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Szpital na Józefowie:

PRACOWNIA LEKU 
CYTOTOKSYCZNEGO 
I NOWY SPRZĘT
Nowa pracowania leku cytotoksycznego oraz sprzęt medyczny, dla oddzia-
łu onkologii i kardiologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ra-
domiu, to efekt wsparcia z budżetu województwa w wysokości 2,5 mln zł.

30 września odbyła się prezenta-
cja pomieszczeń pracowni i sprzętu 
z udziałem wicemarszałka Rafała 
Rajkowskiego i  radnego Leszka 
Przybytniaka przewodniczącego 
sejmikowej komisji rolnictwa i te-
renów wiejskich.

 – Walka z  nowotworami jest 
ogromnym wyzwaniem dla całego 
systemu opieki zdrowotnej, dlatego 
cały czas staramy się pomagać na-
szym szpitalom i poprawiać jakość le-

czenia poprzez zakup nowoczesnego 
sprzętu, czy remonty oddziałów. Tym 
razem udało nam się również stwo-
rzyć pracownię leku cytotoksyczne-
go, co jest niezwykle ważne dla osób 
z chorobą nowotworową – podkre-
ślił wicemarszałek Rafał Rajkowski. 
Podziękował też zarządowi szpitala 
za inicjatywność. Dyrektor Tomasz 
Skura i wiceprezes Krzysztof Zając 
zostali odznaczeni przez marszałka 
Adama Struzika medalami hono-

rowymi Pro Masovia. Dyplomami 
marszałkowskimi zostały wyróżnio-
ne osoby zaangażowane w innowa-
cyjne przedsięwzięcia. 

 Dzięki utworzeniu pracowni leku 
cytotoksycznego, pacjenci nie będą 
musieli korzystać z  usług innych 
ośrodków w zakresie chemioterapii. 
Dofi nansowanie pozwoliło też na 
zakup i montaż pierwszego wyposa-
żenia, w tym specjalistycznego m.in. 
komory laminarnej, nastołowego wy-

ciągu laboratoryjnego, zgrzewarki 
do odpadów czy śluz materiało-
wych. Samorząd Mazowsza na ten 
cel przeznaczył 1,5 mln zł.

– Dzięki dotacji samorządu 
województwa mazowieckiego, 
mogliśmy zrealizować tę inwe-
stycję. Chcę podziękować Ada-
mowi Struzikowi – marszałkowi 
województwa mazowieckiego 
oraz zarządowi województwa 
mazowieckiego, za wsparcie fi -
nansowe tego przedsięwzięcia. 
Zrealizowana inwestycja posze-
rzy ofertę szpitala, w zdecydo-
wany sposób poprawi komfort 
pacjentów oraz w znaczący spo-
sób ułatwi pracę personelowi 
medycznemu – mówi dyrektor 
Tomasz Skura. W imieniu rady 
nadzorczej samorządowi woje-
wództwa mazowieckiego po-
dziękował Mirosław Ślifi rczyk, 
a mieszkańców regionu radom-
skiego –poseł Leszek Ruszczyk..

Dodatkowe środki zostały tak-
że przeznaczone na zakup nie-
zbędnego sprzętu medycznego. 
Oddział Kardiologii i Kardiochi-
rurgii zyskał nowy aparat RTG – 
ramię C, echokardiograf, systemy 
monitorowania parametrów ży-
ciowych, rejestrator holter ciśnie-
niowy, aparat EKG, defi brylatory, 
narzędzia kardiochirurgiczne, 
respiratory, pompy infuzyjne. 
Dla Oddziału Onkologii Ogólnej 
zakupione zostały defi brylatory, 
pompy perystaltyczne, aparat 
USG, kardiomonitory, wózki za-
biegowe czy komora laminarna. 
Dodatkowo oba oddziały zyskały 
nowe łóżka szpitalne ze specjal-
nymi materacami przeciwodleży-
nowymi. Łącznie z budżetu woje-
wództwa na sprzęt specjalistyczny 
przekazano ponad 1 mln zł.

Nowy sprzęt zapewni świad-
czenie usług medycznych na naj-
wyższym poziomie, a pracownia 
leku cytotoksycznego pozwoli 
spełnić standardy jakościowe 
w farmacji onkologicznej.   (k)

Uhonorowani szefowie 
szpitala przy ul. Alek-
sandrowicza (w środku) 
i wręczający im Medale 
Pro Masovia: wicemar-
szałek Rafał Rajkowski 
(z lewej) oraz (od prawej) 
radny sejmiku Leszek 
Przybytniak i poseł 
Leszek Ruszczyk

Pracownię Leku Cytotoksycznego można  oglądać tylko przez szybkę Gospodarze i goście oglądają projekcję fi lmu 
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Materiał sfi nansowany przez KW Sojusz Lewicy Demoktarycznej

O MNIE
Absolwent SGPiS w Warszawie (obecnie SGH), 
magister ekonomii. W okresie nauki aktywny w harcerstwie, 
samorządzie uczniowskim i ruchu studenckim.

Dwukrotnie podsekretarz stanu w rządzie SLD-PSL. W wybo-
rach samorządowych 2018 kandydat do Sejmiku Mazowsza 
z listy SLD Lewica Razem, a w wyborach europejskich kandy-
dat na Mazowszu z listy Koalicji Europejskiej.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu,
budowaniu strategii rozwoju i restrukturyzacji fi rm z różnych 
sektorów polskiej gospodarki. Doświadczenie w zarządzaniu 
aktywami grup kapitałowych.

Żonaty, dwoje dzieci. Rodzinnie związany z ziemią białobrze-
ską. Hobby: historia, narty, szachy.

MÓJ PROGRAM
– Płaca minimalna = 2 700 PLN, a w sektorze publicznym = 3 500 PLN
– Emerytura minimalna = 1 600 PLN „na rękę”
– Minimalne świadczenie dla osób wymagających opieki = 2 000 PLN
– Wydatki na zdrowie – 6,8 % do 2022 i 7,2% do 2025 roku
– Każdy lek na receptę – tylko za 5 PLN
– Bezpłatne miejsce w żłobku dla każdego dziecka
– Utrzymanie programu „Rodzina 500+” i „becikowego”
– Milion tanich mieszkań w ciągu 10 lat
– Przywrócenie emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb mundurowych
– Zniesienie ryczałtowego ZUS – niższy koszt dla małych przedsiębiorców
– Kolej w każdym powiecie, autobus w każdej gminie
– 300 cyfrowych sal lekcyjnych w każdym powiecie
– Program „Kopernik” – 3,5 mld zł rocznie na wspieranie innowacji
– Przywrócenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego,
Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa
– Oddzielenie funkcji Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości

ŁĄCZY NAS PRZYSZŁOŚĆ

KANDYDAT NR

2
LEWICA

LISTA NR 3
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ŁĄCZY NAS PRZYSZŁOŚĆ

Lista kandydatek i kandydatów 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

w wyborach do Sejmu RP

w okręgu wyborczym 

nr 17 Radom

LEWICA

SITARSKIIRENEUSZ

35 lat, urodzony i mieszka 

w powiecie grójeckim. Wykształcenie 

ekonomiczne o profi lu rolniczym. Pro-

wadzi gospodarstwo rolne. 

Walczy o godne życie na wsi! Członek 

Zarządu SLD Mazowsze i sekretarz 

Zarządu w powiecie grójeckim. Żonaty, 

dwoje dzieci, Hobby: sport.

Mieszka w Pionkach w powiecie 

radomskim. Absolwentka Prywatnej 

Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, 

magister inżynier. Od 2002 roku pracuje 

w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego 

w Pionkach, jako specjalista ds. eko-

nomicznych. Samorządowiec, od 2002 

roku radna Rady Miejskiej w Pionkach. 

W latach 2010-2014 jej wiceprzewodni-

cząca. Mężatka, matka dwóch synów.

Rodowita radomianka. Magister prawa 

i administracji. Studia podyplomowe 

z Zarządzania nieruchomościami. Mat-

ka dwóch córek, kobieta, której kwestie 

dotyczące kobiet są bardzo bliskie. 

Wieloletnia pracownica Radomskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Zna i rozumie 

problemy ludzi. Chce pomóc w ich 

rozwiązywaniu. Pracowita, pełna ener-

gii, pasji. Była, jest i będzie osobą, dla 

której celem Lewicy jest praca dla ludzi.

Absolwent Akademii Rolniczej 

w Krakowie, inżynier. W trakcie ak-

tywności zawodowej pełnił funkcje 

kierownicze w zakładach przetwórstwa 

owocowo-warzywnego w Górze Kal-

warii i Przysusze oraz Agencji Restruktu-

ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aktyw-

ny działacz polityczny i samorządowy 

w powiecie przysuskim. 

Żonaty, dwoje dzieci. 

Mgr administracji, specjalizacja 

Prawo Konstytucyjne. Długoletni 

pracownik w Ochronie Zdrowia. 

Wieloletnia działaczka SLD, 

Prezes Stowarzyszenia Kobiety 

dla Radomia. Mężatka, matka trzech 

wspaniałych córek.

Radomianin, 33 lata, Sekretarz Rady 

Miejskiej SLD w Radomiu. Absolwent 

Politechniki Radomskiej na kierunkach 

Administracja Samorządowa oraz 

Wychowanie Fizyczne. Ponadto ukoń-

czył studia podyplomowe z Wyceny 

i Gospodarki Nieruchomościami. Ponad 

10 lat pracuje w administracji samo-

rządowej, obecnie pracownik Urzędu 

Miejskiego w Radomiu. Od dziecka 

związany z radomską koszykówką, były 

zawodnik Rosy Radom. Jego pasją są 

podróże i muzyka The Beatles.

2
POZ.

OLISZEWSKI FIGURSKA

JAGIEŁŁO

GORYCKI SOKOŁOWSKA

GIZIŃSKI

DANIEL EWA

IWONA AGNIESZKA

ZYGMUNT JOLANTA MONIKA 

BARTOSZ JAKUB 

4
POZ.

6
POZ.

9
POZ.

15
POZ.

18
POZ.

13
POZ.
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Byśmy byli zdrowsi
Rozmowa z mgr. inż. Mirosławem Ślifi rczykiem, Dyrektorem Naczel-
nym Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.

 Panie Dyrektorze, przytoczona 
ofi cjalna nazwa szpitala w Krychno-
wicach dowodzi, że jest on bardzo 
ważny społecznie i służy pacjentom 
zamieszkałym na dużym obszarze 
ponad 5– milionowego wojewódz-
twa mazowieckiego. Jaka jest jego 
ranga?

– Bardzo duża. Jeśli chodzi o te-
rytorium, to obsługujemy całe 
południowe Mazowsze. Na pół-
noc sięga ono do granic stołecznej 
Warszawy, a na południe – do gra-
nic województwa świętokrzyskie-
go, obsługiwanego przez szpital 
w Morawicy. Zespół tworzy kilka-
naście obiektów usytuowanych na 
południowym obrzeżu Radomia na 
terenie zabytkowego 10-hektarowe-
go parku. Nasz szpital dysponuje 
blisko 700 łóżkami, zatrudniony 
personel liczy natomiast 674 osoby.
 Użyty w nazwie zwrot „psychia-

tryczna opieka zdrowotna” jest 
chyba dużym uogólnieniem, gdyż 
chodzi o różnego rodzaju schorzenia, 
poczynając od nerwic czy depresji…

– Lista chorób psychicznych 
jest pokaźna. Zajmujemy się tak-
że uzależnieniami, które dotykają 
osoby w różnym wieku, a do takich 
zalicza się np. alkoholizm i narko-
manię. Choroby psychiczne też są 
z nimi powiązane. Nasilają się one 
w społeczeństwach w okresach ich 
transformacji i zmian cywilizacyj-
nych. W takim czasie żyjemy. Pilną 
sprawą jest więc to, żeby dziedzina 
medycyny, którą zajmuje się szpital 
w Krychnowicach była doceniana 
i  odpowiednio dofinansowana. 
Pozytywnym zjawiskiem jest, że 
coraz więcej pacjentów szuka po-
rady i pomocy medycznej z własnej 
inicjatywy. W naszym przypadku 
pożyteczną rolę spełniają porad-
nie przy ul. Reja 30 w  Radomiu, 
w  tym odwykowa zajmująca się 
samodzielną terapią pogłębioną 
dla osób uzależnionych i współuza-
leżnionych. Taką terapię prowadzi 
również Oddział Odwykowy szpi-
tala w Krychnowicach. Współuza-
leżnieni to zazwyczaj członkowie 
rodzin, którzy też wymagają pora-
dy i pomocy specjalistów medycz-
nych. Zdarza się, że w sytuacjach 
drastycznego nasilenia choroby 
pacjenci umieszczani są w naszym 
szpitalu przymusowo, za zgodą 
sądu, lecz po okresie krytycznym, 
gdy pacjenci są już podleczeni, oni 
decydują o  kontynuowaniu tera-
pii lub wypisie czyli powrocie do 
domu.
 Niegdyś w walkę z alkoholizmem 

angażowały się dość skutecznie 
placówki nazywane izbami wytrzeź-
wień?

– Tak było w minionym okresie. 
Przed kilkoma laty, gdy pełniłem 
funkcję starosty radomskiego, 
podjęliśmy rozmowy z prezyden-
tem Radomia i  jego otoczeniem 

w  sprawie utworzenia izby wy-
trzeźwień. Zależało to od aprobaty 
zarówno Rady Powiatu Radomskie-
go, jak i Rady Miejskiej Radomia, 
które decydowały o przeznaczaniu 
corocznie na ten cel określonej 
kwoty pieniędzy, a  Rada Miejska 
dodatkowo miała zapewnić nie-
zbędny lokal. Mimo pozytywnego 
zainteresowania obu stron, sprawa 
rozpłynęła się. I pijani delikwenci 
nadal dowożeni są przez policję do 
szpitalnych izb przyjęć, utrudnia-
jąc często przyjmowanie poważnie 
chorych pacjentów przez Szpitalne 
Oddziały Ratunkowe.

bilitacji neurologicznej oraz dyspo-
nujący 235 łóżkami Zakład Opie-
kuńczo-Leczniczy Psychiatryczny. 
Przy ulicy Reja 30 prowadzimy 
poradnie: neurologiczną, zdrowia 
psychicznego, odwykową dla osób 
uzależnionych od alkoholu oraz dla 
osób z autyzmem dziecięcym. 

Szpital w  Krychnowicach nie 
jest zadłużony. Dotacja przyznana 
na inwestycje tegoroczne przezna-
czona jest głównie na modernizację 
kolejnego pawilonu i asfaltowanie 
szpitalnych dróg wewnętrznych, 
spełniających też rolę ochrony 
przeciwpożarowej. Odczuwamy 

wem zabraknie nam pielęgniarek, 
a nawet salowych. Realizując nowe 
przepisy resortu zdrowia, powin-
niśmy do końca przyszłego roku 
zatrudnić ponad 100 pielęgniarek. 
Nie ma ich na rynku w tej ilości, 
a przecież w Radomiu są trzy duże 
szpitale. Dotyczy to też lekarzy 
i  pracowników innych zawodów 
medycznych, jakich zatrudnienia 
wymagają unowocześniane proce-
dury medyczne. W ostatnim czasie 
wszystkie grupy zawodowe wystą-
piły o podwyżki, których spełnienie 
stanowi bardzo poważne wyzwanie 
dla dyrekcji, bo nie idzie za tym sto-
sowne podwyższenie kontraktów.
 Z przedstawionych programów 

przez komitety wyborcze wynika, 
iż wszystkie mają świadomość, że 
polska służba zdrowia jest niedofi -

 Przed podjęciem pracy w Sta-
rostwie Powiatowym w Radomiu, 
przez 10 lat pełnił pan stanowiska 
dyrektora technicznego, a następ-
nie dyrektora naczelnego szpitala 
w Krychnowicach. Jak ocenia Pan 
sytuację szpitala, po powrocie do 
niego po 8 latach przerwy?

– Pozytywnie. Samorząd woje-
wódzki, w miarę posiadanych środ-
ków, dba o dwa podlegle mu duże 
radomskie szpitale, zlokalizowane 
na Józefowie i w Krychnowicach. 
Jeżeli chodzi o  Krychnowice, to 
wszystkie pawilony budowane 
w  latach 60., 70., czyli w  okresie 
zarządzania tym szpitalem przez 
dyrektorów – Barbarę Borzym 
a następnie Bogdana Kowala, zo-
stały zmodernizowane za pieniądze 
przyznawane przez Urząd Marszał-
kowski. Przypomnę, że Samodziel-
ny Wojewódzki Publiczny Zespół 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym 
tworzą obecnie oddziały: pięć psy-
chiatrycznych, psychosomatyczny, 
nerwic, detoksykacyjny i odwyko-
wy dla uzależnionych od alkoholu, 
detoksykacyjny dla osób uzależ-
nionych od narkotyków i  innych 
środków psychoaktywnych, reha-

natomiast niedostatek środków 
otrzymywanych z NFZ na lecznic-
two i występuje niedobór kadr me-
dycznych, powodowany m.in. pod-
jęciem pracy przez wielu lekarzy 
i tak zwany personel średni w sek-
torze prywatnym oraz poza grani-
cami Polski. Poszukujemy lekarza 
specjalisty rehabilitacji do oddziału 
rehabilitacji neurologicznej, nieba-

nych wycinkowo informacji wyni-
ka, że wskaźnik ten oscyluje wokół 
5% PKB. Średnia europejska wynosi 
tymczasem 10%. Polskie Stronnic-
two Ludowe, z którego listy kandy-
duję na posła, opowiada się w pięcio-
punktowym programie pod nazwą 
„Pakt dla zdrowia” za podniesieniem 
tego wskaźnika co najmniej do 6,8%. 
I to już od przyszłego roku. Jest to 
podstawowy, pierwszy punkt pro-
gramu. W punkcie drugim opowiada 
się za zwiększeniem liczby personelu 
medycznego poprzez podwyższenie 
limitów przyjęć na studia medyczne 
oraz potrzebnych specjalizacjach le-
karskich, rozszerzenie systemu sty-
pendialnego itp. Punkt trzeci trak-
tuje o  podniesieniu wynagrodzeń 
pracowniczych co najmniej o 30%. 
W pkt. czwartym PSL zobowiązuje 
się zapewniać taki sam dostęp do naj-
nowocześniejszych metod leczenia 
stosowanych w innych krajach UE. 
Punkt piąty dotyczy upowszechnia-
nia działań zapobiegających choro-
bom cywilizacyjnym lub zmniejsza-
jących już występujące. Zaniedbania 
w ochronie zdrowia i potrzeby są tak 
duże, że wymagają rozpoczęcia od 
ogromnej sumy potrzebnej m.in. na 
oddłużenie polskich szpitali sięgają-
ce 17 mld zł. Jako dyrektor dużego 
szpitala wiem, że pieniądze, jakie 
otrzymujmy na utrzymanie kadry 
medycznej i  koszty leczenia, nie 
wystarczają na zatrudnienie i wła-
ściwe wynagrodzenie wymaganej 
liczby lekarzy, pielęgniarek, fi zjo-
terapeutów, psychologów i  innych 
specjalistów. Sytuacja taka wystę-
puje nie tylko w  naszym szpitalu. 
Jest też obawa o  zmniejszanie się 
nawet tak już uszczuplonego stanu 
kadry, po przejściu niektórych pra-
cowników do prywatnych placówek 
leczących pacjentów odpłatnie, choć 
też powiązanymi umowami z NFZ. 
Od lat postulujemy bezskutecznie 
o  zrównanie praw państwowych 
i samorządowych placówek leczni-
czych z prywatnymi. Wierzę, że paź-
dziernikowe wybory doprowadzą 
do oczekiwanych zmian na lepsze 
w ochronie zdrowia.
 Dziękuję za rozmowę.

 Mieczysław Kaca 

nansowana, czego dowodzi choćby 
zadłużenie wielu placówek, szcze-
gólnie szpitali. Różnice w ogłoszo-
nych programach dotyczą wielkości 
postulowanych środków. Sensow-
niej jest chyba nawiązywać do obec-
nego wskaźnika PKB?

– Mówiąc szczerze, to nie wiemy, 
ile rząd przeznacza w tym roku na 
ochronę zdrowia. Z  przekazywa-
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Sukces 
w konkursie OSE!

Odsłonięto pomnik 
żołnierzy AK

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Nowej Wsi przystąpiło do Ogólnopolskiego Kon-
kursu dla Szkół „#OSEWyzwanie”. Wymaganiami 
obligatoryjnymi Konkursu było zgłoszenie szkoły 
do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz 
do programu mLegitymacja szkolna. Nasi ucznio-
wie przygotowali pracę na temat edukacji cyfrowej 
i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej 
szybki i bezpieczny internet oraz nowe technologie 
w procesie edukacji i zarządzania placówką.

Nagrodą w  Konkursie #OSE-
Wyzwanie są mobilne pracownie 
multimedialne.

Do naszej szkoły trafi jedna 
z pracowni mobilnych, składająca 
się z 16 laptopów umieszczonych 
w przenośnej szafi e z punktem do-
stępowym do internetu. Certyfi kat 
przyznania nagrody odebrała dy-
rektor Anna Dacka na spotkaniu 
w  Starostwie Powiatowym w  Ra-
domiu 26 września br.

Prestiżowa nagroda idealnie 
wpisuje się w strategię edukacyjną 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Nowej Wsi, której 
kluczowym elementem jest dbanie 
o wszechstronny rozwój uczniów 
z  wykorzystaniem najnowszych 
technologii. Dzięki mobilnej 
pracowni podnoszenie poziomu 
kompetencji cyfrowych uczniów 

CKZiU w Nowej Wsi stanie się 
jeszcze prostsze i efektywniejsze. 

 CKZiU

Uroczysta inauguracja 
Industrial Park Grójec
W miejscowości Słomczyn (powiat grójecki) odbyła się uroczysta inauguracja 
rozpoczęcia budowy pierwszej europejskiej fabryki prefabrykatów fi rmy Broad 
Home na terenie Industrial Park Grójec. W wydarzeniu wzięli udział: minister Marek 
Suski, wicewojewoda Artur Standowicz czy przedstawiciele chińskiego inwestora.

– Dziś rozpoczynamy projekt 
budowy parku technologicznego 
w Grójcu. Nie będzie tu tylko fa-
bryka domów, będą też inne pro-
dukcje, następna powstanie fabryka 
żywności. Życzę powodzenia i jak 
najszybszego postawienia fabryk, 
tak, aby biznes udał się z korzyścią 
dla nas i dla was – mówił minister 
Marek Suski.

Na początek zatrudnionych zo-
stanie około 200 osób, które praco-
wać będą na jedną zmianę. Doce-
lowo będą jednak kolejne zmiany. 
Budowa ma zacząć się w styczniu 
przyszłego roku.

– Jest bardzo wzruszony. Polacy 
i Chińczycy są bardzo mili. Mamy 
wzajemny szacunek wobec siebie. 
To podstawa, aby budować dalszą 
współpracę. Dziękuję wszystkim, 
ale przede wszystkim ministrowi 
Suskiemu, który od kilku lat jest 
zwolennikiem współpracy polsko-
-chińskiej, angażując się w promo-
cję polskiej kultury i sztuki w Chi-
nach. Gdyby nie on, nie udałoby się 
tu wypracować idei stworzenia par-
ku technologicznego – powiedział 
przewodniczący polsko-chińskiej 
izby handlowej.

Budowa fabryki w  Grójcu ma 
przybliżyć w  Polsce tanie i  szyb-
kie budowanie domów jedno-
rodzinnych i  małych jednostek 
mieszkalnych o pow. ok. 50 m kw. 
w budownictwie wielorodzinnym. 
Dodatkową korzyścią, jaką przy-
niesie grójecka fabryka, ma być 
masowa produkcja elementów 
infrastruktury publicznej, takie 
jak przepusty, przyciski, podkłady, 
kładki i niewielkie mostki.

Projekt Chińsko-Polski Między-
narodowy Park Przemysłowy opie-
ra się na „wspólnym oświadczeniu 
w sprawie ustanowienia komplek-

sowego partnerstwa strategicznego 
między Chinami a Polską” podpisa-
nym przez Xi Jinpinga, prezydenta 
Chińskiej Republiki Ludowej i pre-
zydenta Andrzeja Dudę w 2016 r.; 
następnie projekt został podpisany 
przez przedstawicieli ministerstw: 
Handlu oraz Rozwoju Gospodar-
czego.

– Fakt realizacji tej inwestycji 
bardzo mnie cieszy, bo pokazuje, 
że efekty tego wielkiego przedsię-
wzięcia, jakim jest nasz program 
mieszkaniowy, to nie tylko poprawa 
życia obywateli, ale bardzo istotny 
impuls inwestycyjny dla gospo-
darki – stwierdził z kolei Mirosław 
Barszcz, prezes zarządu Banku Go-
spodarstwa Krajowego.

Na podstawie protokołu ustaleń 
w sprawie współpracy w zakresie 
parków przemysłowych, pięciu 
chińskich, państwowych i prywat-
nych przedsiębiorców, wypracowa-
ło optymalne rozwiązanie. Jest nim 
projekt Międzynarodowego Parku 

Przemysłowego – Industrial Park 
Grójec, w ramach inicjatywy „One 
Belt, One Road” w Europie Środ-
kowej i Wschodniej.

– Każda inwestycja cieszy, 
a w szczególności taka, która do-
tyczy nowoczesnych, nowatorskich 
technologii, dająca dobre miejsca 
pracy, dlatego dziękuję naszym 
chińskim partnerom podjęcia de-
cyzji o  ulokowaniu tutaj swojego 
biznesu – podkreślił wicewojewoda 
Artur Standowicz.

W  ramach projektu Industrial 
Park Grójec ma powstać fabryka 
domów, która w znaczący sposób 
pomoże zmniejszyć defi cyt miesz-
kaniowy w naszym kraju. Nowo-
czesne technologie i doświadcze-
nie inwestorów z  Chin stworzą 
możliwości taniego i atrakcyjnego 
budownictwa. Zwiększy to rozwój 
gospodarczy regionu i może także 
wpłynąć na zwiększenie wymiany 
handlowej.

 źródło: radom24.pl

Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Radom-
sko-Kieleckiego „Jodła” odsłonięto na skwerze 
przy ul. Niedziałkowskiego, w sąsiedztwie Urzędu 
Miejskiego. Powstał on z inicjatywy Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Koncepcję pomnika przygotował 
zmarły w styczniu tego roku prezes 
radomskiego okręgu Związku Leon 
Etwert, a  zaprojektował go Marek 
Szczepanik. Pomnik ma cztery metry 
wysokości. Jest osadzony na granito-
wym słupie. Przedstawia wyłaniają-
cych się żołnierzy AK, a na szczycie 
monumentu znajduje się orzeł zry-
wający się do lotu. Na placu przed 
pomnikiem została ułożona z kostki 
brukowej mapa terenu, który obej-
mował Radomsko-Kielecki Okręg 
AK „Jodła”. Okręg Radomsko-Kie-
lecki AK istniał w latach 1939–1944. 

Organizacja oraz zasięg teryto-
rialny Okręgu, którego konspira-
cyjni żołnierze przeciwstawili się 
ludobójstwu oraz terrorowi stoso-
wanemu przez okupanta, dosto-
sowany był do obszaru dystryktu. 
Okręg podzielony był na 12 ob-
wodów AK z siedzibami konspira-
cyjnymi w Radomiu, Kozienicach, 
Iłży, Starachowicach-Wierzbniku, 
Opatowie, Sandomierzu, Busku 
Zdroju, Kielcach, Końskich, Ję-
drzejowie, Włoszczowej, Często-
chowie i Radomsku. 

 radom.pl
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www.gielniow.radom.pl

Pamięć 
o Stefanowie 
trwa

Położone wśród przysuskich lasów, dziś nieistniejące niewielkie wsie Stefanów 
i Budy były w czasie II wojny światowej widownią tragicznych wydarzeń. To tu 
rozegrał się wielogodzinny bój oddziałów 25. Pułku Piechoty AK Ziemi Piotrkow-
sko-Opoczyńskiej i 72. PP AK z Okręgu Radomskiego „Jodła” z doborowymi jed-
nostkami antypartyzanckimi SS i Policji. Niemiecki plan okrążenia i zniszczenia 
partyzantów zakończył się całkowitym fi askiem.

Jak co roku, na leśnej polanie, 
zebrał się tłum uczestników rocz-
nicowej uroczystości. Przybyły licz-
ne delegacje kombatantów, szkół 
i  służb mundurowych. Przybyli 
parlamentarzyści, wśród których 
był marszałek senatu Stanisław 
Karczewski, europoseł Zbigniew 
Kuźmiuk, szef gabinetu polityczne-
go premiera Marek Suski, posłowie 
Dariusz Bąk i Leszek Ruszczyk, rad-
ni sejmiku Ewa Białecka i Radosław 
Fogiel oraz samorządowcy m.in. 
starosta przysuski Marian Niemir-
ski, wicestarosta Marek Kilianek, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Krzysztof Wochniak, burmistrz 
Przysuchy Tomasz Matlakiewicz, 
wójtowie: Borkowic – Robert Fidos, 
Rusinowa – Andrzej Wesołowski, 
Potworowa – Marek Klimek, Od-
rzywołu – Marian Kmieciak i go-
spodarz terenu – wójt Władysław 
Czarnecki i radni gminy Gielniów 
wraz z przewodniczącym Radosła-
wem Stacheckim. 

 – Tradycja tych spotkań sięga 
początku lat 40. i 50. – powiedział 
wójt Władysław Czarnecki. – To tu 
właśnie, żołnierze 25. i 72. pułku 
piechoty AK, którzy stoczyli walkę 
pod Stefanowem, regularnie spo-
tykali się w Gielniowie w kościele 
parafi alnym pw. błogosławionego 
Władysława z Gielniowa. To tam 
były meldunki, tam były raporty, 
rozmowy, przemarsz na miejscowy 
cmentarz. Były to czasy, w których 
władza, choć niechętnie, godziła 
się na skromne obchody rocznic 

żołnierzy AK. Tak było do końca 
lat 80. W czasie transformacji na-
stąpiła zmiana i decyzją Zarządów 
ŚZŻAK Okręgu Radom i Piotrków 
Trybunalski uroczystość została 
przeniesiona na teren byłej wsi Ste-
fanów. Pamiętam, w latach 80., co 
roku w kościele brał udział i głosił 
kazania jezuita o. Hubert Czuma, 
który zmarł 19 września tego roku 
– wspomniał wójt Czarnecki. – Bar-
dzo częstym gościem był również 
rektor seminarium duchownego 
w  Radomiu, obecny metropolita 
częstochowski, arcybiskup Wacław 
Depo. 

Uroczystość w Stefanowie zawsze 
miała i ma do dziś podniosły pa-
triotyczny i katolicki charakter. Za-
wsze było miejsce na mszę i chwilę 
zadumy przy patriotycznych pie-

śniach. W  tym roku mszę świętą 
w intencji partyzantów – komba-
tantów celebrował ks. kanonik pro-
boszcz parafi i Gielniów Wiesław 
Zawada. W mszy uczestniczył Chór 
„Dzwon” z  Opoczna. Wiązankę 
żołnierskich utworów zagrała Or-
kiestra Parafi alna z Gielniowa. 

Kompania honorowa 42. Baza 
Lotnictwa Szkolnego Garnizonu 
Radom uczciła trzykrotną salwą 
pamięć uczestników walk o  nie-
podległą Polskę, po czym delegacje 
złożyły kwiaty.

Organizatorami uroczystości 
był wójt gminy Gielniów Włady-
sław Czarnecki, starosta powiatu 
przysuskiego Marian Niemirski 
oraz kombatanci ze ŚZŻAK Okręg 
Radom. 

 Jacek Lombarski

Uroczystość zakończyła się przy ognisku
Przewodniczący Rady Radosław Stachecki wraz z przedstawicielami 
Rady Gminy złożył kwiaty w imieniu Urzędu i mieszkańców gminy Gielniów

Wójt Władysław Czarnecki powitał przybyłych do Stefanowa

Kwiaty od władz powiatu

Chwila zadumy przy modlitwie w intencji żołnierzy AK

Kompania honorowa Garnizonu Radomskiego uczciła pamięć żołnierzy wszystkich frontów

Poczty sztandarowe związków kombatanckich, leśników i szkół stanęły do apelu
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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.

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



11WOKÓŁ NAS

Pożegnanie lata 
– Molendy 2019
Z pól zniknęły plony. W powiatach i gminach odbyły się ostatnie uroczystości 
dożynkowe. Dzieci poszły do szkół. To widome znaki kończącego się lata. Można 
powiedzieć, że pięknego, pełnego słońca. Żal żegnać, ale cóż. Można tylko zaśpie-
wać, jak przed laty Zdzisława Sośnicka: „Żegnaj lato na rok”. Choć tak naprawdę 
tylko na dziewięć miesięcy.

Niewielka wieś Molendy, poło-
żona w lasach Kozienickiego Parku 
Krajobrazowego, tętni życiem. Już 
wczesną wiosną, w rocznicę bitwy 
pod Molendami, na położonej w le-
sie polanie, przy pomniku, spoty-
kają się kombatanci, uczniowie 
i mieszkańcy wsi, w miejscu walki 
partyzantów AK i BCh z niemiec-
kimi oddziałami. 

Dzień Dziecka to huczny festyn, 
gdzie przybywają wielopokolenio-
we rodziny. Są dziadkowie, rodzice 
i oczywiście dzieci, na które czeka 
nie tylko wspaniały plac zabaw 
i  świetna zabawa z  animatorami 
przy dziecięcych przebojach, ale 
również konkursy ze wspania-

łymi nagrodami i  liczne słodkie 
przekąski.

Nie zapomina o nich również św. 
Mikołaj i kiedy nadchodzi dzień 6 
grudnia odwiedza wszystkie dzieci 
w Molendach. 

Tym razem jednak festyn „Po-
żegnanie lata” dedykowany był 
głównie dorosłym mieszkańcom 
wsi. W końcu, im też coś się należy. 

Na wiejskim placu zabaw, będący 
jednocześnie plenerową siłownią, 
a od lat noszącym tradycyjną na-
zwę „Kowalówka”, ustawione zo-
stały obszerne namioty, zakupione 
z funduszu sołeckiego. Na stołach 
pojawił się bogaty zestaw potraw, 
przygotowany wspólnymi siłami 

Aktywne panie z Molend na czele z sołtys Barbarą Kwaśnik

mieszkańców pod kierunkiem 
sołtys Barbary Kwaśnik i członkiń 
rady sołectwa. 

Splendoru Festynowi Rodzinne-
mu dodali przybyli goście z Urzę-
du Gminy Garbatka-Letnisko: wójt 
Teresa Fryszkiewicz i  sekretarz 
Marzena Pomarańska, obydwie 
z dziećmi i przewodniczący Rady 
Gminy Włodzimierz Mazur. 

Były przekąski, ciasta, owoce 
i gorące posiłki. Oprawę muzyczną 
przygotował niezawodny disc joc-
key Czesław Przerwa. Na parkie-
cie wirowały pary i wszyscy bawili 
się doskonale do późnych godzin 
nocnych. 

 JaL

Namioty ustroiły plac zabaw

Na „parkiecie” pojawiły się pierwsze pary

Choć stoły były zastawione, to jednak grill pracował pełną parą

Do tańca przygrywał Czesław Przerwa

Kto się posilił, ruszał w tan
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 Może i na naszej pamiątkowej fotce nie widać za wielu biesiadników, 
ale dajemy słowo: kolejka do grochówki z polowej kuchni podczas uro-
czystości w Stefanowie (gmina Gielniów) była długa. Mina posła Leszka 
Ruszczyka mówi sama za siebie. Warto było w niej stać. 

 Radny sejmiku Radosław Fogiel i wójt gminy Gielniów Władysław 
Czarnecki nie spotkali się przypadkiem w lesie, gdzie kiedyś tętniła życiem 
wieś Stefanów. Dziś las również tętni życiem, ale spowodował to wysyp 
grzybów. Spotkanie obu panów nie miało jednak z tym nic wspólnego. 
Obydwaj przybyli tu na rocznicową uroczystość walk oddziałów party-
zanckich w 1944 roku i późniejszej pacyfi kacji tej wsi przez oddział KBW. 
Radosław Fogiel stawił się w  leśnej głuszy w roli gościa, a Władysław 
Czarnecki w roli gospodarza uroczystości.

 Wojewódzki szpital w Krychnowicach, usytuowany w zabytkowym parku, tworzy kilkanaście pawilonów 
leczniczych i obiektów pomocniczych. Na wielu z nich zainstalowano fotowoltaikę, a na nasłonecznionej wolnej 
przestrzeni – solary, wykorzystujące ciepło i energię słońca do podgrzewania wody i zasilania tego radomskiego 
szpitala w elektryczność. Instalacje solarów prezentuje dyrektor naczelny szpitala mgr inż. Mirosław Ślifi rczyk. 
Więcej na str.  4.

 Koncepcję pomnika Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Kielecko-
-Radomskiego „Jodła”, odsłoniętego w ubiegłą sobotę na skwerku przy 
ul. Niedziałkowskiego, przygotował Leon Etwert, Prezes ŚZŻAK Okręg 
Radom. W okresie okupacji hitlerowskiej był on aktywnym członkiem 
konspiracyjnych harcerskich Szarych Szeregów w Pińczowie. Leon 
Etwert zaprezentował redakcji TR przed laty pierwszą wersję makiety 
pomnika widoczną na załączonej, archiwalnej fotce. Więcej na str.  8.

 Choć nie opadły jeszcze 
liście z  drzew, w  Molendach 
(gm. Garbatka-Letnisko) soł-
tys Barbara Kwaśnik ofi cjalnie 
pożegnała lato w towarzystwie 
prawie wszystkich mieszkańców 
wsi. Świadkami tego wydarzenia 
byli wójt gminy Teresa Frysz-
kiewicz i przewodniczący Rady 
Gminy Włodzimierz Mazur. 

 Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłży stuknęło 115 lat. Program uroczystości zorganizowanych na zabyt-
kowym rynku zawierał waży punkt – honorowanie druhów-ochotników medalami i odznakami. Medalem 
Honorowym Pro Masovia, przyznawanym przez marszałka Adama Struzika ,został wyróżniony m.in. jeden 
z najstarszych druhów, wieloletni prezes jednostki jubilatów – Józef Gardziel. Wręczającemu odznaczenie 
w imieniu marszałka dh. Zbigniewowi Gołąbkowi, wiceprezesowi OSP Mazowsza, towarzyszą – poseł Anna 
Kwiecień i burmistrz Iłży Przemysław Burek.

PO(D)GL ĄDY

Leśna biesiada

A w Molendach 
już jesień

Jubileusz, jakich mało
Spotkanie w leśnej głuszy

Szpitalne solary
Inicjatorem Leon Etwert


