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W  ramach projektu fi rma Solaris Bus & 
Coach dostarczyła także 5 mobilnych stacji 
ładowania zajezdniowego i pojazd wsparcia 
technicznego. Wybudowała też stację szybkie-
go ładowania pantografowego na pętli autobu-
sowej przy ul. Królowej Jadwigi na Michałowie. 

Wartość kontraktu wyniosła 28,4 mln zł, 
z  czego ponad 19 mln zł, MPK pozyskało 
z unijnej dotacji w konkursie zorganizowa-

nym przez Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych. – To element szerszej strate-
gii modernizacji naszej komunikacji miejskiej. 
W  zeszłym roku oddaliśmy do dyspozycji 
mieszkańców pierwszych dziesięć elektrycz-
nych autobusów, teraz mamy dziewięć kolej-
nych, a w planach są zakupy następnych zero– 
i niskoemisyjnych pojazdów. Zdajemy sobie 
sprawę, że im bardziej przyjazny dla miesz-

kańców i dla środowiska jest transport publicz-
ny, tym w naszym mieście będzie żyło się lepiej. 
Jednocześnie liczę na to, że poprawa standardów 
w komunikacji miejskiej ułatwi decyzję, by prze-
siąść się z własnego samochodu do autobusu – 
mówi prezydent Radosław Witkowski.

Nowe autobusy swą konstrukcją i wyposa-
żeniem są zbliżone do pierwszych w Radomiu 
dziesięciu „elektryków” Solarisa, które od po-
łowy ubiegłego roku obsługują linię nr 1. Są ni-
skopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wyposażone w klimatyza-
cję, monitoring i ładowarki USB oraz kasowniki 
z wyświetlaczem, przystosowane do płatności 
zbliżeniowych. Od poniedziałku obsługują linię 
nr 3, łączącą osiedle Michałów z Idalinem.

To nie koniec zmian w MPK. W listopadzie 
planowany jest odbiór pięciu fabrycznie no-
wych, 18-metrowych autobusów zasilanych 
sprężonym gazem ziemnym, które pozyskane 
zostaną w  drodze leasingu operacyjnego od 
konsorcjum fi rm: Solaris Bus & Coach sp. z o.o. 
oraz PKO Leasing S.A. Pozyskanie kolejnych 
pięciu przegubowców zasilanych gazem CNG 
planowane jest również w roku 2022.

Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji złożyło wnioski do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o do-
tację w wysokości ponad 25 mln zł oraz pożyczkę 
w kwocie 7,7 mln zł na realizację projektu „elek-
tryfi kacji” linii nr 7. Zakłada on zakup jedenastu 
elektrycznych autobusów przegubowych, pięciu 
ładowarek zajezdniowych oraz budowę dwóch sta-
cji ładowania pantografowego w obrębie pętli przy 
ul. Królowej Jadwigi oraz ul. Sycyńskiej. Środki, 
o które zabiega MPK stanowią ok. 80 proc. kosztów 
kwalifi kowanych planowanego zakupu. Wnioski 
MPK przeszły pozytywnie ocenę formalną, a decy-
zja odnośnie przyznania środków powinna zapaść 
w drugiej połowie br. Jeśli będzie pozytywna, już 
wkrótce radomskie MPK posiadać będzie ponad 
połowę swej fl oty w wydaniu zero– i niskoemisyj-
nym, tj. 30 autobusów o napędzie elektrycznym 
i 47 zasilanych CNG, co uplasuje gminną spółkę 
w ścisłej czołówce krajowych przewoźników pod 
względem posiadanego taboru ekologicznego.

Dodatkowo, jak poinformował prezes MPK 
Krzysztof Zalibowski, obecnie toczy się procedura 
przetargowa dotycząca zakupu energii dla spółki. 
Ma to być tzw. „zielona energia” pochodząca w stu 
procentach z odnawianych źródeł. To oznacza, że 
eksploatacja autobusów elektrycznych, także na 
etapie wytwarzania energii, nie będzie się wiązała 
z emisją zanieczyszczeń do atmosfery.  UM Radom

WYJECHAŁY 
NOWE AUTOBUSY

Dziewięć kolejnych elektrycz-
nych autobusów Solaris Urbino 
wyjechało w poniedziałek 
na ulice Radomia. 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji kupiło je przy 
udziale funduszy unijnych. 
Będą one obsługiwać linię nr 3.
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81. rocznica pacyfi kacji w Gałkach

Lata mijają – 
pamięć trwa

Gałki, niewielka wieś w gminie Gielniów, istniała już w 1520 roku. 
Historia nie omijała tej małej, zapadłej w lasach Garbu Gielniowskiego wsi, 
ale najbardziej swoje krwawe piętno odcisnęła w czasach II wojny światowej.

Okupacyjna historia Gałek 
związana jest ściśle z  dziejami 
Oddziału Wydzielonego Wojska 
Polskiego majora Hubala. To 
tutaj w  okresie od 2 lutego do 
14 marca stacjonowali hubal-
czycy. Tragedia nastąpiła w dwa 
tygodnie po ich odejściu i stocze-
niu przez nich, przegranej przez 
Niemców, bitwy pod Huciskiem. 
Zemsta okupantów była okrutna.

Relacja Bronisławy Cieślak 
z domu Sokołowskiej: 

O świcie, 30 marca 1940 roku, 
Niemcy okrążyli Gałki Gielniow-
skie. Nie zastali tylko 12. męż-
czyzn, którzy znajdowali się poza 
wsią. Najpierw ostrzelali wieś, 
następnie zaczęli dobijać się do 
domów. Wyciągali chłopów z  łó-
żek i  wypychali ich do stodoły 
Wasiaka stojącej pośrodku wsi 
koło szkoły. Najpierw wepchnę-
li całą rodziną Sokołowskich, 
u  których kwaterował major 
Hubal. Bili wszystkich kolbami 
i  pytali ze złością dlaczego nie 
meldowaliśmy do Niemców, że 
u nas mieszkał dowódca „bandy”. 
W  tym momencie przyprowa-
dzili z sąsiedniej wsi, Mechlina, 
23 chłopów. Wprowadzili ich do 
tej samej stodoły. Za chłopami 
z  Mechlina, każda za swoim, 
biegły żony z  różańcami. Poda-
wały ubrania, jedzenie. Niemcy 

odpowiadali, że to niepotrzebne. 
Zaczął się płacz. Niemcy wy-
prowadzili chłopów ze stodoły, 
ustawili czwórkami i przez pola 
doprowadzili ich do Gielniowa, 
do samochodów. Wszystkich za-
wieźli do więzienia w Radomiu. 
Następnie przewieźli ich samo-
chodami do miejscowości Firlej 
za Radomiem. Tam ich rozstrze-
lano. Nie wiemy, w którym grobie 
ich zakopano. 

W dniu 11 kwietnia 1940 roku 
Niemcy ponownie okrążyli naszą 
wieś. Zastali w domach i zabrali 
12 chłopców i mężczyzn w wieku 
od 14. do 60. lat. Wyprowadzi-
li ich za wieś, związali jednym 
sznurem i zastrzelili. Wszystkich 
zakopali, że nawet nie było widać 
gdzie. Następnie spalili całą wieś 
doszczętnie, nawet mury poroz-
walali granatami.

W 81. rocznicę tych wydarzeń, 
w  miejscu zbiorowej mogiły 
w gałeckim lesie, odbyła się uro-
czystość przypominająca tamte 
tragiczne wydarzenia. W  tym 
roku organizację uroczystości 
przyjęło na siebie Stowarzysze-
nie Ułanów im. Oddziału Wy-
dzielonego WP majora Hubala 
z Poświętnego. Na leśną polanę 
licznie przybyli mieszkańcy wsi, 
potomkowie pomordowanych 
w tym miejscu chłopów z Gałek. 
Stawili się harcerze i poczet ze 
ŚZŻAK z Przysuchy ze sztanda-
rem 72. pp AK. Nim rozpoczęła 
się msza, celebrowana przez ks. 
Norberta Piwnika z  parafi i św. 
Jana Nepomucena z Przysuchy, 
Emilia i Bogdan Magnuszewscy 
zagrali na skrzypcach „Pieśń hu-
balczyków”.

– To dobrze, że na tę uroczy-
stość przybyło tak dużo młodzie-
ży. To świadczy o tym, że pamięć 
o mieszkańcach tych spacyfi ko-
wanych wsi została zapamiętana 
i  przekazana kolejnym pokole-
niom – powiedział między inny-
mi ks. Norbert Piwnik.

 JaL

Ułani od wielu lat obecni są na uroczystości w Gałkach

Kombatanci i leśnicy w poczcie sztandarowym 72. pp AK

Mieszkańcy Gałek pamiętają tragedię 4 i 11 kwietnia 1940 roku

Emilia i Bogdan Magnuszewscy zagrali na skrzypcach „Pieśń hubalczyków” Młodzież zawsze garnęła się do przejażdżek konnych, nawet po tak podniosłej uroczystości 
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Wieczorek bartodziejskiego barda
Dziś spisując przemyślenia, chciałbym, aby za lat trzysta, 
ktoś czytając me wspomnienia rzekł: emeryt, lecz artysta.

Poezja Włodzimierza Wolskiego znów zagościła w świetlicy w Bartodziejach (gm. Jastrzębia).

Włodzimierz Wolski jest eme-
rytowanym nauczycielem. Dziś 
swoje życiowe pasje realizuje 
współpracując ze „Stowarzysze-
niem na Rzecz Rozwoju i Promo-
cji Wsi Bartodzieje”. Bartodzieje 
stały się dla niego miejscem, 
w którym stworzył swój wyma-
rzony dom i – jak sam podkreśla 
– atmosfera, jaka tutaj panuje 
wywarła ogromny wpływ na 
jego twórczość. W Bartodziejach 
Włodzimierz Wolski zrealizował 
swoje młodzieńcze marzenia, 
założył grupę artystyczną, która 
od 2011 roku funkcjonuje jako 
kabaret „Wesoły Dziadek”. Przez 
wiele lat był filarem zespołu 
„Bartodziejaki” służąc fachowym 
wsparciem. 

„Smak Ciszy” i „Pejzaże Ziemi” 
to kolejne tomy jego poezji.

– Im człowiek jest starszy – 
powiedział Włodzimierz Wolski 
– tym więcej potrzebuje spoko-
ju i  ciszy, by rozkoszować się 
osiągnięciami i  sukcesami lub 
analizować niepowodzenia czy 
porażki, wspominać szaleństwa 
młodości i  dokonywać bilansu 
życia, w sumie zadumać się nad 
minionym czasem. Dlatego też 
doceniając wartość i uroki ciszy, 
temu zbiorkowi nadałem tytuł 
„Smaki ciszy” i  jej właśnie też 
kilka wierszy poświęciłem. Za-
wsze gdy tworzę swoją poetycką 
narrację przyświeca mi fraza za-
warta w „Ars poetica” Horacego: 
Poezja powinna być jak malowa-

nie. Dlatego też twórczość moją 
określam jako poezję ilustracyj-
ną, jako wynik zabawy słowem. 
Właśnie stosując tę metodę, opi-
suję uroki życia, moje przemyśle-
nia i oczekiwania. W zbiorkach 
umieściłem utwory, jak zwykle 
poświęcone temu, co jest dla 
mnie najważniejsze: moim naj-
bliższym, przyrodzie, środowi-
sku oraz mojej oazie spokoju – 
Bartodziejom.

W wieczorku autorskim, zor-
ganizowanym przez „Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
i  Promocji Wsi Bartodzieje”, 
uczestniczyli członkowie rodziny 
autora, liczni znajomi i wielu za-
cnych gości, wśród których byli 
m.in. Marian Popis, wiceprezes 

zarządu Stowarzyszenia Miło-
śników Poezji Jana Kochanow-
skiego „Renesans”, Małgorzata 
Skwarek, dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Jastrzębi, 
wójt gminy Jastrzębia Wojciech 
Ćwierz, przewodniczący Rady 

Gminy Cezary Pietruszewski, 
a także liczna grupa przedstawi-
cieli organizacji działających na 
terenie gminy Jastrzębia. Impre-
zę uświetnił występ wokalnego 
zespołu „Bartodziejaki”.

 JaL

Podziękowanie dla Włodzimierza Wolskiego od wójta gminy Wojciecha Ćwierza 
i dyrektor Małgorzaty Skwarek

Dorota August, prezes „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Wsi Bartodzieje” rozpoczęła spotkanie autorskie z Włodzimierzem Wolskim

Każdy pragnie mieć książkę z dedykacją autora

„Bartodziejaki” uświetniły swym występem wieczorek autorski
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VIVAT SYCYNA – 
niech żyje, kwitnie 
i rozwija się!!!
Powiat Zwoleński, Gmina Zwoleń, Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”, Chór 
Sycyna, Sołtys Sycyny, Ochotnicza Straż Pożarna, „Wędkarze”, Stowarzyszenie 
Oświatowe Sycyna zorganizowały 25 lipca XXI Dni Sycyny i XXV Przegląd Dorob-
ku Kulturalnego Klubów Seniora, poświęcone 830-leciu Sycyny. W części ofi cjal-
nej zebrani wysłuchali Mazurka Dąbrowskiego.

Dr hab. Henryk Bednarczyk, 
rodak Sycyny wygłosił przesłanie. 
Oto fragmenty: Witamy serdecz-
nie na urodzinach Sycyny. To już 
830 lat od pierwszego zapisu osa-
dy Życina. Wieś jak inne dzieliła 
historię Polski. Za sprawą urodzo-
nego w Sycynie Jana Kochanow-
skiego, ciągle naszego symbolu, od 
XVI wieku nasza wieś często jest 
opisywana w monografi ach, arty-
kułach, fi lmach, audycjach radio-
wych i telewizyjnych. Rzadko od-
najdujemy tam jednak zwykłych 
mieszkańców, którzy dopiero sto 
lat temu powszechnie rozpoczęli 
naukę czytania i  pisania. To oni 
swoją pracą budowali dwory i pa-
łace, byli ofi arami pożarów i kata-
klizmów, ginęli na wojnach. Były 
również bratobójcze porachunki. 
Zmieniamy to i  w  publikacjach 
Biblioteki Sycyńskiej ukazujemy 
zwykłych ludzi lokalnej społecz-

ności. Sycyna dzisiaj to piękna i za-
można wieś, jak zwykle jest jeszcze 
wiele do zrobienia. Marzy mi się 
aby nie trzeba było toczyć bojów 
o  Sycynę i  godne upamiętnienie 
Jana Kochanowskiego. Wierzę, że 
tak się stanie. VIVAT SYCYNA – 
niech żyje, kwitnie i rozwija się!!!

Przybyłych gości powitał Wło-
dzimierz Piskorek – Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Zwo-
lenia. Życzenia mieszkańcom 
Sycyny przekazali: Wicestarosta 
Zwoleński Waldemar Urbański, 
zapowiadając udział w  kontynu-
acji uroczystości poprzez realiza-
cję odłożonego z uwagi na pande-
mię projektu. Poseł na Sejm RP 
Andrzej Kosztowniak wspomniał 
swoje związki rodzinne z Sycyną, 
nawiązał do konferencji i społecz-
nych aspektów lokalnej wspólno-
ty. Burmistrz Zwolenia Arkadiusz 
Sulima poinformował, że wkrótce 

rozpocznie się budowa drogi Sy-
cyna – Barycz, Sycyna pięknieje 
i rozwija się. Były Senator RP, pre-
zes ZW ZOSP RP Mazowsza, także 
Zarządu Okręgu Radom Związku 
Kombatantów RP, Zbigniew Go-
łąbek mówił o swoich związkach 
z Sycyną, a także społecznej dzia-
łalności lokalnej OSP.

Zaprezentowano nowe książki 
SO Sycyna: Zofi i Jaskulskiej – 
Z Sycyny, widzę, myślę i marzę 
i Justyny Pyrgiel – Chabry.

 Autorka zapytana o  refl eksję 
i dlaczego tę książkę warto prze-
czytać i kupić, odpowiedziała żar-
tem: – Bo to ja napisałam, takie 
wiersze i kabarety o nas, podobają 
się, a książka jest bardzo ładnie 
wydana i ilustrowana. Po wysłu-
chaniu „,Ody do radości”, przy-
byłym na przegląd liderom ze-
społów artystycznych, wędkarze 
Sycyny (prezes M. Zięba) wręczyli 
pamiątkowe upominki. Zofi a Ja-
skulska pięknie podziękowała 
Urzędowi Gminy i Starostwu za 
wsparcie, szczególnie pracowni-
kom technicznym inspirowanym 
przez M. Chołuja i M. Soleckiego 
oraz Robertowi Kusio. Wcześniej 
odbyła się tradycyjna w Sycynie 
uroczysta, plenerowa konferen-
cja naukowa: Innowacje edukacji 
środowiskowej z  legendą Jana 
Kochanowskiego, której prze-
wodniczył dr hab. H. Bednarczyk. 
We wprowadzeniu, dr hab. Elż-
bieta Sałata, prof. UTH, prorektor 
zaznaczyła, że konferencja, or-

ganizowana przez Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny 
im. K. Pułaskiego w  Radomiu, 
jest realizacją umowy o  współ-
pracy z  Powiatem Zwoleńskim 
i Muzeum Jana Kochanowskiego 
w  Czarnolesie. Zwróciła uwagę 
na ukierunkowanie konferen-
cji na ważne społeczne aspekty 
nieformalnej edukacji środowi-
skowej i  doświadczenia 
(w  działaniu) stowarzy-
szeń, muzeów i bibliotek 
w powiecie zwoleńskim, 
wspieranych przez 
przedstawicieli uni-
wersytetów. Komuni-
katy wygłosili: dr hab. 
Henryk Bednarczyk, 
Zbigniew Buczma 
– prezes Stowarzy-
szeniu Dziedzictwo 
i  Rozwój, Bogu-
sława Jaworska – 
przewodnicząca 
Towarzystwa Mi-
łośników Miasta 
Zwolenia im. Jana Kochanow-
skiego, dr Maria Gagacka, UTH, 
dr Barbara Borowska – Katolicki 
Uniwersytet Lubelski dr Paweł 
Jaskulski – Uniwersytet War-
szawski, Maria Jaskot, dyrektor 
Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Czarnolesie, dr Katarzyna Ma-
dejska – dyrektor Muzeum Regio-
nalnego w Zwoleniu, Lidia Kęm-
pińska – Biblioteka w Sycynie. 

W podsumowaniu stwierdzo-
no: – Referujący koncentrowa-
li się wokół problemów: – Jak 
zmienia się wiejska społeczność 
lokalna (czy jeszcze wspólnota), 
Jak zmienia się współczesna 
edukacja środowiskowa w dzia-
łaniu? – Jakie kompetencje i ka-
pitał społeczny wsi kształtuje 
praca społeczno-wychowawcza? 
Konferencja potwierdziła zna-
czący lokalny potencjał naukowy 
z silną siecią współpracy. Legen-
da Jana Kochanowskiego wciąż 

inspiruje społeczną edukację 
środowiskową. 

Przegląd Dorobku Kulturalnego 
Klubów Seniora Regionu Radom-
skiego prowadziły: Zofi a Jaskul-
ska i Urszula Bronisz-Dąbrowska. 
Wystąpiły zespoły: „Chór Sycyna” 
– Z. Jaskulska, „Sycyniaczki”– 
L. Kęmpińska i J. Biernat, „Bar-
wy Życia” Pionki – B. Gaworek, 

„Kontrast” Pion-
ki – I. Nalewajko, 
„Wrzos” Garbat-
ka – K. Kłos, „So-
bótka” Czarnolas 
– S. Baran, „Złota 
Jesień” Kozienice 
– G. Puszczecka-
-Basaj, „Relaks” Ko-
zienice – M. Wójcic-
ka, „Senior” Radom 
– H. Świderska, „Po-
godna Jesień” Zwoleń 
– J. Borowiecka, Dom 
Kultury Zwoleń – J. Tę-
cza, „Półborzanki” Au-
gustów – B. Kłosowska, 

„Kompany”, Zwoleń – J. Chałdaś. 
Było skocznie, na ludowo, wesoło.

W przerwie między występa-
mi zespołów zaprezentował się 
znany muzyk i  autor tekstów 
Grzegorz Molenda

Pani L. Kęmpińska (Biblioteka 
w Sycynie) i D. Chołuj (KP Policji) 
zorganizowali liczne quizy, zaba-
wy, zagadki i  konkursy pod ha-
słem „Wakacyjnie i Bezpiecznie”. 
Uczestniczyło ponad 40 dzieci. 
Gości urodzinowych częstowano 
smacznymi ciepłymi pączkami 
Piekarni Jana Kościelniaka oraz 
bigosem z  kotletem z  Zajazdu 
Fraszka (wszystko z  Sycyny). 
Wspólne śpiewanie i tańce, do któ-
rych przygrywała Wesoła Czwór-
ka (H. Kropidłowski, M. Szewczyk, 
S. Michalec, Z. Skowroński) trwały 
do późnego wieczora. 

 (ka), 
fot. Małgorzata Celi, 

UM w Zwoleniu

Rozpoczęcie uroczystości. Od prawej: Henryk Bednarczyk, Zofi a Jaskulska, Waldemar Urbański, 
Andrzej Kosztowniak, Arkadiusz Sulima i Włodzimierz Piskorek

Henryk Bednarczyk z wnukami: Julią, Sonią i Ivem

Konferencja naukowa odbyła się pod… przeciwsłonecznymi parasolami

Uczestnicy zabaw dla dzieci

Nowym wydawnictwem 
Stowarzyszenia Oświato-
wego Sycyna była między 
innymi książka pt. „Z Sycy-
ny, widzę, myślę i marzę”.
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ATRAKCYJNE XXXVIII 
DNI GARBATKI
Wiele atrakcji złożyło się na zorganizowanym, w niedzielę 25 lipca, festynie w ra-
mach XXXVIII Dni Garbatki. Słoneczna pogoda sprzyjała zwiększającej się z minu-
ty na minutę liczbie młodych i starszych wiekiem uczestników imprezy. A było co 
obejrzeć, czego posłuchać i posmakować.

Przede wszystkim program 
wypełniała muzyka i  śpiew, 
w tym koncert zespołu Big Cyc, 
jako gwiazdy wieczoru. Występy 
artystyczne zapoczątkował ze-
spół Nad Kamienną Starachowi-
czanie. Jego tradycje sięgają 1957 
roku.

Nie brakowało dmuchańców, 
było wesołe miasteczko, zlot 
Food Trucków oraz bogaty wy-
bór napojów i smakołyków. 

Tegoroczną wspaniałą impre-
zę otworzyła o godz. 15.30 Wójt 
Gminy Garbatka-Letnisko, Tere-
sa Fryszkiewicz słowami:

– Witam wszystkich bardzo 
serdecznie na 38. Dniach Gar-
batki. Co prawda powinny one 
być z kolei 39, ale z racji oczy-
wistej nie mogliśmy w tamtym 
roku się spotkać. Chciałabym 
przypomnieć, że organizatorką 
i  pomysłodawczynią corocz-
nej imprezy była nasza lokalna 
animatorka kultury Pani Maria 
Dziedzicka, mam nadzieję, że 
jest z  nami obecna. O  przeży-

ciach i doświadczeniach każde-
go z nas z ubiegłego, 2020 roku 
staramy się wszyscy zapomnieć. 
Niemniej, na pewno na zawsze 
pozostanie to w naszej pamięci, 
ale dzisiaj wykorzystajmy spo-
tkanie do tego, byśmy mogli się 
pobawić, spotkać ze znajomymi 
na świeżym powietrzu, a  moc 

atrakcji zapewnią nam zapro-
szeni artyści.

Pani Wójt powitała zaproszo-
nych gości, w tym Marcina Łuka-
siewicza – wiceprezesa do spraw 
pracowniczych Enea Wytwarza-
nie, Zbigniewa Gołąbka – preze-
sa Zarządu Oddziału Wojewódz-
twa Mazowieckiego ZOSP RP, 
Waldemara Banasia – członka 
zarządu powiatu kozienickiego, 
jednocześnie radnego powiatu, 
wybranego przez mieszkańców 
Garbatki, Włodzimierza Mazura 
– przewodniczącego Rady Gminy 
Garbatka-Letnisko oraz Norber-
ta Piechurskiego – Prezesa Koła 
Wędkarskiego. Po odczytaniu 
listu nadesłanego przez Adama 
Struzika – marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego, również ich 
poprosiła o zabranie głosu.

Wiceprezes Marcin Łukasie-
wicz poinformował, że Enea 
Wytwarzanie wspiera lokalne 
inicjatywy i chętnie uczestniczy 
w ważnych wydarzeniach. Przy-
pomniał, że z Gminą Garbatka-
-Letnisko, Enea Wytwarzanie 
łączy realizacja wspólnych pro-
jektów. Jednym z nich było zary-
bianie w roku ubiegłym rakiem 
szlachetnym rzeki Krępianki. 
Poinformował, że jego dzisiejsza 
obecność na tym pięknym festy-
nie, potwierdza ustalonym z pa-
nią wójt planem zacieśniania tej 
współpracy.

Druh prezes Zbigniew Gołą-
bek podziękował za zaproszenie 
umożliwiające mu spotkanie 
ze społecznością gminy, którą 
zna i  docenia za pracowitość, 
społeczną aktywność i poczucie 
patriotyzmu. Atrakcyjny wypo-
czynek jest tak samo ważny, jak 
zdobywanie wiedzy, czy praca 
zawodowa. Promują też ludzi 
i  ich dokonania, w  tym gminy, 

Festyn otwiera wójt Teresa Fryszkiewicz

dobrze zarządzanej przez panią 
wójt, wspomaganej przez samo-
rząd województwa mazowiec-
kiego, powiatu kozienickiego 
i inne instytucje, w tym wypad-
ku Enea Wytwarzanie kojarzoną 
z  Elektrownią „Kozienice”. Po 
odczytaniu przesłania starosty 
kozienickiego, Krzysztofa Wol-
skiego, przez wymienionego 
wyżej członka zarządu tego po-
wiatu, radnego Waldemara Ba-
nasia, prezes wędkarzy Norbert 
Piechurski poinformował, że 
pani wójt ufundowała piękne pu-
chary dla zwycięzców zawodów 
wędkarskich w kategorii junio-
rów i seniorów.

 Po wręczeniu pucharów, wójt 
Teresa Fryszkiewicz powróciła 
do poruszonej wcześniej kompli-
kacji związanych z epidemią oraz 
wielkim znaczeniem szczepień. 
Zwierzyła się, że osobiście jest 

już zaszczepiona i chciałaby za-
chęcić do tego osoby, które tego 
jeszcze nie uczyniły. Powiedzia-
ła też, że Garbatka-Letnisko jako 
gmina włączyła się w promocję 
szczepień. Z tej racji informuje, 
że wszyscy, którzy od dzisiaj do 
30 listopada zaszczepią się, mogą 
wziąć udział w loterii, w której są 
do wygrania trzy rowery, warto-
ści 2 tys. zł. każdy. Zakończyła 
podaniem uwidocznionego na 
stoisku hasła: GMINA GARBAT-
KA-LETNISKO SIĘ SZCZEPI, BO 
WYCHODZI WSZYSTKIM NA-
PRZECIW.

Organizatorem niedzielnego 
festynu był Urząd Gmina Gar-
batka-Letnisko, a  współorgani-
zatorami: Enea Wytwarzanie, 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego i Związek Gmin Ziemi 
Kozienickiej.

 (M.K.)

Przemawia wiceprezes Enea Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz
Występ gwiazdy wieczoru BIG CYC

Gmina się szczepi

Młodzi wędkarze z pucharami Współorganizatorzy imprezy
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Druk: Grupa ZPR

Nakład: 10 000 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 i projekt kroju Alma Serif: Mariusz Zając 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com

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

F O N T  S Z E R Y F O W Y
doskonały do długich tekstów

W Y P R Ó B U J  N A :

www.myfonts.com/fonts/alma-type/alma-serif/

Regular | Italic | Semibold | Bold
Alma Serif

STAROSTA LIPSKI
27-300 LIPSKO

ul. Rynek 1

Lipsko, dnia 28.06.2021 r.

Znak: BOŚ 6620.7.6.2019

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini-

stracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 1 ust. 1 i 2, art. 3 i art. 8 ust. 1 

i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. – o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 703)

orzekam

zmienić decyzję Starosty Lipskiego z dnia 06.12.2019 r. znak: BOŚ 6620.7.2019 udzieloną Gmi-

nie Solec w związku z ustaleniem mienia gromadzkiego na terenie miejscowości Sadkowice, 

w ten sposób, że:

1.  w pkt. I w tabeli dopisuje się działkę o nr. ewid. 188 pow. 0,05 ha (pkt 7 tabeli),

2.  w pkt. I w tabeli zmienia się powierzchnia ogólna z „25,58 ha” na „25,63 ha”,

3.  treść pozostałych punktów decyzji znak: BOŚ 6620.7.2019 pozostaje bez zmian.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych niniejszą decyzję 

podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości – Sadkowice, 

gm. Solec nad Wisłą oraz ogłasza wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 

Solec nad Wisłą oraz Starostwie Powiatowym w Lipsku na okres 7 dni, a także zamieszcza się 

w Biuletynie Informacji Publicznej miasta 

i gminy, powiatu oraz w prasie lokalnej.
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Odszedł człowiek 
wielkiego serca, 
społecznik, patriota
15 lipca w wieku 90 lat zmarł Lech Madej. Dla rodziny ojciec, dziadek, 
dla społeczeństwa społecznik, patriota, człowiek wielkiego serca. 
Mieszkał w Ruskim Brodzie, w gminie Przysucha.

Lech Madej przez 24 lata był 
inicjatorem i  organizatorem 
uroczystości patriotyczno-reli-
gijnej, upamiętniającej kolejne 
rocznice bitwy stoczonej 6 paź-
dziernika 1944 roku w  okolicy 
gajówki Piecyki przez oddział 
„Szarego” – gen. brygady Anto-
niego Hedę z hitlerowcami. Był 
pełnomocnikiem „Szaraków” na 

kle aktywnego i zaangażowanego 
członka, pełnego empatii kolegę.

Uroczystości pogrzebowe 
rozpoczęła msza święta w  ko-
ściele p.w. św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus w  Ruskim Bro-
dzie. Celebrował ją ks. Robert 
Kowalczyk. W  uroczystościach 
pogrzebowych Lecha Madeja 
licznie uczestniczyli mieszkań-
cy Ruskiego Brodu i okolicznych 
miejscowości. Obecni byli też: 
wicestarosta powiatu przysuskie-
go Marek Kilianek, burmistrz 
Przysuchy Tomasz Matlakie-
wicz, radni Rady Gminy i Miasta 
Przysucha z  przewodniczącym 
Mirosławem Pierzchałą, Prezes 
Towarzystwa Kulturalnego im. 
Oskara Kolberga Jerzy Kwa-
śniewski, leśnicy z Nadleśnictwa 
Przysucha, pracownicy Domu 
Kultury w Przysusze oraz przed-
stawiciele Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej z Koń-
skich, Wąchocka, Skarżyska-Ka-
miennej i Niekłania wraz z pocz-
tami sztandarowymi.

W  trakcie mszy fragment 
ewangelii czytała Magda Sempol-
ska – ukochana wnuczka Lecha 
Madeja. Celebrujący mszę świętą 
ks. Kowalczyk powiedział m.in.: 
„Dzięki takim ludziom jak Lech 
– Leszek świat, który w natural-
ny sposób odchodzi, nigdy nie 

umrze. Wierzę, że młodzi będą 
kontynuować wartości zamknię-
te w trzech słowach: Bóg, Honor, 
Ojczyzna, którym zmarły Lech 
był wierny całe życie. Widział 
i  przeżył dużo, nie zapomniał 
świstu kul okupanta, oddających 
życie partyzantów w bitwie pod 
Piecykami, o której nam w każ-
dą jej rocznicę opowiadał. Dzię-
kuję Ci Leszku za to, że ta fl aga 
na Twojej trumnie nie jest tylko 
pustym gestem. Z  szacunkiem 
i życzliwością odnosił się do nas – 
kapłanów. Z ciepłym uśmiechem 
wspominam, jak odwiedzał nas, 
zawsze niosąc poczęstunek, tro-
chę męski, trochę słodki… Był 
w  swoich działaniach bardzo 
konsekwentny, miał ogromną 
wiedzę historyczną i niespotyka-
ną do ostatnich dni życia pamięć. 
Lech Madej był człowiekiem ko-
chanym i niepowtarzalnym”.

Przyjaciele ze Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej pożegnali Lecha Madeja 
salwą honorową.

Redakcja Tygodnika Radom-
skiego żegna wieloletniego 
współpracownika, przyjaciela 
naszego wydawnictwa, niezastą-
pionego gawędziarza, człowieka 
pełnego humoru, pasji i  życzli-
wości. Nie zapomnimy…

 Redakcja TR

lasy przysuskie, koneckie i szy-
dłowieckie.

17 lipca na cmentarzu w Ru-
skim Brodzie rodzina pożegnała 
bliską, kochaną i kochającą oso-
bę; mieszkańcy Ruskiego Brodu 
pożegnali kolegę, przyjaciela, 
sąsiada; członkowie Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej Środowisko Szaracy niezwy-

Muzealny dziedziniec 
zyska nowy blask
Więcej zieleni, miniwirydarz, hotel dla pszczół i kurty-
na wodna – to tylko kilka elementów, które pojawią się 
w miniogrodzie botanicznym na dziedzińcu Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Umowa na re-
mont dziedzińca została podpisana.

Projekt wykonania miniogro-
du botanicznego na dziedzińcu 
Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go w Radomiu spotkał się z za-
interesowaniem mieszkańców 
województwa mazowieckiego 
i  wygrał w  Budżecie Obywatel-
skim Mazowsza. W  czwartek 
w  muzeum podpisana została 
umowa na wykonanie minio-

grodu. Firmą, która podejmie się 
prac jest Dro-Mar.

– Cieszę się, że w naszym mu-
zeum powstanie ogólnodostęp-
ne, piękne miejsce, w  którym 
będzie można odpocząć i cieszyć 
się zielenią. Chcemy również, aby 
miniogród botaniczny stał się 
przestrzenią dla wydarzeń kul-
turalnych, na które mamy wiele 

pomysłów. Jestem przekonany, 
że to miejsce przyciągnie wiele 
osób i  zarówno dzieciniec, jak 
i całe muzeum staną się razem 
mocno rozpoznawalnymi punk-
tem na mapie Radomia – mówił 
Leszek Ruszczyk, dyrektor Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu. 

Pierwszym etapem moderni-
zacji dziedzińca była wymiana 
sieci wodno-kanalizacyjnej, któ-
rej podjęła się fi rma Develop-
ment Kinga Rychter. Teraz czas 
na kolejne zadania. W  ramach 
zleconych prac, nowy wyko-
nawca przygotuje miniwirydarz 
z  kwietnymi rabatami roślin 
miododajnych, pojawią się także 
nowe nasadzenia, a zieleń i we-
wnętrzne mury okalające dzie-
dziniec zostaną podświetlone. 
Na dziedzińcu pojawi się także 

„ściana wody”, czyli podświetla-
na deszczownica. Wykonawca 
został zobowiązany także do do-
starczenia żeliwno-drewnianych 
ławek w styli vintage oraz koszy 
na śmieci. 

Na dziedzińcu swoje miejsce 
będzie miał również hotel dla 
pszczół murarek, bardzo często 
spotykanych w  przydomowych 
ogrodach. 

Zmianie ulegnie także na-
wierzchnia dziedzińca. Kostka 
brukowa zostanie ułożona na 
nowo, tworząc zupełnie inny niż 
dotychczas wzór. Dodatkowo po-
jawią się elementy granitu. 

Muzealny dziedziniec to prze-
strzeń przy Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego licząca ok. 1311 
m kw. z czego 603 zajmuje zieleń 
z drzewami iglastymi i liściasty-
mi, krzewami i  krzewinkami. 

Nasadzenia powstawały na prze-
łomie lat 80. i 90. ubiegłego wie-
ku. Szczególnie cenne, efektowne 
i wizualnie urzekające są kilku-
dziesięcioletnie okazy tamarysz-
ka czteropręciokowego, magno-
lii i tulipanowca. Dziedziniec od 
niedawna był systematycznie 
udostępniany zwiedzającym, 
jednak do pełnej funkcjonalno-
ści i użyteczności niezbędne jest 
przeprowadzenie zmian. Umoż-
liwią one bezpośrednie otwarcie 
dziedzińca dla zwiedzających od 
strony ulicy Wałowej, nie tylko 
jako element trasy zwiedzania, 
ale również jako przestrzeń wy-
poczynkowo-rekreacyjną o cha-
rakterze parkowym, dostoso-
waną do organizowanych przez 
muzeum cyklicznych imprez 
plenerowych, kiermaszy, kon-
certów.

Lecha Madeja pożegnano godnie

Lech Madej podczas uroczystości z okazji 
74. rocznicy bitwy pod Piecykami – rok 2018

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły poczty sztandarowe 
Światowego Związku Żołnierzy AK
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Szczepić się warto
W KAŻDYM WIEKU!

Szczepionki chroniące przed COVID-19 przyjęły już miliony Polaków.
Wciąż jednak nie jest to wystarczająco dużo, by osiągnąć odporność zbiorową i w ten sposób

sprawić, że przenoszenie koronawirusa SARS-CoV-2 nie będzie już możliwe.
Ty też możesz chronić siebie i bliskich – pandemię możemy pokonać tylko razem.

Zaszczep się i przerwij łańcuch zakażeń!

Gmina Jastrzębia 
pomaga seniorom 
dotrzeć na szczepienie

Zgodnie z  zaleceniami rządowymi, gmina Jastrzębia od 
25 stycznia 2021 r. organizuje transport do punktów szczepień 
dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla seniorów 70+, 
którzy nie mają możliwości dotarcia do punktu szczepień we 
własnym zakresie lub przy wsparciu bliskich. 

Osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia gminy i mają wy-
znaczony termin szczepienia przeciw Covid-19, mogą zgłaszać 
się za pomocą specjalnej infolinii: 728 371 360, czynnej od po-
niedziałku do piątku, w godz. 8.00–15.00.

Transport jest przeznaczony dla osób:
 posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę 
z ww. schorzeniami;

 mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. 
osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do 
punktu szczepień).

Gmina nie wyznacza terminów szczepień
Prosimy pamiętać, że Urząd Gminy Jastrzębia nie ma upraw-

nień do wyznaczania terminu i miejsca szczepienia, bez których 
niemożliwe jest zakwalifi kowanie mieszkańca do skorzystania 
z transportu organizowanego przez gminę.

Przygotowanie przed kontaktem z infolinią
Osoby zgłaszające chęć skorzystania z organizowanego przez 

gminę transportu, będą proszone o odpowiedź na kilka pytań, 
weryfi kujących uprawnienia i możliwość objęcia tą usługą. Dla-
tego przed skontaktowaniem się z infolinią należy przygotować 
niezbędne dokumenty i informacje pozwalające na prawidłowe 
przyjęcie zgłoszenia, takie jak:

 dane osoby, dla której transport jest zamawiany, w tym adres 
zamieszkania

 aktualny numer orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym, o kodzie R lub N, 

 informacje o występowaniu obiektywnych i niemożliwych 
do przezwyciężenia trudności w dotarciu tej osoby do punktu 
szczepień.

Punkty szczepień w gminie Jastrzębia:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Praktyka Lekarza Rodzinnego 

Maria Gryglewska Tadeusz Gryglewski Spółka Cywilna
tel. 48 610 68 77 – Jastrzębia 119
tel. 48 610 66 03 – Bartodzieje 14

Poradnia Medycyny Rodzinnej Spółka z o.o., 
Renata Nowak

tel. 48 610 68 77 – Jastrzębia 119


