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ZARZĄD 
Z WOTUM ZAUFANIA 
I ABSOLUTORIUM

7 lipca w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu odbyła się najważ-
niejsza w roku sesja Rady Powiatu. Podczas posiedzenia podsumowano 
roczne wykonanie budżetu i stan powiatu zwoleńskiego za 2019 rok. 
Zarząd uzyskał wotum zaufania, radni udzielili też absolutorium.

Jest wotum zaufania 
i absolutorium

Posiedzenie rady, w którym wzię-
ło udział 14 z 15 radnych, rozpoczę-
ło się przedstawieniem sprawozda-
nia z działalności międzysesyjnej. 
Następnie podjęto szereg uchwał, 
w tym uchwałę w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Powiatu 
Zwoleńskiego na lata 2020–2033. 
Przedstawiono też Raport o stanie 
Powiatu Zwoleńskiego za 2019 rok, 
po którym radni udzielili wotum 
zaufania Zarządowi Powiatu.

Kolejnym punktem sesji było 
rozpatrzenie i zatwierdzenie spra-
wozdania finansowego powiatu 
zwoleńskiego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu powia-
tu za ubiegły rok. Regionalna Izba 

Obrachunkowa pozytywnie wy-
powiedziała się na temat realizacji 
ubiegłorocznego budżetu. Podobną 
opinię wydała Komisja Rewizyjna 
Rady Powiatu w Zwoleniu. Zarząd 
Powiatu w wyniku głosowania rad-
nych otrzymał absolutorium.

– Dziękuję Zarządowi, radnym, 
dyrektorom i kierownikom jedno-
stek podległych oraz wszystkim 
pracownikom Starostwa Powia-
towego w  Zwoleniu za pomoc 
w realizacji zadań. Były to zadania 
ambitne. Wielokrotnie funkcjo-
nowaliśmy po godzinach pracy. 
Byliśmy skuteczni w  działaniach 
i pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Realizacja tych zadań była 
możliwa także dzięki partycypacji 
wszystkich samorządów gminnych 
z terenu powiatu zwoleńskiego, za 

dofi nansowań zewnętrznych. Naj-
większą inwestycją w zakresie dro-
gownictwa w minionym roku była 
przebudowa obiektu mostowego 
w ciągu drogi Tczów–Wincentów, 
która kosztowała ponad 1 milion 
700 tysięcy złotych. Przebudowano 
też drogę powiatową Iłża–Wólka 
Gonciarska na długości blisko kilo-
metra. Nowy blask zyskała również 
droga powiatowa Zwoleń–Kro-
czów–Kazanów na odcinku prawie 
pół kilometra. Wybudowano także 
chodnik w  ciągu drogi powiato-
wej Zwoleń–Tczów w miejscowo-
ści Mostki i  utwardzono pobocza 
w ciągach dróg Zwoleń–Filipinów 
w miejscowości Strykowice Błotne 
i Polesie–Wólka Łagowska w miej-
scowości Łagów. Co ważne, w mi-
nionym roku powstała dokumen-

tacja projektowa dla planowanej 
przebudowy drogi powiatowej 
Bartodzieje–Kazanów.  

Samorząd powiatu mocno 
działał także w obszarze ochro-
ny zdrowia. W  minionym 
roku rozpoczęła się bardzo 
duża inwestycja przebudowy 
wnętrz zwoleńskiego szpitala. 
Całkowita wartość inwestycji 
to ponad 5  milionów złotych. 
W 2019 roku przeznaczono na 
nią blisko 2,5 miliona zł. Kolejną 
bardzo ważną inwestycją był za-
kup nowoczesnego ambulansu 
typu C na potrzeby ratownictwa 
medycznego Pogotowia Ra-
tunkowego w Zwoleniu. Koszt 
zadania to 400 tysięcy złotych. 
Wśród wielu inwestycji znalazła 
się także adaptacja pomieszczeń 
na potrzeby gabinetu stoma-
tologicznego, realizowanego 
w ramach programu „Poprawa 
dostępności do świadczeń sto-
matologicznych dla dzieci i mło-
dzieży w szkołach w 2018 roku”.

Samorząd powiatu nie zwal-
niał również tempa w  zakre-
sie oświaty i  kultury fi zycznej. 
W 2019 roku wybudowano no-
woczesny, ogólnodostępny kom-
pleks sportowo-rekreacyjny przy 
ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu, 
o wartości ponad 600 tysięcy zło-
tych. Na wykonanie tego zadania 
pozyskano dofi nansowanie ze-
wnętrzne w kwocie blisko 260 ty-
sięcy złotych. Zmodernizowano 
również boisko wielofunkcyjne 
przy ul. Żeromskiego w Zwole-
niu. Wartość zadania wyniosła 
184 tysiące złotych, a na jego re-
alizację pozyskano dofi nansowa-
nie w kwocie 95 tysięcy złotych. 
Zakupiono także i zamontowano 
platformę dla osób niepełno-
sprawnych w budynku Zespołu 
Szkół Rolniczo-Technicznych 
w  Zwoleniu o  wartości ponad 
65 tysięcy złotych oraz urządze-
nie brzegowe UTM na potrzeby 
ZSR-T na kwotę prawie 45 tysię-
cy złotych.

– 2019 rok był bardzo inten-
sywny pod względem działań 
na rzecz naszej Małej Ojczyzny. 
Udało nam się zrealizować sze-
reg zadań, zarówno w obszarze 
służby zdrowia, jak i  drogo-
wnictwa, czy oświaty. To wynik 
dobrej współpracy na różnych 
szczeblach samorządowych 
oraz zaangażowania wielu osób, 
w tym pracowników Starostwa 
Powiatowego w Zwoleniu, za co 
im serdecznie dziękuję – podsu-
mował starosta Stefan Bernaciak.

 Mirosława Gregorczyk

Starosta Zwoleński Stefan Bernaciak dziękuje za udzielenie absolutorium

co jeszcze raz bardzo dziękuję – 
powiedział starosta zwoleński Stefan 

Bernaciak.

Inwestycje za ponad 
7 milionów złotych

Realizacja budżetu w 2019 roku 
zakończyła się nadwyżką w kwocie 
ponad 844 tysiące 433 złotych, przy 
planowanym deficycie w  kwocie 
3 miliony 167 tysięcy 621 złotych. 
Na inwestycje przeznaczono w sumie 
7 milionów 113 tysięcy 401 złotych.

W 2019 roku wykonano liczne za-
dania z zakresu rozwoju infrastruk-
tury drogowej. Na ich realizację po-
zyskano blisko 5 milionów złotych 
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Wielki dzień szpitala w Pionkach
Prezentacja projektu rozbudowy szpitala, podpisanie umowy rządowej dotacji 
na wyposażenie nowego pawilonu oraz zapowiedź rozpoczęcia już wkrótce roz-
budowy szpitala przy ulicy Niepodległości w Pionkach były tematem spotkania 
parlamentarzystów i samorządowców, które odbyło się na dziedzińcu kompleksu 
szpitalnego w Pionkach.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor 
SPSSOZ w  Pionkach Bernarda 
Dudek witając przybyłych na uro-
czystość parlamentarzystów, wśród 
których byli: senator Stanisław Kar-

czewski, posłowie: Anna Kwiecień, 
Marek Suski i Andrzej Kosztowniak, 
wojewoda mazowiecki Konstanty 
Radziwiłł i  wicewojewoda Artur 
Standowicz, starostowie powiatu 

radomskiego Waldemar Trelka 
i  Roman Frąk, przewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof Murawski 
i członkowie Zarządu Powiatu, wójt 
gminy Pionki Mirosław Ziółek wraz 
z  przewodniczącym Rady Gminy 
Dariuszem Gorczakiem i radnymi 
oraz burmistrz miasta Pionki Ro-
bert Kowalczyk wraz z przewodni-
czącym Rady Miasta Wojciechem 
Maślankiem i radnymi, członkowie 
Rady Społecznej SPSSOPZ z  prze-
wodniczącym Tomaszem Łyżwą. 

Po powitaniu gości dyrektor 
Bernarda Dudek odczytała listy 
nadesłane z Kancelarii Prezydenta 
RP i  od Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego.

Starosta powiatu radomskiego 
Waldemar Trelka powiedział, że po 
20 lat improwizowanych inwestycji 
w pionkowskie szpitalnictwo, na-
stępuje nowy etap w rozwoju i bu-
dowie tej placówki. Na realizację 

tego przedsięwzięcia przeznaczone 
zostanie w sumie 51 milionów zło-
tych, rozłożone na 3 etapy.

Tuż po prezentacji multimedial-
nej projektu rozbudowy szpitala, 
poprowadzonej przez jej autora, 
Jolantę Nowak, starosta Waldemar 
Trelka, wicestarosta Roman Frąk, 
wojewoda mazowiecki Konstanty 
Radziwiłł oraz skarbnik powiatu Jo-
anna Wontorska podpisali umowę 

na ponad 760 tysięcy złotych rządo-
wej dotacji na wyposażenie nowego 
pawilonu. Dzięki tym funduszom 
szpital wzbogaci się m.in. o wózki 
anestezjologiczne ze ssakiem elek-
trycznym, 8 zestawów kardiomo-
nitorów z defi brylatorami, aparat 
USG z 3 głowicami, zestaw do ozo-
noterapii oraz stół diagnostyczno-
-zabiegowy z osprzętem.

 JaL

Uroczysty moment – podpisanie umowy rządowej dotacji na zakup sprzętu

W wydarzeniu wzięli udział m.in. parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, wicewo-
jewoda Artur Standowicz, radni powiatu radomskiego, władze samorządowe 
Miasta Pionki i Gminy Pionki, pracownicy szpitala i mieszkańcy Pionek

Zbliża się 
Kameralne Lato
„Od Nowa” – pod takim hasłem w Radomiu, w dniach 
od 9 do 15 sierpnia, odbędą się 13. Ogólnopolskie 
Spotkania Filmowe „Kameralne Lato”.

Tegoroczny festiwal jest orga-
nizowany w  innym terminie niż 
zwykle. To w związku z epidemią 
koronawirusa. Hasło towarzyszące 
tegorocznej edycji Kameralnego 
Lata nawiązuje do obecnej sytu-
acji. „Zaczynamy życie od nowa, 
w nowej rzeczywistości, na nowych 
warunkach, z nowymi ogranicze-
niami, ale i nowymi możliwościa-
mi. Mając na uwadze reżim sani-
tarny i  względy bezpieczeństwa, 
od nowa zapraszamy do kin, do 
udziału w pięknych wydarzeniach 
społecznych, jakimi są niewątpliwie 
festiwale fi lmowe, od nowa pochy-
lamy się nad fi lmem i jego rolą we 
współczesnym świecie. Od nowa, 
znów powraca pytanie o rolę sztu-
ki we współczesnym, jakże zmie-
nionym i naznaczonym pandemią 
świecie” – piszą na swojej stronie 
organizatorzy Kameral-
nego Lata.

Do tegorocznych 
konkursów filmowych 
organizowanych w  ra-
mach Ogólnopolskich 
Spotkań zgłoszono 175 
filmów w  tym 142 do 
Konkursów Główne-
go, a  33 do Konkursu 
Filmów Odrzutowych 
HYDE PARK. Zwycięz-
ca Konkursu Głównego 
otrzyma ZŁOTEGO 
ŁUCZNIKA – Nagro-
dę Prezydenta Miasta 
Radomia. Nagrodę Spe-

cjalną w  konkursie ufunduje też 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, 
a wyróżnienie za fi lm o szczegól-
nych walorach społecznych przyzna 
współorganizator festiwalu – Ko-
menda Wojewódzka Policji z sie-
dzibą w  Radomiu. W  Konkursie 
Filmów Odrzutowych tradycyjnie 
nagrodę główną przyzna publicz-
ność. Filmy zakwalifi kowane do 
Konkursu Głównego mają szansę 
otrzymać również nominacje do 
Nagród im. Jana Machulskiego.

W trakcie Ogólnopolskich Spo-
tkań Filmowych „Kameralne Lato” 
odbędą się także dwa cykle warsz-
tatowe.

Międzynarodowe Warsztaty Fil-
mowe FAST przeznaczone są dla 
młodych ludzi, zainteresowanych 
pozyskaniem konkretnych kom-
petencji i  doświadczeń w  branży 

filmowej. Specjaliści z  poszcze-
gólnych dziedzin przeprowadzą 
uczestników przez kolejne etapy 
produkcji fi lmu – od pracy nad roz-
wojem pomysłu do fi nalnej premie-
ry gotowego fi lmu. Uczestnicy pod 
okiem profesjonalistów zrealizują 
fi lmowe reklamy społeczne. 

Z kolei warsztaty ABC PRACY 
Z KAMERĄ przeznaczone są dla 
osób stawiających pierwsze kro-
ki w świecie fi lmowym. Program 
składać się będzie z cyklu kilkugo-
dzinnych zajęć, podczas których 
młodzież będzie miała okazję za-
równo uczestniczyć w spotkaniach 
z profesjonalistami, jak i spróbować 
swoich sił w praktycznych ćwicze-
niach ze sprzętem fi lmowym.

Głównym organizatorem Ogól-
nopolskich Spotkań Filmowych 
jest Stowarzyszenie FILMFO-
RUM. Wydarzenie jest jedynym 
festiwalem filmowym w  Polsce 
organizowanym w  ścisłej współ-
pracy z polskimi służbami mundu-
rowymi, w tym przede wszystkim 
z  Komendą Wojewódzką Policji 
z siedzibą w Radomiu. Partnerem 
organizacyjnym wydarzenia jest 
ŁAŹNIA – Radomski Klub Środo-
wisk Twórczych i Galeria.

Projekt dofi nansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego po-
chodzących z Funduszu 
Promocji Kultury oraz 
ze środków Samorzą-
du Województwa Ma-
zowieckiego. Festiwal 
współfi nansują: Miasto 
Radom i Polski Instytut 
Sztuki Filmowej. Partne-
rami organizacyjnymi fe-
stiwalu są: Mazowieckie 
Centrum Sztuki Współ-
czesnej ELEKTROW-
NIA w  Radomiu oraz 
Mazowiecki Instytut 
Kultury.

 źródło: radom24.pl

Odeszła Pani Krystyna, 
córka Hubala
Nie tak dawno obchodziliśmy 80. rocznicę śmierci 
majora Hubala. Dziś ze smutkiem musimy poin-
formować, że 18 lipca zmarła, w wieku 88 lat, jego 
jedyna córka, Krystyna Dobrzańska-Sobierajska.

Pani Krystyna była częstym 
gościem na uroczystościach 
organizowanych przez Zespół 
Szkół Zawodowych im. Huba-
la w Radomiu, między innymi 
na „Hubalowej wigilii” w 2009 
roku.

Jeszcze nie tak dawno, w liście 
do swoich wnucząt, opublikowa-
nym w książce jej syna, Henryka 
Sobierajskiego, napisała:

Wasze pokolenie nie musi już 
walczyć o wolność i ponosić ta-
kich ofi ar. Obowiązkiem wszyst-
kich jest kultywowanie pamięci 
o Tych, którzy tę wolność wy-
walczyli. Pamiętajcie, że jednym 
z  nich był Wasz Pradziadek. 
Kiedy byłam w Waszym wieku, 
moja Babcia, a Matka „Hubala", 

powiedziała mi: „Krysiuniu, bądź 
zawsze dumna z Ojca. Wierzę, że 
pamięć o Nim nigdy nie zagaśnie”. 
Zawsze byłam z Niego dumna, a te-
raz proszę, byście i Wy byli dumni 
ze swojego Pradziadka i podtrzy-
mywali pamięć o Nim.

Uroczystości pogrzebowe od-
będą się w piątek 24.07.br. o godz. 
13. w kościele parafi alnym w Gorz-
kowie, gm. Kazimierza Wielka. 
Urna z prochami zostanie złożona 
w grobowcu rodziny Zakrzeńskich 
na cmentarzu przykościelnym. 
Krystyna Dobrzańska-Sobieraj-
ska spocznie w  grobowcu obok 
swojej matki, Zofi i Dobrzańskiej-
-Zakrzeńskiej i ojczyma, Tadeusza 
Zwierkowskiego.

 JaL

Krystyna Dobrzańska-Sobierajska, 
honorowy gość „Hubalowej wigilii” w 2009 roku
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Imperial Tobacco 
rozbudowuje fabrykę
Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. rozpoczyna pierwszy etap rozbudo-
wy fabryki zlokalizowanej przy ul. Tytoniowej 2/6 w Radomiu. W ramach przedsię-
wzięcia o wartości 100 milionów złotych powstanie nowa hala produkcyjno-maga-
zynowa o powierzchni 3800 metrów kwadratowych. W wyniku realizacji projektu 
w fabryce powstaną również nowe miejsca pracy.

– To bardzo dobra informacja, 
która szczególnie w  tym trudnym 
czasie epidemii, napawa optymi-
zmem jeśli chodzi o sytuację radom-
skiej gospodarki. Bardzo się cieszę 
z inwestycji planowanej przez fi rmę 
Imperial Tobacco Polska Manufac-
turing. To dodatkowo umacnia jej 
obecność w Radomiu i potwierdza 

stabilną sytuację ekonomiczną. To 
niezmiernie istotne dla mieszkańców 
naszego miasta. Rozwój fi rmy, któ-
ra od wielu dziesięcioleci należy do 
grona największych pracodawców 
w Radomiu, będzie zapewne owoco-
wał nowymi miejscami pracy. Mam 
nadzieję, że planowana inwestycja 
będzie też wyraźnym sygnałem, 

jaki z lokalnego rynku popłynie do 
innych przedsiębiorców szukających 
dobrego miejsca do realizacji swoich 
biznesowych przedsięwzięć – mówi 
wiceprezydent Radomia Katarzyna 
Kalinowska.

Rozbudowa fabryki Imperial To-
bacco Polska Manufacturing S.A. 
rozłożona jest na etapy.

Pierwszy z  nich skupia się na 
podstawowych pracach budow-
lanych i  rozpoczyna się w  lipcu. 
W jego ramach – do końca pierw-
szego kwartału 2021 roku – powsta-
nie konstrukcja nowej hali produk-
cyjno-magazynowej. Co istotne, 
wykonawcą tych prac jest fi rma 
budowlana z  Radomia – PHUB 
„ŁUCZ-BUD”. Zakończenie in-
westycji planowane jest w trzecim 
kwartale 2021 roku. 

– Imperial Tobacco Polska Manu-
facturing jest ważną częścią lokal-
nej społeczności, z której wywodzi 
się zdecydowana większość z blisko 
700 pracowników. Fakt, że jesteśmy 
jednym z największych pracodaw-
ców w mieście nakłada na nas szcze-
gólną odpowiedzialność, zwłaszcza 
w obecnych trudnych czasach, kie-
dy to stabilność na rynku pracy ma 
ogromne znaczenie. Rozpoczynając 
inwestycję nie skupiamy się tyl-
ko na biznesie, ale chcemy przede 

Radom stanowi niezwykle waż-
ny punkt w globalnych strukturach 
Imperial Brands, którego częścią jest 
Imperial Tobacco Polska Manufactu-
ring. To właśnie w województwie ma-
zowieckim koncern, działający w 160 
krajach na całym świecie, zlokalizował 
jeden ze swoich największych zakła-
dów produkcyjnych. Wytwarzane 
w nim wyroby są eksportowane do 
ponad 40 krajów na całym świecie. 

Tradycja produkcji wyrobów ty-
toniowych w Radomiu sięga 1922 

wszystkim dać impuls do rozwoju 
miasta oraz całego regionu m.in. 
poprzez tworzenie nowych miejsc 
pracy oraz angażowanie lokalnych 
przedsiębiorstw do realizacji projek-
tu – mówi Krzysztof Kord, Prezes 
Zarządu Imperial Tobacco Polska 
Manufacturing S.A., Dyrektor Fa-
bryki w Radomiu.

Rozbudowa fabryki to mię-
dzynarodowy projekt, który ma 
jednak bardzo lokalny charakter. 
Doskonałym potwierdzeniem jest 
fakt, że za realizację inwestycji od-
powiedzialne są radomskie przed-
siębiorstwa budowlane. Skiero-
wanie jak największych funduszy 
do fi rm z Mazowsza było jednym 
z  priorytetów kierownictwa Im-
perial Tobacco Polska Manufac-
turing.

roku, kiedy to powstała Wytwór-
nia Papierosów podległa Polskie-
mu Monopolowi Tytoniowemu. 
Fabryka szybko stała się jednym 
z największych zakładów produk-
cyjnych w Radomiu.

Niemal sto lat później przemysł 
tytoniowy cały czas odgrywa zna-
czącą rolę w  gospodarce miasta. 
Ostatnie dekady są już jednak ściśle 
związane z działaniem Imperial To-
bacco Polska Manufacturing. Fir-
ma aktualnie zatrudnia, w oparciu 
o umowę o pracę, blisko 700 osób, 
a  o  wysokiej jakości standardów 
świadczy – otrzymany po raz siód-
my z rzędu – prestiżowy tytuł Top 
Employer. 

 Karolina Bursa-Moczulska
Biuro Prasowe Imperial Tobacco 

Polska Manufacturing S.A. 

Spektakl 
przy fontannach
W Radomiu trwa przegląd teatrów ulicznych „Ulica 
Teatralna”. To projekt realizowany w ramach tego-
rocznego Budżetu Obywatelskiego.

Przed tygodniem na Placu Jagiellońskim mieliśmy okazję obejrzeć 
barwny spektakl „Arka” w wykonaniu Teatru Ósmego Dnia z Poznania, 
a tym razem przy fontannach aktorzy Teatru Powszechnego w Radomiu 
przedstawili „Sceny Miłośne” w reżyserii Małgorzaty Potockiej. Były to 
wybrane fragmenty „Don Juana” Moliera oraz „Ślubów Panieńskich” 
Aleksandra Fredry.

 UM Radom
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Inwestycje czynnikiem rozwoju
Rozmowa ze Zdzisławem Duliasem, wójtem gminy Wierzbica

 Słyszy się opinie, że inwestycje nadal 
są dla gmin, ich samorządu, sprawą 
bardzo ważną. Stąd zabiegi o środki 
zewnętrzne lub podejmowanie współ-
pracy z samorządami sąsiednimi oraz 
z resortami, czy wojewodą…

– Z pewnością tak jest, w naszym 
wypadku między innymi dlatego, 
że nie ma na terenie gminy duże-
go zakładu przemysłowego, zwy-
kle cennego sponsora. Staramy 
się jednak w  miarę możliwości 
inwestować w rozwój gminy, wy-
chodząc naprzeciw potrzebom jej 
mieszkańców. Niespodziewana 
epidemia koronawirusa przyha-
mowała jednak także nasze tego-
roczne zamierzenia inwestycyjne. 
Ważną inwestycją w  bieżącym 
roku jest przebudowa, wspólnie 
ze starostwem w Radomiu, odcin-
ków drogi powiatowej Wierzbica 
– Modrzejowice, zaczynającego się 
od ulicy Jodłowej i prowadzącego 
do Zalesic Kolonii oraz drugiego 
w  miejscowości Łączany. Łączna 
długość przebudowywanej drogi 
wynosi 3 890 metrów, przy czym 
w obszarze zabudowy mieszkalnej 
zostanie ułożony chodnik o łącznej 
długości 2250 mb (od drogi woje-
wódzkiej 744 do stawu w Zalesi-
cach Kolonii). Koszt przebudowy 
tej drogi powiatowej wyniesie 5 
884 282,58 zł z czego udział naszej 
gminy to 617 849 zł. Dodatkowo, 
nakładem ponad 100 tys. zł prze-
budowujemy odcinek drogi w Łą-
czanach. Zakończenie robót prze-
widziane jest w tym roku.
 Takim wspólnym zadaniem jest chy-

ba także PSZOK?
– Pełna jego nazwa brzmi: „Bu-

dowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Kosowie 
i na terenie Gminy Wierzbica”. Od-
bywa się to w ramach działania 2.2 
Gospodarka odpadami komunalny-
mi oś priorytetowa II Ochrona Śro-
dowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–
2020. Liderem projektu jest Gmina 
Kowala. Umowa o dofi nansowanie 
została zawarta w Warszawie w listo-
padzie ubiegłego roku przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
a Gminą Kowala. Wartość całkowi-
ta budowy PSZOK w Kosowie i na 
terenie Gminy Wierzbica wynie-
sie 2.273.604,22 zł brutto, w czym 
dla naszej gminy przypadnie 1 363 
771,23 zł. Dofi nansowanie zadania 
wyniesie 85% wydatków kwalifi ko-
wanych. Na terenie Gminy Wierzbica 
PSZOK będzie budowany w miejsco-
wości Rzeczków Kolonia, natomiast 
w Gminie Kowala – w miejscowości 
Kosów. Dokumentacja projektowa 
jest już gotowa. W tym roku postara-
my się o doprowadzenie wodociągu 
na plac budowy. Budowa w Rzecz-
kowie Kolonii ruszy jednak w roku 
przyszłym.
 Na początku wspomniał pan wójt 

o żłobku?
– W  ubiegłym roku Gmina 

Wierzbica rozpoczęła realizację 
projektu z kolei w ramach rządo-
wego programu „Maluch+ 2019”. 

Jego koszt wynosi 1 558 587,12 zł, 
z czego 1 015 072,16 zł stanowiło 
dofi nansowanie z  Funduszu Pra-
cy, a 543 414,96 zł – środki własne 
naszej gminy. W ramach projektu 
dokonaliśmy adaptacji i rozbudowy 
obiektu szkoły podstawowej z prze-
znaczeniem na żłobek, obliczony dla 
40 dzieci. Poza pracami wykonany-
mi w ramach tego projektu, środ-
kami własnymi Gminy Wierzbica 
w wysokości 326 396,30 zł zrobili-
śmy utwardzenie i ogrodzenie placu 
żłobka oraz zakupiliśmy niezbędne 
wyposażenie dla tej placówki, to jest 
meble, pomoce dydaktyczne oraz 

Wójt Zdzisław Dulias w swoim biurze

sprzęt AGD. Placówka jest przygo-
towana do rozpoczęcia działalności, 
jeśli rodzice wyrażą na to zgodę.
 Odżył temat komputeryzacji szkół…

– Zachodzą korzystne zmiany 
w  wyposażeniu pracowni szkol-
nych. Z  ministerstwa edukacji 
i samorządu województwa mazo-
wieckiego otrzymaliśmy dotacje 
o wartości łącznej około 250 tys. 
zł, z  przeznaczeniem na zakup 
sprzętu komputerowego. W  PSP 
Ruda Wielka powstała dzięki temu 
pracownia komputerowa. Szkoły 
wypożyczają też laptopy uczniom, 
których rodzice nie dysponują tego 
rodzaju sprzętem. Przyczyni się do 
upowszechnienia zdalnej nauki, je-
śli zaistnieje taka potrzeba.
 Co się dzieje w sołectwach? Czy 

dysponują one własnymi funduszami?
– Dysponują, choć z  powodu 

epidemii koronawirusa prace były 
wstrzymane. Większość sołectw 
przeznacza w  tym roku skromne 
fundusze głównie na moderniza-
cję oświetlenia. Zamierzenia też są 
ciekawe. Przejęliśmy na przykład 
z  Agencji Rynku Rolnego 2,7  ha 
ziemi w miejscowości Zalesice Ko-
lonia. Zamierzamy wykorzystać 
działkę na cele rekreacyjno-spor-
towe m.in. budowę boiska do piłki 
plażowej i inne formy czynnego wy-
poczynku nad wodą. OSP Wierzbica 
Kolonia przeznaczy 20 tys. wspar-
cia otrzymanego z  Urzędu Mar-
szałkowskiego na wymianę drzwi 
garażowych. W tym roku przypada 
jej 70-lecie. Utwardzany jest także 
parking przed remizą.
 Lipiec to miesiąc żniw…

– Dla Wierzbicy, która stała się 
gminą rolniczą, to czas bardzo ważny. 
Kombajnowy zbiór zbóż się rozpo-
czyna. Pierwsze szacunki wskazują 
na dobry, nawet bardzo dobry uro-
dzaj. Gdyby nie przymrozki i wio-
senna susza byłby jeszcze większy.

 Rozmawiał: M.K.

W dobudowanym fragmencie PSP w Wierzbicy znalazło się miejsce 
dla żłobka dla 40. dzieci

PSZOK 
w Rzeczkowie Kolonii 
na razie na projekcie

Szatnia już gotowa Budowa drogi powiatowej Wierzbica –Modrzejowice już zaawansowana
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WIEŚCI Z GMINY MIRÓW

Uczniowie dostaną 
sprzęt do nauki zdalnej!
Gmina Mirów otrzymała dofi nasowanie w kwocie 115.000 zł w ramach progra-
mu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” na zakup sprzętu komputerowego do 
nauki zdalnej.

Zakupiono 40 laptopów z kom-
pletnym oprogramowaniem 
i  programem antywirusowym. 
Urządzenia, za pośrednictwem 
dyrektorów szkół zostaną wypo-
życzone uczniom z  rodzin wie-
lodzietnych, które nie dysponują 
odpowiednim sprzętem kompu-
terowymi oraz uczniom z rodzin 
znajdujących się w  trudnej sytu-
acji fi nansowej. Sprzęt wraz z od-
powiednim oprogramowaniem 
niezbędnym do realizacji nauki 
zdalnej trafi  do uczniów z nastę-
pujących szkół z terenu gminy Mi-
rów: PSP im. Świętego Jana Pawła II 
w Mirowie, PSP w Bieszkowie Dol-
nym oraz ZSP w Zbijowie Małym. 

 Zakupione laptopy są niezbęd-
ne do realizacji przez uczniów 
zajęć z  wykorzystaniem metod 
i  technik kształcenia na odle-
głość. Urządzenia będą posiadały 
profesjonalne oprogramowanie, 
umożliwiające prowadzenie zajęć 
on-line. Dotację pozyskano w ra-
mach projektu grantowego pn. 
Zdalna szkoła i  Zdalna szkoła+ 

– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształce-
nia zdalnego w ramach realizacji 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi 
Priorytetowej nr I  „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu”, 
działania 1.1: „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w  moż-
liwości dostępu do szerokopa-
smowego Internetu o wysokich 
przepustowościach”.

Po przywróceniu stacjonar-
nego systemu nauczania sprzęt 
trafi do szkolnych pracowni 
komputerowych.

Przebudowa drogi 
idzie pełną parą
Trwają prace budowlane przy modernizacji drogi 
powiatowej Władysławów-Ługi. Na odcinku o długo-
ści pięciu kilometrów poszerzono już jezdnię i obecnie 
powstaje jej warstwa wyrównawcza oraz nowy chod-
nik. Niebawem pojawią się tu także perony przystan-
kowe, zatoka postojowa oraz obustronne pobocza 
i bezpieczne przejście dla pieszych.

Wartość zadania opiewa na bli-
sko 3 miliony złotych, a jego reali-
zacja to wynik dobrej współpracy 
kilku samorządów i pozyskanego 
dofi nansowania.

Przebudowa rozpoczęła się wio-
sną tego roku. Wykonawcą zadania 
jest Zakład Transportowo-Budow-
lany Krzysztof Wach z Pionek.

– Przebudowa drogi Władysła-
wów-Ługi to długo wyczekiwana 
przez mieszkańców inwestycja. 
Jezdnia była w bardzo złym stanie 
technicznym i  wymagała pilnej 
modernizacji. Warto tu podkre-
ślić, że znaczenie komunikacyjne 
tego odcinka drogi jest niezwykle 
istotne, ponieważ łączy Czarnolas 
z krajową dwunastką. Dzięki stara-
niom wielu osób i dobrej współpra-
cy samorządów udało się sprawnie 
przygotować do realizacji zadania 
i wczesną wiosną ruszyć z pracami 
budowlanymi. Wszystko wskazu-
je na to, że przebudowa zakończy 
się w  terminie i  już we wrześniu 
oddamy do użytku nowoczesną 
i bezpieczniejszą drogę – informuje 
starosta zwoleński Stefan Bernaciak.

Zaawansowany etap prac

Prace przy przebudowie drogi 
nie zwalniają tempa. Wymienio-
ne zostały już wszystkie przepusty 
pod koroną drogi. Poszerzono też 
jezdnię do 5,50 m na całej dłu-
gości remontowanych odcinków 
i położono warstwę wyrównawczą 
z  betonu asfaltowego na odcin-
ku 4 km 200 m. Wykonano rów-
nież spoczniki z kostki brukowej 
przy przystankach autobusowych 
i 800 mb chodnika.

Przypomnijmy, roboty budow-
lane mają objąć także profi lowanie 
istniejących rowów, wykonanie 

peronów przystankowych z kost-
ki brukowej oraz bitumicznej za-
toki postojowej w  miejscowości 
Władysławów. Powstanie tu także 
przejście dla pieszych o podwyż-
szonym standardzie, obustronne 
pobocza z  kruszywa łamanego 
i  zjazdy do istniejących posesji. 
Droga zyska nową nawierzchnię 
oraz oznakowanie poziome i pio-
nowe.

Znaczące dofi nansowanie 
i udział gmin w kosztach 
przebudowy

Wartość zadania przebudowy 
drogi wyceniono na 2 mln 711 tys. 
133 zł. Co ważne, samorząd powia-
tu zwoleńskiego pozyskał na jego 
realizację 80% dofinansowania 
zewnętrznego przyznanego w ra-
mach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, które wyniesie 2 miliony 
187 tysięcy 898 złotych. Pozostałe 
koszty realizacji inwestycji będą 
podzielone pomiędzy trzy samo-
rządy.

– Na przebudowę drogi powia-
towej pozyskaliśmy duże dofi nan-
sowanie rządowe, ale nawiązaliśmy 
też współpracę z gminami Zwoleń 
i Policzna, które dzięki przychyl-
ności ich włodarzy będą party-
cypowały w  kosztach. Wspólnie 
wypracowany montaż fi nansowy 
zapewnił środki na tak obszerną 
modernizację – podkreśla wice-
starosta Waldemar Urbański.

Powiat zwoleński przeznaczy na 
modernizację 274 tysiące 974 zł, 
gmina Policzna 160 tysięcy zło-
tych, a gmina Zwoleń 112 tysięcy 
złotych. Termin zakończenia prac 
zaplanowany jest na 30 września 
tego roku.

 źródło: zwolenpowiat.pl

Starosta Zwoleński Stefan Bernaciak, Wicestarosta Waldemar Urbański oraz 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Tomasz Mordziński przyglądali się postę-
pom prac przy modernizacji drogi Władysławów-Ług.

Ruszył nabór do 
Żłobka Gminnego

Powstaje parking 
w Rogowie

W Kolorowej Krainie już we wrześniu poja-
wią się najmłodsi mieszkańcy gminy Mirów.

Trwają prace porządkowe na 
placu przy Świetlicy Wiej-
skiej w Rogowie. W przyszło-
ści powstanie tam parking 
dla kilkunastu samochodów 
osobowych. 

Placówka rozpocznie działalność we wrze-
śniu br. Zostanie przyjętych 17 najmłodszych 
mieszkańców gminy. Budynek powstał obok 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego 
Jana Pawła II w Mirowie. Gmina na ten cel pozy-
skała 528.000,00 zł z ministerialnego programu 
Maluch+. Na adaptację i wyposażenie budynku 
gmina pozyskała środki w ramach projektu pt. 
„Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach RPO WM na lata 2014–2020, 
Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, 
Działanie 8.3. Wartość całego projektu wyno-
si 923.777,38 zł, w  tym 739.020,30 zł dotacji 
z Unii Europejskiej i 184.746,10 wkładu wła-
snego gminy. Na dzieci czekają przestronne sale 
i nowoczesne wyposażenie. W sumie w żłobku 
zatrudnionych będzie 5 osób.

Do tej pory parkowanie pojazdów w otoczeniu świetlicy było utrudnione z uwagi na niedostateczną ilość 
miejsca oraz konieczność utrzymania przejazdu dla pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej. Prace w większości 
wykonywane są przez pracowników gospodarczych gminy, co w znacznym stopniu ogranicza koszty zadania. 

Należy wspomnieć, iż jeszcze w tym roku zostanie odnowiona elewacja budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Gmina otrzymała na ten cel środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
Wysokość dotacji to 20.000,00 zł. Zostanie położona nowa struktura elewacyjna oraz powstanie zadaszenie 
nad bramami wjazdowymi. Prace rozpoczną się niebawem.
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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: 

Firma TeleMedic prowadzi rekrutację 
na bez sprzedażowy projekt:

„KONSULTANT TELEFONICZNY 
DO SPRAW POTWIERDZEŃ”

Czeka Cię tutaj:
 dobra atmosfera

 system jednozmianowy
 gwarantowana stawka godzinowa 

i atrakcyjny system premiowy
 praca w centrum Radomia na ul. Chrobrego 22.

PRACA SZUKA 
CZŁOWIEKA.

UWAGA. 

MASZ DOŚĆ PRACY 
W PROJEKTACH SPRZEDAŻOWYCH??

MĘCZY CIĘ OBECNE MIEJSCE ZATRUDNIENIA??

MAMY COŚ DLA CIEBIE!!!

Numer telefonu: 

510 827 792

Spotkania integracyjne 
SLD i „Wiosny”
Mimo kanikuły, kolejne spotkanie integracyjne członków SLD i „Wiosny” odby-
ło się w lipcu. Poprzednie miały charakter regionalny i uczestniczył w nich m.in. 
Arkadiusz Iwaniak, poseł Klubu Parlamentarnego Lewicy, przewodniczący Rady 
Wojewódzkiej SLD na Mazowszu. Tym razem przesłał słowa podziękowania za 
aktywność w kampanii prezydenckiej.

Przesłanką do odbycia spotka-
nia było bowiem zakończenie pre-
zydenckiej kampanii wyborczej. 
Otworzył je Waldemar Kaczmar-
ski – Przewodniczący Rady Miej-
skiej SLD w Radomiu. Podziękował 
wszystkim za aktywność wyborczą, 
a członkom komisji obwodowych 
także za szczególne zaangażowanie 
w dni głosowania.

– Co prawda, wynik uzyskany 
przez kandydata Lewicy Roberta 
Biedronia jest jaki jest, ale nie prze-
kreśla on pożytku dla całej Lewicy 
i pracy wkładanej przez koleżanki 
i  kolegów w  trwającym procesie 
współpracy członków obydwu 
partii – nadmienił. Poinformował, 
że wśród uczestników spotkania 
jest m.in. Jan Orczykowski, który 
w kwietniu ukończył 80 lat. Gratu-
lując pięknego jubileuszu, wręczył 
jubilatowi, cenionemu społeczni-
kowi, autorowi wielu wierszy gra-
werton z serdecznymi życzeniami. 

 Patryk Fajdek, szef struktur 
„Wiosny”, nawiązując do aktyw-
ności koleżanek i kolegów, wyraził 

Waldemar Kaczmarski i Patryk Fajdek (z prawej) gratulują pięknego jubileuszu 80– lecia Janowi Orczykowskiemu, 
przed wręczeniem jubilatowi pamiątkowego grawertonu

opinię, że dzięki temu zaangażo-
waniu i kontaktom, obydwie par-
tie są coraz bliżej siebie i stają się 
silniejsze. Podziękował wszystkim 
za wkład pracy w  kampanię, bez 
względu na charakter zaangażo-
wania. Oddzielnie szefowi sztabu 
wyborczego Roberta Biedronia 
w  Radomiu – Bogdanowi Barsz-
czyńskiemu.

Bogdan Barszczyński, odno-
sząc się do uczestnictwa Lewicy 
w  kampanii prezydenckiej uznał, 

że rzeczywiście zbliża ona ludzi 
i  organizacje. Wyraził przekona-
nie, że współpraca będzie z  każ-
dym tygodniem i miesiącem coraz 
lepsza. Ułatwi ją również radomska 
siedziba przy ul. Żeromskiego 31, 
poddawana właśnie modernizacji. 
Uczestnicy potwierdzali podczas 
swobodnej wymiany poglądów, 
że będą nadal uczestniczyć w spo-
tkaniach integracyjnych członków 
SLD i  Wiosny, prowadzących ku 
połączeniu.   (mk)

Nad spotkaniami 
integracyjnymi 
członków SLD 
i „Wiosny” regio-
nu radomskiego 
sprawuje pieczę 
poseł Arka-
diusz Iwaniak. 
Wiadomo, że po 
wakacjach odbę-
dą się zebrania 
organizacyjne 
z udziałem człon-
ków obydwu 
lewicowych 
partii.

Mimo wakacji, członkowie SLD i „Wiosny” uczestniczyli w składkowym zebraniu integracyjnym, 
by porozmawiać o wspólnym uczestnictwie w wyborach i przyszłości.
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Kiedy powrócą 
takie wspomnienia?
Historia świata dzieli się na „przed” i „po”. „Przed epoką lodowcową”, „przed 
potopem”, „przed wojną” i „po wojnie”. Obecnie, już na bieżąco, mówimy „przed 
pandemią”. I wszyscy zgodnie twierdzą, że „po” żyć będziemy inaczej. Równocze-
śnie jednak, wbrew temu, chcemy żeby niektóre sprawy jednak były jak dawniej, 
na przykład „wyjazdy urlopowe”, a lipiec to tradycyjny sezon ich rozpoczęcia. I tu 
zaczyna się pewien problem, bo ceny okazują się już „po” a nie „sprzed pandemii”. 

Przypomnijmy sobie, jak wyglą-
dał świat przed pandemią, kiedy 
napotykani ludzie byli jak z  za-
mierzchłej epoki, bez maseczek 
i  obowiązkowej odległości 2 me-
trów.

– Nie wiem, czy dziś udałby mi 
się ten wyjazd? Pozamykane grani-
ce, kwarantanny – powiedział Seba-
stian. – A było to zaledwie trzy lata 
temu. Rozpoczynając swoją podróż 
w  Polsce dojechałem do Japonii, 
odwiedzając po drodze Słowację, 
Węgry, Rumunię, Bułgarię, Turcję, 
Gruzję, Rosję, Kazachstan, Chiny, 
Mongolię, Tajlandię, Kambodżę, 
Malezję, Indonezję, Tajwan, Koreę 
Południową, a  następnie Japonię. 
Podróżowałem autostopem. Na 
drogę i przeżycie zarabiałem różnie. 
Grając na harmonijce, dokarmiając 
koty w Malezji na wyspie Penang 
w  schronisku Cat Beach prowa-
dzonym przez Teviot, emerytkę 
z USA, ucząc angielskiego buddyj-

skich mnichów. Często w podróży 
zdarzało mi się, że kierowcy, którzy 
mnie podwozili, zabierali mnie do 
swojej rodziny, karmili, a na koniec 
dawali kilka drobnych na dalszą po-
dróż. Ja byłem dla nich egzotycznym 
gościem, z dalekiego świata, a oni 
z natury byli uprzejmi i pomocni. 
Porozumiewaliśmy się bardzo róż-
nie. Trochę po angielsku, trochę 
na migi, a trochę, tak jak z chińską 
policją, która pomagała mi złapać 
„okazję”, translatorem chińsko-
-angielskim. Trochę nauczyłem się 
miejscowych dialektów, co też było 
pomocne i zjednywało mi napotka-
nych ludzi. Trudno było, ale doga-
daliśmy się jakoś. Interesowało mnie 
co wiedzą o Polsce. Najczęściej, po 
chwili zastanowienia, padało na-
zwisko Lewandowskiego. A później 
jeszcze – Jan Paweł II i, szczególnie 
w Rosji, „Waleza”.

– Co zrobiło na mnie najwięk-
sze wrażenia? Marzyłem o Japonii. 

Chciałem tam pojechać, zobaczyć. 
Może popracować trochę, ale nie 
zatrudniają cudzoziemców. Po-
jechałem i  zobaczyłem, choć nie 
zdobyłem. Uczyłem się japońskie-
go, najpierw na kursie, a  potem 
na studiach w Polsko-Japońskiej 
Wyższej Szkole Informatycznej, 
obecnie Polsko-Japońskiej Aka-
demii Technicznej w Warszawie. 
Ale jak to w życiu – co innego na-
uka, co innego praktyka. Owszem, 
cieszyli się, że coś tam dukam po 
ichniemu, ale zaraz przechodzi-
liśmy na angielski, a  najczęściej 
translator. Najbardziej jednak po-
dobały mi się Chiny, co by o nich 
nie wypisywano. Piękny kraj, 
kultura i przyjaźni ludzie. Przed 
wyjazdem marzyłem o  Japonii, 
teraz marzę, żeby jeszcze wrócić 
do Chin. Kiedy i  czy to nastąpi? 
Może po pandemii – powiedział 
mój rozmówca.

 Jacek Lombarski

Chińscy przyjaciele z Guilin w prowincji Kuangsi

Tajlandia, Krabi Wat Kaew, wat to świątynia buddyjska, inicjacja religijna 
młodych dzieci (coś jak katolicka pierwsza komunia) dzieci będą przez miesiąc 
mieszkać i uczyć się w świątyni jak być mnichem

Tajwan, smok w świątyni w TaipeiChiny, Beijing, „Zakazane miasto”

Tajlandia, ogród botaniczny w prowincji Chiang Mai

Chiny, Taiyuan – chińscy policjanci, którzy nakarmili dalekiego podróżnego, 
a na koniec pomogli złapać „okazję” na dalszą podróż

Chiny, Sayram Hu, jezioro, wokół którego chińscy Mongołowie serwują Chińczy-
kom przejażdżki na mongolskich konikach 
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 Z zainteresowaniem śledzimy zmiany, jakie zachodzą w mieście Pionki. Z przyjemnością odnotowujemy, 
że szpital, znajdujący się w tym mieście przy ulicy Niepodległości, wybudowany w 1937 roku, zmieni się nie 
do poznania. Tego samego zdania są obecni na prezentacji projektu rozbudowy szpitala burmistrz Robert 
Kowalczyk (w środku) oraz przewodniczący Rady Miasta Wojciech Maślanek i były burmistrz Pionek Marek 
Janeczek (z prawej).

 No i doczekaliśmy się czasów, że już nie naruszając dóbr osobistych można 
fotografować na lewo i prawo. Kto nas rozpozna w maseczce? Nam jednak 
udało się to i możemy spokojnie napisać, że podczas uroczystości podpisania 
umowy na zakup wyposażenia nowego pawilonu dla szpitala w Pionkach 
spotkali się (od lewej) starosta radomski Waldemar Trelka, przewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof Murawski i wicewojewoda Artur Standowicz.

 Radnemu powiatu radomskiego Zdzisławowi Mroczkowskiemu zawsze 
były bliskie problemy służby zdrowia. Z zainteresowaniem śledził zmiany, tym 
bardziej te na lepsze. Podczas uroczystości w szpitalu w Pionkach spotkaliśmy 
go pogrążonego w rozmowie z dyrektor SPSSOPZ w Iłży Marzeną Barwicką.

PO(D)GL ĄDY

Zmiany na lepsze

Jakie czasy, takie zdjęcia

Co tam w Iłży słychać?
Rowerowa 
pielgrzymka… 

W 74. rocznicę 
bratobójczego mordu

 Jak co roku w pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczyła Grupa Rowerowa ZWOLEŃ. Przed wyjazdem 
ciepłe słowa do rowerzystów skierował burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima wraz z zastępcą Grzegorzem 
Molendowskim i  sekretarzem miasta Mirosławem Chołujem. 

 W ubiegłą niedzielę, pod bezimiennym krzyżem, ustawionym przy dro-
dze krajowej nr 9 w lesie między Skaryszewem a Modrzejowicami, odbył się 
uroczysty Apel Pamięci oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy ku pamięci 
7. żołnierzy 4. Dywizji Piechoty WP stacjonującej w Rzeszowie (po zakończe-
niu wojny weszła w skład KBW) oraz brzemiennej Ireny Wnukowskiej, żony 
dowódcy tej jednostki – ppłk. Alfreda Wnukowskiego, jadących 18 lipca 1946 
r. służbowo do Warszawy. Zostali oni zatrzymani w miejscu uroczystości i roz-
strzelani decyzją dowódcy grupy WiN, wyodrębnionej z większego oddziału 
przez 19-letniego por. Tadeusza Zielińskiego ps. „Igła”. Ofi ary bratobójczej 
walki upamiętniał obelisk, zlikwidowany po zmianach ustrojowych w Polsce. 
Weterani walk o niepodległą Polską zabiegają o powrót obelisku w miejsce 
jego ustawienia, proponując częściową zmianę brzmienia napisu upamięt-
niającego tragiczny, bratobójczy mord. Z apelem w tej sprawie wystąpili do 
Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Stanowisko podczas niedzielnej uroczystości 
prezentowali m.in. uczestniczący w niej: Andrzej Rozenek, poseł Koalicyj-
nego Klubu Parlamentarnego Lewicy, Zdzisław Czarnecki, Przewodniczący 
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, płk Stanisław Kalski, I Wi-
ceprezes Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP oraz 
przewodniczący uroczystości mjr Stanisław Kuśmierski, Prezes Oddziału 
Powiatowego w  Radomiu Związku Weteranów i Rezerwistów WP.


