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ENEA NOWA ENERGIA 
Z NOWĄ SIEDZIBĄ W RADOMIU
Przy ul. Kaszubskiej 2 została otwarta w Radomiu nowa siedziba spółki Enea Nowa Energia. – Jej 
głównym zadaniem jest realizowanie ambitnych celów wspierających transformację grupy w zakresie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisyjności – usłyszeliśmy na konferencji.

Enea Nowa Energia – będąca 
częścią Grupy Enea, wicelidera 
polskiego rynku energetycznego 
– zarządza 26 instalacjami OZE 
w skład, których wchodzi ponad 
20 elektrowni wodnych, a także 
m.in. farmy wiatrowe na terenie 
całej Polski. Podstawowym zada-
niem spółki jest budowa silnego 
podmiotu na rynku odnawial-
nych źródeł energii, zdolnego 
do tworzenia i  przejmowania 
aktywów wytwórczych w  tym 
obszarze, a także badanie, rozwój 
i realizacja innowacyjnych pro-
jektów, które mają służyć osią-
gnięciu celów dla polityki ener-
getycznej i  klimatycznej Unii 
Europejskiej oraz celów Polityki 
Energetycznej Polski do 2040 r.

– Nasza Grupa jest już na 
drodze transformacji aktywów 

wytwórczych w kierunku zero-
emisyjnym. Naszą przyszłość 
i rozwój wiążemy przede wszyst-
kim z  odnawialnymi źródłami 
energii, to oznacza szczególne 
wyzwania dla Enei Nowej Ener-
gii. Spółka będzie w Grupie Enea 
podmiotem odpowiedzialnym 
za wdrażanie nowych techno-
logii, budowę własnych źródeł 
i pozyskiwania ciekawych okazji 
z rynku OZE – podkreślił Paweł 
Szczeszek, prezes Enei S.A.

– Enea Nowa Energia będzie 
rozwijać aktywa OZE w oparciu 
o najnowocześniejsze i optymal-
ne ekonomicznie rozwiązania 
technologiczne. Jesteśmy zainte-
resowani m.in. udziałem w roz-
woju morskich farm wiatrowych 
oraz wielkoobszarowych farm 
fotowoltaicznych. Stajemy się 

aktywnym inwestorem na kra-
jowym rynku, przez co, o czym 
jestem przekonany, już wkrótce 
nasza spółka stanie się liderem 
najnowocześniejszych technolo-
gii w  obszarze OZE – zaznacza 
Tomasz Siwak, prezes Enei Nowa 
Energia, wiceprezes Enei S.A. ds. 
handlowych.

– Zakończyliśmy kolejny, 
ważny etap w  procesie organi-
zacji spółki. Jesteśmy gotowi, 
aby w ciągu najbliższych lat re-
alizować strategię Grupy Enea 
w  zakresie pozyskiwania kolej-
nych źródeł „zielonej” energii. 
Będziemy także źródłem dobrej 
energii i wielu szans dla Radomia 
i jego mieszkańców oraz tych re-
gionów Polski, gdzie Enea Nowa 
Energia ma swoje lokalizacje. 
Warto zaznaczyć, że decyzja o lo-
kalizacji spółki w Radomiu miała 
wielu orędowników, a wśród nich 
największego – przewodniczące-
go sejmowej Komisji do Spraw 
Energii, Klimatu i Aktywów Pań-
stwowych, posła Marka Suskiego 
– dodał prezes Siwak.

– Udało się to dzięki zaangażo-
waniu wielu ludzi. Żałuję, że nie 
udało się z modernizacją Radpe-
cu. Dziś zatrudnionych w  Enei 
Nowej Energii jest około 150 
osób, na miejscu pracuje około 
20. Będą z tego tytułu też wpły-
wy do miasta z podatków i oczy-
wiście miejsca pracy. Radom 
jest tym miejscem, gdzie każde 
miejsce pracy, a w szczególności 
dobrze płatne, jest sukcesem. 
Cieszę się, że siedziba została 
otwarta i  życzę rozwoju – po-
wiedział natomiast poseł Marek 
Suski.

Przecięcia wstęgi dokonują: 
(od lewej) poseł Marek Suski, 
prezesi Jan Mazurkiewicz 
i Tomasz Siwak

Naszą przyszłość i rozwój wiążemy przede 
wszystkim z odnawialnymi źródłami ener-
gii – podkreślił prezes Paweł Szczeszek

Stajemy się aktywnym inwestorem 
na krajowym rynku – poinformował 
prezes Tomasz Siwak
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odbierz
chustę

do noszenia
dzieci

Zgłoszenia do udziału w warsztatach i informacje:
Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu 
Biuro: ul. Limanowskiego 29A, 
Tel. 664 086 814 www.pio.radom.pl

W ramach projektu będzie nieodpłatnie rozdane 
200 chust do noszenia dzieci wraz z instrukcją, 
oraz warsztaty z nauki prawidłowego wiązania 
i noszenia dzieci w chustach (grupy max. 5 osób).
Odbiór chust w każdy czwartek od 9:00 do 13:00 
przy ul. Limanowskiego 29A
(Prosimy o zgłoszenia na warsztaty w terminie od maja do września 
– ze względów epidemicznych)

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, 
realizuje zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2021 r. 
pt. „ POSTAW NA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ NAJMŁODSZYCH 
RADOMIAN” w ramach Budżetu Obywatelskiego, 
sfi nansowane ze środków Gminy Miasta Radomia
Zapraszamy mieszkańców Radomia, którzy są rodzicami 
dzieci od 0 do 3 lat oraz kobiety w ciąży do udziału w projekcie.
Projekt w zakresie realizacji rozdawania chust 
i warsztatów dla rodziców/opiekunów spełniających kryteria 
będzie trwał od 01.05.2021 do 30.11.2021 r.

Rewitalizacja ośrodka na ukończeniu
Modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad Stawem 
Górnym w Pionkach to jedna z największych inwesty-
cji pionkowskiego samorządu w ciągu ostatnich lat. 

Projekty „Modernizacja infra-
struktury nad Stawem Górnym 
w Pionkach szansą na eliminację 
zjawisk kryzysowych oraz oży-
wienie społeczno-gospodarcze” 
oraz „Zielone Pionki – Zagospo-
darowanie i  odnowa terenów 
zieleni w krajobrazie miejskim” 
mają na celu przywrócenie daw-
nej świetności ośrodka poprzez 
odbudowę niszczejącej infra-
struktury wypoczynkowej, boga-
te nasadzenia zieleni wpływające 
na pochłanianie emisji szkodli-
wych substancji emitowanych 

do atmosfery oraz nadanie ładu 
architektonicznego terenowi 
ośrodka. Ich realizacja możliwa 
była dzięki wsparciu fi nansowe-
mu z Budżetu Państwa oraz Unii 
Europejskiej.

Dziś, by przywrócić ośrodkowi 
dawny blask władze miasta zde-
cydowały się na kompletną rewi-
talizację tego terenu. Trwające 
od 2019 r. prace powoli dobie-
gają końca. Mimo to, ich efekty 
widoczne są już dziś.  Dotychczas 
wykonano m.in. ogrodzenie, cią-
gi piesze, wybudowano splash 

park, dokonano relokacji tężni 
solankowej, a także modernizacji 
dawnej kawiarenki, czyli budyn-
ku „A” oraz budynku „B”. Ponadto 
teren obsadzony został wszelaką 
roślinnością sprawiając, iż miej-
sce to stało się bardziej przytulne 
i przyjazne środowisku.

Kolejnym działaniem była bu-
dowa Splash Parku. Niedawno 
wykonano również plac z urzą-
dzeniami linowymi dla naj-
młodszych. Niska trasa z  prze-
szkodami dostosowana została 
do korzystania przez dzieci pod 
opieką rodziców, ponadto zosta-
ła osiatkowana, dzięki czemu nie 
wymaga dodatkowej asekuracji. 
Ponadto zainstalowano już więk-
szą część elementów małej archi-
tektury, w skład której wchodzą 
m.in. ławki parkowe z oparciem, 
leżaki wypoczynkowe, stojaki ro-
werowe, kosze na odpadki, budki 
lęgowe dla ptaków oraz budki dla 
owadów.

W  trakcie realizacji są rów-
nież działania związane z  wy-

znaczeniem stref relaksu oraz 
ścieżki edukacyjnej dla dzieci 
wraz z tablicami edukacyjnymi, 
wykonaniem tzw. „suchej rzeki” 
imitującej prawdziwy strumyk, 
czy zamontowaniu altanki wypo-
czynkowej. W pobliżu budynku 
„B” zainstalowana zostanie rów-
nież bania ruska.

Niebawem prace związane 
z  rewitalizacją ośrodka nad 
Stawem Górnym w  Pionkach 
zakończą się. Modernistyczny 
i oryginalny wygląd tego miejsca 
wprawia w  zachwyt mieszkań-

ców oraz przyjezdnych turystów. 
Naturalistyczne nasadzenia, zie-
lone otoczenie, duża plaża, strefa 
wypoczynkowa, plac zabaw, wake 
park, tężnia solankowa, splash 
park – to jedne z wielu pozyty-
wów, które z pewnością zainte-
resują każdego bez względu na 
jego wiek. Dlatego też będzie to 
idealne miejsce na wypoczynek 
dla całej rodziny nie tylko w se-
zonie, ale i przez cały rok.

Serdecznie zapraszamy!
 Wydział Rozwoju i Inwestycji 

Urzędu Miasta Pionki
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wodociągi
miejskie

Zalew na Borkach
już stopniowo 
napełniany wodą!

W piątek, 23 kwietni, rozpoczął się oczekiwany przez radomian proces napełniania 
wodą zbiornika na Borkach. Symbolicznego aktu uruchomienia urządzeń grun-
townie przebudowanego głównego jazzu dokonali: prezes Wodociągów Miejskich 
w Radomiu Leszek Trzeciak, zastępca prezesa Jakub Kolecki oraz Tadeusz Gałąz-
ka, główny inspektor nadzoru tego ważnego zadania inwestycyjnego.

Wprawdzie, jak nadmieniali 
prezes Leszek Trzeciak i pozosta-
li uczestnicy ważnego spotkania, 
wstępnie chodzi o próbne, stop-
niowe napełnienie zbiornika, 
spełniające rolę testów obciąże-
niowych urządzeń, w tym m.in. 
fontann i aeratorów.i zamknięć 
jazu. W trakcie próbnego napeł-
niania prowadzona jest stała ob-
serwacja tempa zwiększającego 
się poziomu wody w zbiorniku. 
Testy potrwają około tygodnia. 
Przypominamy, że głównym 
wykonawcą robót jest zwycięz-
ca przetargu czyli Zakład Usług 
Wodno-Melioracyjnych i Rekul-
tywacji w Sandomierzu, a Krzysz-
tof Kucwaj – kierownikiem jego 
grupy robót na zbiorniku Borki.

Po pozytywnym zakończe-
niu testów, nastąpi właściwe 
napełnianie wodą zbiornika na 
Borkach, co zagwarantuje prze-
kazanie do użytku jego części 
rekreacyjnej w  zbliżającym się 
sezonie letnim.

Anna Prokopowicz, rzecznik 
Wodociągów Miejskich w Rado-
miu, poinformowała, że 20 kwiet-
nia została podpisana umowa na 
remont ciągów pieszo-rowero-
wych okalających zbiornik. Wy-
konawca już przystąpił do reali-
zacji tego zadania. – Liczymy na 
to, że w  zbliżające się wakacje 
radomianie będą mogli cieszyć 

się czystą wodą w  zalewie, po-
spacerować wyremontowanymi 
ścieżkami i pomostami – oznaj-
miła. Wiele robót wykonano 
na Borkach do tej pory, w  tym 
w okresie fi nalizującym to waż-
ne przedsięwzięcie inwestycyjne. 
Chodzi m.in. o: dobudowane od-
powiednio uzbrojone betony jazu 
w miejsce części skutych, wymia-
nę na nową płyty przejazdowej, 
gdyż dotychczasowa nie nadawa-
ła się do użytku; zamontowanie 
prowadnicy i  zamknięcia jazu; 
zabezpieczenie częściowe wie-
lu elementów jazu; pogrążenie 
ściankę szczelną winylową na 
części długości korpusu zapory, 
w celu ograniczenia fi ltracji przez 

zaporę; wykonanie ubezpieczeń 
z koszy siatkowo kamiennych na 
dolnymi i  górnym stanowisku 
jazu; dokonaną wymianę słabo-
nośnego gruntu w miejscu posa-
dowienia przepławki; wykonane 
zbrojenie i zabetonowanie ściany 
przepławki, wykonanie zasilenia 
energetycznego fontann i dyfu-
zorów pływających, wykonanie 
zasilenia energetycznego dyfu-
zorów dennych w stawie kolma-
tacyjnym; wykoszenie porostów 
w  czaszy zbiornika; zainstalo-
wanie trzech niewielkich elek-
trowni wiatrowych na koronie 
zapory, zamontowanie instalacji 
aeratorów i  fontann oraz wielu 
innych.

Uczestniczący w próbnym na-
pełnianiu zbiornika Borki sze-
fowie Wodociągów Miejskich 
wraz z  głównym inspektorem 
nadzoru informowali, że pierw-
sza faza napełniania zbiornika 
odbywać się będzie w  tempie 
nie większym niż 40 cm na 
dobę, z  zachowaniem zasady 
nienaruszania dotychczasowego 
przepływu wody korytem rzeki 
Mlecznej, pod zasuwami jazu 
głównego. W trakcie napełniania 
zbiornika prowadzona jest stała 
obserwacja tempa podwyższania 
w nim poziomu wody. Wstępne 
napełnianie zalewu Borki służy 
sprawdzeniu funkcjonowania 
montowanych w czaszy zbiorni-
ka urządzeń, tj. fontann i aerato-
rów. Po częściowym napełnieniu, 
wykonawca robót przystąpi do 
oczyszczania zbiornika z  ele-
mentów pływających, przynie-
sionych nurtem rzeki. 

Do ważnych testów próbnych 
prowadzonych na zbiorniku 
Borki odniósł się na Facebooku 
prezydent Radomia Radosław 
Witkowski. Oto fragment jego 
wpisu: – Rozpoczęło się próbne 
napełnianie minimalną ilością 
wody zbiornika na Borkach. Po-

Już po kilkunastu minutach strużka koryta Mlecznej zaczęła zamieniać się w rozlewisko

zwoli to na przeprowadzenie te-
stów obciążeniowych urządzeń, 
w tym m.in. fontann, aeratorów 
i zamknięć jazu. W trakcie napeł-
niania będzie prowadzona stała 
obserwacja tempa przyrostu po-
ziomu wody w  zbiorniku. Testy 
potrwają około tygodnia. Po ich 
pozytywnym zakończeniu nastą-
pi właściwe napełnianie wodą 
zbiornika na Borkach.

Prezydent odniósł się też do 
krytycznych wypowiedzi nie-
których radnych PiS na zwoła-
nej przez nich kilka dni temu 
konferencji prasowej nad zbior-
nikiem Borki. Informowali m.in. 
mylnie, że mimo wydaniu kil-
ku milionów złotych, nie widać 
wymiernych efektów inwestycji 
prowadzonej nad zalewem Borki.

– Na złość malkontentom 
i  wszystkim, którzy trzymają 
kciuki za niepowodzenie tej in-
westycji, już teraz zapraszam 
pod koniec czerwca wszystkich 
mieszkańców na rozpoczęcie 
sezonu letniego nad zmoderni-
zowanym zalewem na Borkach 
– oznajmił prezydent.

Efekty już widać. Potwierdzają 
to załączone fotki. 

 (M.K.)

Szefowie Wodociągów Miejskich z zainteresowaniem śledzili 
podnoszenie się poziomu wody przy jazie zbiornika

Prezes Leszek Trzeciak informował też uczestników spotkania o lokalizacji urządzeń 
gwarantujących utrzymanie czystości wody w bioróżnorodnym zbiorniku Borki

Zainstalowane trzy elektrownie wiatrowe na koronie zapory wraz z fotowoltaiką 
dostarczą energii niezbędnej na utrzymanie czystej wody sprzyjającej bioróżno-
rodności przyrodniczej

W poniedziałek przed wieczorem wody nieco przybyło. 
Na nowych pomostach pojawili się pierwsi ciekawscy
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Projekt współfi nansowany w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 
w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 dla Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społeczneago i walka z ubóstwem”, 

Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych ” RPO WM 2014–2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi rozpoczął realizację projektu 
pn. „Bezpiecznie-zdrowo-serdecznie – usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia 

w codziennym funkcjonowaniu”. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest od 1 kwietnia br.
Działania w projekcie skierowane są 

głównie do osób niesamodzielnych, tj. 
potrzebujących wsparcia w  codzien-
nym funkcjonowaniu w związku z nie-
możnością samodzielnego wykonywa-
nia co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego.

Kto może zgłosić się do projektu?
 osoba posiadająca orzeczenie zali-

czające do lekkiego, umiarkowanego 
lub znacznego stopnia niepełnospraw-
ności,

 osoba posiadająca orzeczenie ZUS 
o częściowej lub całkowitej niezdolno-
ści do pracy i samodzielnej egzystencji,

 osoba ukończyła 18 r.ż.
Niepełnosprawność może być 

związana zarówno z chorobami na-
rządów ruchu, jak również z   we-
wnętrznymi i zaburzeniami zdrowia 
psychicznego.

Osoby wymagające wsparcia w for-
mie usług opiekuńczych mogą zgło-
sić się osobiście lub telefonicznie, za 
pośrednictwem członka rodziny lub 
sołtysa do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 
tel. 48 384 05 07.

Jakie czynności obejmuje 
pomoc udzielana przez opiekuna/
opiekunkę środowiskową?

Pomoc udzielana przez opieku-
na/opiekunkę środowiskową polega 
w szczególności na:

 pielęgnacji zalecanej przez lekarza,
 pomocy w przygotowaniu i podawa-

niu posiłków,
 wykonywaniu prac porządkowych 

w gospodarstwie domowym,
 pomocy w dokonywaniu zakupów 

podstawowych artykułów,
 pomocy w praniu odzieży i bielizny
 pomocy w uiszczaniu opłat, w do-

tarciu do lekarzy, placówek i urzędów, 
towarzyszeniu na spacerach,

 informowaniu rodziny/właściwych 
służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub 
sytuacjach kryzysowych.

Ile osób może wziąć w projekcie?
Pomoc może otrzymać 24 osoby wy-

magające wsparcia w  wykonywaniu 
czynności życia codziennego bez wzglę-
du na rodzaj schorzenia.

Jaki jest wymiar godzinowy 
udzielanej pomocy?

Opiekun/opiekunka środowiskowa 
może świadczyć pomoc od kilku do 
kilkunastu godzin tygodniowo na rzecz 

jednego uczestnika projektu, zgodnie 
z  indywidualnymi potrzebami uczest-
nika i zaleceniami lekarza.

Jaki jest okres trwania usług 
opiekuńczych w ramach projektu?

Pomoc w formie usług opiekuńczych 
może być przyznana w formie decyzji 
na okres od 01.05.2021 r. do 31.08.2022 r. 
tj. przez okres 16 miesięcy.

Jaką pomoc może otrzymać 
uczestnik projektu poza 
usługami opiekuńczymi?

W ramach projektu oferowana będzie 
również usługa teleopieki. Każda oso-
ba zostanie wyposażona nieodpłatnie 

w bransoletkę życia, z przyciskiem SOS, 
połączoną z  Centrum Zdalnej Opieki 
Medycznej, gdzie ratownicy są dostępni 
24  godziny na dobę, 7 dni w  tygodniu 
przez cały rok, co pozwala na natych-
miastową reakcję w  przypadku złego 
samopoczucia pacjenta bądź w sytuacji 
zagrożenia życia. Wszystkie funkcje 
bransoletki życia pozwalają na całodo-
bowy monitoring, szybkie reagowanie 
i  niesienie pomocy. Przez 16 miesięcy 
uczestnik projektu nieodpłatnie otrzyma 
możliwość zdalnego dostępu do ratowni-
ka medycznego i serwisowanie sprzętu.

Działania obejmują również wsparcie 
dla opiekunów faktycznych, którzy będą 
mieli zapewnioną pomoc psychologiczną.
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Wkrótce duża 
inwestycja 
drogowa w Goryniu

Gmina Jastrzębia kontynuuje udaną współpracę w z powiatem radomskim, która 
w obecnej kadencji samorządowej zaowocowała przebudową i remontem kilkuna-
stu kilometrów dróg.

– Już wkrótce rozpocznie się 
kolejna inwestycja. W  Gory-
niu na odcinku 1444 metrów 
wykonana zostanie nowa na-
wierzchnia, pobocza, chodni-
ki i  odwodnienie, a  istniejące 
zjazdy zostaną przebudowane. 
Otwarcie ofert w  przetargu na 
tę inwestycję odbyło się w dniu 
20 kwietnia br. Zadanie będzie 

w 35% sfi nansowane z budże-
tu gminy Jastrzębia. Mimo 
że będzie to w skali gminne-
go budżetu znaczna kwota, 
będą to dobrze wydane środ-
ki, służące poprawie bezpie-
czeństwa i  komfortu życia 
mieszkańców Gorynia i całej 
gminy Jastrzębia – informuje 
wójt gminy Wojciech Ćwierz.

Żłobek już działa
19 kwietnia br. rozpoczął działalność Gminny Żłobek 
w Jastrzębi. Placówka powstała z udziałem dotacji 
z budżetu państwa w kwocie 246 tys. złotych, w ra-
mach programu „Maluch+”.

W  celu utworzenia żłobka 
zaadaptowane zostały pomiesz-
czenia w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym, w  części budynku, 
w której mieści się samorządo-
we przedszkole. Samorządowy 
żłobek świadczy usługi pielęgna-
cyjne, opiekuńcze, wychowaw-
cze i  edukacyjne w  dziennym 
wymiarze 10 godzin, dla 15 dzie-
ci. Placówka jest przystosowana 
do przyjmowania maluszków 
od 6. miesiąca do ukończenia 
3. roku życia. W  ramach za-
dania wykonane zostały prace 
budowlane i  remontowe zwią-
zane z dostosowaniem obiektu 
do aktualnych wymogów, jakie 
muszą spełniać żłobki, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem przepi-
sów przeciwpożarowych. Zaku-
piony został również niezbędny 
sprzęt i  wyposażenie. Sala dla 
dzieci jest przestronna i dobrze 
doświetlona. Wnętrze zaaranżo-
wane w jasnych barwach, udeko-
rowane kolorowymi motywami 
oraz wyposażone w nowoczesne 
pomoce edukacyjne i dydaktycz-
ne wspierające rozwój i proces 
poznawczy dziecka, w  tym za-
bawki interaktywne i  zręczno-
ściowe. Zadbano również o  to, 
aby nie było żadnych barier ar-
chitektonicznych dla osób nie-
pełnosprawnych, do placówki 
prowadzą zarówno schody, jak 
i podjazd.

Wielkie Wielkie 
sprzątanie sprzątanie 

Tegoroczne wielkie sprzątanie w gminie Jastrzębia 

zaplanowane zostało na 8 maja. 

To wspólna akcja gminnego samorządu, 

organizacji pozarządowych i zainteresowanych mieszkańców. 

Urząd gminy w Jastrzębi zapewnia worki na śmieci, 

rękawiczki ochronne i odbiór zebranych odpadów. 

Akcja prowadzona będzie oddzielnie w każdym sołectwie, 

w którym mieszkańcy zadeklarują chęć wspólnego sprzątania.

ORGANIZATORZY 

Wójt i Rada Gminy Jastrzębia

Gminne Koło Wolontariatu Seniorów

Gminny Zarząd OSP w Jastrzębi 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi

TERMIN:

8 maja 2021 roku (sobota) 
godz. 10.00

Celem akcji jest wzmocnienie odpowiedzialności 

za stan środowiska naturalnego wśród mieszkańców 

gminy Jastrzębia i upowszechnianie zasad segregacji odpadów 

Połączmy siły dla wspólnego dobra

w gminiew gminie
JastrzębiaJastrzębia
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Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

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

Redaktor naczelny: Mieczysław Kaca, 
e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 
kom. 605 329 533

Z-ca redaktora naczelnego: Mariola Zając, 
e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563 

Skład: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com

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

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
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81 lat temu 
w gajówce Karolinów
To były już ostatnie dni życia majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Poległ dwa 
tygodnie później, 30 kwietnia, pod Anielinem. Wieczorem 14 kwietnia 1940 roku, 
po wyrwaniu się z okrążenia pod Szałasami, ułani majora Hubala prowadzeni przez 
gajowego Stanisława Ostrowskiego, dotarli do gajówki Karolinów. Tu spędzili noc.

U zachodniego wylotu wsi Ka-
rolinów, nieopodal Zalewu Sule-
jowskiego (pow. Tomaszów Ma-
zowiecki), spotykamy tabliczkę 
informacyjną „Miejsce postoju 
Oddziału mjr. Hubala 400 m”. 
Drogą wzdłuż młodego lasu do-
cieramy do niewielkiej polany. 
Tu, jeszcze w latach osiemdzie-
siątych, stała murowana gajów-
ka. Dziś pozostał po niej jedynie 
ślad fundamentu, ukryty w po-
rastającym go lesie. 27 kwietnia 
2012 roku odsłonięto, staraniem 
Stowarzyszenia Ułanów im. Od-
działu Wydzielonego Wojska Pol-
skiego majora Hubala z Poświęt-
nego, pomnik-głaz z inskrypcją:

„Tu była gajówka Karolinów, 
w której w dniach 14–15 IV 1940 r. 
ze swym Oddziałem kwaterował 
major Hubal. Las szumem drzew 
historię przypomina”.

W ostatnim czasie, w związku 
z panującą pandemią, odwoływa-
ne są wszelkie uroczystości lub 
urządzane są jedynie symbolicz-
ne obchody rocznic.

Spotkanie w Karolinowie przy 
pomniku, 15 kwietnia br., mia-
ło charakter bardziej spotkania 
grupy przyjaciół, niż rocznico-
wej uroczystości. Dlatego też 
odbyło się bez pompy i  blasku 
fl eszy, choć była to 81. rocznica 
przybycia majora Hubala do Ka-
rolinowa. Inicjatorami spotkania 
byli członkowie wspomnianego 
wcześniej Stowarzyszenia Uła-
nów: pułkownik Marian Zach 
i Marcin Szymański. 

Złożono kwiaty, na polanie 
rozległa się ballada „Hubalowa 
legenda” autorstwa Kazimie-
rza Szymańskiego i  Cezarego 
Jawoszka, a  z-ca dyrektora Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w  Radomiu, Piotr 
Kacprzak, autor wielu cennych 
publikacji poświęconych historii 
lasów i  leśników, przybliżył ze-
branym postać gajowego Micha-
ła Różańskiego.

– Gospodarzem gajówki Karoli-
nów był w tamtym czasie Michał 
Różański – powiedział Piotr Kac-
przak. – Jest to dla mnie osobiście 
postać bardzo bliska. Urodził się 
w 1894 roku, w moich rodzinnych 
stronach, w Stawiszynie niedaleko 
Białobrzegów radomskich. Mając 
dwadzieścia lat powołany został 
w 1914 roku do armii carskiej. Ale 
w październiku 1917 roku wstą-
pił do I Korpusu Polskiego w Rosji 
gen. Dowbor-Muśnickiego. Służył 
w  nim do maja 1918 roku. Nie 
mamy informacji o  jego dalszej 

służbie w wojsku. Wiemy za to, 
że od 1918 roku do końca marca 
1923 roku pracował w charakte-
rze ogrodnika i gajowego w Do-
brach Szczyty. Z dniem 1 kwiet-
nia 1923 roku przyjęty został na 
służbę w  charakterze gajowego 
w  Nadleśnictwie i  Leśnictwie 
Błogie, a następnie w Leśnictwie 
Trzebiatów. Od 1 marca 1935 roku 
został gajowym mianowanym 
i osiadł wraz z rodziną w gajówce 
Karolinów, w której pracował do 
wybuchu wojny. 

Syn Michała Różańskiego, Ta-
deusz, tak wspominał po latach 
tamte czasy:

– Nasza gajówka prawie od 
początku wojny była miejscem 
częstego pobytu róż¬nych od-
działów partyzanckich. Sprzyjało 
temu położenie z dala od uczęsz-
czanych dróg, położenia z trzech 
stron otoczonego zagajnikiem 
i odległej o 0,5 km małej wioski 
Karolinów. Okoliczne lasy stano-
wiły wielki obszar leśny, ciągną-
cy się od powiatu piotrkowskiego 
przez Pilicę z  niedużymi prze-
rwami, aż do Gór Świętokrzy-
skich i dalej. Pierwszym oddzia-
łem, który przebywał na gajówce 
w 1940 r. był oddział majora „Hu-
bala” (Dobrzańskiego), który po 
wypoczynku został przez ojca 
odprowadzony w  rejon nadle-
śnictwa Smardzewice. Na¬stęp-
ne oddziały zaczęły przychodzić 
na ga¬jówkę w 1942 r., a później 
dosyć często w  latach 1943–44. 
Najczęściej były to oddziały AK, 
rzadziej NSZ. Z zapamiętanych, 
były to między innymi oddziały 
„Wichra” i  „Szarego”. W  poło-
wie lata 1944 r., sąsiad – gajowy 

Jan Kubiak – przyprowadził do 
naszej gajówki trzech zbiegłych 
z  niewoli niemieckiej ofi cerów 
radzieckich, których ojciec ukry-
wał przez kilka dni, do czasu na-
dejścia pierwszego oddziału par-
tyzanckiego, którego dowódca 
z wielką niechęcią, lecz na prośbę 
ojca, zabrał zbiegłych ze sobą.

Po upływie paru tygodni, ojciec 
wyjechał rano w mundurze, rowe-
rem, do Tomaszowa Mazowieckie-
go. Charakterystyczne, że z drogi 
dwukrotnie wracał do domu, bo 
rzekomo coś zapomniał.

Przejeżdżając przez wieś 
Smardzewice został zatrzymany, 
wylegitymowany i  wepchnięty 
do samochodu przez żandar-

mów, po czym samochód zawró-
cił i odjechał w stronę Tomaszo-
wa Mazowieckiego. Mieszkańcy 
Smardzewic natychmiast o tym 
fakcie zawiadomili naszą rodzi-
nę na gajówce. Po otrzymaniu tej 
informacji, cała rodzina opuściła 
gajówkę, za wyjątkiem 18-letniej 
siostry Heleny. Po upływie około 
godziny do gajówki przyjechał 
samochód z  gestapo. Po krót-
kiej rewizji zabrali ze sobą sio-
strę i odjechali do Tomaszowa. 
W  tym samym dniu gestapo 

Ojciec wraz z siostrą byli wię-
zieni na gestapo w Tomaszowie 
Mazowieckim, a  następnie wy-
wiezieni do obozów koncentra-
cyjnych. Ojciec do Gross-Rosen, 
a sio¬stra do Ravensbrück.

Ojciec zginął w obozie, a sio-
stra po pobycie w szpitalu wróci-
ła do domu późną wiosną 1945 r. 
po zakończeniu wojny.”

– Co do losów i śmierci gajo-
wego Michała Różańskiego są 
sprzeczne informacje – powie-
dział Piotr Kacprzak. – Jedna 
z nich mówi, że został areszto-
wany przez Niemców w połowie 
1944 roku. Do obozu koncentra-
cyjnego w Gross-Rosen przybył 
w październiku 1944 roku. Miał 
numer obozowy 65276. Po przy-
byciu do obozu umieszczony 
został w bloku 18. Zginął między 
1 listopada 1944 roku a 28 lutego 
1945 roku. Okoliczności śmierci 
nie są znane. Miał 49 lat. Druga 
wersja mówi, że został zamor-
dowany przez Niemców w 1943 
roku w Tomaszowie Mazowiec-
kim za przynależność do AK. 
Ostatnio pojawiła się kolejna 
informacja. W akcie urodzenia 
Michała Różańskiego, znajdu-
jącym się w  księgach parafii 
Jasionna, naniesiona została ad-
notacja Urzędu Stanu Cywilne-
go w Białobrzegach: „Zmarł dnia 
9 maja 1946 roku. Nr akt zgonu 
44/1952.” Wynikałoby z niej, że 
jednak przeżył obóz koncentra-
cyjny i zmarł już po wyzwoleniu. 
Tym bardziej, że z  informacji 
uzyskanej z archiwum Muzeum 
Gross-Rosen wynika, że nie od-
naleziono żadnej informacji 
o jego śmierci w obozie. A może 
jest to jedynie urzędowa data 
stwierdzenia zgonu wymagana 
przy postępowaniach spadko-
wych i innych czynnościach ad-
ministracyjnych? 

Czy w przyszłym roku, w dzie-
siątą rocznicę odsłonięcia po-
mnika w Karolinowie, spotkanie 
będzie miało bardziej uroczystą 
oprawę? 

 Jacek Lombarski

aresztowało sąsiada, gajowe-
go Jana Kubiaka wraz z synem 
Mieczysławem. Jan Kubiak zgi-
nął w obozie.

Przy pomniku w Karolinowie

Spotkanie przy pomniku miało charakter spotkania grupy przyjaciół

Gajowy Michał Różański
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 W zabudowanym wysokościowcami centrum Radomia wyrazi-
stym zwiastunem wiosny są kwitnące krzewy.

 W piątek, 23 kwietnia rozpoczęło się oczekiwane przez mieszkańców Radomia napełnianie wodą 
zbiornika „Borki”. Symbolicznego zamknięcia otworu jazu głównego zapory zalewu, przez który 
przepływa rzeka Mleczna, dokonali panowie: Leszek Trzeciak – prezes Wodociągów Miejskich w Ra-
domiu, Tadeusz Gałązka – inspektor nadzoru tej ważnej inwestycji ekologicznej, fi nansowanej głównie 
z funduszy unijnych oraz Jakub Kolecki, wiceprezes Wodociągów. Ważny proces napełniania zbiornika 
poprzedzają trwające około tygodnia testy, sprawdzające obciążenia zainstalowanych urządzeń, w tym 
fontann, aerotorów i zamknięć jazu.
Więcej na temat tej ważnej inwestycji i pożytku z napełniania zalewu wodą na str.  3 TR.

 Zespół Szkół Rolniczo-
-Technicznych w  Zwoleniu 
uczestniczy w ciekawym pro-
jekcie samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego, realizo-
wanym przy wsparciu Agencji 
Rozwoju Mazowsza. Jako że 
szkoła kształci również ku-
charzy, pomieszczenie przy 
ul. Kościuszki 39 przysposabia 
na pracownię kuchni moleku-
larnej. W kursie uczestniczy 
36 uczniów. Do kuchni zaku-
piono już: piec konwekcyjno-
-parowy, wędzarnię elektrycz-
ną, mikser planetarny, mikrofalówkę, gofrownicę, maszynkę do makaronu i wyciskarkę do soku. Za 
przyznane pieniądze zostanie zakupiony też komplet naczyń oraz produkty żywnościowe, niezbędne 
dla realizacji programu szklenia. Z przygotowaniem nowej pracowni zapoznali się gospodarze powiatu 
zwoleńskiego i dyrektorzy szkoły. Na zdjęciu (od lewej): Paweł Ozga z-ca dyr. ZSRT, Stefan Bernaciak 
starosta zwoleński, Arosław Jakóbik – dyr. ZSRT, Małgorzata Wrześniewska koordynatorka projektu 
i wicestarosta Waldemar Urbański.

 Ludowe przysłowie mówi: Marzec – umrze niejeden starzec. Oka-
zuje się, że tegoroczny kwiecień skutecznie rywalizuje z marcem. 
Bywa, że seniorzy i kombatanci odchodzą… parami. Niespełna dwa 
lata temu członkowie Klubu Seniora WETERAN w Radomiu fetowali 
jubileusz 95-lecia druha-harcerza Wacława Opackiego. Była migaw-
ka fi lmowa, kwiaty i toasty uwidocznione w kronice „Weterana”. Na 
załączonej fotce przekazuje jubilatowi gratulacje wówczas 84-letnia 
Ania Funikowska. Członkowie Klubu pożegnali ją kilkanaście dni 
temu, 96-letniego druha Wacława Opackiego – 28 kwietnia.
Nieliczni już żyjący Kombatanci Zgrupowania Batalionów Chłopskich 
„Ośka”, członkowie ich rodzin i przyjaciele pożegnali dwójkę współto-
warzyszy 12 kwietnia na cmentarzu w Kazanowie. Chodzi o 91-letnią 
Zofi ę Drożdż, żonę ppłk. Bolesława Drożdża ps. Jodła, współzało-
życiela Zgrupowania. Pani Zofi a dołączyła do wspólnej, rodzinnej 
i partyzanckiej warty. 
Por. Edward Wulczyński jeszcze 14 marca uczestniczył w patrio-
tyczno-religijnych uroczystościach 79-lecia hitlerowskiego mordu 
w Kazanowie i Karolinie. Na zdjęciu widzimy go podczas mszy św. 
w Kazanowie przy sztandarze Koła Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych, któremu był wierny do końca żywota 
skróconego przez koronawirusa. Cześć Ich pamięci!

 W czasie epidemii koronawirusa cennym lekarstwem jest tlen. Dostarczają go miejskie zazielenio-
ne miejskie skwery. Na zdjęciu ekipa ogrodników Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” zadrzewia 
skwerek przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej.

PO(D)GL ĄDY

Przybywa tlenu

Wiosną w mieście

„Borki” napełniane wodą!

Kuchnia molekularna Parami… na wieczną wartę 


