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KOMPROMIS 
PODYKTOWANY MUSEM 

Ktoś zauważył, że pod względem złotówek liczonych milio-
nami, budżet Radomia 2020 roku jest rekordowy. 
W przyjętej – głosami 11. radnych KO i Kazimierza 
Woźniaka (niezależny), przy 10. głosach przeciwnych 
i 6. wstrzymujących (wszyscy z PiS) – uchwale 
budżetowej stoi, że dochody miasta w tym roku wyniosą 
jeden miliard 395 milionów złotych.

Wydatki mają być o  88 mln zł 
wyższe. Aż, czy tylko? W normal-
nych warunkach procedowania, 
zasadna byłaby pozytywna od-
powiedź na drugą część pytania. 
Wiele samorządów, zabiegając 
o rozwój swoich gmin i powiatów, 
zaciąga kredyty, zabiega o fundusze 
zewnętrzne, resortowe, samorządo-
we, wojewódzkie i najbardziej po-
żądane – unijne. Radom nie może 
sobie na to pozwolić, gdyż jest po-
kaźnie zadłużony. Skarbnik miasta 
Sławomir Szlachetka podał, że na 
koniec roku zadłużenie wyniesie 
około 684 mln zł, a do granicy za-
porowej jest niecały 1%. 

Najstarszy radny Mirosław Rejczak 
nie omieszkał jednak oznajmić, że to 
obecny prezydent Radosław Witkow-
ski zadłużył Radom. W reakcji radny 
Dawid Ruszczyk przypomniał, że to 
jego poprzednik z PiS Andrzej Kosz-
towniak zaciągnął rekordowy kredyt 
w wysokości 450 mln zł, a Radosław 
Witkowski potwierdził, że gdy obej-
mował urząd zadłużenie miasta wy-
nosiło 430 mln zł.

 Mimo tego rodzaju opinii, 
w  przyjętym budżecie na inwe-
stycje zarezerwowano 236 mln zł. 
Pozwolą one m.in. przebudować 
aleję Wojska Polskiego, kontynu-
ować, choć w mniejszym zakresie, 
trasę N-S, budować Centrum Re-
habilitacji, dokończyć rewitaliza-
cję kamienicy Deskurów, zakupić 
elektryczne autobusy i przygotować 
dalsze tereny inwestycyjne w Wólce 
Klwateckiej. 

Jest to rezultat kompromisu wy-
pracowanego w negocjacjach pro-
wadzonych przez Dariusza Wójcika 
z prezydentem Witkowskim, jego 
zastępcą i  skarbnikiem. Szefowi 
klubu radnych PiS towarzyszyła 
przewodnicząca RM Kinga Bo-
gusz i przew. Komisji Rewizyjnej 
Łukasz Podlewski. Prezydencka 
strona zgodziła się na rezygnację 
z  kilku zamierzonych inwestycji 
na rzecz zaproponowanych przez 
reprezentantów 16-osobowej więk-
szości PiS. W przyjętym planie in-
westycyjnym znalazły się więc m.in. 
takie zadania jak: budowa chodnika przy ul. Godowskiej, przebudowa 

skrzyżowania ul. Maratońskiej 
i Dębowej, utwardzenie ul. Rów-
nej, rewitalizacja parku im. Józefa 
Ruzika, opracowanie dokumenta-
cji przebudowy ul. Zbrowskiego 
oraz przeznaczenie 750 tys. zł na 
podwyżki płac dla pracowników 
instytucji kultury.

Uzgodniony przez negocjatorów 
kompromis nie uzyskał widocznie 
aprobaty wszystkich radnych PiS 
i  pełnego przekonania radnych 
wspierających prezydenta. Rad-
ny Robert Fiszer zgłosił bowiem 
dalsze potrzeby inwestycyjne. 
Z kolei radny Mateusz Kuźmiuk, 
jako przew. komisji budżetowej, 
zaproponował „zmodyfi kowanie” 

upoważnień prezydenta do 
zaciągania kredytów, co prak-
tycznie oznacza ich dalsze ogra-
niczenie.

Z kolei przewodnicząca Klu-
bu Radnych KO Marta Michal-
ska-Wilk powiedziała podczas 
dyskusji: – Mam nadzieję, że ten 
budżet uda się dzisiaj przyjąć. 
Bo gdyby miało się stać inaczej, 
to tego by wam mieszkańcy już 
nie wybaczyli.

I  został przyjęty. Obradom 
przysłuchiwała się grupa miesz-
kańców, którzy oczekiwali na 
ten kompromis, wymuszony 
zaistniałą sytuacją, przegłoso-
wany na przysłowiowe „pięć 
minut przed dwunastą”.   M.K.

Obrady sesji budżetowej. Przemawia prezydent Radosław Witkowski

Radni podczas obrad

Grupa mieszkańców Radomia zjawiła się w Ratuszu i z zainteresowaniem 
przysłuchiwała się przebiegowi sesji budżetowej
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Nowoczesna 
pracownia językowa

Konferencja 
w zagłębiu 
truskawkowym

Budżet uchwalony 
jednogłośnie!

Orszak Trzech Króli 
po raz piąty!

W I E Ś C I  Z  G M I N Y  K A Z A N Ó W

Zrealizowane zadanie w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofi nansowania Pracowni Informatycznych 
i Językowych” dowodzi, że Gmina Kazanów dokonała 
skutecznie starań, by jej szkoły były jak najlepiej wypo-
sażone. Chodzi o zakończoną przebudowę pracowni języ-
kowej w PSP im. płk. Jana T. Sońty „Ośki” w Kowalkowie.

Utworzenie pracowni polegało na wykonaniu: robót 
remontowo-montażowych,

przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury zasilają-
cej dla zastosowanych urządzeń oraz zakupie, dostawie 
i montażu mebli szkolnych i sprzętu informatycznego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 67.142,00 zł, 
w czym 70% udziału ma budżet Województwa Mazo-
wieckiego, 30% to wkład własny Gminy. Utworzenie 
pracowni polepszyło jakość i dostępność kształcenia 
oraz zwiększyło dostęp uczniów do nowoczesnego 
oprogramowania. W rezultacie przyczyniło się do upo-
wszechniania infrastruktury teleinformatycznej w jed-
nostkach oświatowych.

W końcówce grudnia obradowała po raz ostatni 
w 2019 roku sesja Rady Gminy w Kazanowie. Radni 
jednogłośnie uchwalili budżet na 2020 rok. Podeszli 
jednoznacznie do planu działalności fi nansowej w no-
wym roku. Uchwalony budżet równoważy dochody 
z wydatkami. Wynosi 22 800 300 zł. W  trakcie roku 
będzie rzecz jasna nowelizowany.

W  Święto Trzech Króli w kościele parafi alnym 
w Kazanowie mszę świętą rozpoczęły jasełka w wy-
konaniu młodzieży szkolnej z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Kazanowie.

Mszę celebrowali: ksiądz 
prałat monsignore Robert Go-
łębiowski, wicekanclerz Roty 
Rzymskiej w  Watykanie oraz 
ks. proboszcz Marian Dybalski. 

 Wójt Gminy Kazanów Te-
resa Pancerz-Pyrka złożyła no-
woroczne życzenia wszystkim 
zgromadzonym. Uformowany 
Orszak Trzech Króli prowadził 
Gwiazdor. Za nim szły dzieci 
i młodzież przebrane za anioł-
ków, Maryja z  Dzieciątkiem 
Jezus i  Józefem oraz postacie 

Mędrców ze Wschodu. Nie zabra-
kło jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z Kazanowa i Osucho-
wa. O bezpieczeństwo wydarzenia 
zadbali policjanci z  Posterunku 
Policji w Kazanowie oraz Komen-
dy Powiatowej w  Zwoleniu. Pani 
Wójt podziękowała zgromadzonym 
za liczne przybycie i chęć udziału 
w przemarszu, a ksiądz proboszcz 
za przygotowanie jasełek i osobisty 
udział w Orszaku. Wzięło w nim 
udział kilkuset mieszkańców Kaza-
nowa i okolicznych miejscowości.

Kolejny raz organizatorzy „Konferencji truskawkowej”: 
Agrosimex i Urząd Gminy w Jasieńcu, przekonali się, że 
pomysł, który narodził się przed laty, był trafi ony i wciąż 
aktualny. Na konferencję, która tradycyjnie odbyła się 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, przy-
było kilkuset uczestników: sadowników i plantatorów 
z terenu grójeckiego i ościennych powiatów.

Spotkanie poprowadził Robert 
Binkiewicz, doradca w Agrosi mex-ie, 
prosząc wójt gminy Jasieniec Martę 
Cytryńską, o rozpoczęcie konferencji.

– Konferencja Truskawkowa sta-
ła się tradycją i jesteśmy z tego po-
wodu bardzo dumni – powiedziała 
wójt Marta Cytryńska. – (...) Roz-
wój naszej gminy w ostatnim czasie 
nabrał tempa, realizuje się tu wiele 
ważnych, potrzebnych inwestycji. 
Mam nadzieję, że dzisiejsze spotka-
nie pozwoli państwu rozwiać pew-
ne wątpliwości. Stanie się inspiracją 
w tym co robicie i utwierdzi, że to co 
robicie ma sens. 

Potem głos zabrali: poseł Miro-
sław Maliszewski i prezes Związku 
Sadowników RP oraz Janusz An-
dziak, prezes Stowarzyszenia Plan-
tatorów Truskawki. Wśród uczest-
ników pojawił się również starosta 
grójecki Krzysztof Ambroziak.

W  trakcie spotkania poruszo-
ny został szereg zagadnień nur-
tujących na co dzień plantatorów 
i sadowników. Odpowiedziano na 
szereg podstawowych pytań, za-
dawanych codziennie doradcom 
Agrosimex i  innych fi rm oraz in-

stytucji zajmujących się hodowlą 
i  uprawą roślin. Jakie szkodniki 
i choroby pojawiają się na planta-
cjach truskawki? Błędy w ochronie 
roślin – jak ich uniknąć? Jak odka-
żać glebę? Jakie agrowłókniny wy-
brać do ściółkowania i okrywania 
roślin? Jak nawozić, aby uzyskać 
wysoki plon? Jak odżywiać rośli-
ny, aby zachować wysoką jakość 
owoców? 

Zapoznano również uczestni-
ków z nowościami odmianowymi 
sadzonek.

Konferencje w Jasieńcu cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród 
plantatorów i  sadowników. Tu, 
w jednym miejscu, spotykają wielu 
doradców z różnych dziedzin i co 
najważniejsze, uzyskują wyczer-
pującą informację na nurtujące 
ich pytania.

 JaL

Konferencja Truskawkowa to już 
tradycja w naszej gminie – powiedziała 
wójt Marta Cytryńska

Pełna sala to widomy znak, że takie spotkania są potrzebne

W punkcie rejestracji uczestników konferencji witano upominkiem każdego z gości
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Schola parafi alna „Aktywne Dąbrowianki” z Dąbrowy Jastrzębskiej

Pierwsze takie 
„Wspólne kolędowanie”
Główna nawa kościoła parafi alnego pw. Zwiastowania NMP w Jastrzębi zamieniła 
się w estradę koncertową. Przed publicznością wystąpiło 7 chórów ludowych i dwa 
kościelne oraz soliści, najmłodsi mieszkańcy gminy Jastrzębia.

Koncert kolęd rozpoczął się wie-
czorem 19 stycznia, tuż po mszy 
świętej. W roli konferansjera wystą-
pił ks. wikariusz Wojciech Jończyk. 

Przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpili najpierw 
najmłodsi wokaliści, przedszkola-
ki i  uczniowie z  gminnych szkół 
zbierając burzę oklasków. 

Po nich przyszła kolej na doro-
słych wykonawców, chóry działa-
jące przy Kołach Gospodyń Wiej-
skich i Klubach Seniora: „Raz na 
Ludowo”, „Owadowianki”, którym 
akompaniował Robert Grudzień, 
połączony zespół „Stars” z para-
fii Lisów czyli „Bartodziejanie”, 
„Wólczanki” i  „Folk Piaseczno” 
oraz zespoły KGW: z Mąkos Sta-
rych, Dąbrowy Kozłowskiej, „Ja-
strzębianie” i   „Aktywne Dąbro-
wianki” z Dąbrowy Jastrzębskiej 
którym akompaniowała na gita-
rze Magdalena Sygocka z zespołu 
„Non Stop”.

Po nich wystąpiły schola parafi al-
na i chór kościelny „Gaudeamus”. 
Każdy z zespołów zaprezentował po 
dwie kolędy. 

– Szanowni państwo, jeszcze 
raz chcę podziękować za tak 
wspaniały występ. Dziękuję za to 
piękne wydarzenie. Już kiedyś to 
mówiłem, że być wójtem takiej 
gminy, gdzie jest tak wspania-
ła muzyka ludowa, gdzie są tak 
wspaniałe zespoły, to jest zaszczyt 
i  duma. To nasze wspólne kolę-
dowanie to bardziej inicjatywa 
parafii w  Jastrzębi, za co bardzo 
serdecznie dziękuję księdzu pro-
boszczowi Grzegorzowi Stańcza-

Być wójtem gminy, gdzie są tak wspaniałe zespoły ludowe 
to jest zaszczyt – powiedział wójt Wojciech Ćwierz Nikt po mszy nie opuścił kościoła. Wszyscy pozostali na kolędowy koncert

Koncert rozpoczęli uczniowie gminnych szkół Występ zespołu „Raz na Ludowo”

KGW „Jastrzębianie”

kowi i ks.  ojciechowi Jończykowi. 
My, jako gmina włączyliśmy się 
do tej inicjatywy i myślę, że będzie 
to już tradycja – powiedział wójt 
Wojciech Ćwierz. 

Wójt Ćwierz podziękował rów-
nież serdecznie za ofi arność miesz-
kańcom gminy, którzy przyłączyli 
się do akcji charytatywnej pomocy 
dla 6-letniej Lenki, chorej na raka. 
W zbiórce datków pomagali człon-
kowie „Młodzieżowej drużyny po-
żarniczej”.  JaL
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Przebudowa 
Amfi teatru 
– co dalej?

W Radomiu rozmawiali 
o ochronie środowiska

Sąd konkursowy nie przyznał pierwszej nagrody w kon-
kursie na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy 
obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfi teatr”. Żadna 
z ośmiu prac nie spełniła wszystkich założeń konkursu.

– Nie znaleźliśmy pracy, którą 
moglibyśmy zarekomendować in-
westorowi do realizacji. Większość 
prac proponowała tylko i wyłącznie 
rozbudowę, przebudowę lub zupeł-
nie nową kubaturę w miejsce sta-
rej i w zasadzie nie rozwiązywała 
jednej z  najważniejszych kwestii, 
czyli zadaszenia, a jest to najwięk-
szy problem techniczny przy tym 
przedsięwzięciu. Dlatego też zde-
cydowaliśmy, że nie przyznamy 
pierwszej nagrody – tłumaczy 
Wojciech Gęsiak, przewodniczący 
sądu konkursowego.

Brak wyłonionego zwycięzcy ozna-
cza, że na razie żadna z koncepcji nie 
będzie przez miasto realizowana. 
Drugą nagrodę w wysokości 10 tys. 
zł brutto zdobyła koncepcja przygo-
towana przez Biuro Architektoniczne 
Limba Eko z Krakowa. Trzecie miej-
sce i nagrodę w wysokości 5 tys. zł 
zdobył ENONE Architektura i Design 
z Pabianic. Sąd konkursowy wyróżnił 
także dwie prace przygotowane przez 
Laboratorium Architektury z Katowic 
oraz MAG Architekci z Warszawy.

– Rozstrzygnięcie konkursu, 
ale brak wyłonionego zwycięzcy 
nie zamyka rozdziału związanego 
z rozbudową „Amfi teatru”. Mamy 
świadomość tego, że taka placówka 
kulturalna jest miastu bardzo po-
trzebna i cały czas będziemy pra-
cować nad kwestią koncepcyjną – 
podkreśla Katarzyna Kalinowska, 
z-ca prezydenta Radomia.

Zadaniem projektantów było 
opracowanie koncepcji przebudo-
wy widowni, sceny oraz budynku 
MOK „Amfi teatr”. Widownia miała 
mieć być 4,5 tysiąca miejsc siedzą-
cych. Całość miała być zadaszona. 
Projektanci powinni uwzględnić 
także potrzebę budowy punktów 
gastronomicznych, toalet i miejsc 
dla wozów transmisyjnych. Z ko-
lei w budynku Miejskiego Ośrodka 
Kultury „Amfi teatr” powinny być 
przewidziane garderoby dla arty-
stów, a także magazyny i pomiesz-
czenia administracyjne. Miała też 
powstać sala widowiskowa na 300 
miejsc oraz kawiarnia.

 UM Radom

Jest wykonawca terminala!
Po kilkugodzinnej aukcji elektronicznej, udało się wyłonić 
zwycięzcę przetargu na wykonanie w formule „projektuj 
i wybuduj” budynku terminala na lotnisku w Radomiu, 
wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użyt-
kowanie – poinformował Michał Nędziak z PPL-u.

Najniższą kwotę zaoferował Mirbud, który zaproponował 280 499 000,00 
złotych brutto i przelicytował Budimex oraz Hochtief. Dzięki dwuetapo-
wej konstrukcji postępowania przetargowego z wykorzystaniem aukcji 
elektronicznej, udało się obniżyć kwotę, którą PPL planował przeznaczyć 
na tę inwestycję o 60 045 228,72 złotych brutto.

– Nie ma żadnych opóźnień, przetarg jest realizowany zgodnie z har-
monogramem, który zakłada podpisanie umowy w I kwartale 2020 roku 
– dodaje przedstawiciel PPL.  PPL

Pod patronatem lokalnych stowarzyszeń: Zielonej Akcji, Łączy nas Radom 
oraz Radomian dla Demokracji, we współpracy z Akcją „Masz głos”, 
Fundacją Soclab i przy udziale miasta, odbył się panel dyskusyjny o ochronie 
środowiska i aktywizacji społecznej.

Dyskutowano o  potrzebie 
sadzenia drzew, zaangażowaniu 
mieszkańców XV-lecia w ogród 
społeczny, potrzebie likwidacji 
wysp ciepła, walce ze smogiem 
oraz programie LIFE. Młodzież 
ze szkół licealnych mogła wziąć 
natomiast udział w  praktycz-
nych warsztatach z wytyczania 
zielonych ciągów wypoczynko-
wo-komunikacyjnych.

Jak mówił pomysłodawca 
spotkania, Jarosław Staniszew-
ski z Zielonej Akcji: – Mimo że 
jesteśmy nowo powstałym sto-
warzyszeniem, stawiamy sobie 
ambitne cele, o których chcemy 
rozmawiać z  mieszkańcami. 
Chcemy też wraz z nimi i róż-
nymi innymi stowarzyszeniami, 
przygotować się do tego, co bę-
dzie się działo 21 marca 2020. 
W zeszłym roku, z grupą spo-
łeczników i  mieszkańców sta-
nęliśmy na wyspie ciepła przy 
ul. Kusocińskiego z postulatem 
jej zazielenienia. Mieszkańcy 
miasta chcą więcej zieleni, ale 
co szczególnie cieszy, sprawy 
klimatu najbardziej napędzają 
młodych, którzy licznie przy-
byli na nasze wydarzenie. Jak 
dodaje Staniszewski, likwidacja 
wspomnianej wyspy ciepła od-
będzie się w ramach inicjatywy 
lokalnej.

– Sympozjum EKO-miasto 
okazał się sukcesem. Sukcesem 
nie tylko wszystkich podmio-
tów, które go zorganizowały, 
ale przede wszystkim obywate-
lek i obywateli, którzy aktywnie 
wzięli udział w dyskusji o ekolo-
gii, ochronie środowiska, walce 
ze smogiem i aktywizacji spo-
łecznej – mówił Patryk Fajdek, 
lider Stowarzyszenia Łączy nas 
Radom. Jak dodał, najczęściej 
pojawiającymi się postulatami 
było stworzenie większej ilości 
zielonych miejsc wypoczyn-
kowych, zazielenianie miasta, 
sadzenie drzew, wspomniana 
walka ze smogiem, ale również 

dalsze rozwijanie ogrodów społecz-
nych.

Na pytanie, czy podobne inicja-
tywy będą miały miejsce w przy-
szłości, Fajdek odpowiedział: – Od 
lat pokazujemy, że zaangażowanie 
społeczne ma sens i tym razem jest 
podobnie. Panel, o którym rozma-
wiamy to tylko preludium do dal-
szych działań – festiwalu ogrodów 
i likwidacji wyspy ciepła przy ron-
dzie przy ul. Kusocińskiego. Mia-
sto nie dało rady, my – społecznicy, 
zwykli ludzie, mieszkańcy XV-lecia 
– pokażemy, że da się i weźmiemy 
sprawy w swoje ręce.

Na sympozjum została również 
zaprezentowana nowa strona inter-
netowa, dzięki której mieszkańcy 
naszego miasta będą mogli obser-
wować ruch zanieczyszczonego 
powietrza.

 – Problem czystości powie-
trza wraca zazwyczaj w  sezonie 
zimowym. Uruchomienie przez 

Stowarzyszenie Radomianie dla 
Demokracji, całorocznego oby-
watelskiego monitoringu powie-
trza w  Radomiu, jest wynikiem 
zapotrzebowania na archiwizację 
danych o  stanie powietrza w Ra-
domiu. Mamy nadzieję, że szeroko 
rozumiana analiza danych zawar-
tych w  serwisie smog.radom.pl, 
pomoże mieszkańcom naszego 
miasta na zrozumienie zachodzą-
cych zmian środowiskowych oraz 
wskaże i  pomoże wyeliminować 
źródła zanieczyszczenia powietrza 
– dodał Waldemar Bukalski, lider 
Radomian dla Demokracji.

W panelu aktywny udział wzięła 
również udział grupa młodych ak-
tywistów z Młodzieżowego Strajku 
Klimatycznego. Jeden z członków 
tej organizacji, specjalnie na tę oka-
zję, przygotował obraz, na którym 
zaprezentował swoją wizję skutków 
zmian klimatu.

 źródło: radom24.pl
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Stypendia Marszałka
dla najlepszych uczniów 
Znamy już tegorocznych laureatów programów stypendialnych, realizowa-
nych przez samorząd województwa mazowieckiego „Mazowsze – stypendia dla 
uczniów szkół zawodowych” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.

Wśród nich jest 204 uczniów 
z subregionu radomskiego. Każdy 
z nich przez cały rok szkolny będzie 
otrzymywać stypendium w wyso-
kości ok. 500 zł miesięcznie. W su-
mie na ten cel władze Mazowsza 
przeznaczyły blisko 5 mln zł. Ze 
zdolną młodzieżą z subregionu ra-
domskiego spotkał się w Zespole 
Szkół Elektronicznych w Radomiu 
wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 – Nie da się ukryć, że osiągnięcia 
naszych stypendystów są imponu-
jące. Mimo młodego wieku są bar-
dzo dojrzali i  odważni. Wiedzą, 
czego chcą i  mają sprecyzowane 
plany na przyszłość. Warto ich 
doceniać i nagradzać – podkreślił 
wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 W tym roku szkolnym wspar-
cie w  ramach obydwu projektów 
otrzyma w sumie 994 najzdolniej-
szych uczniów z Mazowsza – 476 
ze szkół podstawowych i ogólno-
kształcących oraz 518 ze szkół za-
wodowych. 

To już 11. edycja programów 
stypendialnych dla mazowiec-
kiej młodzieży. Stypendia to dla 
uczniów często duży zastrzyk fi -
nansowy. Tym bardziej, że wspar-
cie mogą przeznaczyć zarówno na 
udział w  różnego typu zajęciach, 
warsztatach, wycieczkach, kursach 
zawodowych, czy konferencjach 
naukowych, ale także na zakup 
niezbędnego sprzętu komputero-
wego, fotografi cznego czy książek 
itp. Warunkiem otrzymania pomo-
cy są ponadprzeciętne wyniki w na-
uce, a wysoka średnia ocen, czy też 
udział w olimpiadach i konkursach 
to tylko niektóre z kryteriów, jakie 
muszą spełniać osoby ubiegające się 
o wsparcie.

Mazowiecki program stypen-
dialny dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych – najlepsza inwe-
stycja w człowieka skierowany jest 
do uczniów VII i  VIII klas szkół 
podstawowych oraz  liceów ogól-
nokształcących, zlokalizowanych 

na obszarze Województwa Mazo-
wieckiego, osiągających wysokie 
wyniki w nauce. Projekt ma na celu 
rozwijanie zdolności edukacyjnych 
i motywowanie do dalszej nauki. 
Wsparcie stypendialne w  roku 
szkolnym 2019/2020 trafi  do 476 
uczniów,  kwota  rocznego stypen-
dium wynosi 4 900, 00 zł.

Mazowsze – stypendia dla 
uczniów szkół zawodowych to z ko-
lei projekt, którego celem jest wzrost 
efektywności i skuteczności w zakre-
sie kształcenia zawodowego tak, aby 
odpowiadało ono na potrzeby zmie-
niającego się rynku pracy. W roku 
szkolnym 2019/2020  nagrody rocz-
ne otrzyma 518 stypendystów, każdy 
w wysokości 5 077,00 zł.

Do tej pory w  ramach progra-
mów stypendialnych samorząd wo-
jewództwa mazowieckiego wsparł 
w sumie 8607 uczniów, a na stypen-
dia przeznaczono  ponad 41 mln zł.

 Informacja: Biuro Prasowe 
Urzędu Marszałkowskiego

Na sali stypendyści. W pierwszym rzędzie organizatorzy spotkania. 
Trzeci z lewej wicemarszałek Rafał Rajkowski. Za nim dyrektorzy – „Elektronika” 
Konrad Witkowski i radomskiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego – Jan Bartosz

Jedna z grup stypendystów.  Marszałkowskie gratulacje na piśmie  
w „Elektroniku” otrzymało ponad stu najlepszych uczniów

Łucz-Bud Liderem 
Polskiego Biznesu
Firma Łucz-Bud z Radomia otrzymała złotą statuetkę Lidera Polskiego Biznesu 
podczas tegorocznej wielkiej gali liderów polskiego biznesu Business Centre Club.

Gala odbyła się już po raz 26, 
w Teatrze Wielkim - Operze Na-
rodowej. Wieńczyła XXIX edycję 
konkursu Lider Polskiego Biznesu. 
Wręczono nominacje i  złote Sta-
tuetki Lidera Polskiego Biznesu, 
a laureaci z poprzednich lat, którzy 
utrzymali pozycję na rynku, otrzy-
mali diamenty do swoich statuetek.

Złotą Statuetkę Lidera Polskie-
go Biznesu 2019 otrzymała fi rma 
członkowska Loży Radomskiej 
BCC PHUB Łucz-Bud Sp. z  o.o. 
oraz Marek Puternicki – prezes 
zarządu fi rmy. Nagrodę przyznano 
za konsekwentne budowanie wize-
runku solidnego i  odpowiedzial-
nego wykonawcy, operatywność 
i  skuteczność obranych strategii, 
a także za zaangażowanie w kultu-
ralno-sportowe życie regionu.

Wręczone zostały także nagro-
dy specjalne BCC - złote statuetki 
otrzymali: profesor Adam Strzem-
bosz oraz profesor Adam Daniel 
Rotfeld. Medal Solidarności Spo-
łecznej otrzymali członkowie BCC, 
którzy osobiście oraz poprzez swoje 
fi rmy, stanowią wzór wrażliwości 
społecznej: Andrzej Graboś - pre-
zes zarządu Pomotors Sp. z o.o., Jan 
Lubomirski-Lanckoroński - prezes 
Fundacji Książąt Lubomirskich 
oraz Leszek Jurasz - prezes zarządu 
Mangata Holding S.A. 

W tegorocznej gali, wśród blisko 
dwóch tysięcy gości, obok najlep-
szych przedsiębiorców z całej Polski 
- członków BCC, znaleźli się także 
członkowie rządu, parlamentarzy-
ści, dyplomaci, wybitni przedstawi-
ciele świata kultury, nauki, ducho-
wieństwo i znani publicyści.

W  gali uczestniczyła repre-
zentacja Loży Radomskiej BCC: 
Izabela Seweryn – kanclerz loży, 
Anna Słopiecka – sekretarz loży, 
zarządy i  przedstawiciele firm 
członkowskich Loży Radomskiej 

BCC, przedstawiciele mediów 
radomskich i zaproszeni goście. 

Podczas Gali członkowie 
BCC wsparli: Fundację Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą”, Fun-
dację Sedeka, Fundację Książąt 
Lubomirskich, Fundację Leny 
Grochowskiej, Polskie Centrum 
Pomocy Międzynarodowej, Pal-
lotyńską Fundację Misyjną Sa-
lvatti.pl, Komitet Ochrony Praw 
Dziecka oraz Fundację Psycho-
onkologii „Ogród Nadziei”.

 źródło: radom24.pl

Prezes Marek Puternicki tuż po odebraniu nagrody

Opowieść o drzewach 
– wystawa w Resursie
W czwartek (6 lutego) o godz. 18:00 Resursa Oby-
watelska zaprasza na otwarcie wystawy fotografi i 
Barbary Polakowskiej, pt. „Opowieść o drzewach”.

Autorka jest fotografi kiem i ab-
solwentką studiów malarskich 
I  stopnia na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno-
-Humanistycznego w  Radomiu. 
Przygodę z  fotografi ą rozpoczęła 
w 1979 r. Przez wiele lat pracowała 
w Muzeum Wsi Radomskiej jako 
dokumentalista. Należy do Stowa-
rzyszenia Twórców Fotoklubu Rze-
czypospolitej Polskiej w Warszawie 
i Radomskiego Towarzystwa Foto-
grafi cznego.

Jest autorką albumów: „Radom-
skie szlakiem zabytków”, wydanego 
w 1996 r. oraz „Powiat przysuski - 
przewodnik subiektywny” i  „Po-
wiat szydłowiecki - przewodnik 

subiektywny” wydanych w 2016 r. 
Ze szczególną pasją i  zamiłowa-
niem fotografuje krajobrazy, przy-
rodę i dawne wiejskie budownic-
two. Za swoją twórczość została 
wyróżniona Nagrodą Wojewody 
Radomskiego w dziedzinie kultu-
ry i  sztuki za 1996 r., a w 2011 r. 
otrzymała srebrny medal Stowarzy-
szenia Twórców Fotoklubu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Jest także człon-
kiem Stowarzyszenia Muzealników 
Polskich i instruktorem Fotografi i 
Krajoznawczej PTTK.

Wystawa czynna będzie do 
25 lutego br.

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

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo

tel. 604 402 592

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

Wójt Gminy Magnuszew
ogłasza ustny 

przetarg nieograniczony (aukcję) 
na sprzedaż: 

 Samochodu dostawczego marki – FS Lublin-Żuk, 
rok produkcji – 1993, 

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 1.700,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc siedemset zł). Wadium 170 zł. 

 Samochodu pożarniczego marki – Jelcz model 
325, rok produkcji – 1985, 

Cena wywoławcza pojazdu wynosi 17 000,00 zł 
(słownie: siedemnaście tysięcy zł), Wadium 1700 zł. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy 
w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, pokój nr 13 
w dniu 19.02.2020 r. o godz. 11:15. Oględzin ofero-
wanych samochodów można dokonać po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym od dnia ukazania się ogło-
szenia w dni pracy urzędu w godz. od 8.00 do 14.00, 
tel. 48 6217002 w.214. 

Cała treść ogłoszenia znajduje się na stronie: 
www.ugmagnuszew.bip.org.pl 
w zakładce przetargi.

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

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
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Ostatni kawałek 
wolnej Polski 
w 1940 roku
Gałki, niewielka wieś w gminie Gielniów (powiat przysuski) istniała już w 1520 
roku, kiedy to plebanem parafi i był Jan z Gielniowa. Jej właścicielem był Stanisław 
Dunin-Brzeziński. Początków istnienia wsi można jednak dopatrywać się w 1455 
roku, kiedy to Gielniów otrzymał od Kazimierza Jagiellończyka przywilej prowa-
dzenia targów i jarmarków. W 1881 roku wieś liczyła 11 gospodarstw, 92 miesz-
kańców i obejmowała 159 morgów ziemi włościańskiej.

Historia nie omijała tej małej, 
zapadłej w lasach Garbu Gielniow-
skiego, wsi. Poznajmy ją z  relacji 
jej świadka, Bronisławy Cieślak 
z domu Sokołowskiej.

– Przed 1939 rokiem chłopi ze wsi 
pracowali jako robotnicy leśni. Za-
robki były marne, dniówka wynosiła 
l zł 50 gr. Gospodarstwa były nie-
wielkie. Kilku gospodarzy posiadało 
po 3 hektary, jednak najwięcej było 
gospodarstw liczących po jednym 
hektarze i po pół hektara (50 arów).

Wojna dała o sobie znać miesz-
kańcom Gałek już 6 września 1939 
roku. 

– Jak przechodził front niemiecki, 
wtedy zginęło 11 osób. Od kul, od 
armat. Strzelali od Kamiennej Woli. 
Padały kule i zginęło z Gałek dwóch, 
a  z sąsiedniej wsi, Mechlina, 9 osób. 
To razem 11 osób zginęło w 39 roku, 
6 września. 

Zima 1939 roku była wyjątkowo 
śnieżna i mroźna. W pierwszą oku-
pacyjną wigilię mróz dochodził do 
30 stopni. Gałki, pogrążone w la-
sach, odcięte były od świata śnież-
nymi zaspami. 

2 lutego 40 r. major Hubal ze swo-
im oddziałem sprowadził się w nocy 
do Gałek Krzczonowskich, obecnie 
Gielniowskich – wspominała Broni-
sława Cieślak. – Major kwaterował 
u rodziny Sokołowskich. 

Dwurodzinny dom, który dziś 
nazwalibyśmy „bliźniakiem”, zaj-
mowali bracia Sokołowscy.

W  mieszkaniu bezdzietnych 
Adama i Stanisławy Sokołowskich, 

kwaterował major Hubal wraz 
z  księdzem Muchą, Henrykiem 
Ossowskim i  Markiem Szymań-
skim. W drugiej połowie, Grzego-
rza i Julii Sokołowskich, mających 
osiemnastoletnią córkę Bronię, 
kwaterowała Marianna Cel „Tere-
ska”. Budynek był charakterystycz-
ny. Jako jedyny w tej części Gałek 
miał ganek.

Rano, w niedzielę dnia 3 lutego, 
wyszłam z wiaderkiem po wodę – 
wspominała Bronisława Cieślak. 
– Patrzę, a przed domem tatusio-
wego brata stoi major i kilku ofi -
cerów. Major dojrzał mnie i mówi: 
„Dziewczyno, chodź no do mnie!”. 
Przestraszyłam się, jednak pode-
szłam bliżej. „Nie bój się! – mówi 
major. – „Będziesz nam prała bieli-
znę. Może nam kupisz gdzie masła? 
Ale nie mów dla kogo!". Brat tatu-
sia, Adam Sokołowski, przyszedł do 
naszego domu wystraszony i mówi: 
„Bracie! Co my poczniemy? U mnie 
jest jakieś wojsko z majorem. Może 
to przebrani Niemcy za Polaków?!”. 
Major patrzy na wystraszonego go-
spodarza i mówi do niego: „Nie bój-
cie się! My jesteśmy Polskie Wojsko 
z  frontu wrześniowego. Będziemy 
tu do wiosny. Na wiosnę ma przyjść 
pomoc dla Polski!". Wtedy Sokołow-
ski oprzytomniał i uwierzył, że to 
naprawdę Wojsko Polskie. Poszedł 
do stodoły, wykopał 20-litrową 
beczułkę miodu i  mówi: „Panie 
majorze! Częstujcie się!” Major 
roześmiał się. Zeszli się ofi cerowie 
i razem z majorem i gospodarzem 
częstowali się miodem. (...) Major 

wesoły człowiek był, zdjęcia z nim 
miałam. Przed chałupą na progu 
żeśmy się fotografowali, w  lesie... 
Ale gdzieś się to wszystko zgubiło, 
zapodziało. Mówią ludzie, że zdję-
cia i papiery różne ważne w  lesie 
niedaleko zakopane, ale kto dzisiaj 
dojdzie miejsca, gdzie znajdzie, co 
zarosło...

Oddział majora Hubala stacjo-
nował w Gałkach od 2 lutego do 
13 marca i  rozrósł się, wg zapisu 
w Kronice Oddziału prowadzonej 
przez Henryka Ossowskiego „Do-
łęgę” do 250 ludzi. – Robili ćwi-
czenia wojskowe na placu, gdzie 
mieszkał. Ksiądz Mucha w  domu 
u majora odprawiał mszę. Co nie-
dziela. O godz. 9. 

„Wolna Polska” była w Gałkach 
do 14 marca. Dzień wcześniej 
przyjechał ppłk Leopold Okulicki, 
z rozkazem skadrowania oddziału 
do stanu 30 ofi cerów i  podofi ce-
rów zawodowych. Tłumaczył, że 
na wiosnę nie będzie ofensywy 
alianckiej, że jeszcze nie pora na 
zbrojną demonstrację.

Wieczorem opuścili Gałki – opo-
wiadała Bronisława Cieślak. – Ma-
jor nakazał sołtysowi (Szymonowi 
Frymelowi – przyp. JL), aby za-
meldował Niemcom, że było jakieś 
wojsko we wsi i poszło w  las. Ten 
meldunek miał na celu uratować 
wieś i mieszkańców od klęski, która 
następnie nas spotkała. Sołtys zaraz 
na drugi dzień rano poszedł do gmi-
ny i powiedział, co się u nas we wsi 
działo. Sekretarz gminy powiedział 

sołtysowi, żeby nikomu o  tym nie 
meldował i wrócił do domu. 

Nadchodziła wiosna. Wydawało 
się, że Niemcy zapomnieli o Gał-
kach.

Chłopi uchodzili ze wsi i  ukry-
wali się. Jednak we wsi było cicho, 
więc wszyscy wzięli się za pracę 
w polu. Dnia 30 marca 1940 roku, 
wczesnym rankiem, Niemcy okrążyli 
Gałki Gielniowskie. Nie zastali tylko 
12. mężczyzn, którzy znajdowali się 
poza wsią. Najpierw ostrzelali wieś, 
następnie zaczęli dobijać się do do-
mów. Wyciągali chłopów z  łóżek 
i wpychali ich do stodoły (Wasiaka 
– przypis JL) stojącej pośrodku wsi 
(koło szkoły – przypis JL). Najpierw 
wepchnęli całą rodziną Sokołowskich, 
u których kwaterował major. Weszli 
do naszego mieszkania gestapowcy. 
Najpierw Tatusia wyprowadzili na 
podwórko, później Mamusię, Julię. 
Bili wszystkich kolbami i pytali ze zło-
ścią, dlaczego nie meldowaliśmy do 
Niemców, że u nas mieszkał dowódca 
„bandy”. Mnie na razie gestapowcy 
zostawili w domu. Po chwili weszli 
do mieszkania dwaj gestapowcy i je-
den tłumacz. Nakazali mi rozebrać 
się. Gestapowiec przyłożył mi do 
pleców pistolet i pyta, dlaczego nie 
meldowałam, że mieszka tu dowód-
ca bandy. Odpowiedziałam, że nie 
znałam dowódcy. Wówczas uderzył 
mnie kolbą. Upadłam. Podniósł mnie 
z ziemi tłumacz. Zdjął z siebie nie-
miecki płaszcz.

– A  mnie znasz? – zapytał. Był 
to jeden z byłych żołnierzy majora. 

Bronisława Cieślak z mężem Józefem i hubalczykiem, Józefem Badurą (w środku)

Powiedział: – To ty prałaś kalesony 
majora, a mówisz, że go nie znasz! 
Będziesz tłumaczyć się gdzie indziej! 
Zabrali mnie i  Tatusia do stodoły, 
w której już byli mężczyźni z całej 
wsi. Mamusię pobili gestapowcy na 
podwórku. Przy stodole został tylko 
jeden żołnierz niemiecki, inni gesta-
powcy poszli na wieś za chłopami. 
W  tym momencie przyprowadzili 
z sąsiedniej wsi, Mechlina, 23 chło-
pów. Wprowadzili ich do tej samej 
stodoły. Za chłopami z  Mechlina, 
każda za swoim, biegły żony z  ró-
żańcami. Podawały ubrania, jedze-
nie. Niemiec odpowiadał, że to nie-
potrzebne. Zaczął się płacz. Wówczas 
ja wmieszałam się w tę grupę płaczą-
cych kobiet i dzięki temu ocalałam.

Niemcy wyprowadzili chłopów 
ze stodoły, ustawili ich czwórkami 
i przez pola doprowadzili ich do Giel-
niowa, do samochodów. Wszystkich 
zawieźli do więzienia w Radomiu. 
Wraz z chłopami zabrana była do 
więzienia w Radomiu nauczycielka, 
która uczyła dzieci w szkole w Gał-
kach. Widziała jak ich mordowali 
i bili podczas przesłuchań. Następnie 
wszystkich przewieźli samochodami 
do miejscowości Firlej za Radomiem. 
Tam ich rozstrzelano. Nie wiemy, 
w którym grobie ich zakopano.

Po wojnie jeszcze raz próbowa-
no spacyfi kować Gałki. Przyjechał 
oddział KBW. Kobiety, prawie je-
dyne mieszkanki wsi, wyszły na 
nich z widłami. Obroniły hubalo-
wą wieś.

 JaL

Hubalczycy, w środku (w szliku) major Hubal. Obok niego, po lewej, Marianna Cel „Tereska” Ryszard Filipski (fi lmowy major Hubal) i reżyser Bohdan Poręba w otoczeniu hubalczyków 
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 Nie chcemy sugerować naszym zdjęciem, wykonanym podczas „Kon-
ferencji Truskawkowej”, że wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska (w środ-
ku) jest doradcą w fi rmie Agrosimex. Jednak jako posiadająca własne 
gospodarstwo, również dysponuje bogatą wiedzę w tym zakresie i na 
niejedno pytanie potrafi  odpowiedzieć i doradzić. 

 Potwierdzili to uniesieniem kciuków współautorzy sukcesu – wice-
marszałek Rafał Rajkowski i Konrad Witkowski – dyrektor Zespołu Szkół 
Elektronicznych w Radomiu, w którym fotografi cznego sukcesu dokonali 
ujęciem nazwanym selfi e. Polegało ono na tym, że tłem autoportretu 
obydwu była sala konferencyjna wypełniona ponad setką stypendystów 
rocznej nagrody marszałka Mazowsza.

 Gospodarze Radomia postanowili wykorzystać do wykrywania 
źródeł smogu powietrznego drona. Aparat pilotują z ziemi przeszkoleni 
funkcjonariusze straży miejskiej. Prezydent Radosław Witkowski na 
pokazie skuteczności działania drona zapewniał, że celem zastosowa-
nia powietrznego wykrywacza smogu nie jest karanie namierzonych 
trucicieli, lecz zniechęcenie ich do spalania w piecach opału zanie-
czyszczającego powietrze.

 „Konferencja tru-
skawkowa” w Gminie 
Jasieniec, to nie tylko 
okazja do zapoznania 
się z nowościami na 
rynku sadowniczym, 
ale również do spo-
tkań. Naszemu foto-
kronikarzowi udało 
się uwiecznić miłą 
pogawędkę Prezesa 
Związku Sadowni-
ków RP Mirosława 
Maliszewskiego ze 
Starostą grójeckim 
Krzysztofem Ambro-
ziakiem.

 Kronikarska pasja wójta gminy Jastrzębia Wojciecha Ćwierza jest powszechnie znana. Nie ma imprezy, której 
by nie uwiecznił i nie zrelacjonował na swoim lub gminnym profi lu portalu społecznościowego. Nie inaczej 
było podczas „Wspólnego kolędowania” w kościele parafi alnym w Jastrzębi. 

 Niecodziennym gościem styczniowego spotkania integracyjnego podążających ku zjednoczeniu organiza-
cji radomskiego SLD i Wiosny była poseł Anna Maria Żukowska z Klubu Parlamentarnego Lewicy. Otoczona 
wianuszkiem rozmówców, posłanka gawędziła z członkami i sympatykami lewicy. Była pod wrażeniem 
wymiany poglądów z przedstawicielami jej różnych generacji pokoleniowych. Z wielkim zadowoleniem 
została przyjęta przez gospodarzy zapowiedź Anny Marii Żukowskiej otwarcia biura poselskiego w lokalu 
radomskiego SLD przy ul. Żeromskiego 31. Posłance towarzyszą liderzy: SLD Waldemar Kaczmarski jako 
gospodarz (drugi z prawej) i Wiosny – Patryk Fajdek (pierwszy z lewej) oraz funkcyjni działacze SLD – 
Bogdan Barszczyński i Bartek Giziński (pierwszy z prawej).

PO(D)GL ĄDY

Spotkanie z posłanką Lewicy

Wójt też doradzi

Udało się…

Powietrzny wykrywacz

Cpyk i na Facebook

Pogawędka 
w kuluarach


