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Drodzy Mieszkańcy Pionek
Niech rodzinna atmosfera pięknych 

Świąt Wielkanocnych 
zagości w każdym naszym domu. 
W ten szczególny i radosny czas 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzmy sobie wzajemnie wiele radości, 
spokoju, harmonii rodzinnej, 

spełnienia marzeń oraz wiele optymizmu na co dzień. 
Z sympatią i nadzieją dzielimy się 

z Wami wszystkimi wielkanocnym jajkiem.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Gminy Jastrzębia

życzymy dużo zdrowia, 
wiosennego optymizmu i samych sukcesów.

Niech ten czas stanie się źródłem radości, 
spokoju i wzajemnej życzliwości.

W imieniu własnym, pracowników urzędu, 
sołtysów oraz radnych Gminy Jastrzębia

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości 
oraz wiosennego nastroju

życzą 

Rada Nadzorcza, Zarząd 
i Pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasz Dom” w Radomiu

Pogody, słońca i radości
A w niedzielę stół pyszności!

W poniedziałek przede wszystkim duuużo wody!
To dla zdrowia i urody
I pisanek kolorowych

Świąt wesołych oraz zdrowych!

Spokojnych i szczęśliwych 
Świąt Wielkiej Nocy

życzą 
Zarząd oraz pracownicy 

Wodociągów Miejskich w Radomiu

Robert Kowalczyk
Burmistrz Pionek Przewodniczący Rady

Cezary Pietruszewski

życzą

Wójt Gminy
Wojciech Ćwierz

Kamila Kaczorowska
Zastępca Burmistrza

  Muzeum bezcenną 
skarbnicą przeszłości     2

  Budżet sprzyjający 
rozwojowi    4-5

  W hołdzie 
zamordowanym    7

W numerze:

facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com

POWIAT 

RADOMSKI

Niech nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą pełne Wiary, Nadziei i Miłości.

Wiary w to, że nawet największe kataklizmy 
można przetrwać razem.
Nadziei na lepsze jutro, 

kiedy znów będziemy mogli cieszyć się sobą.
Miłości, którą możemy podzielić się z drugim człowiekiem.

Waldemar Trelka
Starosta Radomski

Krzysztof Murawski
Przewodniczący Rady Powiatu

wodociągi
miejskie

Gdy nadejdą Święta
 niech nadzieja i radość 

zastukają 
do Waszych drzwi,

 a Wielkanoc przyniesie 
pomyślność, szczęście

każdego dnia.

Czytelnikom 
Tygodnika Radomskiego
życzy Zespół Redakcyjny
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Muzeum bezcenną skarbnicą przeszłości
Rozmawiamy z mgr. Leszkiem Ruszczykiem, 

Dyrektorem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

 Panie dyrektorze, szefuje pan Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
które nazywane było też „muzeum 
okręgowym” i zaczynało od niewiel-
kiego pomieszczenia przechowującego 
zbiory, przekazane przez krajoznawcę 
ks. Jana Wiśniewskiego. Jaką rangę 
posiada muzeum obecnie?

– Uważam, że miarą tej rangi 
jest wielkość i  rozmaitość na-
szej kolekcji, ciągle wzbogacanej 
i  profesjonalnie przechowywa-
nej. Staramy się ją prezentować 
społeczeństwu w  naszym mu-
zeum, ale także w innych placów-
kach, które chętnie wypożyczają 
eksponaty. Naszą chlubą jest bo-
gata kolekcja malarstwa Jacka 
Malczewskiego oraz pamiątek 
po malarzu, która jest czwartą 
kolekcją w Polsce.
 Jaka jest struktura organizacyjna 

muzeum i jak duże posiadacie pań-
stwo zbiory?

– O ich liczbie i różnorodności 
dają wyobrażenie nazwy działów 
merytorycznych: sztuki dawnej, 
historii w  tym numizmatyka 
i  militaria, archeologii, przyro-
dy czy sztuki nieprofesjonalnej. 
W  muzeum funkcjonują tak-
że: Dział Naukowo-Oświatowy, 
Pracownia Konserwacji Dzieł 
Sztuki, Biblioteka i  inne, zwane 
usługowymi: techniczno-pla-
styczny, finansowo-księgowy 
i  administracyjno-gospodarczy. 
Zbiór historyczny posiada blisko 
7 tysięcy eksponatów, militaria 
i numizmatyka to także prawie 
7 tysięcy obiektów, Dział Sztu-
ki (dawna i  współczesna) liczy 
ponad 6,5 tysiąca eksponatów, 
a  Biblioteka dysponuje 24 000 
woluminów. Zbiorów jest tyle, że 
wciąż brakuje nam powierzchni 
na ich przechowywanie i prezen-
tację.
 Nazwa i siedziby wiodącego radom-

skiego muzeum też się zmieniały...
– Nie mogło być inaczej. De-

cyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z 1999 roku na-
sza nazwa brzmi: Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w  Rado-
miu. Naszą siedzibą jest prze-
jęty i  rozbudowany zabytkowy 
gmach popijarski przy ul. Rynek 
11. Organizatorem muzeum jest 
Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego. Do Muzeum im. Jac-
ka Malczewskiego należą także 
zabytkowe kamienice Gąski i Es-
terki, w których budowane jest 
aktualnie Muzeum Historii Ra-
domia. Najnowszym obiektem, 
który znalazł się pod naszą pie-
czą jest zabytkowy Dwór Opper-
mana. Dynamicznie współpracu-
jemy z Muzeum Wsi Radomskiej, 
Mazowieckim Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia”, 
Muzeum Witolda Gombrowicza 
we Wsoli oraz z Muzeum w Czar-
nolesie. 

 Mimo epidemii koronawirusa dzia-
łalność Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego jest wciąż bardzo widoczna. 
Potwierdza to popularność wystawy 
pt. „Historie w torebkach zaklęte” .

– Jest to duża wystawa eks-
ponująca ponad 300 torebek 
z  kolekcji muzeów krajowych, 
w tym i naszego. Cieszy się ona 
dużym zainteresowaniem. Zo-
stała przygotowana przez nasze 
profesjonalistki: szefowe Działu 
Oświatowo-Naukowego – Ilonę 
Pulnar-Ferdjani i  Działu Sztuki 
Nieprofesjonalnej – Katarzynę 

Jendrzejczyk. Odbiła się dużym 
echem w  kraju. Pokazały ją te-
lewizje i popularyzowały czaso-
pisma, głównie kobiece. Czynna 
będzie do 30 czerwca. Powstał 
również fi lm, który można obej-
rzeć w  serwisie YouTube na 
kanale Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego.

„Historie w torebkach zaklęte” 
to przykład ekspozycji czaso-
wej, a  w  muzeum mamy także 
wystawy stałe. Stałą wystawę 
ma radomianin z urodzenia, pa-
tron muzeum, największy polski 

symbolista: Jacek Malczewski. 
Prezentujemy 52 jego obrazy 
i zdjęcia rodzinne. Ostatnio mu-
zeum zakupiło pamiętnik siostry 
artysty – Bronisławy Malczew-
skiej. W podziemiach muzeum 
prezentowana jest ekspozycja 
Zanim powstało miasto, początki 
Radomia. Przybliża ona najwcze-
śniejszy okres osadnictwa sło-
wiańskiego w  dolinie Mlecznej 
i rozkwit wczesnośredniowiecz-
nego Radomia. Stałymi wystawa-
mi są także cztery przyrodnicze, 
kolekcja Rodziny Pinno, kolekcja 
kultur pozaeuropejskich, Galeria 
Malarstwa Polskiego XIX i  XX 
wieku oraz gabinet profesora 
Leszka Kołakowskiego.
 W zamierzeniach władz i miłośników 

Radomia wciąż ważne miejsce zaj-
muje odbudowa Zamku Królewskiego 
w Radomiu. Czy Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego zamierza dołożyć 
przysłowiową cegiełkę do odbudowy 
tego historycznego zabytku?

– Odbudowa Zamku Królew-
skiego nie jest naszą inicjaty-
wą. Obecnie naszym celem jest 
odbudowa Bramy Krakowskiej. 
Omawialiśmy już udział Urzędu 
Marszałkowskiego w tym przed-
sięwzięciu, jednak o szczegółach 
będziemy informować w stosow-
nym momencie.
 Póki co, wciąż organizujecie konfe-

rencje prasowe, podpisujecie umo-
wy…

– Tak, ostatnio zawarta umo-
wa z  Uniwersytetem Technicz-
no-Humanistycznym w  Ra-
domiu obejmuje współpracę 
z  Wydziałem Filozoficzno-Pe-
dagogicznym. Liczymy m.in. na 
udział studentów w praktykach, 
a  kształconych w  tym wydzia-
le dziennikarzom umożliwimy 
zamieszczanie ich publikacji 
w naszym roczniku naukowym 
„Arte Fakty”, nad którym obec-

nie pracujemy. Pierwszy jego 
numer ukaże się z  początkiem 
2022 roku. 
 We współdziałaniu z lubelskim UMCS 

zależy nam na współpracy w dziedzi-
nie archeologii. 

W trakcie przygotowania jest 
także czterotomowa monogra-
fia Radomia pod przewodnic-
twem naukowym prof. Dariusza 
Kupisza. Na rok 2023, czyli rok 
100-lecia muzeum, planowane 
jest wydanie dwóch pierwszych 
tomów monografi i. Opracowanie 
monografi i nie byłoby możliwe 
bez zaangażowania władz Rado-
mia i Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, które mocno 
wspierają to działanie. W  mu-
zeum za powodzenie tego pro-
jektu odpowiada mój zastępca, 
dr Adam Duszyk i  jednocześnie 
czuwa nad pracami przy roczni-
ku „Arte Fakty”.
 Z wypowiedzi pana dyrektora wyni-

ka, że czynicie już przygotowania do 
przypadającego w roku 2023 jubile-
uszu 100-lecia muzeum. Dlaczego tak 
wcześnie?

– Między innymi dlatego, że 
przygotowujemy wydawnictwo, 
w którym zamierzamy przybli-
żyć historię naszej instytucji, jej 
dzieje, ważne wydarzenia i  lu-
dzi, w tym sylwetki dyrektorów. 
Chcemy wyróżnić też zasłużo-
nych pracowników, którzy przy-
czyniali się do rozwoju i sukce-
sów muzeum. 

Z udziałem wszystkich działów 
i  ich pracowników przygotowu-
jemy jubileuszową wystawę pod 
tytułem „Rok Polski”. Zamierza-
my zaprosić na jubileusz przed-
stawicieli muzeów krajowych 
i zagranicznych.
 Przygotowanie tak bogatego pro-

gramu, to ambitne przedsięwzięcie. 
Trzeba mieć potencjał, żeby się podjąć 
takiego zadania. Co jest tym potencja-
łem?

– Naszym największym poten-
cjałem są pracownicy, ich wiedza 
i kwalifi kacje będące gwarantem 
sukcesów odnoszonych przez po-
szczególne działy. Są to m.in. kie-
rownicy działów: Paulina Szyma-
lak-Bugajska (Dział Sztuki), Ilona 
Pulnar-Ferdjani (Dział Naukowo-
-Oświatowy), Krzysztof Skarżyc-
ki (Dział Historii) Marek Słupek 
(Dział Przyrody), Małgorzata Cie-
ślak-Kopyt (Dział Archeologii), 
(Katarzyna Jendrzejczyk (Dział 
Sztuki Nieprofesjonalnej), Piotr 
Rogólski i Urszula Sierszyńska-
-Rogólska (Pracownia Konser-
wacji Dzieł Sztuki). Koordynuje 
ich działalność dr Adam Duszyk. 
Nad tym, by nie brakowało nam 
funduszy czuwa Główna Księgo-
wa Alicja Piwarska. Działem Ad-
ministracyjno-Gospodarczym 
kieruje Maria Pluta.

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca

Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

W konferencji prasowej udział wzięli: (od lewej) wicemarszałek Rafał Rajkowski, 
wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński i dyrektor Leszek Ruszczyk

Paulina Szymalak-Bugajska prezentuje najnowszy nabytek muzeum – 
pamiętnik siostry artysty, Bronisławy Malczewskiej
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Mieszkańcom Gminy Kazanów 
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości, 
radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja

Mieszkańcom Gminy Wierzbica
 serdeczne życzenia zdrowych, 

radosnych Świąt Wielkanocnych, 
pogody w sercu oraz pomyślności 

w życiu zawodowym i prywatnym 

Z okazji  Świąt Wielkanocnych życzymy 
Mieszkańcom Gminy Zwoleń, 

aby ten wyjątkowy, choć nadal trudny czas 
był pełen wiary i nadziei, 

a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały 
otuchy i siły w przezwyciężaniu przeciwności losu. 

Życzymy Państwu zdrowia, 
bo ono jest najcenniejszą wartością..

Niech tegoroczne Święta Wielkiej Nocy staną się okazją 
do  pojednania i okazywania sobie szacunku, 

a w sercach niech zagości poczucie bezpieczeństwa

Przewodniczący Rady Gminy 
Szymon Woliński

życzą

Przewodniczący Rady Gminy 
Małgorzata Winiarska

składają

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz-Pyrka

Wójt Gminy Wierzbica
Zdzisław Dulias

Burmistrz Zwolenia 
Arkadiusz Sulima

Zastępca Burmistrza  
Grzegorz Molendowski

Przewodniczący Rady Miejskiej    
Paweł Sobieszek

Wsparcie strażaków 
w walce z pandemią
Strażacy ochotnicy wspierają mieszkańców w walce z pandemią, angażując się 
w działania koordynowane przez władze samorządowe. Druhowie z OSP w Ja-
strzębi dowożą na szczepienia osoby mające trudności w dotarciu do przychodni 
i dezynfekują przestrzeń publiczną. Ponadto strażacy ze wszystkich jednostek 
przeprowadzili akcję dystrybucji maseczek i ulotek informujących o szczepieniach 
na terenie całej gminy. 

Maseczki i ulotki 
dla mieszkańców

W  dniach 24–25 marca br. 
druhowie z jednostek OSP w Ja-
strzębi, Bartodziejach, Goryniu 
i Mąkosach Starych przeprowa-
dzili akcję dystrybucji maseczek 
i ulotek propagujących wiedzę na 
temat profi laktyki oraz szczepień 
przeciw COVID-19. Maseczki dla 
gminy Jastrzębia przekazane 
zostały przez Wojewodę Mazo-
wieckiego z  Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych za po-
średnictwem Starostwa Powia-
towego w  Radomiu i  Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej numer 3 
PSP w Radomiu.

Dezynfekcja miejsc 
użyteczności publicznej

Na terenie gminy prowadzone 
są akcje dezynfekcji przestrzeni 

publicznej, ograniczające ryzyko 
rozprzestrzeniania się epidemii 
COVID-19. Strażacy z  jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jastrzębi dezynfekują miejsca 
najbardziej uczęszczane przez 
mieszkańców. Odkażone są mię-
dzy innymi wejścia do instytu-
cji, punktów usługowych, place 
zabaw, siłownie terenowe, ławki 
i  wiaty przystankowe. Na reali-
zację tego zadania jednostka OSP 
w  Jastrzębi pozyskała dotację 
w  kwocie dziesięciu tysięcy zło-
tych z budżetu samorządu woje-
wództwa mazowieckiego. Ze środ-
ków Mazowsza zakupiony został 
ozonator, spalinowy opryskiwacz 
plecakowy, dwa opryskiwacze 
ręczne i kombinezony ochronne.

Dowóz na szczepienia

Mieszkańcy gminy, którzy 
chcą zaszczepić się przeciw CO-

VID-19, ale mają trudność z do-
tarciem do punktu szczepień, 
mogą skorzystać z  transportu 
zapewnianego przez jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Jastrzębi. Bezpłatny dowóz 
jest przeznaczony dla osób po-
siadających aktualne orzeczenie 
o  niepełnosprawności w  stop-
niu znacznym o kodzie R lub N 
lub odpowiednio pierwszą gru-
pę z ww. schorzeniami oraz dla 
osób, które z  innych powodów 
mają trudności z  dotarciem 
do przychodni w Jastrzębi (np. 
osoby starsze niemające możli-
wości samodzielnego dojazdu). 
Więcej informacji o  zasadach 
dowozu na szczepienia można 
uzyskać od poniedziałku do 
piątku, w  godzinach od 8:00 
do 15:00, pod numerem te-
lefonu: 728-371-360 (gminna 
infolinia).

Gmina Jastrzębia
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Budżet sprzyjający 
rozwojowi
Gmina Kowala już prawie trzy miesiące realizuje budżet 2021 roku, uchwalony przez rad-
nych 29 grudnia poprzedniego roku. Przyjęty plan dochodów wynosi 60 731 020,69 zł. 
Wydatki są wyższe prawie o 5 mln zł, gdyż przedstawiają wartość 65 560 687, 99 zł. 
Zaplanowano więc defi cyt budżetowy w wysokości 4 827 667 zł.

Dowodzi to nie lekkomyśl-
nego zadłużania się, lecz prze-
myślanego dążenia do rozwoju 
gminy, z myślą o poprawie wa-
runków bytowania jej mieszkań-
ców oraz przybyszów, właścicieli 
mniejszych lub większych fi rm, 
nieruchomości, czy działek zasi-
lających fi nanse samorządowej 
gminy podatkami. A  zależny 
od inwestycji rozwój kosztuje 
i musi być poprzedzony wydat-
kami nazywanymi urzędowo 
majątkowymi. Są one w  tym 
roku wyższe od zaplanowanego 
defi cytu, gdyż przeznacza się na 
nie 7 787 436 zł.

Samorządowy budżet ma tę 
zaletę, że może być zmieniany, 
najlepiej na plus. Okazuje się że, 
mimo nasilającej się epidemii ko-
ronawirusa, dzięki konsekwent-
nemu działaniu samorządowej 
społeczności jest to możliwe.

Tego rodzaju pożyteczne po-
prawki do budżetu uchwalonego 
pod koniec grudnia, wprowadzili 
radni gminy na sesji obradującej 
12 marca.

Wójt gminy Kowala Dariusz 
Bulski z  zadowoleniem poin-
formował, że na sesji marcowej 

koszt oczekiwanej inwestycji to 
około 1,8 mln zł. 

30 tys. zł wyasygnuje gmina na 
przebudowę części pomieszczeń 
remizy OSP w Bardzicach, z za-
miarem urządzenia w nich świe-
tlicy wiejskiej. Jednostki OSP 
w  Rudzie Małej i  Kosowie już 
posiadają strażnice, mieszczące 
świetlice. Po wybudowaniu re-
mizy w Kowali, wszystkie cztery 
jednostki zapewnią miejsce spo-
tkań mieszkańcom miejscowo-
ści, w których działają.

Wójt Gminy Kowala Dariusz Bulski w Urzędzie Gminy 

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego wicemarszałek Rafał Rajkowski, wykonaw-
ca robót Ryszard Wojton i przedstawiciele stron podpisali umowę na przebudowę 
ważnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 744, przebiegającego przez teren gminy 
Kowala

Dużym przedsięwzięciem i po-
mocą nie tylko dla gminy Kowala 
jest decyzja Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego o przebudo-
wie 1,5 km odcinka drogi woje-
wódzkiej nr 744, prowadzącego 
od granic miasta do miejscowo-
ści Mazowszany. Koszt – około 
1,1 mln zł.

– Za wsparcie fi nansowe bu-
dowy remizy OSP w  Kowali 
i  wymienionego odcinka drogi 
wojewódzkiej należy się radnym 
Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, marszałkowi Adamo-
wi Struzikowi i wicemarszałkowi 
Rafałowi Rajkowskiemu zasłużo-
ne podziękowanie – powiedział 
wójt Dariusz Bulski.

Przy okazji wypada poinfor-
mować, że wiele sołectw dys-
ponuje już pomieszczeniami 
czy innymi miejscami spotkań, 
przydatnymi także dla działal-
ności zarejestrowanych stowa-
rzyszeń i  innych organizacji, 
których w  gminie Kowala jest 
ponad dwadzieścia. Nakładem 
około 333 tys. zł realizowana 
jest w br. budowa świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Maliszów, 
wsparta kwotą 133 tys. zł z pozy-
skanych środków zewnętrznych. 
Mieszkańcy Zenonowa zagospo-
darują na cele rekreacyjne dział-
kę zakupioną na ich potrzeby 
przez gminę (koszt 55  tys. zł). 
Kwota 10 tys. zł pozwoli roz-
budować plac zabaw przy PSP 
w Parznicach.

Dzięki różnorakim staraniom 
gmina Kowala, poza sygnali-
zowaną wyżej zaplanowaną 
w budżecie sumą wydatków ma-
jątkowych, otrzymała kolejne 
wsparcie w kwocie nieco ponad 
2 mln 213 tys. zł. Starania o po-
moc zewnętrzną są kontynu-
owane. Gmina złożyła wnioski 
o  termomodernizację dalszych 
obiektów. Wystąpi o  pomoc 
unijną adresowaną do Polski 
Wschodniej i do rządu o pomoc 
przyznawaną z  funduszu inwe-
stycji lokalnych, w ramach 3. eta-
pu. W I etapie otrzymała 500 tys. 

Sala Gimnastyczna PSP w Młodocinie Mniejszym już prawie gotowaWizualizacja frontonu remizy OSP w Kowali

radni uchwalili korzystne zmia-
ny do już zaplanowanych, czy 
też przygotowywanych zadań 
inwestycyjnych. Uczynili to, 
dysponując informacją o  pozy-

skiwaniu dodatkowych środków 
pieniężnych.

Pożyteczną dla poprawy bez-
pieczeństwa jest przyznana 
gminie 16 marca, uchwałą Sej-
miku Województwa Mazowiec-
kiego, pomoc fi nansowa pokry-
wająca 60% kosztów budowy 
remizy OSP w  Kowali. Dotacja 
ta pochodząca z  „Instrumen-
tu wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego” wy-
nosi 1  078  497,02  zł. Całkowity 
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Wnętrze tej sali gimnastycznej prezentuje się też okazale 

Plac budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Kosowie 
wkrótce się ożywi po zimowej przerwie

Budowa PSZOK w Kosowie

złotych wsparcia, w drugim nie 
została dostrzeżona. 

Samorządowcy gminy Kowala 
potrzebują dalszej pomocy na 
zaspokojenie wciąż rosnących 
potrzeb społecznych, powodo-
wanych także przez epidemię 
koronawirusa. 

400 tys. zł otrzymane z  do-
tychczasowej puli umożliwiło 
wniesienie przez gminę Kowala 
pożytecznego wkładu w fi nanso-
wanie II etapu budowy ważnego 
ciągu drogi powiatowej wiodącej 
z Zakrzewa przez Augustów (gm. 
Kowala) do Wolanowa.

Budowa ciągu pieszo-jezdne-
go w miejscowości Mazowszany 
kosztować ma 478 tys. zł i w po-
łowie będzie sfi nansowana ze 
środków niedawno pozyskanych. 
Dotyczy to też w dużym stopniu 
projektu i  rozpoczęcia budowy 
drogi gminnej w  Kończycach-
-Kolonii (70 tys. zł} oraz III etapu 
budowy drogi gminnej w Koso-
wie oraz utwardzenia jej kolejne-
go odcinka. Koszt dwóch ostat-
nich zadań wynoszący 400 tys. 
zł też mieści się w  pozyskanej 
sumie 2 213 tys. zł. W Kosowie 
pozwoli też oświetlić przejście 
dla pieszych i zatoczkę autobu-
sową, w  Kończycach-Kolonii – 
rozbudować oświetlenie uliczne.

Kwota 191,6 tys. zł okaże się 
bardzo przydatną dla fi nalizowa-
nej jeszcze w tym roku szkolnym 
budowy sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem i łącznikiem, prowa-
dzącym do głównej dydaktycznej 

części starej szkoły w Młodocinie 
Mniejszym, poddawanej z kolei 
termomodernizacji. Koszt tego-
rocznych robót inwestycyjnych 
realizowanych w  Młodocinie 
Mniejszym wynosi 1 629 332 zł. 
Wójt i  Pani Skarbnik podpisa-
li z dyrekcją PSP w Młodocinie 
Mniejszym umowę na termo-
modernizację starego budynku 
tej szkoły.

W tym roku będą przekazane 
do użytku Punkty Selektywnej 
Zbiórki Odpadów w  Kosowie 
i budowanym na terenie gminy 
Wierzbica. Ten drugi jest tyl-
ko rozliczany fi nansowo przez 
Urząd Gminy w Kowali, jako lide-
ra tego zadania inwestycyjnego.

Zapewnienie gospodarstwom 
domowym wody i odprowadza-
nie z nich ścieków to kolejne waż-
ne zadanie wyliczane przez wójta 
Dariusza Bulskiego.

Rok bieżący wstępnym etapem 
budowy nowego ujęcia wody roz-
poczyna realizację zakresu zadań 
obejmujących budowę kanaliza-
cji ściekowej i oczyszczalni płyn-
nych nieczystości oraz wydłu-
żanie bądź uzupełnianie sieci 
wodociągowej. Budowa sieci wo-
dociągowej dotyczy w tym roku 
miejscowości: Kończyce-Kolo-
nia (80 tys. zł) i Kosów (II etap – 
100 tys. zł), a przebudowa – sieci 
wodociągowej w  Ludwinowie 
(190,4 tys. zł). W budżecie gmi-
ny znalazły się też środki na 
opracowanie koncepcji budowy 
sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni 

w Parznicach (30 tys. zł) oraz pro-
jektów budowy sieci wodociągo-
wej w Kowali-Kolonii (40 tys. zł) 
i Kotarwicach (50 tys. zł).

Z  dodatkowo pozyskanych 
środków wspomagany jest też 
fundusz sołecki, będący źródłem 
fi nansowania potrzeb 19 sołectw, 
w większości bardzo aktywnych 
społecznie, reprezentujących już 
ponad 12-tysięczną liczbę miesz-
kańców rozwijającej się podra-
domskiej gminy Kowala. 

A że gmina wciąż się rozwija, 
potwierdza choćby to, że w bie-
żącym roku zrealizuje inwestycje 
wartości ponad 8 mln zł. W roku 
poprzednim ich wartość wynio-
sła około 5 mln zł, co też było 
dużym sukcesem. 

  (M.K)

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja.

Przewodniczący Rady 
Gminy Kowala

Dariusz Chruślak
Wójt Gminy Kowala

Dariusz Bulski
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INFORMACJE/OGŁOSZE NIA

Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

DO PRACY W SKANDYNAWII I NIEMCZECH POSZUKUJEMY

OFERUJEMY: 

praca@instac.pl
tel. 660 739 688

komunikatywna znajomość
 języka angielskiego lub niemieckiego                      oraz prawo jazdy 

kat. B, będą dodatkowym atutem 

Wynagrodzenie netto ok. 2000 euro,                       
zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy,                       

dojazdy z Polski 
do miejsca pracy i z powrotem. 

BRYGAD MONTERSKICH I MONTERÓW
INSTALACJI TRYSKACZOWYCH Z DOŚWIADCZENIEM 

Kupię kombajn 
ORLIK 

Tel. 721 029 688

Druk: Grupa ZPR
Nakład: 2000 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Wydawca: 
WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC
Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 
Radomskiego w Gminach i Powiatach: 

ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM
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e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 
kom. 605 329 533
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e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563 

Skład: Mariusz Zając 
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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, 26-930, ul. Skrzyńskich 1, 
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

TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja solidności. Zadzwoń 

już dziś! Całodobowe usługi adresujemy do fi rm, biur, rodzin i singli. Szyb-
kie, sprawne, tanie i  bezpieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także 
z windami. Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie ustalonej 
ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: punktualność i dostęp-

ność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U Nikosia” Janusz Monczyński dzia-
ła 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 Warsza-
wie. 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: 

U NIKOSIA

KUPIĘ
MIESZKANIE
tel. 574 534 999

WÓJT GMINY MAGNUSZEW

działając na podstawie art.35 ust.1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 poz. 1990)

podaje 

do publicznej wiadomości 

informację

o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy na okres do 4 lat 

położonych w miejscowościach: 

Trzebień, Kurki i Bożówka od dnia 30 marca 2021 r. 

na okres 21 dni 

w siedzibie Urzędu Gminy w Magnuszewie 

na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 

ugmagnuszew.bip.org.pl. 
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W hołdzie zamordowanym…
Hitlerowska zbrodnia z 18 marca 1942 roku w Karolinie i Kazanowie oraz 
kolejne egzekucje dokonywane w następnych tygodniach, były pierwszym, 
tak dużym zbiorowym mordem w ówczesnym województwie kieleckim. Zgi-
nęło około stu polskich patriotów.

Władze samorządowe, orga-
nizacje kombatanckie, strażacy, 
harcerze i   uczniowie oraz ro-
dziny pomordowanych i miesz-
kańcy pacyfi kowanych miejsco-
wości każdego roku oddają hołd 
rozstrzelanym. Uroczystości 
w  tym roku odbyły się 14 i  18 
marca. Po nabożeństwie przed-
stawiciele władz z  wójt Teresą 
Pancerz-Pyrką, Szymonem Wo-
lińskim przew. Rady Gminy i jej 
wiceprzewodniczącym Pawłem 
Kacą, kombatantami BCH z  ich 
seniorem por. Edwardem Wul-
czyńskim oraz strażakami oddali 
hołd zamordowanym 16. Pola-
kom i kilkunastu przedstawicie-
lom społeczności żydowskiej, 
składając wieniec i  zapalając 
znicze pod pomnikiem w  pod-
kazanowskim lasku.

Cześć pomordowanym oddał 
Zbigniew Gołąbek, prezes Zarzą-
du Okręgowego Związku Kom-
batantów RP i b. Więźniów Po-
litycznych w Radomiu. Pełni on 
tę funkcję od kilku tygodni, po 
śmierci 95-letniego poprzednika 
kpt. Adolfa Czekaja. Zbigniew 
Gołąbek przemawiał w  imieniu 
pozostałych członków zarządu, 
sędziwych wiceprezesów: mjr. 
Jerzego Kłosowskiego i kpt. Bo-
gusława Wiącka oraz w  jednej 
osobie sekretarza i  skarbnika 
płk. Kazimierza Kasicy, a  także 
z  upoważnienia Zarządu Koła 
Gminnego w  Kazanowie z  jego 
prezesem mjr. Stanisławem Dra-
bem i wiceprezesem Tadeuszem 
Zychem, jednocześnie prezesem 
OSP w Kazanowie.

18 marca 1942 roku hitlerowcy 
dokonali w Karolinie i Kazano-
wie mordu na ponad 80. mężczy-
znach, pod zarzutem ich udziału 
w działalności konspiracyjnej. Za 
pretekst posłużyła śmierć, w nie-
wyjaśnionej do końca przypadko-
wej bójce w Ranachowie Starym, 
volksdeutscha Józefa Jagera, żoł-
nierza Wehrmachtu, syna kolo-
nisty niemieckiego z  Karolina. 
W  podobnych okolicznościach 
zginął w Kazanowie volksdeutch 
Jakob Gramm, który bezprawnie 
przywłaszczył sobie młyn po ży-
dowskiej rodzinie.

Prezes Zbigniew Gołąbek po-
wiedział w  Kazanowie: – Jeste-
śmy w świętym miejscu historii. 
Kiedy przemija pamięć ludzka, 
ten pomnik przypomina o chwa-
le mieszkańców Kazanowa, Karo-
lina i okolic, którzy zapłacili cenę 
najwyższą, cenę życia, bo należeli 
do elity polskiego patriotyzmu. 
Należeli do pokolenia Kolumbów, 
które w obronie ojczyzny wystą-
piło z najwyższego zaciągu serca 

i  sumienia. Byli przekonani, że 
wiara i nadzieja zwyciężą… 

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka, 
oddając hołd pomordowanym 
oznajmiła, że ze względu na 
pandemię są one skromne, będą 
jednak kontynuowane z  udzia-
łem młodzieży szkolnej.

Na pomniku znajdują się na-
zwiska rozstrzelanych. Oto oni: 
Antoni Szczepanowski, Bolesław 
Szczepanowski, Józef Pyrgiel, 
Czesław Koptas, Aleksander Ja-
błoński, Edward Rybakowski, Ta-

Burmistrz Sulima powie-
dział m.in.: – Rankiem 18 mar-
ca 1942 roku oddziały gestapo 
żandarmerii przeprowadziły 
akcje pacyfi kujące tereny mię-
dzy Zwoleniem, Ciepielowem 
a  Kazanowem, w  szczególności 
obejmujące miejscowości: Ra-
nachów, Pcin, Pcinolas, Sydół, 
Ciepielów, Sycyna, Karolin, Kro-
czów i  Kazanów. Aresztowa-
nych doprowadzano do dwóch 
punktów zbornych. W Karolinie 
tym miejscem była szkoła, zaś 

rządowcom, lecz także szkołom, 
uczniom i  ich wychowawcom, 
opiekującymi się miejscami spo-
czynku bohaterów tragedii sprzed 
79. lat. Z pewnością będą to czynić 
nadal, z pokolenia na pokolenie.

1 kwietnia, czyli dwa tygodnie 
po zbrodni w  Karolinie i  Kaza-
nowie, okupanci zamordowali 
Wojciecha Gołąbka ps. „Spokoj-
ny”, dziadka obecnego na roczni-
cowej uroczystości w Karolinie, 
prezesa Zbigniewa Gołąbka.

Zwierzenia świadka mordu 
w Karolinie 

Wspomnieniowa książka wy-
dana w 1997 r. pt. „Stu za jedne-
go” mieści m.in. artykuł mojego 

deusz Jaśkiewicz, Władysław Ła-
dak, Stefan Czarnecki, Bolesław 
Sikora, Jan Wójtowicz i Włady-
sław Wójtowicz. 

Obchody w Karolinie

Organizatorem uroczysto-
ści w  tym roku byli: Burmistrz 
Zwolenia, PSP im. Jana Kocha-
nowskiego w Sycynie, Światowy 
Związek Żołnierzy AK, Związek 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych oraz Parafi a 
pw. Zesłania Ducha Świętego.

Po nabożeństwie uczestnicy 
udali się do Karolina, gdzie znaj-
dują się prochy rozstrzelanych 
w Mauzoleum-Mogile.

Przemówienie wspomnienio-
we wygłosił burmistrz Zwolenia 
Arkadiusz Sulima, witając także 
gości, wśród nich posła Andrzeja 
Kosztowniaka i reprezentujące-
go samorząd powiatu zwoleń-
skiego wicestarostę Waldemara 
Urbańskiego.

w Kazanowie zabudowania jed-
nego z mieszkańców. Hitlerowcy 
przesłuchiwali aresztowanych, 
stosując okrutne metody. Około 
godziny 12. aresztowanych wy-
prowadzono ze szkoły i ustawio-
no piątkami nad brzegiem dołu, 
dokonując egzekucji. (…) Nasza 
dzisiejsza obecność w tym miej-
scu to przede wszystkim hołd 
złożony osobom, które zostały 
zamordowane w  czasie II Woj-
ny Światowej, ale także nasz 
dowód pamięci o  bohaterstwie 
i męstwie, co w 79. rocznicę tych 
wydarzeń jest tak bardzo ważne 
– podkreślił burmistrz.

Poseł Andrzej Kosztowniak, 
którego dziadkowie i mama two-
rzyli patriotyczną rodziną w Sycy-
nie powiedział: – To miejsce jest 
naprawdę piękne, zadbane, ono 
godnie czci pamięć osób zamor-
dowanych. Chciałbym na ręce 
obecnego tu burmistrza złożyć 
podziękowania nie tylko samo-

autorstwa pt. „Zbrodnia karoliń-
skich kolonistów”, przedrukowa-
ny z wielkanocnego wydania „Ty-
godnika Radomskiego z 1982 r. 
Przytoczony fragment zawiera 
zwierzenia 75-letniego Mariana 
Sałka, który wtedy stracił w Ka-
rolinie trzech braci:

Wieczorem zabiliśmy prosia-
ka, by uchronić go przed zapo-
wiedzianym kolczykowaniem. 
Okazało się, że zapowiedź ta 
była uspokajającym podstępem 
ze strony Niemców. Żandar-
mi zabrali mnie do szkoły. Było 
w  niej już kilkanaście skutych 
osób. Przesłuchania odbywały 
się w odrębnej izbie – pojedyn-
czo. Wszedłem. Tłumacz obja-
śnił ofi cerowi, że zabiłem nie-
legalnie świnię. Wyrok, czy do 
obozu? – zapytał. – Dajcie mu 
kilof i  łopatę, niech idzie kopać 
– zadecydował cywil w tyrolskim 
kapeluszu. Poprowadzili mnie do 
lasku znajdującego na polu kolo-

nisty Gramma. Na topniejącym, 
marcowym śniegu leżeli pierwsi 
zabici. Wśród nich rozpoznałem, 
mój Boże, ciało najmłodszego 
brata Staszka, także zwłoki Józka 
Gładysza z Karolina i Władysła-
wa Mamnickiego z Wacławowa.

Do kopania mogiły wyznaczy-
li kilkanaście osób, m.in. Kacę, 
Kustrów, Kapińskiego, Rusina 
i  Szewczyka. Jeden z  Niemców 
wskazał nam plac o długości 16 
i  szerokości 4 metrów. Nie szło 
nam to kopanie. Ziemia była 
zamarznięta prawie na metr, 
a  w  dodatku pośrodku, spod 
śniegu, wyłonił się duży pień 
drzewa. Hitlerowcy rozwali go 
granatami. Gdy dół miał głębo-
kość 1,6 metra, zaczęli sprowa-
dzać mieszkańców… W  asyście 
żołnierzy, zjawiła się też pierw-
sza piątka skazańców: Stanisław 
Chołuj, Jan i Franciszek Kacowie 
i moi bracia: Janek oraz Aleksan-
der (zięć Stanisława Kacy). Po-
wiązani postronkami i  lejcami 
od końskich zaprzęgów, stanęli 
zwróceni twarzami do dołu. 
Płacz zgromadzonych zmieszał 
się z prośbami i modlitwą. Niem-
cy byli niewzruszeni. Zachowy-
wali się jak automaty. Strzelało 
ich dziesięciu, do każdej ofi ary 
dwóch – w  tył głowy i  w  plecy. 
Znałem prawie wszystkich ska-
zańców: syna dziedzica z Sycyny 
– Wojciecha Czaplińskiego, jego 
szwagra Jerzego Grabowskiego 
z  Wacławowa, Antoniego, Bro-
nisława i  Romana Gorczyców, 
których przywieźli ze zwoleń-
skiego aresztu, Stefana i  Kazi-
mierza Wronów z  Ranachowa, 
Władysława Kuśmierza z Sydo-
łu, Edwarda Lewandowskiego 
z  Sosnowicy. Wydawało mi się, 
że naliczyłem 86, bo ostatnim 
był Stefan Czerniak z Wacławo-
wa. Zatłukli go przed szkołą, za-
dźgali bagnetami. Wykopany dół 
nie był w stanie pomieścić zwłok. 
Józef Pietrzyk usiłował z  nie-
których ciał zdjąć postronki, by 
lepiej ułożyć zwłoki. Niemcy po-
bili Szewczyka kolbami do tego 
stopnia, że przez kilka tygodni 
pluł krwią. Po zasypaniu mogiły, 
każdy z nas też otrzymał porcję 
kolb i kopniaków.

– A  teraz do domów! Kto się 
obejrzy, kula w łeb! – rozkazał je-
den ze szwabów.

Biegliśmy, potykając się w śnie-
gu. Gdy przekroczyłem próg 
mieszkania, runąłem na podło-
gę, jak długi. – W tym dniu mąż 
Marian osiwiał niczym gołąbek 
– dodała żona.

 Obszerniej o marcowych uro-
czystościach patriotyczne w Ka-
rolinie i  Kazanowie na stronie 
internetowej: www. tygodnikra-
domski.com lub facebook.com/
tygodnikradomski. 

 Mieczysław Kaca 

Przy Pomniku Pamięci w Kazanowie

Wójt Teresa Pancerz– Pyrka i prezes Zbigniew Gołąbek 
składają wieniec na płycie pomnika w Kazanowie

Okoliczności zbrodni przypomina burmistrz Zwolenia 
Arkadiusz Sulima

Uczestnicy uroczystości przed Mauzoleum-Mogiłą w Karolinie 
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 Jedną z ofi ar epidemii koronawirusa w Radomiu jest kpt. Adolf 
Jan Czekaj, Prezes Związku Kombatantów RP I Byłych Więźniów 
Politycznych, Okręg Radom. Zmarł w wieku 95 lat. Na zdjęciu widzi-
my go (pierwszy z lewej) składającego wraz wiceprezesem Zbignie-
wem Gołąbkiem wieniec ku czci ppłk. Alfreda Wnukowskiego i jego 
podkomendnych, w miejscu ich śmierci w 1946 roku, w bratobój-
czym napadzie w lesie pod Skaryszewem. Nowym Prezesem Zarzą-
du Okręgu Radom ZKRPiBWP został właśnie wybrany 69-letni mgr 
Zbigniew Gołąbek. Jego nieżyjący już rodzice – mjr Edward Gołąbek 
ps. Orzeł i por. Ewa Gołąbek ps. Jagoda z domu Pastuszka, podobnie 
jak pozostali dorośli członkowie ich rodzin działali konspiracyjnie 
w Zgrupowaniu BCH „Ośka”. 

 Jeszcze niedawno, decyzją wojewody mazowieckiego zmniejsza-
no ilość łóżek covidowych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, 
by umożliwić leczenie większej liczbie pacjentów w jego dotychczaso-
wych oddziałach tradycyjnych. Jednocześnie czynione były ostatnie 
przygotowania do oddania szpitala tymczasowego przy ul. Naruto-
wicza 20, ulokowanego w nowo wybudowanym Zakładzie Rehabili-
tacyjnym, wzniesionym przez władze miasta Radomia. Przy okazji 
minister zdrowia, na wniosek wojewody, zawiesił w czynnościach 
wieloletniego dyrektora szpitala miejskiego Marka Pacynę m.in. pod 
zarzutem niezadowalającej z nim współpracy w procesie przygotowy-
wania szpitala tymczasowego. Parę dni później szpital tymczasowy 
został otwarty. Ministerstwo podało, że jest to zasługa pełnomocni-
ka ministra. Tego rodzaju roszady organizacyjne miały polepszyć 
sytuację w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Alek-
sandrowicza nr 5. Okazuje się, że minister i wojewoda zdecydowali, 
by w nim również wygospodarować 80 łóżek dla pacjentów zarażo-
nych koronawirusem. W magistracie i szpitalu panuje zdziwienie, 
niektórzy łapią się za głowy. W kuluarach słyszy się, że przy okazji 
nasilającej sie pandemii, obecnie nami rządzący przygotowują grunt 
pod przejęcie szpitali samorządowych. A koronawirus atakuje z coraz 
większą śmiałością i zaciekłością. Kto mu w tym bardziej pomaga?

 Dariusz Bulski – wójt gminy Kowala prezen-
tuje nową książkę Jacka Lombarskiego pt. „Major 
Hubal – Fakty, refl eksje, mity”. Obszernie o gminie 
Kowala – na str.  4 i 5.

 Nad zalewem Borki zapanowała nadzieja, że 
koniec robót modernizacyjnych jest bliski. Prace 
przy jazie są na fi niszu. Trzy wiatraki, dostarcza-
jące energii, są zainstalowane. Namuł z dna za-
lewu usunięty i jest sukcesywnie wywożony, by 
użyźniać pola. Przepławka dla ryb też się pojawi. 
Wszyscy czekają na powstanie warunków do na-
pełniania zalewu Borki wodą. Ten moment jest 
coraz bliżej. Nawadnianie będzie jednak proce-
sem trwającym tygodnie. Ile tygodni, okaże się…

 Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego przygotowuje się 
do jubileuszu 100-lecia dzia-
łalności. Na zdjęciu od lewej: 
dyrektor Leszek Ruszczyk, 
zastępca dyrektora dr Adam 
Duszyk i  wicemarszałek wo-
jewództwa mazowieckiego 
Rafał Rajkowski podczas kon-
ferencji prasowej. Wywiad 
z mgr. Leszkiem Ruszczykiem 
na str  2.

 W  niedzielę, 14. marca 
i  cztery dni później, pod po-
mnikami w Karolinie i Kaza-
nowie odbyły się uroczystości 
ku czci zamordowanych w tych 
miejscowościach przez hitle-
rowskiego okupanta ponad 80 
patriotów. Uczestniczyli w nich 
m.in. kombatanci, przedsta-
wiciele władz zwierzchnich, 
samorządowcy, strażacy, mło-
dzież oraz członkowie rodzin 
ofi ar i mieszkańcy. Na zdjęciu 
(od lewej): Zbigniew Gołąbek 
– Prezes Związku Kombatan-
tów RP i  Byłych Więźniów 
Politycznych w Radomiu, bur-
mistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, poseł Andrzej Kosztowniak i zastępca burmistrza Grzegorz Molen-
dowski przy Mauzoleum-Mogile w Karolinie. Więcej – na str.  7, a znacznie obszerniej – na stronie 
internetowej www.tygodnikradomski.com

PO(D)GL ĄDY

Zmarł prezes Związku 
Kombatantów RP

Ku czci zamordowanych patriotów

Major Hubal…

Wiosenna nadzieja…

Muzeum to skarbiec 
przeszłości

Kto mu w tym 
bardziej pomaga?…


