letnisko, po-
słowie Anna Białkowska i Leszek 
Ruszczyk i  Paulina Markiewicz, 
dyrektor biura marszałka Senatu 
Stanisława Karczewskiego. Wśród 
przybyłych honorowych gości byli 
również m.in. Piotr Kozłowski bur-
mistrz Kozienic, Hubert Czubaj 
wójt gminy Głowaczów oraz Artur 
Matera przewodniczący Zarządu 
PiS Okręgu Kozienice.

Ofi cjalną część imprezy zakoń-
czono wręczeniem nagród zwycięz-
com konkursu wędkarskiego prze-
prowadzonego poprzedniego dnia. 
W  kategorii super senior otrzy-
mali je – Adam Figarski, Andrzej 
Wałęka) i  Henryk Rodakowski. 
W  kategorii seniorów zwyciężyli 
Artur Mojsiuszko, Łukasz Piecho-
ta i Łukasz Ziemka. Spośród naj-
młodszych wędkarzy najlepszymi 

okazali się Kacper Ziemka, Natalia 
Piechota i Wojciech Solecki.

Tak jak w  pierwszym dniu, tak 
i w drugim, nie zabrakło na estra-
dzie muzycznych atrakcji. Zapo-
czątkował je występ Chóru Seniora 
„Wrzos”. Po nim na estradę wkroczy-
li najmłodsi artyści z grupy tanecz-
nej działającej przy Gminnej Świetli-
cy. Gorącymi tanecznymi rytmami 
młodzież dała wstęp do znacznie 
mocniejszego uderzenia, tym razem 
już w wykonaniu zespołów disco-
-polo: „Casino” i „Tacy Sami”, który 
zaśpiewał znane wszystkim utwory 
zespołu „Lady Pank”. 

Pewnego rodzaju antrakt zapew-
nił uczestnikom festynu nieproszo-
ny gość, pani Aura. Prawie godzinę 
trwająca ulewa z  burzowymi ilu-
minacjami, nie wypłoszyła jednak 
gości. Przeczekali i się nie zawiedli. 
Po przerwie na estradę wkroczyli 
aktorzy z kieleckiego kabaretu „Bez 

próby”, a po nim nastąpiła zupełna 
zmiana klimatu. Zawirowały ko-
lorowe, lśniące suknie romskiego 
zespołu „Vanessa & Sorba”. Znane 
i  popularne piosenki poderwały 
wielu do tańca. Z  nie mniejszym 

Wójt Teresa Fryszkiewicz zaprosiła wszystkich do zabawy

Honorowi goście 
Dni Garbatki (od 
lewej) poseł Leszek 
Ruszczyk, Paulina 
Markiewicz dyrek-
tor biura Marszałka 
Senatu oraz poseł 
Anna Białkowska 
w towarzystwie 
Teresy Fryszkiewicz 
i Włodzimierza 
Mazura przewodni-
czącego RG

Zwycięzcy konkursu 
wędkarskiego

uznaniem spotkał się występ Kuby 
Niedzielskiego i Gosi Gradkowskiej.

I  wreszcie na scenę wkroczyła 
gwiazda imprezy – Zespół „Lom-
bard”. Któż nie pamięta ich wspa-
niałej „Szklanej Pogody”, czy za-
blokowanego przez cenzurę PRL 
utworu „Przeżyj to sam”, mającego 
swoją premierę w 1981 roku? Emo-
cje widowni równe były tym sprzed 
lat, a  zabawa trwała do późnych 
godzin i  trudno było się rozstać. 
Ale z każdym dniem następne Dni 
Garbatki są coraz bliżej. Ciekawe 
co zaproponują w przyszłym roku 
organizatorzy tej mającej już tyle 
lat tradycji zabawy – wójt Teresa 
Fryszkiewicz i Urząd Gminy Gar-
batka-Letnisko. Poprzeczka poszła 
wysoko w górę. Nie będzie jej łatwo 
przeskoczyć. 

 JaL

Widzowie bawili się doskonale 
i dopingowali

Przeboje „Lady Pank” czyli zespół „Tacy Sami”

Publiczność dopisała

Zespół „Lombard” i każde słowo zbędne (fot. UG Garbatka)
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 Szkolna skala ocen zamyka się szóstką. Najwyraźniej w ocenie wójt 
Teresy Fryszkiewicz „bardzo dobrej z plusem”, ktoś postawił na polepsze-
nie wyniku. Tak naprawdę to jednak nie ocenia pracy, ale stoisko Stowa-
rzyszenia „Aktywni 50 Plus” działającego z dużym powodzeniem wśród 
seniorów z Gminy Garbatka-Letnisko. Na naszym pamiątkowym zdjęciu 
wykonanym w czasie „Dni Garbatki” Teresie Fryszkiewicz towarzyszy jej 
mąż Dariusz i Teresa Bęczkowska, prezes Stowarzyszenia. 

 Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Gąsawach Rządowych-
-Niwach (Gmina Jastrząb) na 
Festynie Rodzinnym w  Miro-
wie Starym zaprezentowały się 
w najnowszych, szykownych kre-
acjach. Panowie w nieco innych, 
jako górale nizinny. Natomiast 
wójt Gminy Jastrząb, Andrzej 
Bracha, ofi cjalnie, jak na włoda-
rza przystało, w garniturze.

 Pogoda dopisała, a skoro Garbatka-
-Letnisko świętowała swoje dni, sekre-
tarz Urzędu Gminy Marzena Pomarań-
ska stawiła się na festyn wraz z mężem 
Mariuszem i mającym 1 rok i 4 miesiące 
Marcelem. Jak już festyn rodzinny, to 
z rodziną.

 Wójt Artur Siwiorek, mimo że w swojej gminie Mirów miał Festyn 
Rodzinny, to jednak postanowił wyrwać się na chwilę i odwiedzić wło-
darza zaprzyjaźnionej gminy Chlewiska, wójta Waldemara Sowińskiego, 
u którego w tym samym czasie, w Zabytkowej Hucie odbywało się XVIII 
Święto Żelaza i Stali. Obydwie imprezy, choć lekko skropione deszczem, 
udały się doskonale, a goście nie zawiedli.

 Ostatnio coraz częściej CPR powiadamia nas o nadchodzących bu-
rzach i gradobiciach. Czyżby taki SMS otrzymał poseł Leszek Ruszczyk? 
A może to jakaś pilna informacja z „góry”, którą podzielił się z wice-
marszałkiem Rafałem Rajkowskim, członkiem Zarządu Województwa 
Mazowieckiego?

PO(D)GL ĄDY

Wójt na 5 plus
Grunt 
to rodzina

Dzień Papryki 
w Potworowie

W nowych 
kreacjach 

Sąsiedzka wizyta

Uwaga! SMS

Ożywienie 
na lewicy

 W niedzielę odbył się w Po-
tworowie urozmaicony XXVII 
Dzień Papryki, inaugurujący 
doroczne święto w  najwięk-
szym w Europie radomskim za-
głębiu papryki. Po mszy świętej 
uczestnicy uroczystości przeszli 
na miejsce głównej imprezy. Na 
zdjęciu (od lewej): gospodarz 
uroczystości Marek Klimek 
Wójt Gminy Potworów oraz jej 
współorganizatorzy – Marian 
Niemirski Starosta Przysuski 
i Sławomir Piotrowski dyrektor 
MODR w Warszawie wchodzą 
na stadion sportowy, na którym 
i w jego sąsiedztwie odbywały 
się imprezy trwające prawie do 
północy.

 Decyzja o wspólnym starcie partii i organizacji lewi-
cowych w jesiennych wyborach parlamentarnych wpły-
nęła ożywczo na ogniwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w Radomiu. Z inicjatywy nowo wybranych zarządów kół 
i Rady Miejskiej SLD doszło w Radomiu do integracyjnego 
spotkania z udziałem przedstawicieli kilku powiatów oraz 
przewodniczącego mazowieckiego SLD – Arkadiusza Iwa-
niaka. Wraz z nowym przewodniczącym RM SLD w Ra-
domiu Waldemarem Kaczmarskim wymieniał on opinie 
z uczestnikami spotkania, co zaowocowało już konferencją 
prasową, zorganizowaną wspólnie z przedstawicielami za-
rządów „Wiosny” i Lewicy Razem.


