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www.tygodnikradomski.com

WYBÓR, NIE ZAKAZ!
Do protestów, od 23 października ogarniających całą Polskę, włączyły się także młode kobiety 
z Radomia, Pionek, Grójca oraz innych miast ziemi radomskiej, wspomagane także przez mężczyzn.

Wiece i  przemarsze uliczne 
skierowane są przeciw decyzji 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
22 października, zarządzanego 
przez Julię Przyłębską, o  której 
prezes PiS Jarosław Kaczyński 
powiedział, że jest jego odkry-
ciem towarzyskim. Niedawno PiS 
wzmocnił TK kolejnymi „niezależ-
nymi” prawnikami, jakimi są m.in. 
Krystyna Pawłowicz i  Stanisław 
Piotrowicz. W okresie nasilającej 
się w  Polsce epidemii koronawi-
rusa TK orzekł, że dopuszczalność 
przerwania ciąży w  przypadku 
ciężkiego upośledzenia lub cho-
roby płodu jest niezgodna z Kon-
stytucją. Decyzja ta uruchomiła 
wielkie poruszenie i  gniew nie 
tylko kobiet, lecz całych rodzin. 

23 października wieczorem 
przed siedzibą Prawa i  Sprawie-

dliwości w  Radomiu zjawiło się 
ponad dwie setki pań i  panów. 
Było wśród nich wielu członków 
„Wiosny” i  Razem. Przewodził 
Patryk Fajdek. Nieśli czarne para-
sole i  transparenty m.in. o takiej 
treści: „Piekło Kobiet”, „Wybór, 
nie zakaz!”, „Kobiety decydują, 
wara od naszego ciała”, „Walczcie 
z wirusem, nie z Kobietami” itp. 
Na odchodne, protestujący zapa-
lili przed siedzibą PiS dziesiątki 
zniczy. Z  al. Grzecznarowskiego 
przeszli do śródmieścia. Ulicą 
Żeromskiego udali się w kierun-
ku Rynku. Przechodząc obok po-
mnika pary prezydenckiej – Marii 
i Lecha Kaczyńskich spostrzegli, 
że ochrania go kordon policjantów. 
Poszli dalej, wznosząc antypisow-
skie hasła. Nie doszło do żadnych 
incydentów. Z rynku rozeszli się 

do domów. Protest ponowili 
w sobotę i niedzielę.

Liczna grupa pań oraz panów, 
w tym matek z dziećmi, zebrała 
się także na placu Konstytucji 
3 Maja w Pionkach. Maszero-
wali ulicami miasta chemików, 
niosąc transparenty, objaśnia-
jąc przez głośnik cel protestu 
i wznosząc okrzyki .

W  piątek w  godzinach po-
południowych, w   spontanicz-
nym spacerze protestacyjnym 
uczestniczyły mieszkanki 
Grójca i  okolicznych miejsco-
wości. W sumie z parasolkami 
i  transparentami spacerowało 
około 300 osób. Kobietom towa-
rzyszyli panowie, w tym radny 
Dariusz Prykiel. Jedno z niesio-
nych haseł brzmiało: „Rząd nie 
ciąża, da się usunąć!”.

Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radomiu, które-
go członkinie m.in. Jolanta Sokołowska, Jolanta Luty i sympatyczki 
uczestniczą w protestach ulicznych, ogłosiła swoje stanowisko. Oto 
jego fragmenty: 

– Atrapa Trybunału Konstytucyjnego wydała haniebny wyrok na 
kobiety. Ten pseudotrybunał orzekł 22 października, że aborcje ze 
względu na ciężkie, nieuleczalne, a także śmiertelne wady płodów 
są niezgodne z Konstytucją. To koniec legalnych aborcji w Polsce…

– PiS wydał wojnę kobietom, ale to kobiety tę wojnę wygrają. 
Kobiety będą protestowały i spowodują, iż ten rząd odejdzie w nie-

pamięć. Ten wyrok został wydany właśnie po to, aby przykryć kryzys, 
który nadciąga oraz ten, który już teraz mamy: w służbie zdrowia, 
w oświacie, w fi nansach publicznych.

Dotychczasowe prawo co prawda pozwalało na aborcję, ale pe-
nalizowało jakiekolwiek wsparcie dla kobiet. Ustawa antyaborcyjna, 
która funkcjonuje do 27 lat nie była żadnym kompromisem. To była 
ustawa, którą przeforsował Kościół oraz prawicowi fundamentaliści. 
Przez wiele lat środowiska lewicowe postulowały liberalizację tych 
przepisów. Środowiska liberalne twierdziły, iż ruszanie tego kom-
promisu skończy się zaostrzeniem przepisów. Fundamentaliści szli 
do przodu i zmienili język, ciąża nie jest już ciążą, ale dzieckiem 
poczętym lub nienarodzonym, a zwolennicy fundamentalistycznego 
prawa nazywają się obrońcami życia, chociaż często te same osoby 
są zwolennikami kary śmierci…

Lewica złoży projekt ustawy ratunkowej. Ustawy, która depenali-
zuje zabieg aborcji. Nasz projekt, to odpowiedź na haniebny wyrok 
TK i  zapowiedz kolejnego etapu walki…

W poniedziałek znowu w wymienionych miastach protestowały 
kobiety i mężczyźni. W Radomiu protestujący zjawili się przed sie-
dzibą PiS, a następnie przejechali samochodami ulicami Radomia. 
O godzinie 19 odbył się tzw. spacer obywatelski. Znowu zapalono 
znicze przed siedzibą PiS i wznoszono hasła, skierowane przeciwko 
autorom niedemokratycznych poczynań. – W Polsce przypominają 
one średniowieczny absolutystyczny sojusz „korony i ołtarza”. A ży-
jemy w XXI wieku – skomentował jeden z organizatorów protestów.
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Cyfryzacja ARiMR – 
aplikacja mobilna

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła aplikację na 
smartfony, będącą platformą do wzajemnych kontaktów ARiMR i rolników. 
To kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez Agencję, służące załatwianiu 
w niej spraw bez konieczności udawania się do urzędu. Co ważne, korzystanie 
z aplikacji jest dobrowolne.

Aplikacja mobilna to kolejny 
projekt, który jest efektem reali-
zowanej przez ARiMR strategii 
Agencja 4.0. W obliczu wybuchu 
pandemii technologie cyfrowe 
stają się, jak nigdy przedtem, 
istotne w  działalności urzę-
dów i  instytucji państwowych, 
umożliwiając im w  trudnych 
warunkach realizację powie-
rzonych zadań.

Za pomocą nowej aplikacji 
rolnik będzie mógł przesłać do 
ARiMR wymagane fotografi e 
dokumentów lub zdjęcia swoich 
gruntów i upraw potrzebne np. 
do weryfi kacji wniosku o  do-
płaty obszarowe. Zbędne staną 
się papierowe pisma czy oso-
biste stawienie się w urzędzie. 
Skróci się zatem czas obiegu 
korespondencji, ograniczone 
zostaną koszty papieru i prze-
syłek, zmniejszy się także liczba 
kontroli na miejscu przepro-
wadzanych w  gospodarstwach 
rolników przez pracowników 
Agencji. W konsekwencji zyska 
rolnik – korzystanie z  mobil-
nej aplikacji przyspieszy ocenę 
jego wniosku i wydanie decyzji, 
a tym samym wypłatę pieniędzy.

Jak aplikacja działa 
w praktyce?

By móc korzystać z  aplika-
cji mobilnej potrzebny będzie 
smartfon działający w systemie 
Android lub iOS.

KROK 1: Pobierz bezpłatnie 
aplikację Mobilna ARiMR ze 
sklepu internetowego, a następ-
nie zainstaluj ją na urządzeniu 
mobilnym.

KROK 2: Zaloguj się do konta 
w aplikacji. Login to twój numer 
identyfi kacyjny producenta rol-
nego. Pierwsze hasło służące 
do zalogowania się w aplikacji 
otrzymasz od ARiMR na adres 
e-mail. Podczas pierwszego lo-
gowania ustalasz nowe, indywi-
dualne hasło. W każdym czasie 
możesz dokonać jego zmiany. 
W  przypadku trzykrotnego 
podania podczas logowania 
błędnego hasła dostęp do kon-
ta aplikacji zostanie zablokowa-
ny. Ponowny dostęp do systemu 
teleinformatycznego ARiMR 
uzyskasz po złożeniu wniosku 
o nadanie hasła, które przesłane 
ci zostanie na adres e-mail.

KROK 3: Po zalogowaniu się 
sprawdź dostępną w  aplikacji 
listę zadań przekazanych przez 
ARiMR, o ile zadania takie zo-
stały do ciebie wysłane.

KROK 4: Wykonaj zadanie. 
Zadanie może obejmować proś-
bę o wykonanie zdjęć geotago-
wanych wskazanych obiektów 
zgłoszonych uprzednio w  ra-
mach wniosków złożonych 

w ARiMR, tj. działka rolna, upra-
wa lub inne obiekty terenowe czy 
też zdjęć dokumentacji. W ramach 
zadania do wykonania wskazane 
są konkretne elementy, które po-
winny zostać sfotografowane, jak 
również minimalna i maksymal-
na liczba zdjęć danego elementu. 
W  przypadku elementów tere-
nowych otrzymasz udostępnione 
na podkładzie mapowym punkty 
w terenie, w których powinieneś 
wykonać zdjęcie geotagowane, jak 
również wskazówkę o  kierunku 
wykonania zdjęcia.

WAŻNE! Urządzenie mobil-
ne, na którym jest uruchomiona 
aplikacja, musi mieć włączoną 
usługę geolokalizacji. Natomiast 
wykonanie zdjęć nie wymaga, aby 
urządzenie miało w danym mo-
mencie tzw. zasięg, czyli aktywne 
połączenie z internetem.

KROK 5: Wyślij zdjęcia. Zaznacz 
w  aplikacji zdjęcia do wysłania 
i wybierz przycisk WYŚLIJ. Wysła-
nie zdjęć możliwe jest tylko w mo-
mencie, gdy aplikacja ma połącze-
nie z internetem. Przesłany przecz 
ciebie materiał zostanie poddany 
ocenie ARiMR. W przypadku, gdy 
Agencja uzna, że wymagane jest 
ponowne wykonanie zdjęć, zada-

nie zostanie do ciebie ponownie 
wysyłane w celu dokonania jego 
korekty.

WAŻNE! Na wykonanie i przeka-
zanie zdjęć do ARiMR masz 14 dni 
od przesłania zadania. W przypad-
ku braku twojej odpowiedzi, po 
tym terminie weryfi kacja obiektów 
terenowych i dokumentacji zosta-
nie przeprowadzona na miejscu 
w ramach kontroli terenowej.

Jakie są zalety korzystania 
z aplikacji Mobilna ARiMR?

 ułatwia wzajemne kontakty 
rolników i ARiMR;

 umożliwia załatwienie sprawy 
bez konieczności wizyty w urzę-
dzie, a tym samym oszczędza czas 
i pieniądze;

 skraca czas obiegu dokumen-
tów i  przyspiesza rozpatrywanie 
wniosków;

 ogranicza kontrole na miejscu;
 jest prosta w obsłudze – apli-

kacja krok po kroku podpowie, jak 
wykonać zadanie;

 korzystanie z aplikacji jest do-
browolne.

Szczegółowe informacje nt. 
APLIKACJI MOBILNEJ dostępne 
na stronie https://www.arimr.gov.
pl/mobilna-arimr.html

„Misja po 
Układzie 
Słonecznym” 

Edukacyjna wystawa

Jak wygląda powierzchnia Merkurego, struktury 
chmur na Jowiszu, czy wielki pierścień Saturna? Jak 
prezentuje się okazałe oblicze naszej planety Ziemi? 
Jak brzmią dźwięki zarejestrowane na planetach 
i symulacje burz? Tego wszystkiego będzie można 
dowiedzieć się podczas interaktywnej kosmicznej 
wystawy, która odbędzie się w Galerii Słonecznej.

Od 26 października do 7 listo-
pada br. wraz z Galerią Słoneczną 
będzie można odbyć niezwykłą 
kosmiczną podróż. W  centrum 
zagości interaktywna wystawa, 
pierwsza tego typu w Europie kon-
cepcja, prezentująca w innowacyj-
ny sposób ciała niebieskie naszego 
rodzimego Układu Słonecznego, 
przygotowana we współpracy ze 
Stowarzyszeniem POLARIS – OPP, 
zajmującym się aktywizacją spo-
łeczeństwa poprzez popularyzację 
astronomii oraz pokrewnych nauk 
ścisłych, dofinansowana przez 
Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego, ze Środków Pro-
gramu Rozwoju Organizacji Oby-
watelskich.

Podczas wystawy, na gigan-
tycznych modelach pneumatycz-
nych planet, w  rozmiarach od 3 
do 5 m, uczestnicy dowiedzą się 
samodzielnie m.in. jak nazwa się 
i co przedstawia dana planeta oraz 
jakie w rzeczywistości panują na 
niej warunki. Planety skaliste bę-
dzie można oglądać w  ostatnim 
tygodniu października, wraz ze 
Słońcem i Księżycem, zaś pierw-
szy tydzień listopada zaprezentuje 
nam gazowe olbrzymy i niektóre 
planety karłowate.

W Punkcie Informacyjnym Wy-
stawy, zlokalizowanym nieopodal 
Słońca, od poniedziałku do soboty, 
w godz. 11:00–19:00 będzie dyżu-
rowała „astronautka” udzielająca 
informacji, w jaki sposób zwiedzić 
ekspozycję i wziąć udział w quizie 
z nagrodami o tematyce astrono-
micznej.

Finał wystawy w  postaci KO-
SMICZNEGO QUIZU odbędzie się 
7 listopada br. o godz. 15. Będzie 
to transmisja LIVE z Młodzieżo-
wej Stacji Kosmicznej YSS w So-
potni Wielkiej, a do wygrania bę-
dzie 5 lornetek astronomicznych. 
Aby wziąć udział w Finale, klient 

będzie musiał pobrać w Punkcie 
Informacyjnym Wystawy spe-
cjalny kod QR, który umożliwi 
wzięcie udziału w „meetingu” za 
pośrednictwem programu Zoom 
(kod QR przekieruje na stronę, 
gdzie w dniu fi nału umieszczony 
zostanie link). 7 listopada, pierw-
szych 100 klientów, którzy zalogu-
ją się ze swoich komputerów lub 
smartfonów, będzie mogło brać 
udział w quizie astronomicznym 
i powalczyć o nagrody (inne osoby 
będą mogły obejrzeć relację live 
na YouTube poprzez streaming 
z „meetingu”).

– W  „nowej rzeczywistości”, 
z  którą wszyscy zmagamy się 
w  czasie pandemii, minimalizu-
jemy ryzyko zakażenia się CO-
VID-19 poprzez wyeliminowanie 
kontaktu z  przedmiotami, eks-
ponatami wystawy i personelem 
obsługi. Wystawa będzie mieć 
więc charakter interaktywny. Za 
pośrednictwem przygotowanych 
kodów QR będzie można dokład-
nie zapoznać się z opisami planet 
lub wysłuchać audioprzewodni-
ka z  wykorzystaniem własnych 
smartfonów – mówi Katarzyna 
Nagrodzka, przedstawiciel Galerii 
Słonecznej.

Kody QR odwoływać się będą do 
przygotowanej wcześniej strony 
internetowej, gdzie klienci znajdą 
wszystkie informacje oraz dedy-
kowane danej lokalizacji mate-
riały (np. mapkę rozmieszczenia 
planet na terenie konkretnego pa-
sażu, godziny otwarcia, informacje 
o konkursie on-line).

Wstęp wolny. Zwiedzanie wysta-
wy – tylko w maseczkach ochron-
nych.

Wystawa adresowana jest do 
dzieci, młodzieży, dorosłych, se-
niorów, rodzin z dziećmi, a także 
grup zorganizowanych ze szkół 
i przedszkoli.

 źrodło: radom24.pl
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Nowy Zarząd 
PPL „Porty Lotnicze”
Jak poinformowało Biuro Prasowe Przedsiębiorstwa Państwowego ,,Porty Lotni-
cze”, minister infrastruktury powołał Stanisława Wojterę na prezesa Przedsię-
biorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Wiceprezesami zostali: Łukasz Suchecki 
– do spraw operacyjnych oraz Stefan Świątkowski – do spraw fi nansowych.

Ustępujący prezes PPL Mariusz 
Szpikowski podziękował wszyst-
kim pracownikom PPL za wspar-
cie, jakiego udzielali mu przez 
ostatnie cztery lata. Przypomniał 
przy tym najważniejsze osiągnięcia 
ostatnich lat – m.in. zmianę statu-
su prawnego przedsiębiorstwa, czy 
przejęcie lotniska w Radomiu.

– Zostawiam fi rmę w  dobrej 
kondycji finansowej – mimo 

trudnej sytuacji, nawet w  tym 
roku, możliwy jest niewielki zysk 
– mówi Mariusz Szpikowski. Pod-
kreślił przy tym, że przed nowym 
Zarządem w tym trudnym dla lot-
nictwa roku stoją wyzwania, z któ-
rymi z pewnością sobie poradzi. 
Poprosił też całą załogę o zaanga-
żowanie i okazanie wsparcia dla 
nowego kierownictwa przedsię-
biorstwa.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” jest podmiotem 
strategicznym, należący do Skarbu Państwa. Celem PPL jest roz-
wój sektora lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. PPL 
zarządza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lot-
niskiem Chopina. Ma też udziały lub akcje spółek m.in. zarzą-
dzających portami regionalnymi, jak np. w Krakowie, Rzeszowie, 
Modlinie czy Poznaniu.

W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą także wyspecjalizowane 
spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i  samolotów na 
polskich lotniskach (Welcome Airport Services i Lotniczy Dwo-
rzec Towarowy Wrocław) oraz podmiot prowadzący działalność 
pozalotniczą: ACS – działalność z zakresu ochrony i kontroli bez-
pieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych.

PPL uzyskało 356 mln zł zysku netto za 2019 r., wobec straty 
netto na poziomie 66 mln zł w 2018 r. Przedsiębiorstwo zapowia-
dało, że wyniki fi nansowe za rok 2020 będą niższe ze względu na 
pandemię koronawirusa.

W środę ministerstwo poinformowało, że nowy prezes Przed-
siębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Stanisław Wojtera (ur. 
1977 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, ma także 
dyplom studiów Master of Business Administration. Ponadto pełnił 
funkcje kierownicze m.in. w grupie PKO BP, PHO, PZL-Świdnik. 
Z branżą obronno-lotniczą związany od 2013 r., ostatnio pełnił 
funkcję Pełnomocnika Zarządu Centralnego Portu Komunikacyj-
nego Sp. z o.o. ds. Zagospodarowania Terenu Lotniska Chopina.

Jak podał resort, jednocześnie minister infrastruktury powołał za-
stępców prezesa PPL. Wiceprezesem ds. operacyjnych został Łukasz 
Suchecki, a wiceprezesem ds. fi nansowych – Stefan Świątkowski.

Łukasz Suchecki ukończył studia w zakresie zarządzania za-
sobami ludzkimi. Pracował na stanowiskach kierowniczych m.in. 
w grupie LOT i w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Ostatnio był za-
stępcą dyrektora Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. 
Jest członkiem Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego przy 
Ministerstwie Infrastruktury.

Natomiast nowy wiceprezes ds. fi nansowych Stefan Świątkowski 
ukończył studia matematyczne na Politechnice Łódzkiej oraz na 
University of Leeds, a także studia Master of Business Administra-
tion na Institut européen d’administration des affaires w Fontaine-
bleau (Francja). Był też m.in. wiceprezesem ds. fi nansowych grupy 
KGHM. W ostatnim czasie pełnił funkcje kierownicze w pionach 
fi nansowych spółek z grupy LOT.

– To dla mnie duży zaszczyt, że 
będę mógł pokierować fi rmą z tak 
dużym potencjałem i  takimi tra-
dycjami – mówi Stanisław Wojtera, 
nowy prezes PPL. Dodaje, że zdaje 
sobie sprawę ze stojących przed nim 
wyzwań. – Mam jednak nadzieję, że 
poradzimy sobie z  nimi wspólnie, 
zwłaszcza, gdy mamy tak profe-
sjonalną i wykwalifi kowaną załogę. 
Bardzo na to liczę – dodaje Wojtera.
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Podczas jesiennego odnawiania lasów nadleśnictwa z terenu nadzorowanego przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu wysadziły 3 mln młodych 
drzew, z tego ponad połowę stanowiły sadzonki wyprodukowane w Gospodarstwie 
Nasienno-Szkółkarskim Nadleśnictwa Daleszyce w Sukowie. Jesienne odnowienia 
przebiegły w tym roku bardzo sprawnie, a pogoda im wyjątkowo sprzyjała. 

Skaryszew i Zwoleń 
zyskają 
obwodnice
Umowy na opracowanie dokumentacji dla dwóch 
obwodnic w regionie radomskim: Skaryszewa 
w ciągu drogi krajowej nr 9 i Zwolenia w ciągu drogi 
krajowej nr 79, zostały zawarte. Inwestycje o łącz-
nej długości ok. 15 km powstaną w ramach Progra-
mu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030.

– Obwodnice Skaryszewa i Zwo-
lenia pozwolą na wyprowadzenie 
ruchu tranzytowego z tych miej-
scowości, a mieszkańcy odetchną 
od hałasu i  spalin. Dzięki nim 
zwiększy się bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym i wzrośnie przepu-
stowość dróg nr 9 i  79. Budowa 
nowych obwodnic na Mazowszu 
powoli na zachowane najwyższych 
wymogów ochrony środowiska, 
zdrowia i życia mieszkańców oraz 
zrównoważonego rozwoju kraju 
– powiedział wiceminister infra-
struktury Rafał Weber.

Dokumentację projektową 
obwodnicy Skaryszewa wyko-
na fi rma Arkas-Projekt. War-
tość umowy to prawie 2 mln 
zł. Dokumentację obwodnicy 
Zwolenia przygotuje za prawie 
2,4 mln zł fi rma Multiconsult 
Polska. Wykonawcy na opra-
cowanie dokumentacji mają 
35 miesięcy od daty zawarcia 
umowy, co oznacza, że termin 
zakończenia prac przypada na 
koniec 2023 r.

 źrodło: gov.pl

Udane jesienne 
odnowienia lasów

Odnowienia jesienne są coraz 
częściej wykonywane przez le-
śników ze względu na sprzyjające 
o tej porze roku warunki pogodo-
we, w szczególności wilgotnościo-
we. Doskonale widać to na przy-
kładzie tego roku, kiedy to jesień 
obfi tuje w opady. Takie sadzenie 
pozwala też na uniknięcie ryzy-
ka przedłużającej się zimy, a  co 
się z  tym wiąże opóźnienia ter-
minu odnowień wiosennych, czy 
też wczesnowiosennej suszy, jaka 
wystąpiła w tym roku. Jesienne sa-
dzenie drzew pozwala też na roz-
ładowanie wiosennego spiętrzenia 
prac odnowieniowych. Najczęściej 
sadzi się drzewa gatunków liścia-
stych, ale także sosnę i modrzewia 

z zakrytym systemem korzenio-
wym. Na terenie RDLP w Radomiu 
takie sadzonki produkowane są 
w Gospodarstwie Nasienno-Szkół-
karskim Nadleśnictwa Daleszyce 
w  Sukowie. Jest ono najnowszą 
i  najnowocześniejszą szkółką 
kontenerową w Lasach Państwo-
wych. Produkowane są tu 1-rocz-
ne sadzonki z tzw. bryłką, głównie 
gatunki liściaste – dąb i buk, ale 
też sosna i modrzew.

W lasach regionu radomskiego 
i świętokrzyskiego jesienią – już 
od września wysadzono sosnę, 
a gatunki liściaste – w paździer-
niku. Łącznie odnowionych zosta-
ło ponad 520 ha lasów. To prawie 
jedna czwarta (24%) odnowień, 

reszta została wysadzona wio-
sną tego roku. Warto pamiętać, 
że rocznie leśnicy w całej Polsce 
sadzą 500 mln drzew, w  RDLP 
w Radomiu ok. 18 mln. General-
nie w miejscu każdego wyciętego 
drzewa, sprzedanego na potrzeby 
społeczeństwa leśnicy sadzą kilka, 
a nawet kilkanaście drzew.

Sumarycznie w  nadleśnictwach 
RDLP w Radomiu leśnicy wysadzili 
ze szkółki w Daleszycach 815 tys. 
sadzonek sosny, 470 tys. buka oraz 
420 tys. dębu. Jesienią do lasów nad-
leśnictw RDLP w Radomiu trafi ło 
też wiele innych gatunków, w tym 
biocenotycznych i miododajnych.

 Edyta Nowicka 
– rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

Grand Prix dla zwoleńskiego chóru
Piękna prezentacja Chóru Kameralnego z Domu Kultu-
ry w Zwoleniu w XII Przeglądzie Pieśni i Piosenki Reli-
gijnej pod nazwą „Śpiewajmy Ojcu Świętemu” w Pu-
ławach przyniosła wspaniałą nagrodę Grand Prix. To 
kolejny sukces formacji działającej pod czujnym okiem 
autora aranżacji muzycznych Piotra Markowskiego.

Przegląd Pieśni i Piosenki Reli-
gijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu” 
w Puławach odbył się w ramach 
obchodów XX Dnia Papieskiego 
zorganizowanego pod hasłem „To-
tus Tuus”. W tym roku, ze wzglę-
du na sytuację epidemiologiczną 
w kraju i zagrożenie koronawiru-
sem przegląd został przeprowa-
dzony w formie on-line.

Wykonawcy chcący wziąć udział 
w  przeglądzie musieli przesłać 
do organizatorów audio-wizual-
ne nagranie jednego utworu. Jak 
poinformowała dyrektor Domu 

Kultury w Zwoleniu Anna Wiecze-
rzyńska, Chór Kameralny zapre-
zentował się w utworze specjalnie 
skomponowanym z okazji setnej 
rocznicy narodzin Jana Pawła II. 
Chór miał go zaśpiewać podczas 
koncertu papieskiego zaplanowa-
nego w Domu Kultury, który nie 
odbył się jednak ze względu na sy-
tuację epidemiologiczną w kraju.

Jury w  ocenie uczestników 
przeglądu brało pod uwagę wyko-
nanie utworu, dobór repertuaru 
do możliwości wykonawczych 
i ogólny wyraz artystyczny. W jego 

ocenie najlepiej zaprezentował się 
Chór Kameralny z Domu Kultury 
w  Zwoleniu i  to właśnie ten ze-
spół zdobył nagrodę Grand Prix 
festiwalu.

– Serdecznie gratuluję ogrom-
nego sukcesu wszystkim człon-
kom chóru oraz tym, którzy się do 
tego sukcesu przyczynili. Muzycy 
są perełką naszego miasta i wspa-
niale reprezentują je na wydarze-
niach poza granicami gminy. Ży-
czę dalszego zapału do tworzenia 
pięknej muzyki i mam nadzieję, 
że już niebawem sytuacja na tyle 
się poprawi, że będziemy mogli 
słuchać jej na żywo – powiedział 
Arkadiusz Sulima, burmistrz 
Zwolenia.

Liczne sukcesy 
na koncie muzyków

Przypomnijmy, Chór Kameral-
ny z  Domu Kultury w  Zwoleniu 
istnieje od 2011 roku. Tworzą go 
pasjonaci muzyki. Jego repertuar 
to utwory z kręgu muzyki współ-
czesnej, rozrywkowej, kompozycje 

dawnych mistrzów oraz kolędy. 
Zwoleński chór występował mię-
dzy innymi w  Sali Kongresowej 
w  Warszawie, czy w  zaprzyjaź-
nionym ze Zwoleniem słowackim 
mieście Zwolene. Towarzyszył 
też na scenie wielu znanym arty-
stom: Zbigniewowi Wodeckiemu, 
czy Andrzejowi Rybińskiemu. 
W swoim dorobku artystycznym 
posiada znaczące nagrody i  wy-
różnienia. Zdobył między innymi 
pierwszą nagrodę w  Ogólnopol-
skim Festiwalu Kolęd i  Pastora-
łek w Radomiu, pierwszą nagrodę 
w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Puławach i drugą 
nagrodę w Międzynarodowym Fe-
stiwalu Kolęd i Pastorałek w Bę-
dzinie. Dyrektorem chóru, dyry-
gentem oraz autorem licznych 
aranżacji jest Piotr Markowski.

 źrodło: zwolen.pl
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www.jastrzebia.pl

Inwestycje 
kontra pandemia
– Mimo panującej pandemii, która powoduje opóźnienia 
w realizacji zaplanowanych zadań, wszystkie inwestycje 
i remonty oraz niezbędne zakupy ujęte w budżecie gminy 
Jastrzębia na rok 2020, zostaną wykonane – informuje wójt 
gminy Wojciech Ćwierz. – Na większość z nich środki fi nan-
sowe zostały pozyskane z budżetów: samorządu Mazowsza, 
państwa lub środków Unii Europejskiej – dodaje wójt.

To dobra wiadomość dla 
mieszkańców poszczególnych 
miejscowości na terenie gminy. 
Przykładów nie brakuje. Ostatnio 
zakończone zostały m.in.: budo-
wa sieci wodociągowej na od-
cinku Wolska Dąbrowa–Bartosy, 
oświetlenie w Dąbrowie Kozłow-
skiej i na odcinku Mąkosy Stare-
-Lewaszówka; drenaż na działce 
gminnej w  Wólce Lesiowskiej; 
instalacja monitoringu i  oświe-
tlenia szkoły w Woli Goryńskiej; 
budowa placu zabaw w Jastrzębi 
między istniejącymi tam blokami 
mieszkalnymi; montaż ogrodze-
nia działek w Woli Owadowskiej 
i Mąkosach Nowych; remont bu-
dynków komunalnych w Jastrzę-
bi; wymiana dachu na budynku 
kotłowni przy szkole w Jastrzębi; 
przebudowa szkoły w  Jastrzę-
bi w celu dostosowania do zajęć 
w unijnym programie upowszech-
niania edukacji przedszkolnej. 
Ponadto do wykorzystania przez 
mieszkańców Wojciechowa zosta-
ła zakupiona działka.

Zadania w  trakcie realizacji to 
m.in.: budowa żłobka w Jastrzębi; 
zagospodarowanie działek gmin-
nych w Goryniu i Wólce Lesiowskiej; 

budowa placu zabaw w Mąkosach 
Nowych i  oświetlenia w  Wolskiej 
Dąbrowie. W  najbliższym czasie 
rozpocznie się m.in. budowa dróg 
w  Wolskiej Dąbrowie i  w  Kolonii 
Lesiów; budowa bieżni przy szkole 
w Jastrzębi oraz montaż wiat przy-
stankowych w Kolonii Lesiów.

Ponadto w  październiku roz-
strzygnięty zostanie drugi w tym 
roku przetarg na remonty dróg. 

Prace remontowe zostaną wy-
konane m.in. w  miejscowości 
Olszowa, w  Mąkosach Nowych, 
Woli Goryńskiej, Woli Owadow-
skiej i  Kolonii Lesiów, Goryniu 
i Dąbrowie Jastrzębskiej.

Kolejna dobra wiadomość to 
zbliżający się termin zakupu no-
wego autobusu przeznaczonego 
pod potrzeby dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami.

Remont drogi na odcinku Olszowa–Wolska Dąbrowa

Trwają prace przy zagospodarowaniu gminnej działki w Wólce Lesiowskiej

Remont budynku szkoły w Jastrzębi

Świetlica wiejska w Jastrzębi zmienia swoje oblicze także i na zewnątrz

Sybilla dla 
szydłowieckiego 
muzeum
Jury ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muze-
alne Roku doceniło wystawę stałą „Magia instrumen-
tów. Osobliwości inwencja trzygłosowa”. To już drugi 
raz, jak Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycz-
nych odbiera Sybillę za zrealizowane wystawy.

Wcześniej, w  2016 r., szy-
dłowieckie muzeum zosta-
ło dostrzeżone w  tym samym 
konkursie dzięki wystawie „In-
strumenty… – zobaczyć i  usły-
szeć tradycję”.

Sybilla dla zwycięzców

Sybilla to najważniejszy, ogólno-
polski konkurs wyłaniający i pro-
mujący najbardziej udane przed-
sięwzięcia polskich muzeów. Od 

2011 r. organizowany jest przez 
Narodowy Instytut Muzealnic-
twa i  Ochrony Zbiorów pod 
patronatem Ministra Kultu-
ry i  Dziedzictwa Narodowego. 
W tegorocznej edycji konkursu 
oceniano 157 projektów z całe-
go kraju, zgłoszonych w 6 kate-
goriach: konserwacja i ochrona 
dziedzictwa kultury, edukacja, 
projekty naukowo-badawcze, 
nowe i zmodernizowane wysta-
wy stałe, wystawy czasowe oraz 
zarządzanie. W każdej kategorii 
jury przyznało jedną nagrodę 
i dwa wyróżnienia.

W panoramie największych 
osiągnięć polskiego muzealnic-
twa znalazło się Muzeum Ludo-
wych Instrumentów Muzycz-
nych w  Szydłowcu. Placówka 
otrzymała wyróżnienie w kate-
gorii „nowe i zmodernizowane 
wystawy stałe” za ekspozycję 
„Magia instrumentów. Oso-
bliwości inwencja trzygłoso-
wa”, udostępnioną w ubiegłym 
roku w zamku Szydłowieckich 
i  Radziwiłłów (autor koncep-
cji, kurator: dr Aneta Oborny, 
scenariusz: dr Aneta Oborny, 
Karolina A.  Pawłowska, Ka-
tarzyna Zedel). Szydłowiecka 
instytucja była jedną z nielicz-
nych muzeów samorządowych 
w Polsce dostrzeżonych w tym 
konkursie.

 źrodło: radom24.pl

Szpital w Pionkach 
rozszerza świadczenia
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich 
rozszerza działalność świadczeń medycznych wyko-
nywanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz w Porad-
ni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Placówka zaprasza do korzy-
stania z nowych usług z zakresu 
podawania preparatu osocza bo-
gatopłytkowego w  schorzeniach 
ortopedycznych. Osocze bogato-
płytkowe jest koncentratem pły-
tek krwi, które inicjują procesy 
naprawcze w organizmie. Jest po-
wszechnie stosowane w  leczeniu 
uszkodzeń, stymulacji i  gojeniu 
narządu ruchu. Terapia osoczem 
bogatopłytkowym jest metodą 
małoinwazyjną, nie wymaga dłu-

gotrwałej rekonwalescencji i  po-
zwala na szybki powrót do zdrowia.

SPZZOZ rozszerza również 
swoją działalność o  przyjęcia 
pacjentów w  poradni w  soboty 
w stanach nagłych urazowych na 
leczenie planowe bez skierowa-
nia i ze skierowaniem. Najbliższe 
wolne terminy to 24 października 
oraz 14 listopada br. od godziny 9.

Więcej informacji uzyskać 
można pod numerem telefonu: 
48 381 86 35 wew. 124.
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Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

KUPIĘ KAŻDY CIĄGNIK 
DO 10 tys., 

STARE MOTOCYKLE 
WSK, MZ, ROMET, FIAT itp. 

Tel. 721 029 688

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” Janusz 
Monczyński działa od 2012 roku. Dysponuje pojazdami 
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 Sejmu RP 
w Warszawie. PUH „U Nikosia” świadczy też usługi poza gra-
nicami Polski. Przewoziło m.in. meble z Holandii do kraju 
i z Polski do Norwegii. 

Więcej na stronie: 

INFORMACJE /  OGŁOSZENIA

BIURO REKLAMY
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 14.10.2020 r. 

Znak: BOŚ 6620.2.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie dyspozycji art. 1 ust. 1 i 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 
1963 r. – o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104, art. 
107 i art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Solec nad 
Wisłą w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości 
Dziurków, gmina Solec nad Wisłą, powiat lipski, woj. mazowieckie

orzekam
I. ustalam, że mienie gromadzkie na terenie obrębu Dziurków, gmina Solec nad Wisłą, powiat 
lipski, województwo mazowieckie, stanowią następujące nieruchomości:

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych niniejszą decyzję 
podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – Dziurków, 
gm. Solec nad Wisłą oraz ogłasza wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec 
nad Wisłą oraz Starostwie Powiatowym w Lipsku na okres 14 dni, a także zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

L.p. Nazwa gminy Miejscowość Nr działki Powierzchnia 
działki [w ha]

1. Solec nad Wisłą Dziurków 43 0,04
2. Solec nad Wisłą Dziurków 45 0,17
3. Solec nad Wisłą Dziurków 70 0,43
4. Solec nad Wisłą Dziurków 163 0,14
5. Solec nad Wisłą Dziurków 192/2 0,64
6. Solec nad Wisłą Dziurków 193/2 0,71
7. Solec nad Wisłą Dziurków 201 0,17
8. Solec nad Wisłą Dziurków 808/2 0,69
9. Solec nad Wisłą Dziurków 870 0,02
10. Solec nad Wisłą Dziurków 872 0,31
11. Solec nad Wisłą Dziurków 888/2 0,07
12. Solec nad Wisłą Dziurków 899 0,68
13. Solec nad Wisłą Dziurków 945 0,23
14. Solec nad Wisłą Dziurków 990 0,18
15. Solec nad Wisłą Dziurków 1133 0,02
16. Solec nad Wisłą Dziurków 1134 0,06
17. Solec nad Wisłą Dziurków 1138 0,06
18. Solec nad Wisłą Dziurków 1217 2,45
19. Solec nad Wisłą Dziurków 1229 0,06
20. Solec nad Wisłą Dziurków 1259 0,02
21. Solec nad Wisłą Dziurków 1265 0,40
22. Solec nad Wisłą Dziurków 1268 0,12
23. Solec nad Wisłą Dziurków 1225 0,0785

Łączna powierzchnia: 7,7485 ha
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www.przysucha.pl

W rocznicę bitwy 
na Piecykach
Tradycyjnie w drugą niedzielę października, w Ruskim Brodzie w gminie Przysucha, od-
była się uroczystość patriotyczno-religijna, upamiętniająca 76. rocznicę bitwy stoczonej 
6 października 1944 roku w okolicy gajówki Piecyki przez oddział „Szarego” – gen. bryga-
dy Antoniego Hedę z hitlerowcami.

Z tej okazji uroczysta msza św. 
oraz spotkanie z  mieszkańcami 
odbyło się już po raz 26. Inicjato-
rem i organizatorem uroczystości 
jest Lech Madej – pełnomocnik 
„Szaraków” na lasy przysuskie, 
koneckie i szydłowieckie.

W  tym roku – roku pandemii 
COVID-19, uroczystość w Ruskim 
Brodzie przebiegała skromnie 
i z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego. Były 
więc maseczki i płyny do dezyn-
fekcji rąk, a w mszy św. i spotka-
niu z mieszkańcami uczestniczy-
ło znacznie mniej osób aniżeli 
w  latach poprzednich. Mimo to 
zachowany został szczególny cha-
rakter uroczystości, a wzruszająca 
atmosfera udzieliła się wszystkim. 
Mszę św. celebrował proboszcz pa-
rafi i pw. św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus w Ruskim Brodzie ks. Da-
riusz Krok. Wiedzą o  przebiegu 

-Kamiennej i  Szydłowca, harce-
rze, przedstawiciele Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej Środowisko Szaracy, policjan-
ci KPP w Przysusze, mieszkańcy 
Ruskiego Brodu. Władze samo-
rządowe gminy i miasta Przysu-
cha reprezentowali radni: Maria 
Madej-Sompolska, Rafał Kacper-
ski i Edgar Tomaszewicz. Obecni 
też byli pracownicy przysuskiego 
Domu Kultury, dyrektor placówki 
Katarzyna Bochyńska-Wojtył i in-
struktor Waldemar Rek.

Wysłuchano apelu poległych, 
który poprowadził ks. Dariusz 
Krok. Wymienił blisko 100 osób, 
ich nazwiska i pseudonimy – par-
tyzantów 2. batalionu 3. pp AK ko-
mendanta „Szarego”, oddziału mjra 
Hubala i  poległych mieszkańców 
Ruskiego Brodu. Wcześniej zapa-
lono przed kościołem znicze pod 
tablicami upamiętniającymi pole-
głych w obronie Ojczyzny.

Po mszy, w  budynku dawnej 
szkoły podstawowej, uczestni-
cy uroczystości, także z  zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa 
sanitarnego, mogli skosztować 
wypieków pań z gminnych wiej-
skich świetlic, napić się kawy 
czy herbaty. Wzniosły charakter 
uroczystości podkreślały dźwięki 
patriotycznych pieśni oraz oko-
licznościowa dekoracja, przy-
gotowana przez przysuski Dom 
Kultury.

 Tekst i zdjęcia: Hanna Jacobi

bitwy na Piecykach podzielił się 
Lech Madej. Jego wystąpienie 
opatrzone wieloma szczegółami, 

upamiętniające postaci bohaterów 
tamtego wydarzenia było niewąt-
pliwie wyjątkową lekcją historii. 

W  uroczystości uczestniczyły 
poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich ze Skarżyska-

Lech Madej przypomniał przebieg 
bitwy na Piecykach W uroczystej mszy św. uczestniczyli harcerze Hufca ZHP Przysucha

Poczet sztandarowy 3. Batalionu 72. Pułku Piechoty AK 
okręgu radomskiego z Szydłowca

Radny Gminy i Miasta Przysucha Edgar Tomaszewicz podczas mszy czytał Ewangelię

W uroczystości uczestniczył radny Gminy i Miasta Przysucha Rafał Kacperski
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 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny przy ul. Aleksandrowicza 
w  Radomiu był mocno zainfekowany podczas wiosennej epidemii 
koronawirusa. Jej ofi arami byli zarówno medycy, jak i pacjenci. Na 
szczęście wrócił do formy i świadczy przypisane mu usługi medycz-
ne. Urząd Marszałkowski w Warszawie systematycznie doposażą tę 
ważną placówkę południowego Mazowsza w   nowoczesny sprzęt 
i środki ochrony osobistej. W tym roku podpisał już z nim 16 umów 
na sumę 5,9 mln zł. W trakcie realizacji są następujące przydziały: 
aparatu RTG z dwiema stacjami opisowymi, 5 pomp infuzyjnych, 
5 myjek dezynfektorów, 6 kardiomonitorów stacjonarnych i 4 trans-
portowe dla karetek, 12 łóżek intensywnego nadzoru itd. Trwają też 
prace modernizacyjne, w tym malowanie ścian i sufi tów szpitala 
farbą antybakteryjną. Wszystko w ramach wsparcia unijnego.

 W krajowym proteście rolniczym, przeciw procedowanej przez 
polski parlament ustawie o ochronie zwierząt, czynnie uczestniczą 
mieszkańcy wsi ziemi radomskiej wspierani przez rolnicze związki 
zawodowe i organizacje producencie. Akcje protestacyjne przepro-
wadzone 9. i 21. października potwierdziły determinację rolników, 
domagających się od rządzących rezygnacji z zakazu uboju rytualne-
go bydła i drobiu oraz ustalenia dłuższego czasu na rezygnację z ho-
dowli zwierząt futerkowych. W proteście drogowym prowadzącym 
z Wolanowa i Zwolenia krajową dwunastką do Skaryszewa (przez 
Radom) uczestniczyło 88 traktorów. Uczestnicy protestu podpisali 
apele adresowane do: prezesa PiS, premiera rządu oraz ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Zapowiedzieli prowadzenie protestu aż do 
skutku.

 Przysłowiowa „Piątka” stuk-
nęła Klubowi Seniora „Weteran” 
w Radomiu, mającemu siedzibę 
przy ul. T. Mazowieckiego 13a. 
Klub zrzesza 135 seniorów nie 
tylko z  Radomia, także wielu 
z  rodzin wojskowych, w  tym 50 
członków Chóru „Jedynka”. Pre-
zesem „Weterana” oraz kierow-
nikiem i dyrygentem „Jedynki” 
jest mgr inż. Zygmunt Pluta, 
wieloletni szef Klubu Sportowego 
„Zamłynie”, a od niedawna prezes 
Polskiego Związku Łuczniczego 
w Warszawie. Jubileusz miał cha-
rakter spotkania przy kawie i her-
batce. W części artystycznej wy-
stąpiła „Jedynka” i jej małżeńskie 
duety muzyczno-wokalne. Część 
ofi cjalna zawierała prezentację 
i poświęcenie sztandaru. Na zdję-
ciu (od prawej): Wiceprezydent 
Radomia Jerzy Zawodnik, matka 

 Południowy fragment ulicy 25 Czerwca w Radomiu jest miejscem 
robót inwestycyjnych. W ostatnich tygodniach w szybkim tempie 
przebudowywany jest jej fragment między ulicami Waryńskiego 
i Sienkiewicza. Roboty obejmują m.in. wymianę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. Na zdjęciu widać, że praca wre. 

 Załączone zdjęcie przedstawia akt przecięcie wstęgi symbolizujący przekazanie do użytku 5-kilometro-
wego odcinka drogi powiatowej Władysławów–Ługi. Jej inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
lecz cenny udział fi nansowy w jej realizacji mają gminy Zwoleń i Policzna, gdyż droga przebiega przez ich 
tereny. Największym udziałowcem jest jednak Fundusz Dróg Samorządowych, który wsparł fi nansowo 
wspólne dzieło sumą ponad 2 mln zł, stanowiącą ponad dwie trzecie całości kosztów budowy. W sym-
bolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział przedstawicieli samorządów ze starostą zwoleńskim Stefanem 
Bernaciakiem, burmistrzem Zwolenia Arkadiuszem Sulimą i wójtem gminy Policzna Tomaszem Adamcem. 
Nie mogło zabraknąć wykonawcy robot, czyli Krzysztofa Wacha z Pionek, właściciela Zakładu Transpor-
towo-Budowlanego. Wspólne dzieło poświęcił ks. Sylwester Górecki, proboszcz parafi i w Ługach. Więcej 
o drogach w powiecie, następnym razem.

PO(D)GL ĄDY

Wspólne dzieło

Szpital doposażony

Rolniczy protest

Piątka 
„Weterana”

chrzestna sztandaru Alicja Potac-
ka z Kozienic, członkowie pocztu 
sztandarowego z jego przewodni-
czącym Stanisławem Grudniem, 
prezes Zygmunt Pluta i poświę-

cający sztandar ks. Roman Adam-
czyk proboszcz parafi i dzielnicy 
Zamłynie. Więcej na stronie: 
tygodnikradomski.com.pl.

Praca wre…

Czarnoleskie lipy  W  Muzeum Jana Kochanow-
skiego w Czarnolesie odbyła się III 
Literacka Psalmoteka, mająca w za-
łożeniu popularyzację mniej znane-
go dzieła Jana Kochanowskiego, lecz 
bardzo cennego literacko „Psałterza 
Dawidów”. Muzeum zorganizowało ją 
we współpracy z Fundacją „Pamięta-
my o ogrodach” i samorządem gmi-
ny Policzna. Program uroczystości 
zawierał tym razem także punkt pt. 
„Sadzenie dwu lip”. Jedna upamiętnia 
twórczość Jarosława Iwaszkiewicza 
i  autora jego biografi i Radosława 
Romaniuka. Zasadziła ją wnuczka 
Jarosława – Anna Włodek. Druga 
upamiętnia wkład Józefa Łobodow-
skiego, tłumacza literatury ukraiń-
skiej na język polski. Więcej w relacji 
dyrektor Muzeum Jana Kochanow-
skiego w  Czarnolesie Marii Jaskot 
z III Literackiej Psalmoteki, strona: 
tygodnikradomski.com.pl.


