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MAZOWSZE 
EDUKACYJNYM 
LIDEREM
Województwo mazowieckie otrzymało certyfi kat, 
a marszałek Adam Struzik został wyróżniony w presti-
żowym konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”.

Certyfi kat województwu ma-
zowieckiemu przyznano w  ju-
bileuszowej X edycji ogólnopol-
skiego konkursu i  programu 
certyfikacji gmin, powiatów 
i  samorządnych województw 
„Samorządowy Lider Edukacji”. 
Certyfi kat potwierdza, że uho-
norowana nim jednostka reali-
zuje lokalną politykę edukacyjną 
w  sposób wzorcowy: nowocze-

sny, innowacyjny, z uwzględnie-
niem potrzeb demografi cznych, 
kulturowych i społecznych. Wy-
różnienie to odebrali marszałek 
Adam Struzik i przewodniczący 
sejmikowej Komisji Edukacji, 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
Krzysztof Skolimowski.

Dodatkowo marszałek otrzy-
mał wyróżnienie „Mecenas 
wiedzy” za szczególne, osobiste 

zaangażowanie na rzecz rozwo-
ju i  promowania nowoczesnej 
edukacji, społeczeństwa uczą-
cego się i gospodarki opartej na 
wiedzy na poziomie lokalnym 
i regionalnym.

Program „Samorządowy Lider 
Edukacji” to szansa na promocję 
JST mogących pochwalić się suk-
cesami w sferze lokalnej polityki 
edukacyjnej, ale także możliwość 
uzyskania cennej informacji eks-
perckiej na temat działań doty-
czących edukacji i nauki. Sprzyja 

to realizowaniu polityki projako-
ściowej.

Jest to jeden z najbardziej ce-
nionych i  wartościowych pro-
jektów certyfi kacyjnych w  Pol-
sce, porównywany do takich 
inicjatyw, jak konkurs „Teraz 
Polska” czy Polska Nagroda Ja-
kości. Przyznanie certyfi katu to 
dla nagrodzonego samorządu 
powód do dumy i satysfakcji. To 
również promocja gminy, powia-
tu lub województwa.

 źródło: mazovia.pl

PAMIĘĆ I SZACUNEK!
WACŁAW KACA ukończyłby w sierpniu tego roku 90 lat. Urodził się 8 sierpnia1931 roku w Kazimierzowie 
(gmina Tczów). W tymże Tczowie w 1947 roku ukończył szkołę podstawową. Mając 16 lat rozpoczął pracę 

w tczowskim Urzędzie Gminy, w charakterze referenta podatkowego.
Po dwóch latach stażu pracowniczego kontynu-

ował zatrudnienie jako urzędnik, z tym że w Ko-
zienicach. Stąd został powołany do wojska. Służbę 
wojskowa odbył w Cieszynie, awansując do stopnia 
porucznika. Po wojsku działał w Zwoleniu, który 
stał się siedzibą powiatu.

W  roku 1955 sprawdził swoje umiejętności 
w  Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w  Kazanowie. Po kilku miesiącach pracy został 
wybrany prezesem tej GS. Tę funkcję pełnił przez 
18 lat – do 12 czerwca 1973 roku. 

W tym czasie wybudowano w Kazanowie duży 
i nowoczesny Dom Towarowy, który funkcjonuje 
do dziś, magazyny – zbożowy, nawozów sztucz-
nych i środków ochrony roślin, punkt skupu żywca, 
wełny i surowców wtórnych.

Wybudowana masarnia, po modernizacji, da-
lej spełnia swoją rolę. Sklepy spożywcze pojawiły 
w wielu wsiach gminy Kazanów.

Jego ambitne zamierzenia, energia i skutecz-
ność wykazana w  zaspakajaniu potrzeb miesz-
kańców gminy powodowały, że był doceniany 
i nagradzany. Cieszył się dużym zaufaniem nie 
tylko wśród pracowników, ale także zdobył sym-
patię mieszkańców gminy, w tym rolników.

Był znanym, lubianym i szanowanym człowie-
kiem. Zmarł w 1993 roku, mając zaledwie 62 lata. 

 Przysłowie podpowiada, że niedaleko pada 
jabłko od jabłoni. Zaradność, pracowitość, życz-
liwość i zaangażowanie w życie społeczne – te 
cechy odziedziczył po Ojcu syn Paweł.

Paweł Kaca też pomaga bezinteresownie lu-
dziom w potrzebie, podaje rękę słabszym.

 Po powrocie do rodzinnej gminy Kazanów 
został wybrany radnym w  swoim środowisku, 
w  Kroczowie Większym. Z  kolei przez rad-
nych – wiceprzewodniczącym Rady Gminy 
w Kazanowie.
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Jubilatka z Dobrutu
Na placu przed zmodernizowaną, przy czynnym udziale 
druhów-ochotników, remizą odbył się w deszczowej aurze 
uroczysty apel z okazji jubileuszu 55-lecia Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Dobrucie. Uroczystość umilała Młodzieżowa 
Orkiestra OSP z Szydłowca i zespół „Zaborowianki”.

Wójt Henryk Nosowski dzię-
kował druhom z Dobrutu – pro-
wadzonym przez znakomitego 
prezesa Aleksego Sasina – za to, 
że od lat strzegą bezpieczeństwa 
ludzi. Ich profesjonalizm po-
twierdził przykładami Sylwester 
Różycki, przew. Rady Gminy. OSP 
Dobrut wraz z  innymi jednost-
kami funkcjonujących w gminie 
Orońsko (Chronów, Krogulcza, 
Orońsko i Tomaszów), sprawnie 
likwiduje skutki klęsk żywio-
łowych. Jednostka z  Dobrutu 
działa aktywnie także w  Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Ga-
śniczym. Potwierdziły to też ak-
cje ratownicze przeprowadzone 
ostatnio m.in. przy wykorzysta-
niu samochodu ratowniczo-ga-

śniczego marki RENAULT, 3 lipca 
ofi cjalnie przekazanego i poświę-
conego przez kapelana straża-
ków powiatu szydłowieckiego 
ks. kanonika Adama Radzimir-
skiego i  ks. Bolesława Mikruta 
z kościoła w Orońsku, w którym 
odbyła się msza św. w  intencji 
jubilatów. Podczas apelu poświę-
cili oni także tablice pamiątkową 
i obraz św. Floriana. 

Prezes jubilata druh Aleksy 
Sasin, który tę funkcję przejął 
po swoim ojcu Stanisławie po-
informował, że OSP Dobrut li-
czy obecnie 66 członków w tym 
14 druhen.

 W  imieniu fundatorów aktu 
przekazania samochodu, wartości 
ponad 800 tys. zł, jubilatom doko-

nał nadbryg. Jarosław Nowosiel-
ski – mazowiecki komendant wo-
jewódzki PSP. Wspólne wręczenie 
dokumentów i kluczyków, a na-
stępnie odznaczeń było udziałem 
m.in. także: Rafała Rajkowskiego 
– wicemarszałka woj. mazowiec-
kiego, dh. Zbigniewa Gołąbka – 
prezesa zarządu Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP, Anity Gołosz – wicestarosty 
szydłowieckiego, Kamila Skrzy-
niarza – reprezentującego po-
słankę Agnieszkę Górską, bryg. 
Pawła Sokoła – komendanta PSP 
powiatu szydłowieckiego i  Hen-
ryka Nosowskiego – wójta gminy 
Orońsko. 

Było wiele oznaczeń. Jednost-
ka-jubilat oraz pięciu druhów 
uhonorowano Medalem „PRO 
MASOVIA” przyznanym przez 
marszałka województwa ma-
zowieckiego. Senior dh Zdzi-
sław Olszewski został odzna-
czony Medalem Honorowym 
im. B. Chomicza, wielu innych 
– złotymi, srebrnymi i  brązo-
wymi odznakami „Za zasługi 
dla pożarnictwa”. Kilku druhów 
i druhen odznakami – „Strażak 
wzorowy”.

 Sponsorzy, poza gratulacjami, 
przekazywali jubilatom sprzęt 
użyteczny w ratownictwie i ga-
szeniu pożarów lub koperty 
z szeleszczącą zawartością w ra-
mach tradycyjnego „wbijania 

Bibliotekarz Roku 2021 Budowa lotniska 
zgodnie z planem

To ważne wyróżnienie, bo przyznają je przede wszyst-
kim Czytelnicy. A stanie się udziałem osoby, która 
wyróżniła się w pracy zawodowej w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Radomiu w ubiegłym 2020 roku.

Pandemia nie opóźniła budowy lotniska w Radomiu 
– informuje w rozmowie z Radiem Radom Andrzej 
Klewiado, rzecznik Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze”. Inwestycja na Sadkowie realizowana 
jest zgodnie z planem i zakończy się w trzecim kwar-
tale przyszłego roku.

Niniejszym ogła-
szamy konkurs na 
Bibliotekarza Roku. 
Premiuje on między 
innymi profesjona-
lizm, podtrzymywa-
nie dobrych relacji 
z Czytelnikami, kre-
atywność, wdrażanie 
nowych pomysłów 
czy współpracę ze 
środowiskiem lokal-
nym. O szczegółach 
można przeczytać w regulaminie na www.mbpradom.pl. 

Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia. Głosować może każdy Czy-
telnik MBP. Wystarczy wypełnić formularz – wersja online i PDF 
są dostępne na www.mbpradom.pl. Kandydatury można również 
zgłaszać pocztą tradycyjną, elektroniczną (biblioteka@mbpradom.
pl) lub osobiście w sekretariacie, poszczególnych agendach i fi liach 
MBP. Papierowa wersja formularza jest dostępna we wszystkich 
fi liach oraz czytelniach MBP. 

Zapraszamy i zachęcamy do głosowania na Bibliotekarza Roku 
2021. 

Termin uruchomienia lotniska 
w Radomiu nie jest zagrożony – 
zapewnia Andrzej Klewiado. To 
komentarz do wypowiedzi m.in. 
posła PiS Andrzeja Kosztownia-
ka, który uważa, że radomskie 
lotnisko może odczuć negatywne 
skutki epidemii i dlatego powin-
no zostać uruchomione w  naj-
lepszym zdaniem analityków 
momencie. Port lotniczy na Sad-
kowie ma być gotowy w trzecim 
kwartale 2022 roku, ale zdaniem 
Kosztowniaka dotrzymanie ter-
minu nie powinno być prioryte-
tem – czytamy na radioradom.pl.

Opinii parlamentarzysty Pra-
wa i Sprawiedliwości nie podzie-
la jednak PPL, który jest inwe-
storem. Jak podkreśla rzecznik 
przedsiębiorstwa, pandemia nie 
opóźniła budowy radomskiego 
lotniska, które ma być gotowe 
pod koniec przyszłego roku, re-
alizując pierwsze loty w  2023 
roku.

gwoździ” w tablicę pamiątkową. 
Gospodarze odwzajemnili się 
ciepłymi słownymi podziękowa-

niami, okazjonalnymi upomin-
kami i smaczną grochówką. 

 (M.K.)Jubileuszowi towarzyszyła zmienna aura

Akt poświęcania samochodu, tablicy pamiątkowej i obrazu św. Floriana

Dh Zbigniew Gołąbek wraz z innymi zaproszonymi gośćmi jubileuszu honoruje 
seniora dh. Zbigniewa Olszewskiego

Wójt Henryk Nosowski w samych superlatywach mówił o ofi arności 
druhów jubilatów i ich prezesa
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Jednomyślnie 
na sesji w Policznie
Sesja absolutoryjna to ważny i decydujący we wszystkim 
moment w życiu każdej gminy. To, można powiedzieć za 
Szekspirem „być, albo nie być” dla władz gminy.

Taka właśnie sesja odbyła 
się w  ostatnim dniu czerwca 
w  gminie Policzna. Nie była 
jednak tak dramatyczna jak 
u  Szekspira. Rozpoczęła ją 
prośba przewodniczącego Paw-
ła Jędry o  włożenie maseczek 
ochronnych. Takie już mamy 
czasy i  zmianę obyczajów. Po 
stwierdzeniu kworum (obec-
ności wszystkich z 15 radnych), 
zatwierdzono jednomyślnie 
przyjęcie porządku obrad i pro-
tokołu z poprzedniej sesji. Na-
stępnie przewodniczący Paweł 
Jędra odczytał „Raport o stanie 
gminy” i zapoznał Radę ze spra-
wozdaniem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, po czym na-
stąpiło głosowanie nad wotum 
zaufania dla wójta Tomasza 
Adamca. W  głosowaniu trady-
cyjnym, poprzez podniesienie 
ręki i  elektronicznym, Rada 
Gminy była jednomyślna. Wo-
tum zaufania zostało udzielone. 

W  następnej kolejności wójt 
Tomasz Adamiec zapoznał Radę 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za rok 2020 oraz 
sprawozdaniem jednostki orga-
nizacyjnej SP ZOZ.

Budżet gminy Policzna na 2020 
rok został uchwalony przez Radę 

Gminy w  dniu 30 grudnia 2019 
roku Uchwałą Nr XVII/119/2019.

Po uwzględnieniu zmian wpro-
wadzonych uchwałami Rady 
Gminy i  Zarządzeniami Wójta 
ostateczny plan budżetu gminy 
na dzień 31 grudnia 2020 roku 
wyniósł:

– po stronie dochodów – 
26.797.650,21 zł

– po stronie wydatków – 
26.291.050,21 zł.

W  ciągu roku budżetowego 
zwiększono planu dochodów 
i  wydatków budżetu gminy 
o kwotę 3.541.050,21 zł.

Dochody budżetu gminy wy-
konane zostały w 96,45% zakła-
danego planu budżetowego.

Na uzyskane dochody budżetu 
składają się:

– dochody majątkowe – na 
plan 991.990,16 zł, uzyskano 
dochody w kwocie 917.960,97 zł 
i  stanowią 3,55 % wykonanych 
dochodów budżetu;

– dochody bieżące – na plan 
25.805.660,05 zł, uzyskano do-
chody w kwocie 24.929.667,38 zł 
i stanowią 96,45 % wykonanych 
dochodów budżetu. 

Rada Gminy dokonała obniże-
nia górnych stawek podatków: 
rolnego, od nieruchomości i od 

środków transportu, co stano-
wiło obniżenie dochodów za 
2020 rok o kwotę 441.216,27 zł.

Natomiast skutki decyzji 
o umorzeniu zaległości w podat-
ku rolnym, od nieruchomości, 
leśnym i od środków transportu, 
wydanych przez organ podat-
kowy na podstawie Ordynacji 
podatkowej wynikające z  prze-
ciwdziałania COVID-19 – obli-
czone za okres sprawozdawczy 
wynoszą 66.454,16 zł. Wpłynęło 
75 podań o umorzenie podatków. 

Wydatki budżetu gminy wy-
niosły 93,79% zakładanego pla-
nu. W wyniku realizacji budżetu 
za 2020 rok powstała nadwyżka 
w kwocie 1.190.085,01 zł.

W  ciągu roku budżetowego 
zgodnie z umowami spłacono do 
WFOŚiGW w Warszawie 1 ratę 
pożyczki pobranej w 2018 roku 
na zadanie inwestycyjne pn. ,,Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w  miejscowościach Policzna, 
Wólka Policka, Gródek gmina 
Policzna” w kwocie 146.600,00 zł 
i do PKO BP spłacono 1 serię ob-
ligacji wyemitowanych w  2017 
roku w kwocie 360.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 
roku zadłużenie gminy wyno-
siło 3.226.400,00 zł tj. z  tytułu 
pozostałej do spłaty pożyczki 
w kwocie 586.400,00 zł i wyemi-
towanych obligacji w  kwocie 
2.640.000,00 zł.

Po zapoznaniu się z raportem 
wykonania budżetu za ubiegły 
rok nastąpił kolejny, budzący 
dreszcz emocji moment – udzie-
lenie absolutorium. I tym razem 
Rada była jednomyślna. Absolu-
torium zostało udzielone.

Obrady sesji zakończyło wystą-
pienie wójta Tomasza Adamca, 
który powiedział:

Nad porządkiem przebiegu sesji czuwali (od prawej) przewodniczący Rady Paweł 
Jędra i wiceprzewodniczący Grzegorz Orłowski

– Panie Przewodniczący, Wy-
soka Rado, serdecznie dziękuję 
za udzielone mi wotum zaufania 
oraz udzielenie absolutorium. 
Bardzo chciałbym podzięko-
wać panu Przewodniczącemu 
oraz paniom i  panom Radnym 
za współpracę. Wszystkim Soł-
tysom za ich trud i pracę w te-
renie. Dziękuję również moim 
współpracownikom. W  szcze-
gólności pani skarbnik Annie 
Pawelec, sekretarzowi Roberto-
wi Strzeleckiemu, kierownikowi 
GOPS-u Iwonie Olejarz, kierowni-
kowi Referatu Gospodarki Grun-
tami, Archiwum Zakładowego 
Ochrony Środowiska i Dróg Pau-
linie Włodarczyk, kierownikowi 
Referatu Inwestycji, Rozliczeń za 
Wodę i  Ścieki i  Odpady Piotro-
wi Tomaszewskiemu, dyrektor 
Biblioteki Gminnej Małgorzacie 
Baran oraz wszystkim pracow-

nikom naszego Urzędu. Dziękuję 
kierownikom jednostek podle-
głych m.in. doktorowi Jerzemu 
Harnatkiewiczowi wraz z  pra-
cownikami Zakładu Opieki Zdro-
wotnej za ich trud i jakże niebez-
pieczną pracę na rzecz ochrony 
zdrowia naszych mieszkańców. 
Dziękuję również dyrektorom 
szkół: Jolancie Kalinowskiej oraz 
Dorocie Maciejczyk za ich pracę 
i  zdolności organizacyjne. Sza-
nowni państwo, to wielka odpo-
wiedzialność, ale również nieby-
wała przyjemność, że mogę dla 
państwa pracować i  pomagać. 
Wierząc we wspólne idee i współ-
pracując na wielu płaszczyznach 
możemy zmieniać życie naszych 
mieszkańców na lepsze. Bądźmy 
zawsze razem w podejmowaniu 
mądrych, stosownych i ważnych 
decyzji. Dziękuję serdecznie! 

 JaL

Wójt Gminy Policzna Tomasz Adamiec podziękował Radzie Gminy za otrzymane 
wotum zaufania i absolutorium

Absolutorium dla wójta Tomasza Adamca przegłosowano jednomyślnie

Świetlica OSP w Policznej w tym dniu była zapełniona W sesji licznie wzięli udział sołtysi
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Święto druhów 
z OSP Stare Żdżary
Jednostka OSP w Starych Żdżarach obchodziła jubileusz 
50-lecia, połączony z poświęceniem samochodu strażackiego 
i wręczeniem wyróżnień. Uroczystość rozpoczęła dziękczynna 
msza święta, celebrowana w kościele w Starym Goździe, przez 
ks. kan. Janusza Kurka. Po nabożeństwie jubileusz kontynuowa-
no na placu przed strażnicą i świetlicą w Starych Żdżarach.

W  uroczystościach wzięli 
udział m.in.: poseł Dariusz Bąk, 
Weronika Piwarska reprezen-
tująca senatora Stanisława Kar-
czewskiego, dyrektor WFOŚiGW 
w Radomiu Elżbieta Zasada, rad-
ny sejmiku Leszek Przybytniak, 
prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP Woj. Ma-
zowieckiego Zbigniew Gołąbek, 
starosta białobrzeski Sylwester 
Korgul, komendant powiatowy 
PSP w  Białobrzegach mł. bryg. 
Grzegorz Gozdek, radni Gminy 
Stara Błotnica z  przewodniczą-
cym Romanem Popowiczem, 
burmistrz Wyśmierzyc Wojciech 
Sępioł, wójtowie gmin: Stara 
Błotnica z gospodarzem uroczy-
stości Marcinem Kozdrachem, 
Stromca – Krzysztof Stykowski, 
Radzanów – Sławomir Kruśliń-
ski oraz druhowie, którzy 50 lat 
temu zakładali jednostkę w Sta-
rych Żdżarach – Stanisław Kuja-
wiak i Zdzisław Deleska. 

Uroczystość otworzył prezes 
jubilatów dh Radosław Kuja-
wiak. Po hymnie państwowym 
i wciągnięciu fl agi na maszt oraz 
złożeniu meldunku dowódcy 
pododdziałów OSP o ich gotowo-
ści, przyjmujący go dh Zbigniew 
Gołąbek mówił o  partnerskiej 
służbie i współdziałaniu druhów 
PSP i OSP w zapewnianiu życia 
i bezpieczeństwa mieszkańcom. 

Uczestnicy z  zainteresowa-
niem wysłuchali rysu historycz-
nego o półwiecznej działalności 
druhów-ochotników z jednostki 
Stare Żdżary. 

W  zebraniu zorganizowanym 
26 X 1970 r. w  pomieszczeniu 
szkolnym wzięli udział prawie 
wszyscy dorośli mieszkańcy wsi 
i  przedstawiciel Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Starym Goź-

dzie. Przybyły z  Białobrzegów 
ogniomistrz Ryszarda Sapała 
przekonał zebranych o  potrze-
bie zorganizowania Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Do powstającej 
jednostki zapisało się 29 osób. Jej 
prezesem został Stanisław Pra-
sek, naczelnikiem Henryk Dele-
ska. W sierpniu 1973 r. pojechali 
ciągnikiem do pierwszego poża-
ru, zamiast gasić, napełniali wodą 
beczkowozy innych jednostek. Nie 
posiadali żadnego pomieszczenia. 
Pojawiły się pierwsze rezygnacje. 
Nowym naczelnikiem został Sta-
nisław Kujawiak. W  1975 r. za-
kupili drwalkę o wymiarach 4×5 
m. Była zalążkiem remizy. Rok 
później za sprawne gaszenie sto-
doły otrzymali nową motopompę 
M800-PO5. Do jejprzewozu zaku-
pili wóz konny ciągniony trakto-
rem. W 1978 r. zmarł nagle prezes 
Stanisław Prasek, jego miejsce 

zajął dh Tadeusz Trzeciak. Funk-
cje kolejnych prezesów pełnili: 
Witold Karolak, Tadeusz Jopek 
i  Stanisław Kujawiak. Za jego 
kadencji, w 1979 r. przystąpiono 
do budowy dużej remizy z gara-
żem dla samochodu strażackiego 
i pomieszczeniem świetlicowym. 
ŻUK A151 z  motopompą i  peł-
nym wyposażeniem pojawił się 
w nim w styczniu 1980 r. a świetli-
ca została przekazana do użytku 
w 1982 roku – za wójta Starej Błot-
nicy – Stanisława Białkowskiego, 
choć została rozpoczęta za naczel-
nika UG Bogumiła Ferensztajna. 
Ważnym wydarzeniem było 
wręczenie 3maja 2003 r. jedno-
stce OSP sztandaru za pieniądze 
zabrane podczas jubileuszu 30-le-
cia. Rok później druhowie wybrali 
nowe władze OSP w składzie: Ra-
dosław Kujawiak – prezes, Krzysz-
tof Prasek – naczelnik, Bogdan 

Karolak – skarbnik, Zdzisław 
Deleska – gospodarz, Andrzej 
Morawski – sekretarz. Komisja 
Rewizyjna: Adam Prasek – prze-
wodniczący, Tomasz Kucharczyk 
– sekretarz, Jacek Prasek – czło-
nek. Dzięki wsparciu Rady Gminy 
Stara Błotnica i wójta Stanisława 
Białkowskiego, OSP jako druga 
w  gminie otrzymała średni sa-
mochód gaśniczy na podwoziu 
Stara 660. Służył on jednostce 
do 2007 roku, w którym – dzięki 
dofi nansowaniu Urzędu Marszał-
kowskiego Mazowsza w wysoko-

ści 75 tys. zł i wkładzie własnym 
gminy w kwocie 25 tys. zł – jed-
nostka otrzymała średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy z kolei 
na podwoziu Mercedesa 1017. 
W  sensownym inwestowaniu 
ciągle jednak przeszkadzał nie-
uregulowany stan prawny dwóch 
działek, którymi jednostka OSP 
dysponowała.

 Dopiero w 2012 roku, po za-
mknięciu szkoły podstawowej, 
pojawiła się możliwość budowy 
większej remizy ze świetlicą. Za-
równo nowy wójt Marcin Koz-
drach, jak i ówczesny sekretarz 
UG Sylwester Korgul zapewniali, 
że jak tylko pojawią się jakieś 
środki zewnętrzne, gmina będzie 
składać wnioski o dofi nansowa-
nie. Pojawiły się one w 2017 roku. 
Nowa remiza strażacka wraz ze 
świetlicą, sfi nansowana w cało-
ści przez gminę Stara Błotnica, 
została oddana pod koniec 2019 
roku. Wyłonił się jednak problem 

Uroczystość jubileuszową rozpoczął Hymn Państwowy

ze sprawnością „merca” liczące-
go sobie 43 lata. Zakup części za-
miennych okazał się niemożliwy. 
Zarząd OSP Stare Żdżary znowu 
prosił wójta i radnych o pomoc 
w  zakupie samochodu nowego 
fabrycznie. I uzyskał ich zrozu-
mienie. 10 września 2020 roku 
jednostka otrzymała fabrycznie 
nowy średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy na podwoziu RE-
NAULT D 14 z napędem 4×4.

Druhowie ze Starych Żdżar 
składają więc serdeczne podzię-
kowanie Wojewódzkiemu i Na-
rodowemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Komendzie Głów-
nej PSP, Radzie Gminy w Starej 
Błotnicy i  wójtowi Marcinowi 
Kozdrachowi, Urzędowi Mar-
szałkowskiemu, Komendantowi 
Powiatowemu PSP w Białobrze-
gach bryg. Grzegorzowi Gozdko-
wi oraz wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się 
do pozyskania środków i zakupu 
nowego wozu bojowego.

Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego, poza wkładem 
fi nansowym, zadbał też o  uho-
norowanie druhów z  okazji ju-
bileuszu. Radny sejmiku Leszek 
Przybytniak uhonorował najwyż-
szym wyróżnieniem, jakim jest 
Medal Pamiątkowy PRO MASO-
VIA jednostkę-jubilatkę, a zasłu-
żonym druhom: założycielom 
– Zdzisławowi Delesce i  Stani-

Wójt Marcin Kozdrach dokonuje przecięcia wstęgi Ks. kan. Janusz Kurek święci nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

sławowi Kujawiakowi, obecnemu 
jej prezesowi Radosławowi Kuja-
wiakowi, naczelnikowi Krzysz-
tofowi Praskowi oraz druhom: 
Jackowi Praskowi i Jarosławowi 
Kolasie wręczył marszałkowskie 
dyplomy za wkład w rozwój OSP 
i  służbę ochotniczą, jaką od lat 
pełnią w ochronie życia i bezpie-
czeństwa mieszkańców.

Wójt gminy Stara Błotnica Mar-
cin Kozdrach powiedział: – Mamy 
w  gminie osiem jednostek OSP. 
Pomagamy druhom w  systema-
tycznej wymianie samochodów 
na nowe. W ostatnich latach trzy 
OSP otrzymały nowe średnie sa-
mochody ratowniczo-gaśnicze. 
Przed rokiem o nowy wóz wzboga-
cili się druhowie ze Starych Żdżar. 
Epidemia koronawirusa spowodo-
wała, że uroczystości jubileuszu 
50-lecia, w tym poświęcenie wozu 
odbywają się dopiero dzisiaj, czyli 
z rocznym opóźnieniem. 

 (M.K.)

Radny Sejmiku Leszek Przybytniak i wójt Marcin Kozdrach przekazują dh. Prezesowi 
Radosławowi Kujawiakowi Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA dla OSP Stare Żdżary
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Połączył je… 
unijny projekt

92-letnia pani Marianna Kiepiela z Woli Goryńskiej 
w gminie Jastrzębia jest jedną z grona benefi cjentek 
projektu „Bezpiecznie-zdrowo-serdecznie – usługi 
opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, realizowa-
nego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ja-
strzębi. Natomiast pani Małgorzata Dróżdż to jedna 
z wielu wykwalifi kowanych opiekunek, świadczących 
pomoc i wsparcie osobom niesamodzielnym. Obie 
panie twierdzą, że to wielkie szczęście, że los pozwolił 
im się spotkać.

– Najgorsza jest samotność – 
mówi Marianna Kiepiela. – Cie-
szę się na każdą wizytę Małgosi. 
To tak, jakby odwiedzała mnie 
córka – dodaje ciepło się uśmie-
chając.

 Liczne choroby, przebyte opera-
cje i udar odebrały pani Mariannie 
zdrowie i  możliwość samodziel-
nego, bezpiecznego poruszania 
się, a  tym samym wykonywania 
podstawowych czynności. Ma 
czterech synów, dwóch pracuje 
za granicą, jeden mieszka w Pia-
secznie, a czwarty jest obok, już 
na emeryturze i do matki zagląda.

 – Zawsze marzyłam o córce, 
a  los dał czterech chłopaków, 
dobrzy są synowie, ale każdy 
z nich ma swoje życie – mówi 
pani Marianna z  czułością 
w  głosie. – Teraz przychodzi 
Małgosia, a  ja nie czuję się sa-
motna i wszystko mam zrobio-
ne na czas – dodaje.

Jakie czynności obejmuje po-
moc udzielana przez opiekunkę 
środowiskową? – pytamy panią 
Małgorzatę Dróżdż.

– Jestem u pani Marianny czte-
ry godziny dziennie, dwie rano 
i  dwie później. Robię zakupy, 

przygotowuję posiłki, sprzątam, 
piorę i  pomagam w  czynno-
ściach higienicznych – informuje 
pani Małgorzata.

Jakie ma pani kwalifi kacje? – 
pytamy.

 – Życiowe i pozyskane przez 
ukończenie kursu opiekunek 
środowiskowych – odpowiada. – 
Życiowe, bo przez wiele lat opie-
kowałam się ciężko chorymi, 
starszymi osobami, także bliski-
mi w  rodzinie. Lubię pomagać 
i  jeśli moja pomoc sprawia, że 
mogę ulżyć osobie potrzebują-
cej, to czuję radość i  satysfak-
cję. Ukończyłam też specjalny 
kurs opiekunek, organizowany 
przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Jastrzębi. Wiem 
też z  doświadczenia, że czasa-
mi dla osoby, którą się opiekuję 
ważniejsza jest rozmowa, moja 
obecność, niż fakt wykonania 
domowych czynności. Z  panią 
Marianną też dużo rozmawiam. 
Dzieli się ze mną wspomnie-
niami, również tymi z  okresu 
II  wojny światowej, pełnymi 

przeżytych dramatów. Słucham 
tych wspomnień ze wzrusze-
niem i staram się, by nasze roz-
mowy toczyły się w pogodnej at-
mosferze. Niech miną upały, to 
wybierzemy się na spacer. Pani 
Marianna ma wózek inwalidzki, 
ale bez pomocy drugiej osoby na 
spacer nie wyjdzie – dodaje.

– Mnie tu w domu bardzo do-
brze – wtrąca pani Marianna. – 
Syn z Piaseczna chciał mnie do 
siebie na trochę zabrać, ale ja 
odmówiłam. W domu, u siebie, 
czuję się najlepiej. A  teraz kie-
dy mam opiekunkę, to o nic nie 
muszę się martwić. Dba o mnie 
– dodaje z uśmiechem.

 Projekt „Bezpiecznie-zdrowo-
-serdecznie – usługi opiekuńcze 

i  teleopieka dla osób potrzebu-
jących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu” zapewnia 
również wsparcie dla opieku-
nów w postaci pomocy psycho-
logicznej.

– To dobrze, że jest taka moż-
liwość, by opiekun mógł skorzy-
stać z pomocy psychologa – mówi 
pani Małgorzata Dróżdż. – Ja 
nie korzystałam, ale oceniam to 
działanie jako ważne i pozytywne 
w projekcie. Osobiście cieszę się, 
że taki projekt gmina Jastrzębia 
realizuje. Mogę robić to co lubię, 
pomagać potrzebującym. Pomoc 
w  zakresie usług opiekuńczych 
jest przyznawana na okres 16 mie-
sięcy, co będzie dalej – zobaczymy 
– kończy pani Małgorzata. 

Panie: Marianna Kiepiela – podopieczna i Małgorzata Dróżdż – opiekunka

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014–2020,
Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społeczneago i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Jastrzębi 
realizuje projekt

– usługi opiekuńcze 
i teleopieka dla osób 
potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu
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Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo
tel. 604 402 592

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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Harcerskie lato 
– opowieść 
bardzo subiektywna
86 lat temu, w dniach od 10 do 25 lipca 1935 roku, odbył się Jubileuszowy 
Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale. Jubileuszowy, bo świętowano 30-lecie 
skautingu w Polsce. Rocznica, niekoniecznie okrągła, harcerskiego święta 
pobudziła mnie do wspomnień i refl eksji.

Wg informacji podanych 
w „Wieściach Zlotowych”, w dniu 
15 lipca, zarejestrowanych zosta-
ło 13687 harcerzy w  tym 7131 
harcerek i  1053 druhów z  po-
lonii z  Węgier, Czechosłowacji, 
Rumunii, Łotwy, Wielkiej Bryta-
nii i wielu innych państw. Sym-
bolicznie, przez jednego druha, 
reprezentowana była Szwajcaria. 
Na Zlocie pojawili się również 
uczestnicy powstania stycznio-
wego 1863 roku. Sześciu wete-
ranów powitały gorąco tłumy 
harcerzy. Druhów podzielono 
na osiem podobozów. Podobóz 
VII zajmowali druhowie z  zie-
mi radomskiej i  lubelskiej oraz 
z Danii. 

Czy w  Zlocie w  Spale brał 
udział ktoś z  mojej rodziny? 
Tego nie ustaliłem, ale wiem, że 
wśród członków mojej rodziny 
było sporo druhów. Posiadam 
w  domowym archiwum legity-
mację babci Janiny, nauczycielki 
w jednej z łukowskich szkół, wy-
stawioną w 1938 roku przez dru-
żynową IV Drużyny Harcerek im. 
Emilii Plater w Łukowie – Anielę 
Majewską. Prawdopodobnie do 
tej samej drużyny należała moja 
mama, Radosława. Jej dwaj bra-
cia Mirosław i Darosław należeli 
do Drużyny Harcerzy. Mirek zgi-
nął w  bombardowaniu Łukowa 
3 września 1939 roku. Darek był 
członkiem harcerskiego zespołu 
dywersyjnego, a od końca 1943 
roku żołnierzem AK w oddziale 
por. Wacława Rejmana (ps. Osto-
ja) i przyjął pseudonim Pirat. Czy 
przy takiej tradycji rodzinnej 

mogłem nie wstąpić do harcer-
stwa? 

I  wstąpiłem. W  1967 roku. 
Moja drużyna, działająca przy 
Szkole Podstawowej nr 33 (daw-
niej im. Stanisława Lachtara ps. 
Łysy, dowódcy GL, a obecnie Ka-
walerów Orderu Uśmiechu), tak 
jak opiekujący się nią Młodzie-
żowy Krąg Instruktorski, przy-
jęła dumne imię „Hubalczyków”. 
W 1968 roku byli żołnierze majo-
ra Hubala ufundowali dla radom-
skich harcerzy sztandar. Było to 
wydarzenie głośne w całej Polsce, 
a  informacja o  nim odbiła się 
szerokim echem w  codziennej 
prasie. Na uroczystość przybyło 
wielu hubalczyków. Jeszcze tego 
samego dnia w  Anielinie pod 
Opocznem, w  miejscu śmier-
ci majora Hubala, odbyło się 
pierwsze ślubowanie mojej dru-
żyny. Również i  moje. Wtedy 

z  rąk jednego z  hubalczyków, 
nie pamiętam którego, więc nie 
będę tworzył legendy, otrzyma-
łem harcerski krzyż. Dokładnie 
w  tym samym miejscu, 40 lat 
później, zostałem wyróżniony 
honorową odznaką środowiska 
byłych żołnierzy majora Hubala 
„Hubalczycy 1939–1940”. 

Druh Mirosław Mazurkiewicz 
powiedział mi kiedyś: „Harce-
rzem jest się całe życie”. Nie 
wiem, czy dziś czuję się harce-
rzem, ale przeżycia z  tamtych 
młodzieńczych lat tkwią głęboko 
w pamięci. Pamiętam mój pierw-
szy, i  jedyny, obóz w Berezowie 
pod Starachowicami. Nocną war-
tę, na której przyłapano mnie 
śpiącego wygodnie w  namiocie 
i późniejsze szorowanie kotła pia-
chem w rzeczce Kamionce. Kto 
dziś odważyłby się nabrać z rzeki 
wodę do kotła? W 1969 roku była 
to normalna rzecz i nikt się nie 
rozchorował. Tak jak od żywicz-
nego smaku grochówki. Do kotła 
potrafi ły wpaść igły i szyszki. To 
był niepowtarzalny smak, tak jak 
niepowtarzalny klimat miały wie-
czory przy obozowym ognisku 

Autor (w kółku) wśród kolegów z drużyny Hubalczyków, 1969 r.

i śpiewane przy nim „Płonie ogni-
sko w lesie”. Doskonale pamiętam 
nocny rajd w czasie jednego z bi-
waków. Przejście przez jakiś stru-
mień ledwie widoczny w świetle 
latarki i moje zaskoczenie kiedy 
rajd skończył się przy pomniku, 
w miejscu śmierci majora Hubala. 
Dla mnie to było zaskoczenie. Nie 
wiedziałem, że jesteśmy w Anie-
linie. Były inne biwaki i rajdy, już 
niekoniecznie nocne. Nikt wtedy 
nie słyszał o komórkach i interne-
cie. Życie miało swój, dziś dawno 
miniony czar, który głęboko tkwi 
w pamięci. 

Może właśnie to spowodowa-
ło, że od wielu lat współpracując 
z Zespołem Szkół Zawodowych 
im. majora Hubala w Radomiu, 
w  2018 roku namówiłem ów-
czesną dyrektor Beatę Jasek 
i  nauczycielkę historii Justynę 
Bujek, do zorganizowania 50-le-
cia nadania sztandaru mojej 
drużynie. W uroczystości wzięło 

udział wielu druhów z tamtych 
lat i co najważniejsze, dzięki dru-
howi harcmistrzowi Bartoszowi 
Bednarczykowi zaprezentowano 
sztandar „Hubalczyków”, pieczo-
łowicie przechowywany w zbio-
rach radomskiego hufca ZHP.

Czy w 1968 roku, mając 11 lat 
widziałem tło polityczne rozgry-
wających się wydarzeń? Abso-
lutnie nie. A był to przecież rok 
wydarzeń marcowych i  śmierć 
Roberta Kennedy’ego. Rok póź-
niej lądowanie na księżycu. 
I  jeszcze wodowanie statku MS 
Radom. Pamiętam za to, że do 
Radomia, w  ramach promocji 
serialu „Czterej Pancerni i Pies” 
przyjechał czołg, na którym kre-
dą namalowano numer 102. Fak-
tycznie miał on numer 229. Do-
wódca czołgu w  najmniejszym 
stopniu nie był podobny do Jan-
ka Kosa, ale był z nimi pies i to 
tłumowi dzieciaków wystarczyło. 

 Jacek Lombarski

Plakietka „Hubalczyków”

Druhowie z mojej rodziny: Mirek, Radońka (moja mama) i Darek

Witold Sawicki prezentuje sztandar drużyny otrzymany z rąk hubalczyka Józefa Alickiego

Uroczystość 50-lecia nadania sztandaru radomskim „Hubalczykom”. Na zdjęciu od lewej: 
Janusz Makowski, Mirosław Ciura, Ryszard Nowakowski, Seweryn Chlebicki, Kazimierz 
Szymański, Jacek Junak, Justyna Bujek, autor, Bogumiła Klepacz, Jagoda Pasternak
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 Największa frekwencja została zanotowana na jubileuszu 60-lecia OSP Pawliczka (gmina Rzeczniów, 
powiat lipski) i to w każdej grupie uczestników. Gościem imprezy był m.in. Andrzej Dera, minister 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Na zdjęciu – trzeci z prawej.

 Jubileuszowi 55-lecia Ochotniczej Straży w  Dobrucie (gmina 
Orońsko, powiat radomski) towarzyszyła deszczowa pogoda. Dobry 
nastrój zapewniły uczestnikom m.in. piosenki w wykonaniu „Zabo-
rowianek” i rytmiczne melodie marszowe Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP z Szydłowca. O sukcesach jubilatów – na str.  2.

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starych Żdżar w gminie Stara Błotnica obchodziła 
w pogodnym nastroju jubileusz półwiecza, nieco przesunięty w czasie z powodu epidemii. Podobnie 
było z uroczystym przekazaniem jubilatom i poświęceniem fabrycznie nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego zainstalowanego na podwoziu RENAULT D14. Goście, w tym sponsorzy wozu, 
z zadowoleniem pozowali do zdjęcia na tle nowoczesnej maszyny. Więcej o tym jubileuszu na str.  4.

 Druhowie OSP: 
Rafał Rajkowski 
i  Zbigniew Gołąbek 
w  imieniu samorzą-
du woj. mazowiec-
kiego i  marszałka 
Mazowsza przeka-
zali druhom-ochot-
nikom z  jednostki 
OSP Orońsko sprzęt 
ratowniczy wartości 
kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych. Była 
to forma doraźnej, 
bezcennej pomocy 
udzielonej druhom po kradzieży cennego sprzętu przez nieznanych sprawców. By śpieszyć na ratunek, 
druhowie OSP Orońsko doraźnie korzystali z wyposażenia użyczonego przez Państwową Straż Pożarną. 
Publiczne przekazanie sprzętu nastąpiło podczas uroczystości 55-lecia OSP Dobrut.

 60 lat stuknęło też OSP z Wierzbicy Kolonii. Msza polowa z tej 
ważnej okazji odbyła się na placu przed strażnicą. Ważnym elemen-
tem programu uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień 
oraz zaprzysiężenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na zdjęciu: 
dh Zbigniew Gołąbek, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Mazowieckiego w Warszawie i wójt Gminy 
Wierzbica Zdzisław Dulias przekazują prezesowi OSP Jackowi Łyżwie 
Medal PRO MASOVIA, przyznany jubilatce przez marszałka Adama 
Struzika. Uhonorowani zostali także zasłużeni druhowie ochotnicy 
z tej jednostki. 

 Nie wiemy, co powie-
dział przewodniczący 
Rady Gminy, Paweł Jędra, 
wójtowi Gminy Policzna 
Tomaszowi Adamcowi 
składając mu gratulacje 
z  okazji udzielonego ab-
solutorium. Wiemy na-
tomiast, że wspaniała 
współpraca obydwóch pa-
nów przynosi od wielu lat 
korzyść gminie. Myślimy, 
że gratulacje mogłyby być 
wzajemne, gdyby nie to, że 
przepisy nie przewidują 
udzielania Przewodniczą-
cemu ani wotum zaufania 
ani absolutorium.

PO(D)GL ĄDY

Po zelżeniu epidemii koronawirusa m.in. dzięki szczepieniom, także do subregionu radomskiego powróciły
atrakcyjne imprezy na wolnym powietrzu. Niektóre OSP zorganizowały zaległe jubileusze, okraszone obecnością ofi cjeli, 

przekazaniem i poświęceniem wozów ratowniczo-gaśniczych, odznaczeniami i tradycyjnym poczęstunkiem.

Rekordzistką Pawliczka

Stare, lecz jare…

Ze śpiewem i muzyką

Jubilaci z Wierzbicy Koloni

Wspólny sukces? Bezcenna pomoc


