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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Podsumowanie akcji 
w radomskim WORD-zie
22 listopada br., w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Radomiu przy ulicy Suchej, od-
była się konferencja prasowa podsumowująca tego-
roczną akcję „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

W  konferencji poprowadzonej 
przez dyrektora ośrodka Marcina 
Ciężkowskiego, wzięli udział: Ra-
fał Rajkowski wicemarszałek wo-
jewództwa mazowieckiego, Leszek 
Przybytniak radny Sejmiku Ma-
zowieckiego, Joanna Sokołowska 
zastępca dyrektora Departamentu 
Organizacji ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego Urzędu Marszałkow-
skiego oraz przedstawiciele szkół 
– PSP nr 5 z Radomia – dyrektor 
Ewa Czerwiec i  Roman Kozyra 
i PSP z Kozłowa – Marta Palińska 
i  Karolina Zdziech oraz dyrektor 
MDK w  Radomiu Elżbieta Sob-
kowiak oraz uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Kozłowie.

Dotychczasowe efekty akcji omó-
wili w swoich wystąpieniach Rafał 
Rajkowski, Leszek Przybytniak 
i Joanna Sokołowska, podkreślając 
szczególnie zaangażowanie innych 
partnerskich instytucji, takich jak 
Policja, Straż Pożarna i Pogotowie 

Ratunkowe oraz niektóre szkoły, 
które już z własnej inicjatywy re-
alizują szereg ciekawych imprez 
popularyzujących bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym.

Akcja „Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny”, trwająca już od pięciu 
lat, cieszy się niesłabnącym powo-
dzeniem. Skierowana głównie do 
młodzieży szkolnej i  przedszkol-
nej, przenosi swoje efekty również 
na dorosłych, którym uczniowie 
zwracają uwagę na brak kamizelek 
lub odblasków. Tylko w 2019 roku, 
w czasie spotkań z uczniami roz-
dano ponad 15 tysięcy odblasków: 
kamizelek, ozdób, maskotek. 872 
rowerzystów zaopatrzono w  od-
blaskowe akcesoria, w tym w 409 
kasków rowerowe. 

W czasie spotkań w 120 szkołach 
podstawowych, 4570 uczniów klas 
pierwszych otrzymało zestawy BRD.

Od września 2018 r. ruszył rów-
nież program „Jesteś widoczny, 

jesteś bezpieczny – bezpieczny 
przedszkolak”. Podczas spotkań 
maluchy dostawały maskotki od-
blaskowe, a  przedszkola – węże 
odblaskowe, poprawiające bez-
pieczeństwo dzieci podczas wyjść 
poza placówkę. Ubiegły rok szkolny 
w subregionie radomskim to 3625 
wyedukowanych przedszkolaków. 
Tylko w tym roku szkolnym Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogo-
wego w  Radomiu zorganizował 
już 67 spotkań, w których wzięło 

„Odblaskowy wąż” zaprezentowany na pamiątkowym zdjęciu to nie tylko zabawka, 
ale i bezpieczeństwo w czasie przemarszu dzieci przez ulicę

Konferencję z udziałem władz województwa mazowieckiego rozpoczął 
dyrektor WORD Radom Marcin Ciężkowski

udział 975 pierwszoklasistów 
i 2117 przedszkolaków. Na te-
renie subregionu radomskiego 
do przedszkoli przekazano 40 
węży odblaskowych.

W  tym roku samorząd wo-
jewództwa wraz z WORD-ami 
i  Mazowieckim Centrum Po-
lityki Społecznej wprowadził 
pilotażowo zajęcia dla dwóch 
grup kierowców. Jedną z  nich 
są osoby po 55. roku życia, dru-
gą – młodzi kierowcy w wieku 
18–24 lata. Każda z grup ma oka-
zję brać udział w nietypowych 
szkoleniach zorganizowanych 
na terenie Toru Modlin. W tym 
roku z subregionu radomskiego 
swoje umiejętności doszkalało 
71 osób powyżej 55. roku życia 
oraz 60 w wieku 18–24 lata.

 – Zainteresowanie tego typu 
szkoleniami jest bardzo duże. To 
bardzo dobrze, że kierowcy chcą 
sprawdzać swoje umiejętności 
i chcą się doszkalać. Ten projekt 
to nie tylko wiedza teoretyczna, 
ale przede wszystkim nauka 
w  praktyce, na specjalnym to-
rze, pod okiem wykwalifi kowa-
nych instruktorów – podkreśla 
dyrektor WORD w  Radomiu 
Marcin Ciężkowski. 

Spotkanie zakończył występ 
artystyczny uczniów z Kozłowa, 
którzy obdarowali wspaniałymi 
sztucznymi kwiatami Joannę So-
kołowską i Rafała Rajkowskiego.

 JaL
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Jaki będzie Budżet 
Obywatelski 2021?
Warsztaty ewaluacyjne były kolejną częścią trwających konsultacji społecznych 
dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powi-
nien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na 2021 rok.

Podczas otwartego spotkania 
w Urzędzie Miejskim pojawiło się 
kilka nowych propozycji dotyczą-
cych szczegółowych rozwiązań. 
– Widać, że na wyobraźnię rado-
mian działa zwiększona kwota 6,2 
miliona złotych, o podziale której 
będą decydować w przyszłym roku. 
Została m.in. zgłoszona propozy-
cja większej aktywizacji seniorów, 
którzy chcą angażować się w  ży-
cie miasta, ale procedura Budże-
tu Obywatelskiego może być dla 
niektórych zbyt skomplikowana. 
Dlatego na pewno przychylimy się 
do postulatu organizacji szkoleń dla 
tych osób. Podobnie jest z młodzie-
żą szkolną, którą także będziemy 
chcieli mocniej zainteresować Bu-
dżetem Obywatelskim – mówi dy-
rektor Kancelarii Prezydenta Mate-
usz Tyczyński. Ponadto uczestnicy 
spotkania zwrócili uwagę m.in. na 
potrzebę przygotowywania przez 
wnioskodawców bardziej szczegó-
łowych opisów swoich projektów, 
co ułatwiłoby ich ocenę i wybór.

Konsultacje dotyczące Budżetu 
Obywatelskiego 2021 potrwają do 
15 grudnia. Wszyscy zainteresowa-
ni mogą zgłaszać swoje propozycje 
drogą elektroniczną pod adresem: 

konsultacje@umradom.pl lub 
w formie papierowej poprzez wy-
pełnienie formularza w  czterech 
stałych punktach obsługujących 
konsultacje: w Biurze Rady Miej-
skiej w Radomiu ul. Rynek 1 w go-
dzinach 7:30–15:30, Biurze Obsługi 
Mieszkańca w Radomiu ul. Kiliń-
skiego 30 w godzinach 7:30–16:30, 
Referacie Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego w  Radomiu 
(pok. 104) ul. Żeromskiego 53 
w godzinach 7:30–15:30, Centrum 

Organizacji Pozarządowych 
Urzędu Miejskiego w  Rado-
miu ul. Struga 1 w  godzinach 
7:30–19:00.

Odbędzie się też szkolenie 
dla osób przygotowujących się 
do złożenia wniosku do Budże-
tu Obywatelskiego. Zaintereso-
wanych zapraszamy 5 grudnia, 
o godz. 16.30 do Urzędu Miej-
skiego, ul. Kilińskiego 30, sala 
konferencyjna nr 114.

 UM Radom

Nic nie zatrzyma 
budowy RCS
Konsorcjum stołecznych fi rm Erekta Budownictwo 
sp. z o.o./Interiors Karolina Pawlak nie przystąpiło do 
podpisania umowy na dokończenie budowy Radom-
skiego Centrum Sportu. Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji rozpoczyna rozmowy z kolejnym oferentem 
– fi rmą Betonox Construction z Sopotu. Jednocześnie 
składa do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa na szkodę spółki.

Na 26 listopada Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zaprosił zwycięz-
cę przetargu do zawarcia umowy. 
Otrzymał jednak odpowiedź od 
konsorcjum fi rm Erekta Budow-
nictwo/Interiors Karolina Pawlak, 
że nie przystąpi ono do podpi-
sania umowy. W  związku z  tym, 
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekre-
acji zwróci się teraz z zapytaniem 
do fi rmy Betonox Construction 
Sopot Spółka Akcyjna Sp.k, która 
w przetargu złożyła drugą ofertę. 
Jej oferta opiewała na kwotę po-
nad 82 mln złotych. Firma dała 
przy tym 3 lata gwarancji. Komisja 
przetargowa natomiast przystąpi 
do sprawdzenia oferty Betonoxu. 
– Jesteśmy zdeterminowani, by jak 
najszybciej dokończyć budowę hali 
i  stadionu. Zdajemy sobie sprawę 
jak ważna to inwestycja dla całego 
radomskiego sportu, zarówno dla 
klubów, jak i dla kibiców, a także dla 
wizerunku naszego miasta. Dlate-
go nie tracimy czasu i natychmiast 
przystępujemy do zdecydowanych 
działań. Cel mamy jasno określony 
– mówi dyrektor Kancelarii Prezy-
denta Mateusz Tyczyński.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji złoży także zawiadomienie do 
prokuratury. W trakcie zamówienia 
mogło bowiem dojść do przestęp-
stwa na szkodę spółki przez wyko-
nawcę, którego oferta w przetargu 
została uznana za najkorzystniej-
szą. Prezes MOSiR-u, Grzegorz Jan-
duła podkreśla, że wyjaśnienia wy-
maga czy wykonawca mógł w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej 
dopuścić się udaremnienia lub 
utrudnienia przetargu publicznego, 
w tym również czy nie wszedł w po-
rozumienie z inną osobą, działając 
w ten sposób na szkodę organiza-
tora przetargu. Chodzi o odwoła-
nie, które tuż przed planowanym 
podpisaniem umowy złożyła fi rma 
Maat 4 z Warszawy i wycofała je po 
kilku dniach, co pozwoliło Erekcie 
odzyskać wpłacone wadium.

Biorąc pod uwagę potrzebę za-
pewnienia piłkarzom Radomiaka 
warunków do rozgrywania spotkań 
ligowych na stadionie przy ulicy 
Narutowicza, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji prowadzi przy-
gotowania do montażu dodatko-
wego oświetlenia na tym obiekcie. 
Projekt jest już gotowy i wkrótce 
zostanie ogłoszony przetarg na 
realizację tej inwestycji. Zgodnie 
z  planem oświetlenie spełniające 
wymagania PZPN ma być gotowe 
na koniec lutego, czyli przed roz-
poczęciem wiosennych rozgrywek 
ligowych.

Jak już wiadomo, fi rma Beto-
nox Construction z Sopotu, która 
składała drugą ofertę w przetargu, 
w piśmie przesłanym do Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji oświad-
czyła, że jej oferta jest ważna i jest 
gotowa zrealizować zamówienie 
w przypadku wyboru przez zama-
wiającego jej oferty.

A jak będzie, przekonamy się 
w nabliższym czasie.

 UM Radom
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Nagroda Literacka wręczona
Już po raz szósty została wręczona Nagroda Literac-
ka Miasta Radomia. Jest ona przyznawana raz na dwa 
lata za wydawnictwa związane z miastem lub regio-
nem radomskim poprzez tematykę lub osobę autora.

Decyzją kapituły w  kategorii 
literackiej nagrodę otrzymał Zie-
mowit Szczerek za książkę „Siwy 
dym, albo pięć cywilizowanych 
plemion”, a w kategorii naukowej 
– Anna Spólna, autorka „Dialogów 
z Mickiewiczem”. Nagrodę specjal-
ną, przyznaną za całokształt twór-
czości, ze szczególnym uwzględnie-
niem ostatniej książki poświęconej 
dziejom Radomia w okresie II woj-
ny światowej, otrzymał historyk Se-
bastian Piątkowski.

 – To bardzo ważne wydarzenie 
dla naszego miasta, dla naszej kul-
tury, dla naszych mieszkańców, bo 
po raz kolejny udowadniamy, że 
Radom jest miastem z fantastycz-
ną historią, dobrą do popularyzacji. 
Udowadniamy też, że Radom jest 
dobrym miejscem do tworzenia 
wielkich dzieł – mówił wręczając 
nagrody prezydent Radosław Wit-
kowski. Przypomniał jednocześnie, 
że wielu laureatów radomskich na-
gród literackich osiąga dalsze suk-

cesy. – To udowadnia, że Radom 
jest świetnym miejscem do two-
rzenia i rozpoczynania wielkich 
karier – podkreślił prezydent.

 W tym roku kapituła nagrody 
nominowała do niej pięć pozycji. 
Poza nagrodzonymi książkami 
były to: „Chłopak z Katynia” Jerze-
go Wlazło, „Fragmenty dziennika 
SI” Łukasza Zawady oraz „By żyć 
w Polsce” Katarzyny Madejskiej.

Gala wręczenia Nagrody Lite-
rackiej Miasta Radomia odbyła 
się w sali koncertowej Radom-
skiej Orkiestry Kameralnej 
podczas dorocznych Targów 
Wydawnictw Regionalnych. 

 UM Radom
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www.wolanow.pl

Wzruszający koncert 
w Wolanowie
I znów nawy kościoła parafi alnego pw. św. Doroty w Wolanowie rozbrzmiały 
wspaniałą muzyką w wykonaniu warszawskiego zespołu wokalno-aktorskiego 
„Sonanto”. I tym razem słuchacze nie wyszli zawiedzeni. Było to wyjątkowe prze-
życie, rozpoczęte patriotycznym wierszem lokalnego poety Henryka Defi ńskiego.

Zazwyczaj koncert pieśni patrio-
tycznych kojarzy nam się z dostoj-
ną, poważną muzyką i  pieśniami 
z  podniosłym tekstem. Nie tym 
razem. Koncert pieśni legiono-
wych i  ułańskich „Póki Polska 
żyje w  nas...” był inny. Owszem, 
były i  poważne utwory, takie jak 
„Piosnka 1920” skomponowana 
do fi lmu Jerzego Hoff mana „1920 
Bitwa Warszawska”, „My Pierwsza 
Brygada” i  na specjalne życzenie 
Elżbiety Markowskiej-Bzducha, 
wójt gminy Wolanów, „Żeby Polska 
była Polską!” Jana Pietrzaka. 

Dominowały jednak utwory, 
które rozweselały ciężkie, wojenne 
dni. Fakt, że część z nich powstała 
w  okresie międzywojennym, ale 
opowiadały o  pierwszej wojnie 
światowej z  przymrużeniem oka. 
Należały do nich np. porady lekar-
skie Bolesława Wieniawa-Długo-
szowskiego: „W medycynę naszej 
doby” czy „Nie masz nad żołnierza 
dzielniejszego człeka”. Należały do 
nich również żurawiejki, ułańskie 
pieśni w  żartobliwy sposób opo-
wiadające o  ułańskich pułkach 

i piosenka z repertuaru „Kabaretu 
Starszych Panów” „Zosia i ułani”. 
Zupełnie inny, sentymentalny ton 
miały pieśni „Więc pijmy wino 
szwoleżerowie” oraz „A  gdy na 
wojenkę szli” do wiersza legiono-
wego poety i stomatologa Edwarda 
Słońskiego. 

 Był to już trzeci, fi nałowy kon-
cert z projektu „Cześć polskiej zie-

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejny milion trafi ł na obszar 
Lokalnej Grupy Działania 
„Dziedzictwo i Rozwój”.

Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój” ma na swoim koncie ko-
lejny sukces. Wdrażając od 2016 r. 
Lokalną Strategię Rozwoju dla ob-
szaru gmin: Ciepielów, Gózd, Ja-
strzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, 
Pionki, Miasto Pionki, Policzna, 
Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń, robiło 
to z tak zadowalającym efektem, że 
zdobyło dodatkowe środki na roz-
wój przedsiębiorczości na terenie 
ww. gmin. Niebagatelna kwota 1 210 
000,00 zł zostanie rozdysponowana 
między przedsiębiorców oraz oso-
by chcące otworzyć własny biznes. 
Dzięki premii, LGD ogłosiła i prze-
prowadziła nieplanowany wcześniej 
nabór wniosków o przyznanie po-
mocy dla zakresów tematycznych 
– podejmowanie oraz rozwijanie 
działalności gospodarczej. To już 
kolejny taki konkurs organizowany 
przez zwoleńskie Stowarzyszenie. 
Dzięki działaniom prowadzonym 
w ramach PROW 2014–2020 uda-
ło się do tej pory wesprzeć 11 nowo 
powstałych oraz 13 istniejących już 
przedsiębiorstw. Ogrom pieniędzy 
trafi ł również do lokalnych samo-
rządów, co pozwoliło na wiele in-
westycji z zakresu ogólnodostępnej 
infrastruktury.

LGD ma za zadanie aktywizację 
społeczności lokalnej poprzez po-

dejmowanie działań zmierzających 
do rozwoju umiejętności społecz-
nych, personalnych, zdobycia no-
wych ciekawych doświadczeń, ge-
neralnie do poprawy jakości życia 
na terenach wiejskich. Wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, pomaga w rozwoju zdol-
ności manualnych, integruje spo-
łeczność lokalną, realizując zadania 
wynikające z Planu Komunikacji. 

Tym sposobem, II półrocze roku 
2019 obfi towało w szereg inicjatyw, 
spośród których każdy mógł zna-
leźć coś atrakcyjnego dla siebie. 
Tych bardziej aktywnych, lubują-
cych się w czynnym wypoczynku, 
Stowarzyszenie zaprosiło na spływy 
kajakowe królową polskich rzek – 
Wisłą. Panie zaś kolejny raz miały 
okazję popracować nad formą pod 
okiem instruktora – w  ramach 
zajęć rytmiczno-ruchowych. Ko-
biety równie chętnie wzięły udział 
w  warsztatach z  carvingu – czyli 
rzeźbie w  warzywach i  owocach, 
jak i szkoleniu z technik makijażu. 
Panowie natomiast ucieszyli się 
z zawodów wędkarskich, których 
popularność nie słabnie od kil-
ku dobrych już lat. Jako, że LGD 
dba też o najmłodszych, pod ko-
niec wakacji miały miejsce zajęcia 
manualne „Drugie życie starych 

rzeczy”, podczas których maluchy 
poznawały m.in.: tajniki decoupa-
ge, plecionkarstwa, zasady haft u 
i szycia, a to wszystko dzięki wyko-
rzystaniu odpadów z gospodarstw 
domowych. 

Ostatnio zaś miało miejsce wy-
jątkowe wydarzenie – Akustycz-
ny koncert „Niemen – Moja Oj-
czyzna”. Z  inicjatywą organizacji 
koncertu wyszła Lokalna Grupa 
Działania Stowarzyszenie „Dzie-
dzictwo i Rozwój”, a wsparcia w po-
staci użyczenia widowiskowej Sali 
Kina Świt, udzielił Dom Kultury 
w  Zwoleniu. Data koncertu była 

ści – 11  Listopada. Koncert cie-
szył się dużym zainteresowaniem, 
a bezpłatne wejściówki rozeszły się 
w ciągu zaledwie kilku dni. Nie bra-
kowało chętnych, aby uczestniczyć 
w recitalu opartym na twórczości 
jednej z największych legend pol-
skiej piosenki. Fenomenalne kom-
pozycje w  akustycznych aranża-
cjach do tekstów najwybitniejszych 
polskich poetów: Mickiewicza, 
Tuwima, Asnyka, Iwaszkiewicza, 
Norwida zostały wykonane przez 
zespół Ambitus Trio w  składzie: 
Radosław Świderski, Krzysztof 
Chromiński, Tomasz Rogalski. Ku 
wielkiej radości całej widowni ar-
tyści przypomnieli wielkie przebo-
je tego muzyka: Czy mnie jeszcze 
pamiętasz, Sen o Warszawie, Pod 
Papugami, Dziwny jest ten świat 
i wiele, wiele innych.

O  szczegółach działań LGD 
„Dziedzictwo i  Rozwój” można 
dowiedzieć się zaglądając na stro-
nę internetową: www.dir.zwolen.com, 
bądź na fanpage stowarzyszenia. 
Polub nas i  bądź na bieżąco. Za-
praszamy!

mi” dofi nansowanego ze środków 
Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017–2022 
w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”. Na zakończenie im-
prezy wójt Gminy Wolanów Elżbie-
ta Markowska-Bzducha i proboszcz 
parafi i ks. kan. Tadeusz Kszczot 
podziękowali słuchaczom za tak 
liczny udział, artystom z  zespołu 

„Sonanto” za wspaniałe przeżycia 
i  dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w  Wolanowie Monice 
Dzik za organizację tak interesu-
jącego cyklu muzycznych imprez 
w Wolanowie.

 Jacek Lombarski

nieprzypadkowa. Tym niebaga-
telnym wydarzeniem i  utworami 
legendy polskiej muzyki – Czesła-
wa Niemena, ze specjalnie wyse-
lekcjonowanym repertuarem LGD 
„DiR” uczciło Dzień Niepodległo-

Wokaliści zespołu „Sonanto” zapewnili wzruszające przeżycia mieszkańcom Wolanowa

Wójt Gminy 
Wolanów 
Elżbieta Mar-
kowska-Bzducha 
podziękowała 
artystom 
i organizatorom 
za wspaniały 
koncert

Słuszne oklaski na stojąco

Prowadzący oraz uczestniczki warsztatów z carvingu
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PRACA W NIEMCZECHPRACA W NIEMCZECH
Dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 kierowca z kat. C
 rozładunek paczek kurierskich
 pakowacz / magazynier
 pracownik usług komunalnych
 operator maszyn
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Organizujemy transport i zakwaterowanie

Radom, ul. 25 Czerwca 34, 
tel. 48 386 92 35, 727 010 119 

www.remax-praca.plwww.remax-praca.pl

Odnalazł mogiłę ojca po 80 latach
To były wzruszające słowa: „Tato, cóż Ci mogę powiedzieć. Jestem. Ja, Twój Syn. 
Dziękuję, że oddałeś za mnie życie. Ty tu byłeś i na mnie czekałeś. Kocham Cię”. 
Pan Kazimierz nie poznał swojego ojca, Franciszka Matysiaka. Urodził się dwa 
miesiące po jego śmierci, 12 listopada 1939 roku.

Kiedy ogłoszono powszechną 
mobilizację, 28-letni strzelec Fran-
ciszek Matysiak, mieszkający w Bo-
brku niedaleko Stromca, powołany 
został do służby w 72. pp im. Dio-
nizego Czachowskiego w Radomiu 
i prawdopodobnie otrzymał przy-
dział do I batalionu dowodzonego 
przez majora Jana Brydę. W domu 
pozostawił, spodziewającą się 
dziecka żonę Zofi ę. Pożegnał się, 
wyszedł, może zasalutował i, tak 
jak wielu innych wrześniowych 
żołnierzy, nie wrócił. 

Pozostało po nim jedno zdję-
cie, kilka zacierających się wspo-
mnień, informacja o  okoliczno-
ściach śmierci, gdzieś w okolicach 
Chechła niedaleko Pabianic i wciąż 
powracające pytanie: „Gdzie jest 
Twoja mogiła?”

– Cztery tygodnie temu oglądali-
śmy z moim mężem fi lm o majorze 
Hubalu. Wtedy to mąż, Piotr, za-
pytał, dlaczego nie szukamy grobu 
dziadka? – wspominała w rozmo-
wie z autorem Violetta Głasek, cór-
ka Kazimierza Matysiaka. 

Kilka lat temu, na portalu in-
ternetowym genealodzy.pl, opu-
blikowana została lista żołnierzy 
72. pp ze wskazaniem miejsca 
ich spoczynku. I tak rozpoczął się 
ostatni epizod poszukiwań. Pani 
Violetta trafi ła na tę listę i  z nie-
małym zdziwieniem odnalazła 
następujący zapis: Lista poległych 
w  czasie Kampanii Wrześniowej 
żołnierzy 72 pp. W nawiasie miej-
sce spoczynku. Poz. 161. Matysiak 
Franciszek strz. 7.09.1939 (Pabia-
nice). Jak później wspominała, aż 

zaniemówiła z wrażenia, że było to 
takie łatwe. Zadzwoniła do admi-
nistracji cmentarza i  jeszcze tego 
samego dnia miała zdjęcie mogiły 
swojego dziadka. Nie było żadnych 
wątpliwości.

Zbliżały się właśnie 80. urodziny 
jej ojca, syna strzelca Franciszka.

– Po tygodniu, przed Wszyst-
kimi Świętymi, sama pojechałam 
do Pabianic i po raz pierwszy za-
paliłam znicz na grobie mojego 
dziadka – opowiadała pani Violet-
ta. – Zdziwiło mnie, że ktoś poło-
żył na nim świeże kwiaty. Później 
dowiedziałam się, że mogiłami 
Żołnierzy Września opiekują się 
uczniowie jednej z  pabianickich 
szkół podstawowych. Po powrocie 
do domu przygotowałam album ze 
zdjęciami i informacjami o pabia-
nickiej bitwie, o 72. pp i o pochów-
ku Żołnierzy Września z 1939 roku 

w  Pabianicach. Zapowiedziałam 
tacie, że przyjadę z czymś, co go 
zaskoczy i co warte jest wszystkie 
pieniądze świata. Tato mój stwier-
dził, że już niczym nie mogę go za-
skoczyć. A jednak... zaskoczyłam! 
Był bardzo wzruszony i przejęty. 
Gdy wszystko przeczytał, obej-
rzał zdjęcia grobu swojego Ojca, 
zamknął album i powiedział: „No, 
teraz jest wszystko tak, jak być po-
winno. Teraz wiem, kim jestem”. 10 
listopada 2019 r. do Wrocławia zje-
chała cała nasza rodzina, aby świę-
tować 80. urodziny mojego Taty. 

Wieczór wspomnień 
o Jerzym Szepetowskim
Sale „Resursy”, ozdobione dziesiątkami biało-czarnych i kolorowych fotogramów, 
zapełnił tłum przyjaciół Jerzego Szepetowskiego. Przybył kto tylko mógł i komu 
jest bliska o nim pamięć.

Jerzy Szepetowski, radomski 
mistrz fotografii i  wieloletni 
prezes Radomskiego Towarzy-
stwa Fotografi cznego, ale przede 
wszystkim przyjaciel i wspania-
ły człowiek, odszedł od nas 10 
lat temu, 9 września 2009 roku.

Jego pasją była głównie fo-
tografi a krajobrazowa. Począt-
kowo swe prace wykonywał 
w klasycznej technice czarno-
-białej, potem zainteresował się 
fotografi ą cyfrową.

Rozpoczynając tę wieczor-
nicę, kustosz wystawy Elżbie-
ta Raczkowska opowiedziała 
w krótkich słowach o zasługach 
Jerzego Szepetowskiego dla śro-
dowiska radomskich fotografi -
ków. Nie chcąc pominąć którejś 
z długiej listy jego zasług, funk-
cji i wyróżnień, przepraszając, 

posłużyła się folderem opra-
cowanym na tę okazję przez 
„Resursę Obywatelską”. 

Wzruszające słowa skiero-
wali do przybyłych na wysta-
wę gości potomkowie Jerzego 
Szepetowskiego: jego córka 
Małgorzata Rzemieniuk, syn 
Wojciech i  synowa Doro-
ta. Swoimi wspomnieniami 
podzielili się również Maria 
Dąbkowska, Leszek Jastrzę-
biowski, prezes RTF i dr Sta-
nisław Ośko. 

Każdy wspominał go ta-
kim jakim był, serdecznym, 
ciepłym i miłym człowiekiem.

Wystawa prac Jerzego Sze-
petowskiego dostępna będzie 
w „Resursie” do 15 grudnia br.

 JaL

Elżbieta Raczkowska, kustosz wystawy, podziękowała Dorocie i Wojciechowi 
Szepetowskim za pomoc w zorganizowaniu przeglądu prac ich ojca i teścia

Marzec 2008 rok. Rodzina Szepetowskich – 
Jerzy z małżonką Jadwigą, 
oraz dzieci – Małgorzata i Wojciech

Franciszek Matysiak, w mundurze strzelca 83. pp z małżonką Zofi ą. 
Ich jedyne wspólne zdjęcie

Wtedy też wszyscy dowiedzieli się 
o  odnalezieniu grobu Franciszka 
Matysiaka. Radość mieszała się ze 
łzami wzruszenia. Brat przyrodni 
mojego taty – Tadeusz Rumniak 
i jego żona Janina – zdecydowali, 
że następnego dnia pojedziemy do 
Pabianic.

Kazimierz Matysiak wzruszony 
stanął pierwszy raz przed mogiłą 
swojego Ojca. Co myślał? Trudno 
powiedzieć. Wyszeptał tylko prze-
jętym głosem: „Tato, cóż Ci mogę 
powiedzieć. Jestem. Ja, Twój Syn.”

 JaL/VG

Kazimierz Matysiak przy grobie ojca 
(foto J. M. Nowosławski) Violetta Głasek przy odnalezionej mogile dziadka (foto Piotr Głasek)
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Festiwal ożywiający 
muzykę, taniec i pieśni
20 kapel, 12 zespołów dorosłych śpiewaków ludowych i 5 dziecięcych, 9. solistów, 11 Kół 
Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń Ziemi Przysuskiej oraz Środowiskowy Dom Samo-
pomocy z Myślakowic i Dom Seniora z Odrzywołu uczestniczyło 17. listopada w organi-
zowanym w Odrzywole od 2007 roku Festiwalu Folklorystycznym Ziemi Przysuskiej. 

Zgłoszeni do konkursów uczest-
nicy zrzeszają w sumie około 300 
uzdolnionych kontynuatorów lu-
dowej muzyki, tańca, pieśni i spe-
cjalistów od przyrządzania tra-
dycyjnych wiejskich potraw. Od 
początku nadaje festiwalowi ton 
i  zwyżkującą żywotność Marian 
Kmieciak, Wójt Gminy Odrzy-
wół, wspomagany profesjonalnie 
przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w  Odrzywole, Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe Ziemi Od-
rzywolskiej oraz wielu miłośników 
tradycyjnych ludowych obyczajów 
i kultury.

Otwierając, wraz z  dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej Bo-
gumiłą Stępień, tegoroczną impre-
zę, wójt Marian Kmieciak nawiązał 

Wójt M. Kmieciak i dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej B. Stępień 
podczas otwarcia Festiwalu Folklorystycznego

że zaistniała konieczność skrócenia 
wystąpień uczestników konkursów 
zespołów śpiewaczych i  solistów. 
Jurorzy też musieli dać z  siebie 
wszystko. Na szczęście komisję 
konkursową tworzyły panie o du-
żym doświadczeniu, zdobytym nie 
tylko w  organizacji tej dorocznej 
imprezy. Chodzi o szefową Gmin-
nej Biblioteki Publicznej Bogumiłę 
Stępień, o Barbarę Rataj prezes Sto-
warzyszenie Kulturalno-Oświato-
wego Ziemi Odrzywolskiej, Sekre-
tarz Gminy Odrzywół – Genowefę 
Cecylię Pogorzałą i przedstawiciel-
kę LGD Wszyscy Razem – Kata-
rzynę Jastrzębską. Gimnastykował 
się też intelektualnie prowadzący 
imprezę red. Andrzej Dąbrowski.

Festiwal był z pewnością wielkim 

dziecięce: „Stokrotki” z Gałek, „Pa-
pryczki” z Potworowa, „Bielińska 
Polka” z  Bielin i  „Przepióreczka” 
z PSP w Odrzywole. W kategorii 
dorosłych rywalizowało 12 zespo-
łów. Nagrodę główną wywalczyła 
„Wieniawa” z Wieniawy.

Z grona 20 kapel jurorki najwy-
żej oceniły Kapelę Romana Wojcie-
chowskiego ze Sławna. Specjalną 
nagrodę w tej kategorii otrzymała 
Kapela Jana Kmity z Przystałowic 
Małych. Ufundował ją zasłużo-
nej kapeli starosta przysuski Ma-
rian Niemirski. Nie zapomniał 
też o  najmłodszej uczestniczce 
zespołów dziecięcych. Spośród 
solistów i  instrumentalistów (9. 
uczestników) komisja konkurso-
wa oceniła najwyżej grającego na 
akordeonie Piotra Bieńkowskiego 
z Domaniowa.

Bardzo ważnym, pomocnym 
uczestnikiem Festiwalu Folklo-
rystycznego w  Odrzywole były 
Koła Gospodyń Wiejskich i  sto-
warzyszenia Ziemi Przysuskiej. 
Przygotowały one 11 stoisk z wy-
strojem nawiązującym do ludo-
wej tradycji, a przede wszystkim 
pyszne potrawy tradycyjnej kuchni 
ludowej. Wszystkie uczestniczyły 
w konkursie. Opiniowała je m.in. 
społeczna komisja złożona z gości. 

przeżyciem dla zespołów i  osób 
uczestniczących w  rywalizacjach 
konkursowych, lecz jednocześnie 
wielką frajdą dla aktywnych wi-
dzów, w  tym miłośników tańca. 
Trwał ponad 8 godzin, praktycz-
nie prawie w   trzech czwartych 
wypełnionych tańcem przy grze 
uzdolnionych muzyków na różno-
rodnych instrumentach. 

Już pół godziny przed otwar-
ciem imprezy, przygrywała do 
tańca Kapela Pańczaków z  Ada-
mem Tarnowskim – zdobywczy-
ni w  ubiegłym roku Grand Prix 
w  prestiżowym sprawdzianie 
w  Kazimierzu Dolnym. Zakoń-
czyła się też tańcami. Od początku 
bardzo aktywnym w  tańcach był 
gospodarz imprezy – wójt Marian 
Kmieciak. 

W  eliminacjach 5. zespołów 
dziecięcych (w  sumie 69 uczest-
ników) też brali udział uzdolnieni 
grajkowie. Grand Prix Festiwalu 
Folklorystycznego w kategorii dzie-
cięcej zdobył Zespół Ludowy RCK 
„Urwisy” z Drzewicy, prowadzony 
przez nauczyciela Marka Gapysa. 
Wyróżnienia otrzymały zespoły 

Gospodarz imprezy zaprosił ich do 
zwiedzania stoisk. Wśród smaku-
jących potrawy widzieliśmy m.in. 
starostę koneckiego Grzegorza 
Pieca, Władysława Czarneckiego 
i Andrzeja Sokołowskiego – wój-
tów gmin Gielniów i  Rusinów. 
W Festiwalu Folkloru uczestniczy-
ła też radna Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego – Ewa Białecka. 
Wicemarszałek Senatu RP, Stani-
sław Karczewski, przesłał list gra-
tulacyjny. Jurorzy najwyżej ocenili 
stoisko Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Myślakowic, choć 
wyróżnili wszystkie. Wyróżnili 
także upominkami najlepszych 
tancerzy i  specjalistów prezentu-
jących na festiwalu staropolską 
technikę lepienia garnków. Zwie-
dzający to stoisko przekonali sie, 
że rzeczywiście nie święci garnki 
lepią.

Więcej o  Festiwalu Folklory-
stycznym w Odrzywole na fotkach 
zamieszczonych obok oraz w relacji 
zamieszczonej na facebook.com/ty-
godnikradomski.

 Mieczysław Kaca

do początków Festiwalu Folklo-
rystycznego Ziemi Przysuskiej. 
Przypomniał, że jego inicjatorom 
i organizatorom przyświecało hasło 
„Ocalić od zapomnienia!”. Przyznał, 
że wspólne konsekwentne działa-
nie przynosi efekty. Widoczna jest 
na festiwalu żywotność folkloru 
opoczyńsko-radomskiego. W tym 
roku ilość zgłoszeń była tak duża, 

Widownia zadowolona

Wójt gm. Gielniów Władysław Czarnecki i gospodarz festiwalu smakują potrawy 
wiejskie na stoisku ŚDS Myślakowice

„Urwisy” z Drzewicy po udanym występie

W akcji kapela Jana Kmity
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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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PSP w Polanach 
świętowała stulecie
W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świa-
domość. Takim doniosłym wydarzeniem dla społeczności szkolnej i lokalnej był jubi-
leusz 100-lecia nauczania w Polanach, gmina Wierzbica, oraz nadania szkole imienia 
Jana Kochanowskiego.

czynnie uczestniczyli uczniowie 
szkoły wspólnie z  zespołem „Czer-
wone korale” pod przewodnictwem 
Marzeny Kacprzak. 

Po mszy uroczystym przemar-
szem udaliśmy się z poświęconym 
sztandarem z  kaplicy do szkoły. 
Sztandar uroczyście wprowadził do 
szkoły główny sponsor – reprezen-
tant Lafarge Cement S.A. – Wojciech 
Chudzik. W szkole dyrektor powi-
tała zaproszonych gości i rozpoczęła 
się uroczysta akademia poświęcona 
historii nauczania w Polanach. Czę-
ści artystycznej przyświecały patrio-
tyczne tony.

Aktu nadania imienia szkole do-
konał Przewodniczący Rady Gminy 
Kazimierz Szczęsny, który odczytał 

stosowną uchwałę, następnie prze-
kazał akt pani dyrektor. Z wielkim 
szacunkiem i  pieczołowitością 
dyrektor Agnieszka Wasil przeję-
ła sztandar szkoły i przekazała go 
uczniom. Poczet sztandarowy zapre-
zentował sztandar zgromadzonym.

Sztandar dla społeczności szkol-
nej ma znaczenie symboliczne – to 
znak Polski, ale i naszej Małej Oj-
czyzny, jaką jest szkoła i jej najbliż-
sze otoczenie. 

W dalszej części nastąpiło uro-
czyste ślubowanie uczniów, którzy 
zobowiązali się dbać o honor i do-
bre imię szkoły.

Odśpiewaliśmy uroczyście hymn 
państwowy oraz hymn szkolny na-
pisany do słów z  IX Pieśni Poety 
z Czarnolasu. Muzykę skompono-
wał Tomasz Zakrzewski we współ-
pracy z panią Marzeną Kacprzak. 
Ten piękny hymn będzie uświetniał 
uroczystości naszej szkoły.

Pani dyrektor wręczyła podzięko-
wania dla osób, które włożyły wiele 
serca i  zaangażowania oraz dołoży-
li wszelkiej pomocy, aby ta piękna 
uroczystość jubileuszowa odbyła 
się. Następny punkt stanowiły oko-
licznościowe przemówienia. Goście 
poproszeni zostali też o pamiątkowy 
wpis do kroniki szkolnej. Uroczy-
stość zakończyła się słodkim poczę-
stunkiem – tortem. 

Nadanie imienia szkole to świę-
to, które na długo pozostanie w na-
szych sercach i pamięci. Stawianie 
sobie coraz to nowych celów, zdo-
bywanie wiedzy, kształcenie wła-
ściwej postawy obywatelskiej to 
zadania i  wyzwania dla uczniów 
naszej szkoły, którzy od dzisiejsze-
go dnia będą starali się godnie re-
prezentować szkołę imienia najzna-
komitszego poety doby renesansu, 
człowieka prawego, troszczącego 
się o Ojczyznę – Jana Kochanow-
skiego – Patrona Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Polanach.

Materiał nadesłany PSP Polany

Ta niezwykła uroczystość rozpo-
częła się od mszy świętej w kaplicy 
św. Wojciecha w Polanach. To tutaj 
zgromadzili się honorowi goście, 
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy 
szkoły, uczniowie oraz lokalna spo-
łeczność. Uroczystość uświetniła 
obecność zacnych gości: starosty 
radomskiego Waldemara Trelki, ku-
ratora oświaty w Radomiu Wojcie-
cha Nalberskiego, wójta Zdzisława 
Duliasa, sekretarz UG Renaty Le-
śniewskiej, radnych gminy i powia-
tu, dyrektorów szkół i wielu innych. 

Dyrektor szkoły Agnieszka Wa-
sil poprosiła księdza proboszcza 
o poświęcenie i pobłogosławienie 
sztandaru Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w  Polanach. W  liturgii 
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 Radny sejmiku Leszek Przybytniak pojawił się w Wojewódzkim Ośrod-
ku Ruchu Drogowego w Radomiu. Taka wizyta w WORD-zie oznacza 
zazwyczaj udział w kursie lub w egzaminie na prawo jazdy. Nie tym razem. 
Powodem wizyty Leszka Przybytniaka w ośrodku, którego dyrektorem 
jest od zeszłego roku Marcin Ciężkowski, była zupełnie inna przyczyna 
– konferencja podsumowująca całoroczną akcję „Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny”. Przyłapaliśmy radnego Leszka podczas zabawy odblaskową 
maskotką, ale nie uwieczniliśmy tego wesołego momentu na zdjęciu. 

 Festiwal Folkloru w Odrzywole powinien nazywać się festiwalem 
tańca. Jest już tradycją, że towarzyszący temu corocznemu przeglądowi 
miłośnicy muzyki i tańca ludowego ruszają w tany także w czasie elimina-
cyjnych popisów konkursowych. Daje im przykład wójt gminy Odrzywół 
Marian Kmieciak – inicjator i główny organizator Festiwalu. Otwierając 
imprezę zwierzył się, że kiedy zgłaszał w 2007 roku pomysł festiwalu, 
niewielka grupa miłośników ludowej, tradycyjnej muzyki, tańca i śpiewu 
podjęła próbę ocalenia jej od zapomnienia, zagrożonego przez współcze-
sne upodobania młodzieży. Udało się! Relacja pt.” Festiwal ożywiający 
muzykę, taniec i pieśni” – na str.  5.

 Przyklepać piąt-
kę z  wicemarszał-
kiem Rafałem Raj-
kowskim to niemała 
gratka. Początkowo 
dzieci z Kozłowa były 
zaskoczone bezpo-
średniością marszał-
ka, ale już po chwili 
prześcigały się, kto 
pierwszy i kto moc-
niej. A  wszystko to 
miało miejsce pod-
czas..., a  właściwie 
przed konferencją 
w WORD Radom.

 Dzień 25 listopada br. przejdzie do historii samorządu Miasta Radomia. Po 65-letniej przerwie, rajcowie 
wrócili do historycznego Ratusza przy ul. Rynek 1.Ten relikt historycznej architektury został rewitalizowany 
zgodnie z wymaganiami konserwatora zabytków i unowocześniony. Przeniosło się już do niego Biuro Rady 
Miejskiej i  inne służby miejskie. Po poświęceniu sali obrad im. Marii Kelles-Krauz, w latach 1919–1926 
przewodniczyła w tym pomieszczeniu obradom Rady Miejskiej (była pierwszą kobietą w Polsce pełniącą 
taką funkcję samorządową), radni rozpoczęli obrady.

PO(D)GL ĄDY

Na egzamin z prawka?

Wreszcie w Ratuszu!

Festiwal tańca…

„Piosenka łagodzi obyczaje” Kwiaty dla „Sonanto”
 Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu był gospodarzem IV Radomskiego Przeglądu Chórów Oświato-

wych im. Janusza Zycha. Przypominamy, że zmarły w 2002 roku patron przeglądu był cenionym radomskim 
nauczycielem oraz prezesem ZNP. Uczestniczące w imprezie chóry nauczycielskie: POWIŚLE z Warszawy, 
SONATA z Żuromina, VIVA z Sochaczewa, VIVA MUSICA z Grodziska Mazowieckiego, ZNP z Ostro-
łęki i  FESTA ALLEGRA z Radomia uwieńczyły wydarzenie kulturalne wspólnym odśpiewaniem utworu 
skomponowanego przez syna patrona Przemysława Zycha pn. „Piosenka łagodzi obyczaje”. Dyrygował Piotr 
Bąbolewski a honorowali chóry: wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski, prezes ZNP – Tomasz Korczak 
i wiceprezydent Radomia – Karol Semik, wręczając kwiaty także małżonce patrona – Wiesławie Zych.

 Gmina Wolanów trzy razy przeżyła wspaniałe koncerty zespołu ak-
torsko-wokalnego „Sonanto”. Każdy był inny. Tak klimatem, jak i repertu-
arem. Szczególnie podniosły i wzruszający był koncert poświęcony życiu 
św. Jana Pawła II. Pieśni przeplatały się z materiałami dokumentalnymi, 
tworząc wspaniałą i wzruszającą kronikę życia Papieża – Polaka. W po-
dziękowaniu za koncert i niepowtarzalne chwile wójt Gminy Wolanów 
Ewa Markowska-Bzducha wręczyła wokalistom bukiety kwiatów. 

Przybij 
piątkę!


