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Przed nami Święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji składamy
w imieniu własnym

oraz współpracowników
najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

rodzinnych świąt
w atmosferze domowego ciepła.

Z okazji Świąt 
składamy wszystkim najlepsze życzenia.

Niech ten wyjątkowy czas napełni 
Państwa serca otuchą i nadzieją

oraz pozwoli przezwyciężyć 
nawet największe trudności.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenia duchowe,

obdarzy nas wszystkich spokojem i wiarą.
Życzę, aby Święta Wielkiej Nocy przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem siły, 

niezbędnej w zmaganiach dnia codziennego
oraz natchnienia, które pozwoli 
z ufnością patrzeć w przyszłość.

Mieszkańcom Pionek 
ciepłych, pełnych nadziei 

Świąt Wielkanocnych, 
zdrowia, 

szczęścia rodzinnego, 
wiele radości 

oraz sukcesów 
w życiu osobistym 

i zawodowym 

Radosnego Alleluja, 
zdrowych, spokojnych, dostatnich, 

wypełnionych odpoczynkiem 
i rodzinnym ciepłem 

Świąt Wielkanocnych

życzy

życzą

Mieszkańcom Radomia 
Radosnych Świąt Wielkanocnych, miłego wypoczynku, 
smacznego jajka, mokrego Śmigusa Dyngusa 
oraz samych słonecznych, spokojnych dni 

życzy 
Zarząd wraz z Pracownikami 
Wodociągów Miejskich w Radomiu

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Szymon Woliński

Przewodniczący Rady 
Gminy Kowala 

Dariusz Chruślak

 Wójt
Gminy Kowala 

Dariusz Bulski

Wójt 
Gminy Kazanów

Teresa Pancerz-Pyrka

Robert Kowalczyk
Burmistrz Pionek

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„NASZ DOM” w Radomiu



2 Nr 191AK TUALNOŚCI

Brawo! Takich ludzi 
nam potrzeba
Artur Kaczor z hurtowni Artsyl pomaga placówkom 
medycznym w walce o ludzkie życie w dobie pandemii 
koronawirusa.

W czasie, gdy trwa dosłowna 
walka o życie są ludzie, którzy 
wspomagają pierwszą linię frontu. 
Artur Kaczor, bo o nim o mowa, 
daje konkretną pomoc ludziom po-
trzebującym, dowożąc im wysokiej 
jakości środki czystości, płyny, żele, 
ręczniki, rękawiczki czy maseczki.

Artykuły te dostarczane są do 
Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego, Domów Pomocy Spo-
łecznej przy ulicy Struga i Garbar-
skiej, Hospicjum domowego przy 

ulicy 1905 roku, szpitala w Krych-
nowicach na Oddział Rehabilitacji, 
jak również do wielu ludzi potrze-
bujących wsparcia.

Artur Kaczor to człowiek, o któ-
rym już Konfucjusz pisał: Człowiek 
szlachetny nie szafuje obietnicami, 
lecz czyni więcej niż przyrzekł. Jego 
wielkie serce i energia udziela się 
innym, którzy również starają się 
pomóc. Pamiętajmy - dobro po-
wraca.

 źródło: radom24.pl

Pomóżmy Julce
Mam na imię Piotr i jestem ojcem Julii. Jesteśmy całkiem sami. Nigdy nie od-
ważyłbym się prosić o pomoc, ale teraz muszę, dla mojej córki. Julia ma 12 lat. 
Wychowuję ją sam, ale brak mi środków na podstawowe potrzeby. Julia cierpi 
z powodu licznych alergii pokarmowych, astmy, atopowego zapalenia skóry, 
które zatruwają jej  i tak trudną codzienność.

Ja choruję na cukrzycę insu-
linozależną i depresję, leczenie 
w ramach NFZ to za mało. Co-
dziennie dokonuję bardzo trud-
nych wyborów. Julia dorasta, 
a brak jej tak naprawdę wszyst-
kiego, do tego jest w takim wie-
ku, że coraz bardziej się buntuje 
i  musimy korzystać z  pomocy 
specjalistów w zakresie terapii. 
Patrzę na nią i  ogarnia mnie 
rozpacz, bo dziecko nie powinno 
tak żyć. Nie chcę takiego życia 
dla mojej córki. Mama Julii wy-
jechała kilka lat temu, alimenty 
i niewielkie świadczenia to kro-
pla w  morzu potrzeb. Lekarz 
uznał, że nie jestem zdolny do 
pracy. To błędne koło, z którego 
nie mogę się wydostać. Proszę 
o pomoc, błagam o szansę dla 
nas obojga.

 
https://pomagam.pl/piotrjulia

https://www.wybierzbypomoc.

org/podopieczny-pan-piotr-z-cor-

ka.html

 
Bardzo proszę o  wsparcie. 

Z góry dziękuję za każdą oka-
zaną pomoc.

Piotr z córką

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka.
Życzymy Państwu aby Święta Wielkanocne 

przyniosły Radość, spokój i wytrwanie 
w obecnie panującym zagrożeniu.

By stały się źródłem umacniania ducha 
i relacji z najbliższymi.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie 
napełni Państwa pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Marcin Brynda
Przewodniczący Rady Gminy

inż. Euzebiusz Strzelczyk
Wójt Gminy

Grabów nad Pilicą, kwiecień 2020
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Paradoksalnie obecna sytuacja to atut 
Radomia i budowanego lotniska

O tym, jak podczas pandemii koronawirusa, ale także po niej, powinniśmy myśleć o rozwoju Radomia 
– rozmawiamy z dr Łukaszem Zaborowskim, prezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 

ekspertem ds. rozwoju regionalnego, transportu i polityki przestrzennej.

 Jak miasta w dobie koronawirusa 
mają myśleć o rozwoju, realizacji in-
westycji? W następnych miesiącach, 
a zakładam, że także latach, ważniej-
sze będą sprawy socjalne, społeczne, 
zabezpieczenie mieszkańcom podsta-
wowych potrzeb. Tymczasem mamy 
w Radomiu kilka dużych inwestycji 
w realizacji, inne w planach. 

– Niewątpliwie, ten problem do-
tyka całej gospodarki czy też całe-
go życia społecznego, ale nie jest 
to w  tym przypadku żadna jakaś 
specyfi ka Radomia. Jeśli chodzi 
o myślenie o rozwoju, to uważam, 
że do tego każdy okres jest stosow-
ny i  to, że mamy akurat czas, gdy 
nie możemy wykonywać różnego 
rodzaju zajęć czy też przedsięwzięć 
gospodarczych, to na pewno mo-
żemy poświęcić go na planowanie 
koncepcji rozwoju Radomia.

Uważam, że należy ten czas wy-
korzystać na tworzenie w zaciszu 
planów, wykorzystując nawet to, 
że w tej chwili nasza konkurencja 
tak jakby jest wstrzymana. Na tym 
kryzysie, na tym zastoju, najwięcej 
tracą ci, którzy się najszybciej roz-
wijali, a tu gdzie się działo mniej, 
siłą rzeczy, mniej zostało wyhamo-
wane. To paradoksalnie jest atut 
Radomia.
 Jest Pan autorem tezy, że Radom 

w związku z budową lotniska, powi-
nien budować nowoczesną dzielnicę 
pomiędzy centrum a Sadkowem w osi 
ul. Lubelskiej. Z tego co Pan mówi wy-
nika, że ją podtrzymuje. Gdy jednak 
wygłaszał Pan tę tezę, sytuacja gospo-
darcza była niewspółmiernie lepsza 
niż obecnie. Jak więc dziś należałoby 
się do tego zabrać?

– Mówimy o tworzeniu, w per-
spektywie najbliższych wielu mie-
sięcy, koncepcji urbanistycznej. 
Nawet jeśli mielibyśmy, daj Boże, 
jakiś nagły przypływ pieniędzy czy 
inwestorów z zewnątrz, to i tak po-
winniśmy ich wstrzymać do czasu, 
kiedy wypracujemy dobrą kon-
cepcję urbanistyczną, stworzymy 
plany miejscowe dla tej dzielnicy. 
To wszystko, żeby ten ewentualny 
rozwój, który tam przyjdzie, był 
uporządkowany, żebyśmy tworzyli 
wysoką jakość w przestrzeni miej-
skiej, wysoką jakość zagospodaro-
wania, a nie jakieś, za przeprosze-
niem – suburbium. 

Na obecnym Dzierzkowie po-
winniśmy projektować nową po-
ważną dzielnicę o  charakterze 
wielkomiejskim, bo jest to obszar 
bardzo cenny rozwojowo. Nie mo-
żemy tego, broń Boże, zmarnować 
na jakieś np. magazyny czy tego 
typu rzeczy.

Dlatego paradoksalnie, obecna 
sytuacja nam sprzyja, bo na pew-
no w najbliższych miesiącach nie 
należy się spodziewać, że nastąpią 
jakieś większe inwestycje. To jest 
właśnie czas, abyśmy mogli two-

rzyć koncepcje i być gotowi, kiedy 
ten kryzys przeminie i wrócimy do 
normalnego rozwoju. Bądźmy na 
ten czas gotowi, z  dobrymi kon-
cepcjami. 
 Dr Artur Bartoszewicz podczas ostat-

niej rozmowy mówił mi, w kontekście 
budowy radomskiego lotniska, że ta 
inwestycja, idąca do tej pory zgodnie 
z planem, powinna być kontynuowa-
na, dlatego właśnie, że jej start przy-
padnie na czas odbicia gospodarki po 
pandemii. Rozumiem, że Pan też się 
zgadza z takim twierdzeniem?

– Również dla budującego się 
radomskiego portu lotniczego, 
obecna sytuacja jest paradoksalnie 
atutem. Konkurencja w tej chwili 
nie może działać, bo ruch lotniczy 
praktycznie zamarł. Zanim wróci 
do trendów rozwojowych, mamy 
czas żeby po prostu być gotowi 
z  nową inwestycją. Dostaliśmy 
w  pewnym sensie wiele miesięcy 
za darmo na wykorzystanie moż-
liwości rozwojowych i dogonienia 
konkurencji.
 Jak widzi Pan przyszłość lotnisk re-

gionalnych? Większość z nich jest za-
rządzana przez samorządy. Np. Modlin 
musi spłacić około 90 mln zł z tytułu 
obligacji, co zapewne spadnie na barki 
samorządu Mazowsza, jako gwaranta 
emisji, a po tym nadal lotnisko będzie 
musiało liczyć na kasę z samorządu 
województwa. W sytuacji wywołanej 
koronawirusowym kryzysem, wydaje 
się, że pewniejsze jest fi nansowanie 
– jak w przypadku Radomia – przez 
spółkę Skarbu Państwa czyli PPL. 

– O  ile mam rozeznanie w  tej 
sytuacji, chociaż nie jestem spe-
cjalistą, to myślę, że zdecydowanie 
pewniejsze będzie funkcjonowa-
nie lotnisk prowadzonych przez 
PPL, czyli tych – niejako można 
powiedzieć – rządowych. Chodzi 
o lotniska o znaczeniu krajowym. 
Takie lotniska na pewno musimy 
mieć i tak jest nie tylko Polsce, ale 
i w praktyce europejskiej. Prawda 
jest taka, że te lotniska, które są 
rzeczywiście opłacalne z  punktu 
widzenia władz publicznych, to są 
duże porty o znaczeniu co najmniej 
ponadregionalnym.

Powszechną praktyką jest rów-
nież, że te mniejsze porty są re-
gionalne, których w Polsce mamy 
większość. Analogiczna sytuacja 
jest w krajach zachodnich, regio-
nalne porty są dotowane przez 
władze lokalne. Oczywiście nie są 
to dotacje wprost, ale ukryte, np. 
w  działaniach marketingowych, 
gdzie płaci się przedsiębiorstwom 
lotniczym za reklamę, a w istocie 
dopłaca się im do utrzymywania 
połączeń. Niewątpliwie więc wszel-
kie perturbacje gospodarcze mogą 
doprowadzić do tego, że samorządy 
województw nie będą miały środ-
ków, żeby dotować swoje porty re-
gionalne.

Wówczas atutem będzie to, że 
port lotniczy jest prowadzony ze 
szczebla centralnego, bo to są inne 
źródła fi nansowania i jest też inny 
interes strategiczny, znacznie waż-
niejszy, żeby taki port utrzymać. 
Pamiętajmy, że radomski port 
lotniczy ma być lotniskiem kom-
plementarnym, najpierw w  sto-
sunku do Okęcia, a później CPK, 
więc można powiedzieć, że jego 
utrzymanie to interes strategicz-
ny państwa. Inna sprawa, że PPL 
przewidując w Radomiu tak duży 
ruch lotniczy, zakłada iż lotnisko 
nie będzie defi cytowe.
 Zapytam jeszcze o linie lotnicze. 

Wiadomo z jakimi kłopotami się teraz 
borykają. Jak Pan szacuje, jak szyb-
ko uda im się, po pierwsze napełnić 
rynek w ten sposób, by wrócić do 
sytuacji sprzed pandemii koronawi-
rusa, a po drugie zrealizować cele na 
przyszłość, takie jak np. są stawiane 
przed Radomiem – na początek 3, na-
stępnie wzrost do 10 mln pasażerów 
rocznie. Czy ludzie po kryzysie nie 
będą bardziej bać się przemieszczać 
po świecie, jak przed pandemią?

– Wydaję mi się, że ludzie szybko 
zapominają o pewnych niebezpie-
czeństwach i  chęć podróżowania 
czy wręcz przymus podróżowania 
w celach biznesowych wróci. Co do 
tego, nie mam wątpliwości. Jak dłu-
go będzie trwała ta zapaść na rynku 
lotniczym, nie jestem w stanie odpo-
wiedzieć, bo po pierwsze nie jestem 
specjalistą od rynku lotniczego...
 Ale od transportu szeroko pojętego. 

Proszę nie być skromnym... 
– Myślę, że nawet specjaliści w tej 

dziedzinie nie są w  stanie podać 

dokładnych dat dlatego, że jest to 
sytuacja zupełnie nietypowa. Nie 
mieliśmy chyba od II wojny świa-
towej takiego wstrzymania całego 
życia gospodarczego, w  skali nie 
tylko krajowej, ale i światowej. To 
jest sytuacja tak nietypowa, że nie 
wiemy, jakie będzie miała skut-
ki. Na ile znam opinie ekspertów 
z tej dziedziny, to oni twierdzą, że 
przynajmniej dwa lata może trwać 
to odrabianie strat.

Znaczące jest to, że ten kataklizm 
jest związany tylko z  przestojem 
działalności gospodarczej. Nie jest 
to jakaś klęska żywiołowa, która 
niszczyłaby nasze zasoby, samo-
loty czy lotniska. Infrastruktura 
i  wszystkie zasoby techniczne są 
cały czas w gotowości i w przypad-
ku, gdy gospodarka zacznie wracać 
do normalnego funkcjonowania, to 
wszystkie te zasoby będą gotowe do 
użycia. 

Jeśli chodzi o  rynek lotniczy, 
to jeszcze trzeba brać pod uwagę 
trendy, jakie mieliśmy przed wy-
buchem zarazy. W porównaniu do 
wszystkich gałęzi transportu, przez 
ostatnie lata rynek lotniczy rozwijał 
się najszybciej i to był trend ogólno-
światowy. Należy więc spodziewać 
się, że kiedy gospodarka wróci na 
normalne tory, wrócimy również 
do tego rozwoju rynku lotniczego.

Co więcej – jeśli chodzi o rynek 
lotniczy w Polsce, to on przed zara-
zą się rozwijał szczególnie szybko, 
a nadal był niedorozwinięty w sto-
sunku do rynków zachodnich. 
W  przeliczeniu na mieszkańca, 
czy w  odniesieniu do poziomu 
dobrobytu, w Polsce latało się sto-

sunkowo mało. Jako naród, cały 
czas odrabiamy te straty i można 
się spodziewać, że ten poziom wy-
korzystywania lotnictwa w Polsce 
będzie rósł jeszcze szybciej niż na 
Zachodzie.
 Inwestycja na Sadkowie to nie tylko 

lotnisko, ale też to wszystko, co się 
wokół dzieje. Układ komunikacyjny, 
planowane połączenie z CPK, ale też 
remont kolejowej „ósemki”. Jak Pan 
w tym kontekście ocenia perspektywy 
nie tylko dla lotniska, ale i dla Radomia 
w ogóle?

– Jeśli chodzi o układ CPK, trze-
ba wyjaśnić, bo nie wszyscy wie-
dzą, że w jego koncepcji mamy nie 
tylko największy port lotniczy, ale 
również bardzo duży rozwój sieci 
kolejowej w Polsce. Będą to linie 
kolejowe, które promieniście mają 
wychodzić z CPK i obsługiwać róż-
ne regionu w kraju. Ma to być w po-
staci takich dziesięciu – nazywają to 
– szprychami. Na jednej z nich jest 
też Radom, jest to szprycha, która 
biegnie od CPK przez Radom do 
Rzeszowa. Jest to o tyle ważne, że ta 
szprycha biegnie do regionu bardzo 
gęsto zaludnionego, rozwijającego 
się. To ważny szlak komunikacyjny.
 A co z linią nr 8 na południe od Ra-

domia?
– Jeśli chodzi o komplementarne 

inwestycje, należy zwrócić uwagę 
właśnie na tę linię kolejową, bo 
ona nie mieści się w  układzie 
CPK, przynajmniej jeśli chodzi 
o odcinek Kielce-Radom, czyli ten 
najważniejszy odcinek, jeśli chodzi 
o nasz region, aglomeracji staropol-
skiej. To odcinek o newralgicznym 
znaczeniu, jeśli chodzi o  dostęp 
do tego nowego portu lotniczego 
w Radomiu z południowej części 
kraju. Powinien on być swojego 
rodzaju modyfi kacją układu CPK.

To, że port lotniczy w Radomiu 
ma być lotniskiem komplementar-
nym najpierw do Okęcia, a później 
do CPK, moim zdaniem oznacza, że 
w ogólnokrajowym układzie kole-
jowym należy uwzględnić również 
rolę tej naszej linii kolejowej nr 8 
na odcinku Radom-Kielce-Kraków. 
Oby nie doszło do takiej sytuacji, 
a  takie niebezpieczeństwo jest, że 
rozwiniemy linie w układzie CPK 
do wysokich standardów, a zanie-
dbamy linię nr 8. Może się wtedy 
okazać, że potoki pasażerskie zo-
staną ściągnięte na te szprychy CPK 
i nie wystarczy ich, żeby linia nr 8 
była obsługiwana w odpowiednim 
standardzie, z wysoką częstotliwo-
ścią obsługi. 

Należy więc podkreślać, że ta li-
nia ma zasadnicze znaczenie, jeśli 
chodzi o dostęp do portu lotniczego 
w Radomiu i naciskać na to, żeby 
ona też była zmodernizowana do 
standardów układu CPK.

 Rozmawiał: Marek Wiatrak
radom24.pl
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Porodówka bez porodów w Pionkach 
zakończyła swoją działalność
– To była jedyna możliwa decyzja, ponieważ działalność medyczna od trzech lat była fi kcją – mówi starosta radom-
ski Waldemar Trelka, wyjaśniając powody zakończenia działalności oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala 
w Pionkach. Wkrótce powstanie tam oddział ginekologii jednego dnia. Czy porody wrócą do Pionek?

Obecne problemy oddzia-
łu, a  pośrednio również samego 
szpitala w Pionkach, pojawiły się 
kilka lat temu. Najpierw, z uwagi 
na ogólny spadek liczby narodzin 
w regionie, na porodówce w Pion-
kach przychodziło na świat coraz 
mniej noworodków.

Bez porodów od 2017 roku

W  2014 r. urodziło się tam 342 
dzieci, w 2015 – 347, w 2016 – 201, 
natomiast w 2017, 2018 i 2019 roku 
już ani jednego. W 2017 roku ówcze-
sny dyrektor szpitala podpisał poro-
zumienie z Narodowym Funduszem 
Zdrowia o  wstrzymaniu porodów 
z powodu braku lekarza neonatologa, 
czyli specjalisty od noworodków. Był 
on konieczny dla utrzymania oddzia-
łu, poszukiwano go przez dłuższy 
czas, ale bezskutecznie. 

– W ten sposób możliwość ro-
dzenia w Pionkach skończyła się już 
trzy lata temu. Poprzedni Zarząd 
Powiatu przyjął do wiadomości 
fakt, że porodówka przestała ist-
nieć, ale wraz z dyrektorem szpitala 
utrzymywał nadal pełne zatrudnie-
nie na oddziale. Ginekologia pro-
wadziła działalność (w  ostatnim 

roku wykonano tam 41 zabiegów, 
czyli około 3 miesięcznie), ale 
położnictwo już nie. Mimo tego 
szpital nadal utrzymywał tam peł-
ną obsadę: lekarzy, położne, pielę-
gniarki i inny personel – przez 365 
dni w roku – dodaje starosta Trelka.

Rosnące koszty i utrzymy-
wanie fi kcji 

Czym to skutkowało? Pieniędzy 
z  Narodowego Funduszu Zdrowia 
(NFZ) nie przybywało, a koszty rosły. 
W 2018 roku dochody oddziału wy-
niosły 934 tysiące złotych, ale koszty 
działalności wyniosły 2 miliony 138,8 
tysiąca złotych (z czego same tylko 
płace personelu to 1 milion 235 tysię-
cy złotych). Oddział przyniósł wów-
czas stratę w wysokości 1,2 miliona 
złotych. W  2019 roku ten stan się 
utrzymywał, ale strata wyniosła już 
prawie 1,5 miliona złotych! 

– W naszej ocenie, funkcjonowa-
nie oddziału położniczego było więc 
kompletną fi kcją, ponieważ kontrakt 
z NFZ w ogóle nie był realizowany. 
Niestety, o utrzymanie tej fi kcji dbali 
przez wiele miesięcy rozmaici „przy-
jaciele” szpitala w Pionkach – dodaje 
Waldemar Trelka. 

Wobec rosnących strat oddzia-
łu i ogólnego zadłużenia szpitala, 
wraz z Radą Społeczną i Zarządem 
Powiatu, podjęto jedyną możliwą 
decyzję: natychmiastowe uporząd-
kowanie spraw, zaniedbywanych od 
co najmniej 3 lat. 

Szpital wystąpił do Narodowego 
Funduszu Zdrowia z  wnioskiem 
o  likwidację oddziału (ze wzglę-
du na procedury, oddział trzeba 
najpierw zlikwidować, aby w jego 
miejsce można było utworzyć 
nowy). Na krok ten zgodzili się rad-
ni Powiatu Radomskiego podczas 
marcowej sesji. Wypowiedzenia 
otrzymały cztery osoby, którym, 
zgodnie z Kodeksem Pracy, zostanie 
wypłacona odprawa, ekwiwalent za 

urlop i  zapłata 
za nadgodziny, 
a  niektórym 
również nagro-
dy jubileuszo-
we. – Obecnie 
jednak wszyst-
kie te osoby 
przebywają na 
zwolnieniach 
lekarskich – do-
daje starosta. 

Nowy szpital 
i nowa ginekologia

Szpital uruchomi teraz oddział 
ginekologii jednego dnia. – Nazwa 
może być myląca, ponieważ suge-
ruje jakoby pacjentki musiały prze-
bywać na tym oddziale tylko przez 
dobę. Dyrekcja szpitala zapewnia 
jednak, że jeśli pacjentka ginekolo-
giczna wymagałaby dłuższej opieki 
czy pobytu, zostanie przeniesiona na 
inny oddział tego samego szpitala, 
a więc pozostanie w Pionkach – wy-
jaśnia starosta.

Przypomnijmy, że w 2020 roku 
rozpoczyna się strategiczna rozbu-
dowa szpitala. Powiat chce wydać 
w tym roku na pionkowską lecznicę 

ponad 14 mln zł, a najważniejszą 
inwestycją jest budowa nowego pa-
wilonu, m.in. dla chirurgii. 

– Na początku maja powinien być 
gotowy projekt budowlany, tak zwa-
ny wykonawczy, a następnie ma zo-
stać rozpisany przetarg na samą bu-
dowę. Trudno powiedzieć, jak będzie 
to realizowane w  obecnej sytuacji, 
związanej z epidemią koronawirusa. 
Liczymy jednak mimo wszystko na 
powrót koniunktury i realne, a nie 
zawyżane ceny usług budowlanych 
oraz zapowiadane przez rząd progra-
my inwestycyjne – zauważa włodarz 
powiatu radomskiego. – Przypomnę 
tylko, że w ostatnich 10 latach „przy-
jaciele” szpitala w Pionkach przezna-
czali dla niego 850 tysięcy złotych 
rocznie – dodaje.

Władze powiatu nie przekreśla-
ją stworzenia oddziału ginekologii 
z położnictwem w nowym pawilonie 
szpitala w Pionkach. Problemem jest 
jednak fakt, że dawniej panie rodziły 
w wyznaczonych do tego celu szpi-
talach, ale od wielu lat nie ma już 
rejonizacji. Dziś każda kobieta sama 
decyduje gdzie chciałaby rodzić i robi 
to zwykle tam, gdzie pracuje lekarz 
prowadzący jej ciążę.

Spotkanie przewodniczących SLD 
z posłem A. Iwaniakiem
W marcu spotkali się w ważnych sprawach szefowie, przedstawiciele zarządów powiatowych i miejskich Soju-
szu Lewicy Demokratycznej regionu radomskiego z posłem Arkadiuszem Iwaniakiem, pełniącym też funkcję 
Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej SLD.

Przybyłych powitał Waldemar 
Kaczmarski, przewodniczący RM 
SLD w Radomiu. Uczestnicy spo-
tkania omawiali najbliższe zada-
nia w nawiązaniu do rozpoczętego 
procesu konsolidacji struktur do-
tychczasowego SLD i „Wiosny” pod 
nazwą Nowa Lewica, sprawę popar-
cia kandydatury Roberta Biedronia 
startującego z jej listy w wyborach 
prezydenckich, z uwzględnieniem 
wyjątkowej sytuacji, jaką stwarza 
niebezpieczne rozpowszechnianie 
się w kraju i regionie koronawirusa.

Do spotkania doszło po wyda-
niu przez Sąd Okręgowy w War-
szawie decyzji o  dokonaniu 
w  ewidencji partii politycznych 
zmiany nazwy z  Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej na Nowa Lewica. 
W połowie grudnia ubr. wystąpili 
z wnioskiem w tej sprawie Włodzi-
mierz Czarzasty, przewodniczący 
SLD i Robert Biedroń, założyciel 
i przewodniczący „Wiosny”. Przy-
pomnijmy, że Robert Biedroń po-
wiedział wówczas: – Podjęliśmy 
decyzję, by stworzyć silną, lewi-
cową, otwartą i europejską partię 
o  nazwie NOWA LEWICA. To 
początek konsolidacji wszystkich 
sił lewicowych w Polsce.

Z  kolei Włodzimierz Czarzasty 
poinformował: – Kiedy wyrok się 
uprawomocni, to zgodnie z przepisa-
mi przejściowymi statutu, w przecią-
gu dwóch miesięcy powinien zostać 
zwołany kongres pod szyldem Nowa 
Lewica, który uchwali program i  do-
kona wyboru nowych władz.

Poseł Arkadiusz Iwaniak podzięko-
wał za zebrane podpisy pod wspólną 
dla konsolidującej się pod szyldem 
LEWICY kandydaturą Roberta Bie-
dronia w  zbliżających się wyborach 
prezydenckich. Do dnia wyborów 
zadaniem najważniejszym będzie 

przekonywanie do tej kandydatury 
znajomych, przyjaciół, krewnych, ro-
dziny. Realizację wspólnych działań 
oceni wynik, jaki wspólny kandydat 
LEWICY otrzyma w  tegorocznych 
wyborach Prezydenta RP – podkreślił.

Jeśli chodzi o konsolidację orga-
nizacyjną struktur SLD i „Wiosny”, 
to władze krajowe Nowej Lewicy 
wyłoni kongres zwołany po upra-
womocnieniu się jej Statutu. Po niej 
przyjdzie pora na konferencje woje-

wódzkie. Powiatowe przewidziane 
są jesienią.

Zdaniem Arkadiusza Iwaniaka, na-
deszła pora na zapewnianie warunków 
do aktywnej działalności kół i instan-
cji, poczynając od lokalowych. Instan-
cje powiatowe w całym kraju powinny 
posiadać własne siedziby, jako ważne 
miejsce spotkań z  aktywem i miesz-
kańcami. Działacze SLD jako najbar-
dziej doświadczeni powinni dopomóc 
w wyszukaniu takich lokali dla Nowej 
Lewicy . Uczestnicy spotkania zgodzili 
się, że będzie to dla Nowej Lewicy do-
bry prezent urodzinowy.

Ostatnie tygodnie cała Lewica i jej 
kandydat na prezydenta Robert Biedroń 
poświęcają walce z koronawirusem.

Poseł Arkadiusz Iwaniak omówił za-
dania związane z tworzeniem struktur 
Nowej Lewicy

Uczestnikami spotkania byli przewodniczący zarządów powiatowych i aktywiści SLD
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Jastrzębia,
W tym roku Święta Wielkiej Nocy przeżywamy

w zupełnie inny sposób niż zazwyczaj, w wyjątkowo trudnym czasie
walki z groźną epidemią, jaka nawiedziła Polskę i świat.

To sytuacja, która jest dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem.
Musimy przebywać w naszych domach, tylko wśród najbliższych, 

chroniąc siebie i swoje rodziny przed chorobą, stosując się do zaleceń służb, 
w poczuciu odpowiedzialności i wzajemnej solidarności. 
Życzenia zdrowia i wzajemnej życzliwości nabierają dziś 

zupełnie nowego wymiaru.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą, 
dając siłę pokonywania nawet największych trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wojciech Ćwierz
Wójt 

Gminy Jastrzębia

Józef Tomalski
Przewodniczący 

Rady Gminy Jastrzębia
  

Celem projektu jest wyrównanie i zwiększenie dostępności 

edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 43 miejsc 

wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty 

edukacyjnej o dodatkowe zajęcia dla 57 uczniów  

oraz podniesienie kompetencji  3 nauczycieli  

od 1 marca 2020 do 31 sierpnia 2021 roku. 

 

 

 

 

GMINA JASTRZĘBIA realizuje projekt      

dofinansowany z Funduszy Europejskich 

pn. „Zwiększenie edukacji przedszkolnej       

w Gminie Jastrzębia – utworzenie dwóch 

oddziałów przedszkolnych” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

Wartość projektu: 407 500,00 zł,  

w tym  środki z UE: 326 000,00 zł 

 

 

Unijna dotacja 
na wymianę pieców
W gminie Jastrzębia realizowany będzie kolejny 
unijny projekt, którego celem jest redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza. Wartość projektu wy-
niesie 1 902 503,47 złotych.

Projekt obejmuje wymianę 
starych kotłów tzw. kopciuchów 
na kotły spalające pellet, kotły 
gazowe oraz montaż pomp cie-
pła. Prace związane z wymianą 
źródła ciepła wykonane zostaną 
w 62 jednorodzinnych budyn-

Najmłodsi piłkarze 
mają gdzie trenować
W ubiegłym roku władze gminy Jastrzębia we współpracy z dyrekcją szkoły w Jastrzę-
bi oraz Gminnym Klubem Sportowym Akcja Jastrzębia reaktywowały Uczniowski Klub 
Sportowy przy PSP w Jastrzębi.

Na ten cel udało się pozyskać 
dotację, która pozwoliła na zakup 
sprzętu sportowego i prowadzenie 
zajęć. We wrześniu został przepro-
wadzony nabór chętnych dzieci do 
gry w piłkę nożną z czterech roczni-
ków: 2012, 2011, 2010, 2009. Nabór 
prowadzili licencjonowani przez 
PZPN trenerzy Łukasz Ławrecki 
i Mariusz Żabicki. Na początku tre-
nerzy prowadzili wspólnie treningi, 
na które przychodziło coraz więcej 
dzieci. Gdy liczba młodych zawod-
ników znacznie się zwiększyła, tre-
nerzy podzielili grupę na dwie dru-
żyny, Łukasz Ławrecki wziął pod 
swoje skrzydła dzieci z  rocznika 
2009 i 2010 (drużyna Orlików E1), 
natomiast Mariusz Żabicki dzieci 

z  rocznika 2011 i  2012 (drużyna 
Żaków F1).

Natomiast drużyna Żaków wzię-
ła udział w paru meczach sparin-
gowych i  turniejach piłki nożnej. 
W  dniu 29 lutego uczestniczyła 
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 33 w Radomiu. W roz-
grywkach wzięło udział 5 drużyn: 
Zorza Kowala, Junior Radom, Be-
niaminek Radom, UKS Jastrzębia, 
Akademia 33. Nasza ekipa zajęła 
czwarte miejsce. W dniu 8 marca 
nasze młode „Jastrzębie” wystąpiły 
w Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
o  Puchar Wójta Gminy Mirzec, 
zajmując czwarte miejsce na 10 
drużyn. 

Drużyna Orlików wzięła udział 
w  prestiżowym mikołajkowym 
turnieju halowym „Orlik CUP 14”, 
w  którym pokazała się z  bardzo 
dobrej strony, zajmując 5 miejsce 
na 10 drużyn. Był to spory sukces 
naszej drużyny, ponieważ takie 
zespoły jak Radomiak Radom czy 
też Energia Kozienice, które szkolą 
młodzież od wielu lat, zostały wy-
przedzone w końcowej tabeli przez 
młodych piłkarzy z Jastrzębi.

kach prywatnych (w 41 obiektach 
wymiana na kotły na pellet, w 14 
obiektach wymiana na pompy cie-
pła, a w 7 budynkach wymiana sta-
rych pieców na kotły gazowe) Po-
nadto w ramach projektu w trzech 
budynkach użyteczności publicznej 

tj. w szkołach publicznych w Lesio-
wie, Kozłowie i Mąkosach Starych, 
kotły węglowe zostaną wymienione 
na kotły spalające pellet.

Dotacja została przyznana w ra-
mach konkursu RPMA.04.03.01-
-IP.01-14-093/18, Oś priorytetowa 
IV „Przejście na gospodarkę nisko-
emisyjną” dla Działania 4.3 „Reduk-
cja emisji zanieczyszczeń powietrza”, 
Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie 
zanieczyszczeń powietrza i rozwój 
mobilności miejskiej”, Typ projek-
tu: „Ograniczenie „niskiej emisji”, 
wymiana urządzeń grzewczych” 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014–2020.
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POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl
UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl
UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl
UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 
UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl
UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl
UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,
UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 
UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl
UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
jasieniec@jasieniec.pl
UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl
UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl
UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl
UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl
UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl
UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl
UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, staro-
stwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl
UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl
UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu
UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl
UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl
UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl
UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl
UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.
UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl
UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl
UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl
UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl
UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl
UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl
UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl
UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl
UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl
UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl
UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl
UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl
UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl
UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl
UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl
UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl
UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl
UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl

UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl
UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

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.

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

TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

U NIKOSIA

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja so-

lidności. Zadzwoń już dziś! Całodobowe usługi adresujemy 
do fi rm, biur, rodzin i singli. Szybkie, sprawne, tanie i bez-
pieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także z windami. 
Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie usta-
lonej ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: 
punktualność i  dostępność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U  Nikosia” Ja-
nusz Monczyński działa od 2012 roku. Dysponuje pojaz-
dami o  pojemności ładunkowej skrzyń od 7 m³ do 50 m³, 
w tym wyposażonymi w windy. Z jego usług korzystały już 
m.in. prokuratura i sąd w Radomiu, a także Kancelaria Sej-
mu RP w Warszawie. PUH „U Nikosia” świadczy też usługi 
poza granicami Polski. Przewoziło m.in. meble z Holandii 
do kraju i z Polski do Norwegii. 

Więcej na stronie: 
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Fundacja Dietering – Pomagamy z Pasją

Robert płynie 
pod prąd – dla Kuby

Wielkanoc majora Hubala

O Akcji Fundacji Dietering robi się w Polsce głośno, a to wszystko za sprawą 
Roberta Tomalskiego. Robert jest mieszkańcem Lesiowa koło Radomia i co roku 
przepływa kajakiem pod prąd jedną rzekę. Aktualnie kończy spływ Wartą.

Kajakarz nie płynie jednak tylko 
dla siebie, ale by pomóc 15-letnie-
mu Kubie, który cierpi na dziecięce 
porażenie mózgowe. Robert zawsze 
nagłaśnia każdą wyprawę i zachę-
ca do wspierania zbiórki na rzecz 
chłopca. Zrzutkę można znaleźć 
na portalu zrzutka.pl – pod hasłem 
„Razem Możemy Wszystko – Kaja-
kiem pod Prąd dla Kuby” .

Robert Tomalski mieszka w Le-
siowie koło Radomia. Na co dzień 
prowadzi własną działalność go-
spodarczą. Sportem interesował 
się od dawna, biegał np. w mara-
tonach, jednak od 2016 r. konse-
kwentnie realizuje inną pasję – pły-
nie kajakiem pod prąd. – Nigdy nie 
byłem kajakarzem. Tak się jakoś 
potoczyło. Cała sprawa zrodziła 
się z naszej rodzinnej tragedii, gdy 
zginął nasz syn. Dziś Adrian miał-
by 21 lat. To taki sposób radzenia 
sobie z bólem. Zaczęło się od roz-
mowy z  kolegą, z  którym znamy 

się z maratonów. Powiedział mi, że 
przepłynął Wisłę pod prąd. Też po-
stanowiłem spróbować swoich sił. 
Po raz pierwszy wsiadłem wtedy 
do kajaka. Kupiłem taki wojskowy, 
składany i przemierzyłem pod prąd 

najdłuższą rzekę Polski – opowiada 
Robert.

Pierwsza przeprawa (1000 km) 
zajęła mu 27 dni. Potem wymarzył 
sobie, że co roku będzie pokony-
wał w ten sposób jedną rzekę. Już 

w  2017 r. postawił na najdłuższą 
w Europie, czyli Wołgę (3690 km 
przemierzył w 53 dni). Kolejny rok 
zadedykował Odrze (900 km – 18 
dni). W 2019 r. wymyślił, żeby po-
płynąć z Sewastopola do Moskwy 
(3000 km i 52 dni, w tym 34 dni 
płynął rzeką Don – 1950 km). 

Ponieważ w tym roku wypadają 
jego 50. urodziny, postanowił po-
konać trzy rzeki. Realizację celu 
zainaugurowała wyprawa pod 
prąd przez Dunaj, czyli drugą pod 
względem długości rzekę Europy. 
Zajęło mu to 64 dni. Z domu ro-
dzinnego wyruszył 2 stycznia… nie 
wrócił tam do tej pory. Wyprawę 
zakończył 8 marca, ale ponieważ 
wrócił z zagranicy, i choć nie miał 
styczności z  ludźmi, zrobił sobie 
kwarantannę, chciał się trzymać 
się zasad. Stwierdził, że zamiast 
siedzieć w domu, to spędzi ten czas 
na wodzie, z dala od ludzi. I tak 14 
marca wyruszył z  Kostrzyna nad 
Odrą, by tym razem zmierzyć się 
z nurtami Warty.

Robert zaznacza, że śpi w  na-
miocie przy brzegu, a w kajaku ma 
wszystko, czego potrzebuje w po-
dróży (z samowarem turystycznym 
na czele). – Stronię od ludzi, żeby 
nie narażać siebie i innych. Jestem 
tak spakowany, że mogę płynąć bez 
chodzenia do sklepów. Oczywiście 
pod drodze warunki są różne, tu 
trzeba kajak przenieść, tu na wó-
zeczku przeciągnąć go brzegiem – 
opowiada kajakarz.

O tym, dla kogo płynie Robert, 
przypomina widniejące na burcie 

zdjęcie chłopca i napis „Dla Kuby”. 
Chłopiec rehabilitowany jest od 
trzeciego miesiąca życia. – Niestety, 
Kuba nie wie co to znaczy życie bez 
wyrzeczeń, obciążeń, rehabilitacji, 
operacji... Urodził się jako wcze-
śniak. Niestety po kilku dniach 
stan Kuby drastycznie się pogor-
szył, chłopiec przestał oddychać 
samodzielnie. Po kilku kolejnych 
dniach walki o życie Kuby, badań, 
konsultacji stwierdzono posoczni-
cę. Minął rok pełen bólu, rehabilita-
cji, wizyt lekarskich, niepewności, 
nadziei.... Diagnoza – mózgowe 
porażenie dziecięce. Dziś Kuba 
ma 15 lat i pewnie co najmniej pół 
swojego życia spędził na wizytach 
lekarskich, turnusach rehabilitacyj-
nych i różnego rodzaju usprawnia-
niach oraz zabiegach i operacjach. 
Ostatnie lata, szybki wzrost, spowo-
dowały, że coraz trudniej jest Kubie 
chodzić. Obecnie samodzielnie jest 
w  stanie pokonać zaledwie kilka 
kroków. Pomóc mogą jedynie dłu-
gotrwałe, kosztowne rehabilitacje 
i operacja. 

– Pomóżmy Kubie stanąć na nogi 
– mówi Joanna Wojdat-Pokrzyk 
z Fundacji Dietering, która zajmu-
je się pomocą osobom z niepełno-
sprawnością poprzez zbiórki środ-
ków fi nansowych. Wojdat-Pokrzyk 
wzruszona pomocą ze strony Ro-
berta Tomalskiego, codziennie mu 
kibicuje. Ale nie koniec wsparcia 
dla Kuby. Fundacja wciąż groma-
dzi dla chłopca niezbędne środki. 
Ty też możesz pomóc Kubie stanąć 
na nogi: https://zrzutka.pl/yubeev.

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy będą inne niż zazwyczaj. Nie będzie tradycyjnego „święconka” i rodzinnych 
zjazdów. Pozostaje jednak nadzieja, że w końcu, oby jak najszybciej, odrobimy z nawiązką „rodzinne” i wszel-
kie inne zaległości.

Niezwyczajne były również 
pierwsze okupacyjne Święta Wiel-
kanocne w 1940 roku. Nie zgasła 
jeszcze pamięć zbiorowego mor-
du w  podwarszawskim Wawrze 
w dzień po świętach Bożego Na-
rodzenia, 27 grudnia 1939 roku. 
Na ziemi kieleckiej, i  nie tylko, 
głośnym echem rozeszła się wieść 
o  aresztowaniach i  egzekucji 360 
osób 12–14 lutego 1940 roku w le-
sie Bór pod Skarżyskiem-Kamien-
nym. Jednak i wtedy przyświecała 
nadzieja. Nadzieja na wiosenną 
ofensywę i w to, że „im słoneczko 
wyżej, tym Sikorski bliżej”.

Święta Wielkanocne w 1940 roku 
przypadały w dniach 25–26 mar-
ca. W tym czasie Oddział majora 
Hubala, zmniejszony na rozkaz Ko-
mendy ZWZ do ok. 100 żołnierzy, 
stacjonował w zapadłych w lasach 
przysuskich wsiach Hucisko Bor-
kowickie i Chlewiskie. 

– (...) rodzice z  siostrą starszą 
rozmawiali, że podobno trzyma się 
wojsko polskie, które od września nie 
złożyło broni – wspominała Helena 
Duda, poetka ludowa z  Huciska. 
– Najtrudniej było w  to uwierzyć 
mężczyznom, którzy służyli kiedyś 
w wojsku. Mówili – to jakaś legenda. 
Kiedy nadszedł 15 marca, o zmierz-
chu, zajechało pod mój dom trzech 
ułanów, w mundurach, na czapkach 
widniały orzełki. Zapytali gdzie 
mieszka Walenty Andruszkiewicz. 

Kiedy mama udzieliła im informa-
cji, podziękowali i ruszyli we wska-
zanym kierunku. Po niedługim 
czasie wracali. Wszyscy mieszkań-
cy zrozumieli, że rzeczywiście jest to 
wojsko polskie i że to co wydawało 
im się niemożliwe jest prawdą. Po 
upływie dwóch godzin przyszedł 
cały oddział. Pierwsi jechali kawa-
lerzyści, podobno z dowódcą na cze-
le, szła piechota, a na końcu tabory. 

Wozy były załadowane, na wozach 
była pasza dla koni i  broń. Huci-
ska rozdziela rzeka, dlatego jedna 
wioska nazywa się Hucisko Małe, 
druga Hucisko Duże. Żołnierze nie 
zatrzymując się na Hucisku Małym, 
pojechali na Duże, gdyż tam miesz-
kał Andruszkiewicz. Konie postawili 
w stodołach, a żołnierze zakwatero-
wali w domach razem z mieszkań-
cami. 

Walenty Andruszkiewicz z Ra-
domia, hubalczyk, tak wspominał 
przygotowania do świąt:

(...) była Wielka Sobota. (...) Śnieg 
w szybkim tempie tajał, a słońce słało 
swe ogrzewcze promienie na pełną 
udręczenia ziemię. Na świecie jakby 
odrobinę poweselało, a  w  Hucisku, 
zagubionej wsi, ruch zapowiadał się 
niezwyczajny. Hucisko wraz z woj-
skiem polskim szykowało się do Świąt 

Wielkanocnych. Kobiety krzątały się 
nad przygotowaniem stołu wielkanoc-
nego. Po domach wszędzie było pełno 
roboty. U  Zofi i Adamczyk, wdowy 
po Józefi e, żołnierze piekli chleb na 
święta. (...) Ponieważ była to Wielka 
Sobota major zwrócił się do „Starego” 
(Walentego Andruszkiewicza). „Wiesz 
co chłopie, święta Wielkanocne już ju-
tro a my nie mamy szynki ani kieliszka 
gorzałki”. Na co „Stary” odpowiedział: 
„Proszę się nie martwić wszystko bę-
dzie na czas dostarczone”. 

Dzięki odzyskanemu po latach 
„Dziennikowi” prowadzonemu 
przez adiutanta majora Hubala, 
Henryka Ossowskiemu, z  relacji 
spisanej na bieżąco, możemy do-
wiedzieć się jak świętował ostatni, 
zbrojny Oddział Wydzielony Woj-
ska Polskiego: 

Pierwsze Święto Wielkiej Nocy 
przeszło w Oddziale w bardzo miłym 
i serdecznym nastroju. Święcone bar-
dzo skromne a częściowo ofi arowane, 
jakkolwiek dla wszystkich starczyło 
zupełnie. Ksiądz Kapelan (Ludwik 
Mucha – uzup. JL) wygłosił kazanie, 
które ludność cywilną doprowadziło 
do łez. Przypomniał wszystkim po 
raz nie wiem już który (…) wielkość 
i piękno naszego zadania.

W Wielki Poniedziałek pojecha-
liśmy t.j. Pan Major ppor. Bem, ja 
i  dwóch kaprali udaliśmy się do 
majątku Konary (koło Przysuchy – 
uzup. JL) państwa Helbichów, gdzie 
przyjęto nas ogromnie gościnnie. 
W drodze pod Panem Majorem za-
łamał się lód, następnie ja wpadłem, 
tak że skąpałem się po pas, co przy 
dyngusie było ogromnie a  propos. 
Z  Konar wyjechaliśmy o  3 rano, 
następnie w młynie w Jabłonicy zje-
dliśmy śniadanie. Gościnność mły-
narza należy specjalnie podkreślić.

27 sierpnia 1974 r. – Adiutant majora Hubala, Henryk Ossowski (drugi z prawej), w gościnie u Melchiora Wańkowicza, 
autora opowiadania „Hubalczycy”. Pośrodku Aleksandra Ziółkowska-Boehm
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 Kwiecień plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata – podpowia-
da porzekadło. Namiastką zimy, której w tym roku nie było, są nocne, 
kwietniowe przymrozki, zapowiadane także przez zachodzące słońce. 
Uchwyciliśmy tę zapowiedź na trasie Wierzbica-Jastrząb.

 Radomskie Centrum Sportu i jego otoczenie dowodzi, że na przekór 
koronawirusowi również teraz coś ożywczego dzieje się w Radomiu. Hala 
sportowo-widowiskowa jest jakby okazalsza. Stało się to dzięki rozbiór-
ce budynku, w którym mieścił się sąd rejonowy. Poprowadzi przez jego 
gruzy, obok RCS, droga wewnętrzna wiodąca ku stadionowi Radomiaka, 
włączająca się do ruchu ulicznego północnej części Radomia.

 Życie zbiorowe zamarło, to fakt. Prezes Klubu Seniora WETERAN Zygmunt Pluta okazał się jednak 
przewidujący. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizował uprzedzająco nieco wcześniej. Owszem, panie 
otrzymały białe różyczki, były recitale i śpiewy chóralne. Jednak bez tańców i zbytnich przytulanek. Przykład 
– pożegnanie przez pana Zygmunta niezaplanowanym duetem pani Ewy Brzezińskiej z piekarni WACYN.

 Do przeszłości, oby nie na długo, należą spotkania samorządowe, 
na których gminy otrzymywały pomoc fi nansową od marszałka czy wo-
jewody mazowieckiego. Na zdjęciu (od prawej): Sławomir Kruśliński 
wójt gminy Radzanów i Marcin Kozdrach – wójt Gminy Stara Błotnica 
(obaj z powiatu białobrzeskiego) oczekują z paniami skarbniczkami na 
podpisanie umów z wicemarszałkiem Rafałem Rajkowskim i Leszkiem 
Przybytniakiem, przewodniczącym Komisji Rozwoju Wsi Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego, zasilających wymienione gminy znacznymi 
kwotami przeznaczonymi na realizację inwestycji rozwijających i unowo-
cześniających infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. W podtrzyma-
niu współpracy inwestycyjnej przeszkodził koronawirus.

 Nietrudno 
się domyślić, że 
sprawcą miej-
skiego pustkowia 
jest tajemniczy, 
groźny korona-
wirus. Na styku 
spacerowych ulic 
– Żeromskiego 
i  Słowackiego 
z  placem Coraz-
ziego nie uświad-
czy człowieka. 
Podobnie jest na 
innych ulicach 
Radomia.

 …ósmego kwietnia ulice centrum Radomia były dowodem wiosen-
nego ożywienia. Fotka przestawia fragment ulicy Struga, w sąsiedztwie 
Galerii Słonecznej.

PO(D)GL ĄDY

RCS jakby okazalsze…

Opustoszałe ulice…

A przed rokiem…

Kwiecień plecień…

Przewidujący?

W oczekiwaniu 
na marszałkowski grant


