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DARIUSZ GRABOWSKI

Polakom i polskiej gospodarce
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2. Dariusz Maciej GRABOWSKI
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Długo wyczekiwana inwestycja zakończona
Jesień to czas gdy dobiegają końca gminne inwestycje. Nie inaczej jest w gminie 
Jastrzębia. W minioną sobotę do użytku oddana została zmodernizowana droga 
w Dąbrowie Kozłowskiej, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat.

Gruntowna przebudowa wyko-
nana została na prawie 700 metrach. 
Wartość zadania wyniosła 326 000 
złotych, przy czym 95 000 złotych 
to dotacja z budżetu województwa 
mazowieckiego. Wykonawcą in-
westycji była starachowicka fi rma 
„Budromost”.

Radny z Dąbrowy Kozłowskiej, 
Robert Wojdat, witając przyby-
łych gości złożył podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się 

do realizacji inwestycji, wskazując 
jednocześnie na wielkie znaczenie 
zmodernizowanego odcinka drogi 
dla miejscowej społeczności.

Zabierając głos, wójt Wojciech 
Ćwierz podkreślił wyjątkowe za-
angażowanie radnego Roberta 
Wojdata w  dążeniu do realizacji 
tego zadania oraz bardzo aktyw-
ne wsparcie, jakie okazywali mu 
mieszkańcy, w tym była i obecna 
pani sołtys Dąbrowy Kozłowskiej. 

Osobą, do której wójt skierował 
szczególne słowa podziękowania 
był obecny podczas uroczystości 
wicemarszałek Rafał Rajkowski. 
Spotkanie było okazją do złoże-
nia wyrazów wdzięczności za po-
moc okazywaną przez samorząd 
Województwa Mazowieckiego. 
W tym roku wsparcie fi nansowe 
z  instytucji podległych władzom 
samorządowym Mazowsza dla 
gminy Jastrzębia sięga kilku milio-
nów złotych. Dzięki tym dotacjom 
powstało wiele inwestycji, organi-
zowane były imprezy kulturalne, 
a w szkołach rozpoczęły się pro-
jekty dodatkowych zajęć.

Poświęcenia drogi dokonał ks. 
Dariusz Zając z  parafi i w  Jedlni 
Kościelnej, a  wśród gości, którzy 
zaszczycili spotkanie byli rów-
nież radni powiatu radomskiego: 
Agnieszka Pasek i Marian Wikło, 
przewodniczący Izby Rolniczej 
Powiatu Radomskiego Robert 
Dobosz, radna Rady Miejskiej 
w  Radomiu Marta Michalska-
-Wilk, przewodniczący Rady 
Gminy Jastrzębia Józef Tomalski 
wraz z grupą radnych, sołtys wsi 
Dąbrowa Kozłowska Anna Kwiat-
kowska-Staniak, inspektor nadzoru 
Andrzej Gała oraz przedstawiciel 
wykonawcy Dominik Podsiadły.

Powitanie przybyłych rozpoczął radny Robert Wojdat (pierwszy z lewej), 
w towarzystwie wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, wójta Wojciecha Ćwierza, 
Marty Michalskiej-Wilk i sołtys Anny Kwiatkowskiej-Staniak W otwarciu uczestniczyli radni powiatowi i gminni i mieszkańcy

Uroczyste przecięcie wstęgi
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Drodzy Wyborcy!

Chociaż jeden 
gospodarz 
w senacie…
13 października wszyscy staniemy przed trudną decyzją wybo-
ru, kto przez najbliższe lata ma kierować naszą Ojczyzną, komu 
powierzymy ster rządów. Na licznych spotkaniach z Państwem 
usłyszałem wiele uwag, z których przebijała troska o przyszłość. 
Były też słowa zachęty, które dodają mi odwagi. Mogę zapewnić, 
że jeżeli obdarzycie mnie zaufaniem, będę, jak do tej pory, czło-
wiekiem dialogu, a dobro wspólne – jak w każdej mojej działal-
ności – celem nadrzędnym.

Nie walczę o zaszczyty. Nie-

dawno miałem przecież ze stro-

ny partii rządzącej propozycję 

zostania wiceministrem rolnic-

twa i  rozwoju wsi. Musiałbym 

tylko zdradzić swoje ugrupowa-

nie. Dla mnie już sama propozy-

cja była upokarzająca – odrzuci-

łem ją bez wahania. Pozostanę 

wierny swym przekonaniom 

i temu, o co walczę od wielu lat 

– żeby znowu można było po-

wiedzieć, że chłop potęgą jest 

i basta!

Zamierzam walczyć w Sena-

cie z bezsensownymi partyjny-

mi sporami, które są domeną 

wielkiej polityki. Niestety, mo-

gliśmy je obserwować w minio-

nej kadencji aż nazbyt często. 

Oczywiście każde dobro po-

wstaje w  sporze, tworzy się 

w toku dyskusji, ale najważniej-

szą sprawą zawsze musi być to, 

aby nasze postanowienia, decy-

zje, uchwały służyły ludziom, 

a  nie doraźnym korzyściom 

politycznym, nie były wynikiem 

„partyjniactwa”. O to będę za-

biegać z całych sił. Kontynuacja 

gorszących sporów z minionej 

kadencji prowadziłaby nas do-

nikąd. 

Jestem przygotowany do 

pełnienia tej misji, mam osią-

gnięcia zawodowe, społeczne 

i osobiste. Zostały one już przez 

Państwa kilkakrotnie zweryfi -

kowane. Jestem – mogę to po-

wiedzieć – Waszym sąsiadem, 

prowadzę gospodarstwo ogrod-

nicze. Zaufaliście mi powierza-

jąc trzykrotnie już funkcję rad-

nego Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego. Pełnię tam już 

trzecią kadencję rolę przewod-

niczącego Komisji Rolnictwa 

i Terenów Wiejskich. Pełniłem 

i pełnię też wiele odpowiedzial-

nych funkcji społecznych. Dzia-

łam w Związku Sadowników RP, 

jako członek zarządu. Zapewne 

wielu z Was pamięta mnie z pi-

kiet, których byłem współor-

ganizatorem, zarówno przed 

zakładami przetwórstwa owo-

ców i warzyw, gdy wyznaczały 

nam głodowe stawki za owo-

ce, gdy byliśmy niezadowoleni 

z dopłat unijnych po wprowa-

dzeniu przez Rosję embarga na 

nasze jabłka, a także ostatnio, 

gdy ceny za nasze owoce spa-

dły poniżej kosztów produkcji. 

Uczestniczyłem w wielu nego-

cjacjach, targach, wystawach, 

dzięki którym udało nam się 

(przynajmniej częściowo) zni-

welować straty spowodowa-

ne zakazem eksportu płodów 

rolnych do Rosji. Dzięki tym 

działaniom pozyskaliśmy nowe 

rynki zbytu, a branża rolnicza 

utrzymała wysoki poziom. Mu-

simy pogłębiać te tendencje, ale 

nie osiągniemy tego ciągle się 

kłócąc, wytykając wady, kreując 

przepaść nie do zasypania. 

Zwracam się o  poparcie do 

młodych ludzi, pełnych energii 

i  chęci walki o  swoją i  rówie-

śników przyszłość. Wasz zapał, 

wykształcenie oraz sukcesy 

w  działalności gospodarczej 

i społecznej są niezbędne w bu-

dowaniu nowej jakości życia 

obywatelskiego. Będę wsłuchi-

wał się w Wasz głos. 

Zwracam się do mojego poko-

lenia i odrobinę starszego – sza-

nowni Państwo, cenię sobie Wa-

sze doświadczenie i zamierzam 

całymi „garściami” z niego ko-

rzystać. Uczestniczę we wszyst-

kich spotkaniach, uroczysto-

ściach gminnych czy lokalnych, 

na które pozwala mi czas, znam 

Wasze problemy jak nikt inny. 

Uczestniczę przecież w  życiu 

codziennym mazowieckiej wsi, 

na własnej skórze doświadczam, 

tak jak Wy, jej wspaniałych, ale 

i czasem bolesnych chwil.

***

Na koniec drobna uwaga... Do 

tej pory Senat RP sprawami wsi, 

rolników, problemami związa-

nymi z produkcją rolną nie zaj-

mował się wcale albo werbalnie 

(głosowanie bez dyskusji). Nikt 

się bowiem na tym nie znał. 

Moi drodzy, jeżeli więc chce-

cie, aby w Senacie RP znalazł się 

choć jeden przedstawiciel Wa-

szego środowiska – poprzyjcie 

moją kandydaturę. Obiecuję, że 

będzie to silny głos w  Waszej 

sprawie!

Leszek Przybytniak
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ZST ma 100 lat!
Zespół Szkół Technicznych świętował stulecie swego istnienia. W ob-
chodach wzięli udział byli i obecni nauczyciele, uczniowie oraz absol-
wenci szkoły, wśród których są m.in. profesorowie wyższych uczelni, 
przedsiębiorcy, pracownicy renomowanych fi rm, ale także np. księża 
czy artyści.

– To pokazuje, że szkoła stawia na wszech-
stronny rozwój uczniów. Ważna jest nie tylko 
wiedza i umiejętności techniczne, ale także 
rozwój pasji i zainteresowań – mówi dyrektor 
ZST Bernadeta Kudas.

Zespół Szkół Technicznych to placówka 
z  tradycjami. Każdego roku wprowadza nowe 
rozwiązania starając się być zawsze na bieżąco 
z najnowszymi osiągnięciami rynku IT. Mocno 
rozwija współpracę z wiodącymi fi rmami sektora 
przemysłu nowoczesnych technologii. – To jedna 
z czołowych szkół technicznych nie tylko w regio-
nie, ale także w skali całego kraju. Bardzo się cieszę, 

że możemy wspólnie realizować ważne, innowa-
cyjne dla polskiej gospodarki projekty takie jak 
na przykład kształcenie dualne. To system, który 
wprowadziliśmy w szkole we współpracy z przed-
siębiorcami i który generuje nowoczesne miejsca 
pracy – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Mury Zespołu Szkół Technicznych im. Ta-
deusza Kościuszki na przestrzeni lat opuściło 
wiele pokoleń techników, inżynierów i  spe-
cjalistów najróżniejszych dziedzin. Obecnie 
w  Zespole Szkół Technicznych kształci się 
około 1500 uczniów.

 źródło: radom.pl

Wybory 13 października 
do Sejmu i Senatu
Od północy z piątku na sobotę do końca głosowania potrwa cisza wyborcza. 
W tym czasie nie wolno organizować wystąpień, agitować, rozklejać plakatów, 
nadawać audycji radiowych i telewizyjnych z udziałem kandydatów ani publiko-
wać sondaży, a tym bardziej tzw. orientacyjnych wyników.

Cisza dotyczy też internetu. Za-
kazane jest wyrażanie poparcia czy 
pisanie politycznych komentarzy. 
Nie wolno też wykazywać aktyw-
ności w prowadzeniu kampanii na 
własnej stronie i w grupach, a także 
udostępniać sugerujących zdjęć.

Za złamanie ciszy grozi nawet 
5.000 zł kary. Grzywna za opubli-
kowanie sondażu: od 500.000 do 
miliona złotych.

Cisza potrwa do końca głoso-
wania. Chyba że Państwowa Ko-
misja Wyborcza przedłuży ciszę 
wyborczą, jak było we wspomnia-
nym przypadku śmierci głosującej 
w 2015 r.

Głosować może każdy 
obywatel polski, który:

 najpóźniej w dniu głosowania 
ukończy 18 lat;

 nie jest prawomocnie pozba-
wiony praw publicznych przez sąd;

 nie jest prawomocnie ubezwła-
snowolniony przez sąd;

 nie jest prawomocnie pozba-
wiony praw wyborczych przez Try-
bunał Stanu.

Głosowanie poza miejscem 
zameldowania

 W  urzędzie gminy, gdzie 
chcesz głosować, złóż wniosek 
o  dopisanie do spisu wyborców 
w wybranym obwodzie głosowania.

 Jeśli chcesz zmienić miejsce 
głosowania na stałe – wpisz się 
w urzędzie gminy do stałego reje-
stru wyborców, nie do jednorazo-
wego spisu.

 Gdy nie wiesz, gdzie będziesz 
w  dniu wyborów, weź zawczasu 
zaświadczenie o prawie do głoso-
wania z urzędu gminy właściwego 
dla twojego miejsca zameldowania; 
z zaświadczeniem tym możesz gło-
sować w dowolnym lokalu wybor-
czym w kraju, za granicą i na pol-
skim statku morskim.

Zasady głosowania

Lokale wyborcze są przez lata 
w tych samych miejscach – w naj-
bliższej szkole, osiedlowym domu 
kultury itp. Ale że czasem może coś 
się zmienić, znajdź zawczasu swój 
lokal wyborczy ze spisem przynależ-
nych mu ulic: na słupie ogłoszenio-
wym w twojej okolicy albo na stro-
nie wybory.gov.pl w wyszukiwarce 
obwodów.

Co zrobisz 
w lokalu wyborczym?

 Miej ze sobą dokument ze zdję-
ciem, np. dowód lub prawo jazdy.

 Zaznacz x w kratce przy kan-
dydacie tylko na jednej liście.

Uwaga! Gdy postawisz więcej 
niż jeden x na liście danego komi-
tetu, głos zostanie zaliczony kandy-

datowi na pierwszym miejscu; kie-
dy postawisz x na listach różnych 
komitetów – głos będzie nieważny.

Na kogo głosować

Państwowa Komisja Wyborcza 
zarejestrowała 88 komitetów wy-
borczych: 1 koalicyjny, 30 partyj-
nych i  57 komitetów wyborców. 
Żeby wprowadzić jakichkolwiek 
kandydatów do parlamentu, ko-
mitet partyjny i  wyborców musi 
przekroczyć 5-procentowy próg 
wyborczy, a komitet koalicyjny – 
próg 8-procentowy.

Pięć komitetów wyborczych 
zarejestrowało swe listy wyborcze 
do Sejmu we wszystkich okręgach 
w Polsce.

Komitety według wyloso-
wanych numerów list:

 Lista nr 1: 
Polskie Stronnictwo Ludowe;
 Lista nr 2: 

Prawo i Sprawiedliwość ;
 Lista nr 3: 

Sojusz Lewicy Demokratycznej;
 Lista nr 4: Konfederacja 

Wolność i Niepodległość;
 Lista nr 5: Koalicja Obywatelska 

PO .N i PL Zieloni.
Kolejne numery list mają komitety, 

które zarejestrowały kandydatów do 
Sejmu tylko w niektórych okręgach 
wyborczych: nr 6 – Prawica, nr 7 – 
Akcja Zawiedzionych Emerytów 
Rencistów, nr 8 – Koalicja Bezpartyj-
ni i Samorządowcy, nr 9 – Skuteczni, 
nr 10 – Mniejszość Niemiecka.

Listy pozostałych komitetów, 
o  znaczeniu lokalnym, numerów 
nie mają.

Żeby głosować, trzeba być w spi-
sie wyborców właściwej dla miejsca 
zamieszkania obwodowej komisji 

wyborczej. Chyba że ktoś chce gło-
sować gdzie indziej.
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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 

Od wielu lat reprezentuję Was w Sejmie. Zawsze starałem się godnie reprezentować 
wszystkich mieszkańców, tak, żeby nie przynosić Wam wstydu i być skutecznym. 
Byliśmy razem zarówno wtedy, kiedy trzeba było w formie protestów bronić się 
przed zagrożeniami, ale też wtedy, kiedy wspólnie świętowaliśmy sukcesy, jubile-
usze, piękne rocznice.

Jako Poseł na Sejm i Prezes Związku Sadowników RP zabiegałem o rozwój nasze-
go regionu, w tym rolnictwa i sadownictwa. Jestem Wiceprzewodniczącym Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej byłem m.in. Starostą Grójeckim. 

Jako aktywny rolnik i samorządowiec doskonale rozumiem potrzeby lokalnej spo-
łeczności. Nie boję się twardych rozmów i trudnych spotkań. Cenię jednak umiar, 
rozsądek i umiem zawierać porozumienia ponad politycznymi i  ideologicznymi 
podziałami.  

Doskonale czuję i rozumiem obawy i oczekiwania społeczeństwa, szczególnie na-
szego regionu. Nigdy nie bałem się stanąć w obronie potencjalnie pokrzywdzonych 
przez wielkie inwestycje drogowe, czy energetyczne, jak też mających problemy 
fi nansowe branż, w tym rolnictwa i sadownictwa. 

Przed naszym regionem jest czas poważnej decyzji. 13 października będziemy 
wybierali swoich przedstawicieli do Parlamentu i wówczas zdecydujemy kto będzie 
nas tam reprezentował przez kolejną kadencję. 

To także decyzja, czy nasza mała Ojczyzna będzie się dynamicznie rozwijała tak, 
jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, czy utkniemy w obecnym marazmie 
inwestycyjnym i obywatelskim. Mamy iść dynamicznie do przodu.

To czas, kiedy zdecydujemy czy warto patrzeć na upadek publicznej służby 
zdrowia, czy próbować ratować powiatowe szpitale, czy pogłębiać konfl ikt z Rosją, 
czy zacząć znów sprzedawać tam owoce. Musimy być przewidujący i logiczni, a nie 
wrogo nastawieni do partnerów.

To także czas decyzji czy wybierzemy polityków uwielbiających kłótnie i kon-
fl ikt, czy też rozsądnych, umiarkowanych, ceniących współpracę i porozumienie. 
Takich ludzi znajdziecie na liście PSL.

To czas wyboru przyszłości dla nas samych, dla naszych dzieci i naszych wnuków. 
To także czas wyboru miejsca naszego kraju na gospodarczej i politycznej mapie 
świata, wśród sąsiadów, partnerów z Unii Europejskiej i innych krajów. Polska ma 
być silna, dumna, ale też przyjaźnie nastawiona do innych.

W całej swojej dotychczasowej działalności publicznej ceniłem współpracę 
ponad podziałami, nie widzieliście mnie zbyt często w politycznych bezsensow-
nych sejmowych kłótniach, można mnie było natomiast spotkać wszędzie tam, 
gdzie decydowano o naszych losach i potrzebach. Choć nie zawsze udawało mi się 
przekonać innych do naszych potrzeb, to jednak zawsze śmiało, otwarcie i godnie 
starałem się Was reprezentować.

Jeśli cenicie Państwo te idee, to spotkajmy się 13 października na głosowaniu 
i wybierzmy ludzi dających szansę na realizację takiego właśnie programu.

 Jeśli chcesz oddać swój głoś na doświadczenie, rozsądek, umiarkowanie, 
współpracę, a nie na polityczne kłótnie.
 Jeśli chcesz mieć godnego, doświadczonego, sprawdzonego przedstawiciela 
naszego Regionu w Sejmie.
 Jeśli chcesz mieć nowe drogi w miastach i na wsiach, uratować powiatową 
służbę zdrowia, tworzyć nowe inwestycje
 Jeśli chcesz powrotu silnego rolnictwa, handlu ze Wschodem, rzeczywistych 
rekompensat po klęskach.
 Jeśli chcesz, aby strażacy otrzymywali ustawowy dodatek emerytalny, a jed-
nostki otrzymywały wsparcie na sprzęt.
 Jeśli chcesz, aby rolnikom przywrócić wcześniejszą emeryturę, ułatwić za-
trudnianie cudzoziemców i znieść opłaty za pobór wody.
 Jeśli chcesz, aby mali i średni przedsiębiorcy mieli wybór jaki ZUS będą płacić 
za siebie…

…to stawiam się do Państwa dyspozycji.

Mirosław Maliszewski
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Mirosław 
Maliszewski
Poseł na Sejm RP
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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
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W Ruskim Brodzie 
pamiętają…
Uroczystość rocznicy bitwy pod Piecykami jest równocześnie corocznym spo-
tkaniem jej uczestników. Niestety jest ich coraz mniej. Z roku na rok w ławkach 
kościoła parafi alnego pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ruskim 
Brodzie jest coraz więcej pustych miejsc, w których kiedyś zasiadali kombatanci.

W niedzielę, 6 października br., 
dokładnie w  75. rocznicę bitwy, 
w kościele parafi alnym odprawiona 
została msza święta w intencji kom-
batantów oraz poległych i zmarłych 
partyzantów, uczestników walk 
o niepodległość Polski.

Lasy przysuskie niejednokrotnie 
były ostoją dla partii powstańczych 
i  oddziałów partyzanckich, dając 
im schronienie i pożywienie. Liczą-
ce ponad 11 tys. hektarów tereny 
leśne były dla wroga trudne do zba-
dania i zlokalizowania niewielkich 
oddziałów partyzanckich. 

U  schyłku września 1944 roku 
Niemcy zgromadzili dość poważ-
ne siły, aby raz na zawsze rozprawić 
się z działającymi na tym obszarze 
oddziałami partyzanckimi 25. pp 
i 72. pp AK. Operacja, której nada-
no kryptonim „Waldkater” (Leśny 
Kocur), rozpoczęła się 26 września 
1944 r.

Mimo że Niemcy dysponowa-
li dość dobrym rozpoznaniem 
i  o  wiele większymi siłami, nie 
udało im się odnieść zwycięstwa. 
Las obronił partyzantów.

Po mszy Lech Madej, od ponad 
20 lat inicjator tych rocznicowych 
uroczystości, w kilku słowach przy-
bliżył wydarzenie sprzed 75. oraz 
podziękował wszystkim za uczest-
nictwo w tej uroczystości.

Później odbyło się tradycyjne 
spotkanie w budynku byłej szkoły 
podstawowej imienia „Hubalczy-
ków” w Ruskim Brodzie. Tę mniej 
uroczystą część spotkania rozpo-
czął burmistrz Przysuchy Tomasz 
Matlakiewicz mówiąc między in-
nymi:

– Pozwólcie państwo, że wy-
rażę wdzięczność z  tego naszego 
spotkania. (...) Jestem wdzięczny, 

że pamiętacie o  tych, którzy tutaj 
walczyli, o tych których już nie ma 
i że przyjeżdżacie tutaj co roku mo-
dląc się i  integrując w tej wielkiej 
dużej rodzinie, To dla mnie, jako 
gospodarza tej gminy, ogromny 
honor, że w dniu dzisiejszym mogę 
razem z  wami, kombatantami i ich 
rodzinami, być tutaj i chylić czoło 
za ludzi, którzy walczyli o  wolną 
Polskę. Dzisiaj, po mszy świętej, po 
tej ceremonii, po apelu, (...) chcia-
łem bardzo serdecznie podzięko-
wać tym, którzy przyczynili się, że 
dzisiaj możemy się tu spotkać (...). 
Zdaję sobie sprawę, że nie byłoby 
tych uroczystości, nie byłoby nas 
być może tutaj dzisiaj, gdyby nie 
osoba, która łączy nas w Ruskim 
Brodzie – Lech Madej. Panie Le-
chu, kłaniam się nisko i dziękuję 
za wszystko – powiedział burmistrz 
Tomasz Matlakiewicz.

Spotkanie zakończył wspólny 
posiłek, przy dźwiękach patrio-
tycznych pieśni.

Pamiątkowe zdjęcie kombatantów Armii Krajowej

Lech Madej – inicjator i organizator uroczystości rocznicy bitwy pod Piecykami

Poczty sztandarowe uczestniczyły w mszy w intencji kombatantów AK w kościele 
parafi alnym w Ruskim Brodzie

Burmistrz Tomasz 
Matlakiewicz podzięko-
wał Lechowi Madejowi 
za jego wieloletnie 
starania o coroczne 
upamiętniane walk od-
działów partyzanckich

Wspólne zdjęcie władz gminy i starostwa z rodziną Lecha Madeja, 
córką Marianną i wnuczką Magdaleną

Tradycyjny wspólny posiłek 
zakończył rocznicową uroczystość

Gratulacje od burmistrza Tomasza Matlakiewicza dla awansowanego kilka dni 
wcześniej do stopnia majora, kombatanta Tadeusza Sułowskiego
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 Wychodząc w niedzielę z  Resursy Obywatelskiej, w której obradował 
wyborczy Mazowiecki Konwent PSL-Koalicja Polska, byliśmy świadkami 
ciekawej scenki. Grupka fanek i fanów ustawiła się do fotki na tle plakatu 
Agnieszki Stolarczyk, dyrektor radomskiej szkoły pielęgniarskiej, kandy-
datki do Sejmu RP. W jednym z fanów rozpoznaliśmy wiceprezesa OSP 
na Mazowszu, popularnego druha Zbigniewa Gołąbka, niegdyś senatora 
RP, który tym razem ubiega się o mandat posła z ostatniego miejsca tej 
samej listy. Widocznie męska i strażacka solidarność podpowiedziała mu, 
by wsparł młodszą koleżankę. Pstryknęliśmy fotkę, by dzielnie powalczyli 
obydwoje. 

 Radom odwiedzili przewodniczący dwóch partii lewicowych – Robert 
Biedroń z „Wiosny” i Włodzimierz Czarzasty z SLD, przyczyniając się 
do ożywienia kampanii wyborczej kandydatów lewicowej koalicji. Pod 
fontannami odbyli spotkanie z mieszkańcami. Po przedstawieniu kan-
dydatów i programu, zaprosili zgromadzonych do straganu, w którym 
zaprezentowano im wzrastające ceny warzyw, owoców i pieczywa. Żywy 
dialog z uczestnikami spotkania prowadzili: Robert Biedroń, Włodzimierz 
Czarzasty, Patryk Fajdek, Ireneusz Sitarski, Anna Żytkowska-Prus, Bartek 
Giziński, Jolanta Sokołowska i Daniel Oliszewski. 

 Ministerstwo Zdrowia przekazało po 400 tys. zł sześciu powiatom 
regionu radomskiego na zakup karetek dla szpitali lub innych placówek 
ochrony zdrowia w powiatach: białobrzeskim, grójeckim, kozienickim 
radomskim, szydłowieckim i zwoleńskim. Stosowne umowy z samorzą-
dowcami podpisał Janusz Cieszyński – podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Zdrowia. 

 OSP w  Jaszowicach 
Kolonii to zaledwie dwu-
latka, lecz bardzo żywot-
na. W tak krótkim okresie 
działalności, jej druhowie 
postarali się już o wóz bo-
jowy. W ubiegłą niedzielę 
odbyła się uroczystość 
poświęcenia i przekazania 
sztandaru ufundowanego 
przez mieszkańców. Wójt 
gminy Zakrzew Leszek 
Margas wręcza właśnie 
w  imieniu fundatorów 
nowy sztandar Zbignie-
wowi Gołąbkowi, wice-
prezesowi ZOSP RP Ma-
zowsza, który przekaże 
go prezesowi młodej jed-
nostki, a ten – jej pocztowi 
sztandarowemu. Taka jest 
procedura. Więcej – na-
stępnym razem.

 4 października została poświęcona i przekazana wyremontowana gruntownie droga wojewódzka nr 727 
prowadząca przez gminę Jastrząb. Na realizację inwestycji samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 
8,3 mln zł. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. wicemarszałek Rafał Rajkowski, dyrektorzy Zbigniew 
Ostrowski i  Andrzej Łuczycki, poseł Leszek Ruszczyk i kandydująca do Senatu RP Marta Michalska-Wilk, 
szefowie fi rmy BudoMost Starachowice oraz gospodarze gminy Jastrząb z wójtem Andrzejem Brachą. 

 I gmina Jastrzębia doczekała się. 
Nareszcie przybył do niej wicemar-
szałek Województwa Mazowiec-
kiego, Rafał Rajkowski. Okazja ku 
temu była wielka. Właśnie oddano 
do użytkowania najpoważniejszą 
inwestycję drogową w  gminie Ja-
strzębia, zmodernizowaną drogę 
w Dąbrówce Kozłowskiej i dofi nan-
sowaną z budżetu województwa ma-
zowieckiego . Wójt Wojciech Ćwierz 
podziękował marszałkowi i zgodnie 
z tradycją poprosił „o jeszcze”. 

PO(D)GL ĄDY

Niech powalczą…

Lewica punktuje

Pod nowym sztandarem

Bezpieczna i nowoczesna

Pierwsza 
gospodarska wizyta

 Lech Madej, postać legendarna 
na ziemi przysuskiej. Od lat aktywnie 
działający w środowisko żołnierzy AK, 
podkomendny generała Antoniego 
Hedy „Szarego”. To dzięki niemu, od 
prawie 30 lat w kościele w Ruskim Bro-
dzie gromadzą się byli żołnierze AK. Od 
lat wspierają jego działalność nie tylko 
władze gminy, ale i rodzina. Na naszym 
pamiątkowym zdjęciu Lech Madej w 
otoczeniu córki Marianny i wnuczki 
Magdaleny. 

Ze wsparciem 
najbliższych

Ratunkowy 
zastrzyk  dla szpitali


