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PONAD 3,8 MLN ZŁ 
NA ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ
Przebudowa skateparku w Białobrzegach, budowa boiska wielofunk-
cyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy PSP 3 w Radomiu czy 
modernizacja kortu tenisowego w Solcu nad Wisłą – to tylko niektóre 
spośród 28 inwestycji z subregionu radomskiego, które otrzymają dofi -
nansowanie w ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Na ich realizację w budżecie Ma-
zowsza zarezerwowano ponad 3,8 mln zł.

Umowy z benefi cjentami podpisał wicemar-
szałek Rafał Rajkowski. W  spotkaniu wziął 
udział także radny województwa mazowiec-
kiego Tomasz Śmietanka.

28 projektów
Burmistrza Solca nad Wisłą Marek Szymczyk 

zauważa, że dzięki środkom z budżetu Mazowsza 
baza sportowo-rekreacyjna w gminie z roku na rok 
staje się coraz bardziej atrakcyjna. – W ramach 
projektu na naszym korcie tenisowym wykona-
my nawierzchnię ze sztucznej trawy. Natomiast 
przy boisku piłkarskim pojawi się trybuna na 150 
miejsc. To duża zmiana, gdyż obecnie przy boisku 
miejsca dla kibiców tworzą przestarzałe drewnia-
ne ławki, a kort tenisowy jest nim tylko z nazwy.

Dzięki podpisanym umowom w  subregio-
nie powstaną także skateparki (m.in. w  Iłży, 
Kłudnie czy Świerżach Górnych), boiska, np. 
w  Policznie, Czarnym Ługu i  Bielinach będą 
zmodernizowane. Nowych obiektów doczekają 
się m.in. Magnuszew, Bartodzieje i Wierzbica. 
W ten sposób uda się wybudować lub zmoder-
nizować aż 28 kompleksów sportowych.

Nieoceniona pomoc dla samorządów
Wicemarszałek Rafał Rajkowski zaznacza, że 

wsparcie w ramach MIWIS jest dla wielu samo-
rządów jedyną szansą na realizację inwestycji.

– Budżety gmin czy powiatów nie są z gumy, a gdy 
weźmiemy pod uwagę ostatni rok, który upłynął pod 
znakiem pandemii, sytuacja staje się jeszcze bardziej 
poważna. To wsparcie jest wręcz konieczne, by móc 
tworzyć coś nowego i odpowiadać na potrzeby miesz-
kańców – wicemarszałek mówi Rafał Rajkowski.

O pomoc fi nansową w ramach MIWIS mogły 
się ubiegać zarówno gminy, jak i powiaty z wo-
jewództwa mazowieckiego, co podkreśla radny 
województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

– Samorządy miały szerokie pole manewru, 
ponieważ wsparcie mogły przeznaczyć nie tylko 
na budowę nowych ogólnodostępnych obiektów 
sportowych, ale też na modernizację lub remont 
już istniejących, w tym m.in. hal i boisk sporto-
wych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, 
obiektów do uprawiania sportów wodnych, a także 
siłowni plenerowych, pumptracków czy też placów 
sportowo-rekreacyjnych.

Maksymalne dofi nansowanie do projektu nie 
mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej 
niż 75 proc. kosztów kwalifi kowalnych. Ponadto 
każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wnio-
sek na jedno zadanie.  mazovia.pl
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Boisko na Michałowie 
z dofi nansowaniem
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 3 na Michałowie zostanie dofi nanso-
wana kwotą 200 tysięcy złotych z budżetu Mazowsza.

Radom otrzymał maksymalne 
możliwe dofi nansowanie przy-
znane miastu w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Wspar-
cia Infrastruktury Sportowej.

– To kolejny przykład dobrej 
współpracy z samorządem Woje-
wództwa Mazowieckiego i mar-
szałkiem Rafałem Rajkowskim. 
Jestem przekonany, że powsta-
jące na Michałowie nowe boisko 
będzie dobrze służyło zarówno 
uczniom szkoły, jak i wszystkim 

mieszkańcom osiedla – mówi 
prezydent Radosław Witkowski.

Przypomnijmy, że przy PSP 
nr  3 powstaje boisko o  na-
wierzchni z  trawy syntetycznej 
wraz z  infrastrukturą technicz-
ną, czyli oświetleniem i odwod-
nieniem. Zamontowane zostaną 
również piłkochwyty. Budowa 
będzie kosztowała ponad 638 tys. 
złotych. Prace mają się zakoń-
czyć w połowie tego miesiąca.

 UM Radom

Kolejne ponad 5 mln zł na budowę RCS

Trybuna południowa 
stadionu do rozbiórki!
Radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zgodzili się na przesunięcie 
w budżecie miasta kolejnych ponad 5 mln zł na budowę Radomskiego Centrum 
Sportu przy ul. Struga. Poinformowano również, że trybuna południowa stadionu 
musi zostać rozebrana!

Kwota ponad 5 mln złotych 
dotyczy realizacji dodatkowych 
robót budowlanych na stadionie 
przy ul. Struga 63 i dostosowanie 

stadionu lekkoatletyczno-piłkar-
skiego oraz hali sportowo-wido-
wiskowej Radomskiego Centrum 
Sportu przy ul. Struga 63 do wy-

Pikniki wojskowe z okazji 
Święta Wojska Polskiego
W kolejną rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920, zwycięstwa nad 
bolszewikami, odbędą się obchody Święta Wojska Polskiego. W tym roku obchody 
będą odbywały się pod hasłem „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Z tej okazji w całej Polsce odbę-
dzie się 30 pikników. Również na 
ziemi radomskiej będzie można 
spotkać żołnierzy Wojsk Obrony 
Terytorialnej i  wojsk operacyj-
nych.

– 15 sierpnia zapraszamy 
mieszkańców ziemi radomskiej 
do Iłży i Zwolenia, gdzie od godzi-
ny 11:00 żołnierze 6. Mazowiec-

kiej Brygady Obrony Terytorial-
nej zaprezentują wyposażenie 
i  sprzęt, którym posługują się 
w czasie swojej codziennej służ-
by – informuje ofi cer prasowy 
mazowieckich terytorialsów, por. 
Dominik Pijarski.

Oprócz typowego wojskowego 
wyposażenia i uzbrojenia, jakim 
dysponują terytorialsi, na sto-

Ulica Gęsia 
z nową nawierzchnią
Ulica Gęsia na Kapturze ma nową, asfaltową nawierz-
chnię. To pierwsza droga, na której zostały w tym 
roku przeprowadzone roboty w ramach Radomskiego 
Programu Drogowego.

Ulica Gęsia, łącząca ulicę 
Chłodną i  Polną, miała do tej 
pory nawierzchnię gruntową. 
Została utwardzona na całej dłu-
gości ok. 170 metrów.

– Idea Radomskiego Programu 
Drogowego pozostaje niezmien-
na. Chcemy poprawiać jakość ży-
cia mieszkańców tych ulic, które 
mają nieutwardzoną nawierzch-
nię. Efekty tych działań są widocz-
ne w wielu miejscach na co dzień, 
a w szczególności mamy okazję je 
docenić w deszczowe dni – mówi 
prezydent Radosław Witkowski.

W  najbliższych planach jest 
utwardzenie sześciu kolejnych 
fragmentów ulic gruntowych 
w  różnych częściach miasta, 
wśród których są: Starachowic-
ka, gdzie prace już trwają, a także 
Godowska od Wiejskiej do Rado-
stowskiej, Mroza, Prackiego, Tor-
fowa i Stawowa.

Do tej pory w ramach Radom-
skiego Programu Drogowego zo-
stało utwardzonych łącznie 151 
fragmentów ulic gruntowych 
w całym mieście.

 UM Radom

isku będzie można zobaczyć 
sprzęt i wyposażenie używane 
w trakcie akcji przeciwkryzy-
sowych. Będą pojazdy wojsko-
we, atrakcje dla najmłodszych 
i wiele innych. O swojej służ-
bie w Wojskach Obrony Tery-
torialnej opowiedzą żołnierze 
z 62. batalionu lekkiej piechoty 
w  Radomiu oraz samodziel-
nych pododdziałów, Kompa-
nii Dowodzenia i  Kompanii 
Logistycznej. Natomiast na 
punktach prowadzonych przez 
rekruterów z 6. Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej 
będzie można się dowiedzieć, 
jakie wymagania trzeba speł-
nić i jakie dokumenty przygo-
tować, by dołączyć do teryto-
rialsów.

Tegoroczne obchody będą 
rozciągnięte w  czasie i  prze-
strzeni, także dlatego, by 
w  związku z  malejącym, ale 
ciągle istniejącym zagroże-
niem pandemicznym, nie gro-
madzić tłumów.

 źródło: radom24.pl

magań przeciwpożarowych. 
Przynajmniej tak czytamy 
w projekcie uchwały.

Ostatecznie radni, po burz-
liwej sesji, zgodzili się na 
przesunięcia w budżecie. Na 
sesji dowiedzieliśmy się rów-
nież, że trybuna południowa 
stadionu piłkarskiego musi 
zostać rozebrana, podobnie 
jak to wcześniej stało się 
z trybuną północną. Okazuje 
się, że podłoże w  tym przy-
padku także musi zostać 
wzmocnione i  stanie się to 
dopiero po podpisaniu kolej-
nego aneksu!

Oczywiście termin 31 grud-
nia 2021 roku, jaki widnieje 
przy zakończeniu robót doty-
czących stadionu, jest w tym 
momencie nierealny do speł-
nienia. Ale tego to już chyba 
dodawać nie trzeba...

 źródło: radom24.pl

Fo
t. 

UM
 R

ad
om

Fo
t. 

UM
 R

ad
om



3GMINA GNIE WOSZÓW

www.gniewoszow.pl

Gniewoszów pamięta 
o poległych bohaterach
Obchody rocznicy Powstania Listopadowego w sierpniu? A czemu nie. Przecież listopad to 
tylko miesiąc, w którym się ono zaczęło. Walki trwały w różnych porach roku, aż do paź-
dziernika 1931, a tu pod Gniewoszowem, jedna z nich odbyła się 9 sierpnia 1831 roku. W hi-
storiografi i bitwa ta określana jest również jako bitwa pod Granicą, nieistniejącą dziś wsią 
włączoną w latach sześćdziesiątych do Gniewoszowa.

8 sierpnia br., w 190. rocznicę 
bitwy pod Gniewoszowem i 191. 
rocznicę wybuchu Powstania Li-
stopadowego, z inicjatywy wójta 
gminy Gniewoszów, Rady Gminy 
i ks. Jarosława Jędrzejewskiego 
w  kościele parafi alnym pw. św. 
Stanisława Biskupa Męczennika 
w  Oleksowie odprawiona zo-
stała msza w intencji poległych 
uczestników tej bitwy. Po mszy 
w krótkim programie artystycz-
nym w wykonaniu chóru Klubu 
Seniora przypomniano wiązankę 
pieśni patriotycznych, po czym 
przemaszerowano na cmentarz 
parafi alny w Oleksowie, na któ-
rym przy mogile powstańców 
wartę honorową objęli żołnierze 
z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
w Radomiu. 

– I  znów tu jesteśmy, tak jak 
w ubiegłych latach. Jesteśmy tu 

Marcin Gac, wójt Gminy Gniewoszów podziękował wszystkim za złożenie 
hołdu poległym żołnierzom Powstania Listopadowego Przemarsz z kościoła w Oleksowie poprowadzili żołnierze z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu

siaj robimy to jest właśnie pielę-
gnacja naszej wolności. To jest na-
sza postawa patriotyczna. To jest 
nasz hołd, nasze podziękowanie 
dla poległych tutaj. Za to, że od-
dali życie żebyśmy mogli dzisiaj 
żyć w wolnym kraju. Oddajmy im 
chwałę i cześć – powiedział mię-
dzy innymi Marcin Szymon Gac, 
wójt Gminy Gniewoszów.

Dziś jedyną pamiątką po tam-
tej bitwie jest cmentarz, na któ-
rym jako pierwsi spoczęli żołnie-
rze 22. pułku piechoty liniowej 
dowodzonego przez pułkownika 
Teodora Kalinkowskiego, kawa-
lera orderu Virtuti Militari. Póź-
niej spoczęli tu również powstań-
cy styczniowi.  

  JaL

i  przychodzimy tu ciągle z  jed-
nego powodu. Powodem tym jest 
patriotyzm i miłość do naszej Oj-
czyzny. Do Polski. To, co dzisiaj 
robimy, to jest lekcja patrioty-

zmu dla nas i dla naszych dzie-
ci. Najmłodszych mieszkańców 
naszej Gminy. To jest nasza mała, 
lokalna lekcja patriotyzmu, którą 
będziemy pielęgnować co roku. 

Ksiądz proboszcz Jarosław Ję-
drzejewski powiedział w homilii, 
że wolność jest nam dana, ale nie 
na zawsze i że o wolność trzeba 
dbać i ją pielęgnować. To, co dzi-

Warta honorowa Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Warki 
w barwach 2. pułku piechoty liniowej

Wiązanka kwiatów dla poległych bohaterów od wójta Szymona Gaca 
i Rady Gminy Gniewoszów

Wieniec od mieszkańców sołectwa Oleksów Bitwa pod Gniewoszowem w minirekonstrukcji historycznej 
Za mundurem panie sznurem. 
Pamiątkowe zdjęcie z rocznicowej uroczystości
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Powstał kompleks 
sportowo-rekreacyjny
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu zyskało nowocze-
sny kompleks sportowo-rekreacyjny. Prace budowlane już się zakończyły i 5 sierp-
nia obiekt został oddany do użytku.

Powstała tu czterotorowa bież-
nia do biegów sprinterskich oraz 
pięciostanowiskowa siłownia ple-
nerowa. Wykonawcą prac przy 
budowie kompleksu sportowo-
-rekreacyjnego była fi rma Marc-
bud Marek Baran z Zalesia. Ich 
koszt wyniósł 149 tysięcy 178 zło-
tych, a większość tej kwoty, bo aż 
63,63% pokryło dofi nansowanie 
zewnętrzne. Wsparcie fi nansowe 
zostało przyznane w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. – Dokładamy wszelkich 
starań, aby pozyskiwać kolejne 
środki na rozwój infrastruktury 
sportowej w naszych placówkach 
oświatowych. Potrzeby w tym 
zakresie wciąż rosną, zarówno 
społeczność szkolna, jak i miesz-
kańcy chcą mieć do swojej dys-
pozycji nowoczesne obiekty, na 
których będą mogli rozwiać swoje 
sportowe pasje. Cieszymy się, że 
możemy oddać do użytku kolejny 
z nich i planować następne inwe-
stycje w tym zakresie – mówi sta-
rosta zwoleński Stefan Bernaciak.

Nowoczesny, 
ogólnodostępny obiekt

W ramach zadania przy zwo-
leńskim liceum wybudowano 
czterotorową bieżnię prostą, 
przeznaczoną do biegów sprin-
terskich na dystansie 60 metrów. 
– Wykonawca przeprowadził 
szereg prac przygotowawczych, 
jak profi lowanie terenu, drenaż 
francuski płyty bieżni, regulację 
wysokości studzienek, czy wyko-
nanie odpowiedniej podbudowy. 

W efekcie końcowym powstała 
tu bieżnia o nawierzchni z poli-
uretanu w kolorze czerwonym 
wraz z liniami w kolorze białym. 
Wybudowana została też stre-
fa przed linią startu o długości 
1,5 metra oraz strefa hamowania 
o długości 8 metrów – informuje 
Renata Wólczyńska, naczelnik 
Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Zwo-
leniu.

W pobliżu bieżni usytuowana 
została siłownia plenerowa. Te-
ren wokół bieżni i siłowni został 
uporządkowany i obsiany mie-
szanką traw.

Odbiór techniczny kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego odbył 
się 5 sierpnia br. Oznacza to, 
że mieszkańcy mogą już korzy-
stać z nowego obiektu. – Bieżnia 
wraz z siłownią plenerową są 
doskonałym uzupełnieniem dla 
przebudowanego w poprzednich 
latach boiska wielofunkcyjnego. 
W jego skład wchodzą wyznaczo-
ne miejsca do siatkówki, tenisa 
ziemnego i piłki ręcznej. Na re-
alizację tej inwestycji, podobnie 
jak w przypadku bieżni i siłowni 
plenerowej, również otrzymali-
śmy dofi nansowanie. Nie zamie-
rzamy w tym zakresie zwalniać 
tempa, chcemy w dalszym ciągu 
pozyskiwać środki zewnętrzne 
i stawiać na dalszą rozbudowę 
zwoleńskiej bazy sportowej – 
podsumowuje wicestarosta Wal-
demar Urbański.

 źródło: zwolenpowiat.pl
Odbioru prac dokonali od lewej: Waldemar Urbański – wicestarosta, Marek Baran – wykonawca, Stefan Bernaciak – starosta 
zwoleński, Magdalena Maciejczyk – wicedyrektor LO w Zwoleniu oraz Paweł Sałbut – podinspektor wydziału IR
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Niedoceniana moc 
polskich warzyw
4 sierpnia br. w Potworowie (pow. przysuski) odbyło się spotkanie inaugurujące 
drugą edycję kampanii „Moc Polski Warzyw”. Wydarzenie było świetną okazją do 
zaprezentowania już zrealizowanych działań promocyjnych oraz zaplanowanych 
w ramach drugiej edycji kampanii. Gospodarzem wydarzenia było Zrzeszenie Pro-
ducentów Papryki RP.

„Moc Polskich Warzyw” to 
kampania, która powstała z ini-
cjatywy Zrzeszenia Producentów 
Papryki Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Obok ZPPRP, które koordy-
nuje program, udział w projekcie 
biorą również: Krajowy Związek 
Grup Producentów Owoców 
i  Warzyw, Stowarzyszenie Pro-
ducentów Pomidorów i Ogórków 
pod Osłonami, Stowarzyszenie 
Malinowy Król, Stowarzyszenie 
Branży Grzybów Uprawnych 
oraz Stowarzyszenie Czosnek 
Galicyjski. Kampania jest fi nan-
sowana ze środków Funduszu 
Promocji Owoców i Warzyw. 

– Nie uczymy producentów 
jak hodować warzywa. Oni wie-
dzą to doskonale. Kampania ma 
na celu naukę promowania owo-
ców ich pracy – powiedział dr 
Witold Boguta, prezes Krajowe-
go Związku Grup Producentów 
Owoców i Warzyw. – Mamy do-
skonałe przykłady krajów, które 
dysponując o  wiele mniejszym 
od nas areałem rolnym, dzięki 
odpowiedniej promocji osiągają 
o wiele lepsze wyniki sprzedaży. 

– Nadrzędnym celem projektu, 
który w obecnej formie prowa-
dzimy już drugi raz, jest wzrost 
spożycia warzyw przez polskich 
konsumentów. Bardzo dużo pra-
cy wkładamy w to, aby na stałe 
wyrobić wśród konsumentów 
wartościowe nawyki żywienio-
we i zachęcić ich do codziennego 
spożywania warzyw. W kampa-
nii wykorzystujemy różnorodne 
kanały komunikacji np. internet, 
prasę, telewizję, radio, social me-
dia, eventy oraz spotkania takie 
jak dzisiejsze. Dzięki temu uda-
je nam się dotrzeć do bardzo 
szerokiej grupy konsumentów. 

Moc Polskich Warzyw jest jed-
nym z projektów fi nansowanych 
z  Funduszu Promocji Owoców 
i Warzyw. Zarówno nasz, jak inne 
projekty parasolowe w pewnych 
szczegółach zazębiają się i  two-
rzą wspólny przekaz oraz wyko-
rzystują wzajemny dorobek by 
pomnożyć korzyści dla sektora 
i dla konsumentów. – powiedział 

Paweł Myziak wiceprezes zarzą-
du ZPPRP.

Bardzo ważną częścią kam-
panii Moc Polskich Warzyw jest 
edukowanie konsumentów w za-
kresie korzyści zdrowotnych, wy-
nikających ze zdrowej, zbilanso-
wanej diety opartej na polskich 
warzywach. Wykład na ten temat 
poprowadziła dr Justyna Byli-
nowska – dietetyk czuwająca nad 
merytoryczną sferą kampanii.

– Utarte schematy żywienio-
we Polaków nie są korzystne dla 
zdrowia. Nawet jeśli warzywa 
jemy, ograniczamy się jedynie 
do kilku ich gatunków. Skutkuje 
to monotonią i małym urozma-
iceniem diety. Szansą na zmia-
nę nawyków jest sezonowość, 
z  jaką pojawiają się poszczegól-
ne gatunki warzyw na rynku. (…) 
Doceniajmy to bogactwo i korzy-
stajmy z jego zasobów. Zapełniaj-
my nasze talerze sezonowymi 
warzywami, a  nigdy nie będzie 
doskwierać nam monotonia – 
powiedziała między innymi dr 
Justyna Bylinowska.

Mirosław Łuska i Paweł Myziak (prezes i wiceprezes zarząd ZPP RP) 
powitali przybyłych uczestników konferencji

Spotkanie rozpoczął Marek Klimek, wójt gminy Potworów, podkreślając trudną 
rolę producentów papryki i niewspółmierną cenę jako uzyskują za swój produkt, 
w porównaniu z jego cenami w handlu detalicznym

Wśród licznie przybyłych na 
inaugurację gości dużą grupę sta-
nowili parlamentarzyści, wśród 
których byli Marek Suski, Anna 
Kwiecień, Agnieszka Górska, 
Andrzej Kosztowniak, Radosław 
Fogiel. Spośród lokalnych samo-
rządowców w  spotkaniu udział 
wzięli również: gospodarz terenu 
wójt Potworowa Marek Klimek, 
Marian Niemirski – starosta po-
wiatu przysuskiego i wójt Odrzy-
wołu Marian Kmieciak. Obecni 
byli również przedstawiciele Lo-
kalnych Grup Działania Cezary 
Nowek (LGD „Razem dla Radom-

ki”) i Agnieszka Listkiewicz (LGD 
„Wszyscy Razem”) oraz Zbigniew 
Getler, kierownik biura Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej. 

Wśród wielu słów wsparcia 
dla producentów padła również 
obietnica złożenia interpelacji 
poselskiej w sprawie organizacji 
polskich targów papryki, na wzór 
tych, w których uczestniczą nasi 
producenci w Holandii i Hiszpa-
nii. Byłaby to najlepsza forma 
promocji polskich warzyw i na-
prawdę pokazała ich moc. Czy 
uda się ten pomysł wprowadzić 
w życie?   JaL

Spotkanie uświetnił zespół ludowy „Przystalanki” z Przystałowic Małych Panie z „Babskiego Raju” z Potworowa promowały swoje produktu z pełnym wdziękiem 

W inauguracji drugiej edycji kampanii wzięli liczny udział parlamentarzyści

Wyrazy podziękowania dla producentów biorących udział w kampanii 
„Moc Polskich Warzyw”

Stoiska producentów i Kół Gospodyń Wiejskich budziły powszechne zainteresowanie
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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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Pamięci bohaterów 
spod Studzianek
W tym roku przypada 77. rocznica bitwy pod Studziankami. Nie obrosła ona bogatą 
literaturą, jak niektóre inne starcia z II wojny światowej, ale rozsławiona została 
serialem „Czterej pancerni i pies”.

Mówi się o tym serialu, że jest 
kultowy. Mówi się równocześnie, 
że była to propagandowa papka 
niemająca nic wspólnego z II woj-
ną światową, a tylko mieszająca 
w głowach ówczesnej młodzieży. 
Skąd w takim razie powodzenie 
tego serialu do dnia dzisiejszego? 

Kiedy z  odbiornika telewizyj-
nego rozlegały się słowa ballady 
„Deszcze niespokojne”, zapowia-
dającej kolejny odcinek „Pan-
cernych”, na podwórkach za-
mierało wszelkie życie. Nie było 
ani dziecka ani dorosłego, który 
nie zasiadłby przed telewizo-
rem, mimo że była to już któraś 
z  rzędu powtórka i  każdy znał 
ten fi lm na pamięć. Dlaczego? Bo 
był to fi lm zupełnie inny od po-
zostałych „wojennych” produkcji 
z tego okresu. Nie był to dramat 
jak „Westerplatte”, „Wolne miasto” 
czy „Sąsiedzi”. Nie była to kome-
dia jak „Jak rozpętałem drugą 
wojnę światową”, czy „Gdzie jest 
generał”. Był to fi lm przygodowy. 
O przyjaźni i o miłości. Ale, co naj-
ważniejsze, poza sporą dawką fi k-
cji literackiej oparty na faktach. 

Był w  I  Brygadzie Pancernej 
imienia Bohaterów Westerplatte 
czołg o numerze 102, choć nikt 
na nim nie namalował imienia 
„Rudy”. Służył w niej szesnasto-
letni strzelec-radiotelegrafista, 
choć nie nazywał się Janek Kos, 
ale Stanisław Rzeszutek jeżdżą-
cy na czołgu 228. Nie pochodził 
z  Gdańska, ale ze wsi Kamion-
ka pod Baranowiczami. Służył 
w Brygadzie również ładowniczy 
czołgu 232, plutonowy Jeleń. Nie 
miał co prawda na imię Gustlik, 
ale Ernest. I była Lidka Mokrzyc-
ka, radiotelegrafi stka zakochana 
w chorążym Michale Gaju, a nie 
Janku Kosie, dowódcy czołgu 228. 

No i dowódca czołgu 102, w po-
wieści Rosjanin porucznik Wasyl 
Semen, w fi lmie porucznik Olgierd 
Jarosz, wnuk zesłanego na Sybir 
powstańca styczniowego. W rze-
czywistości podporucznik Wacław 
Feryniec, syn gajowego z Brześcia 
nad Bugiem, uczestnik bitwy pod 
Lenino. Nie zginął pod Wejhero-
wem, jak fi lmowy bohater, ale 
przeżył wojnę i dożył sędziwego 
wieku. Zmarł w 2017 roku. Jako 
emerytowany pułkownik Ludowe-
go Wojska Polskiego był częstym 
gościem w uroczystościach rocz-
nicowych pod Studziankami, pod 
którymi przeżył niejedną z opisa-
nych w książce i opowiedzianych 
w serialu przygód. Bo one miały 
miejsce, choć autor, Janusz Przy-

manowski troszkę je uatrakcyjnił 
i podkoloryzował. 

Nie było tylko niestety Marusi. 
Był natomiast pies.

Historia Szarika jest zupeł-
nie inna, niż piszą – wspominał 
Wiesław Feryniec w  rozmowie 
z członkami Stowarzyszenia Klub 
Pancernych. – Biwakowaliśmy 
pod Kiwercami w  lesie i  często 
zachodziliśmy do miejscowego 
leśniczego. Tam zauważyliśmy, że 
jego suka miała trzy szczeniaki. 
Jeden z nich był wyjątkowo mały 
i wyglądał jak kulka. Mój telegra-
fi sta tę kulkę – mówiąc wprost – 
ukradł. Leśniczy z  początku się 
awanturował, ale w końcu udo-
bruchała go żona. I tak kulka, czy-
li Szarik został przy nas i jeździł 
w naszym czołgu 102.

Pamiętacie akcję załogi „Rude-
go” kiedy to czołg prowadzony 

przez Czereśniaka (Tadeusza Fi-
jewskiego) dociera do odciętego 
oddziału kapitana Baranowa bro-
niącego się ostatkiem sił? Czołg 
102, dowodzony przez Wacława 
Feryńca, naprawdę brał udział 
w tej akcji, choć była ona mniej 
dramatyczna, a odciętym batalio-
nem dowodził kapitan Bielanin.

Oddajmy pióro pułkownikowi 
Januszowi Przymanowskiemu, 
autorowi monografi i „Studzianki”:

Na prośbę dowódcy 142 pułku, 
majora Leonida Gorszanowa, 
podpułkownik Czajnikow wy-
słał rozpoznanie w  stronę od-
ciętych batalionów. Z  wyborem 
ochotników nie miał kłopotu 
(…) Feryniec dawno już głowę 
suszył (…). Zadanie, które teraz 
otrzymał, bardzo mu odpowia-
dało – samodzielne i  ryzykow-
ne. Od kapitana Padlewskiego, 

dowódcy pułkowej kompanii fi -
zylierów, wzięli jeden pluton na 
pancerz i poszli na rozpoznanie 
we trzy czołgi. T-34 Feryńca sunął 
pierwszy przesieką, a tuż za nim, 
po bokach, dwa lekkie T-70 (…). 
Wacek stał w uchylonym włazie 
i  wypatrywał. Przejechali może 
pół kilometra, wychodzili akurat 
zza niewielkiej górki, kiedy dał 
znak, żeby stanęli. W  przedzie 
był świeży okop, a w nim piechu-
rzy w panterkach przy erkaemie. 
Miał ich jak na dłoni, mógł wytłuc 
jednym pociskiem, ale postano-
wił przywieźć „języka”.

Dał znak Messingowi, żeby miał 
pocisk w lufi e i oczy otwarte, wziął 
dwóch fi zylierów i bokiem, krza-
kami podkradł się do tamtych. 
Było ich pięciu. Nie słyszeli kro-
ków, tak jak przedtem silników, 
bo cały las dudnił hukiem wybu-
chających pocisków i strzelaniną. 
Byli tuż obok, o parę kroków, kiedy 
jeden w okopie odwrócił się, wy-
trzeszczył oczy i wrzasnął:

– Achtung!
Feryniec odskoczył, cisnął gra-

nat, żałując, że nie zdążył wziąć 
żywcem. Z  lasu rozległy się nie-
mieckie okrzyki. Strzelając w bie-
gu, pokłusowali z  powrotem do 
swoich, a Julek i Stefan osłonili 
ich ogniem. Jeden z  fi zylierów, 
którzy poszli z podporucznikiem 
na wypad, był ranny, a jego same-
go kula drasnęła w nogę.

Oba T-70 wspierane przez 
fi zylierów zatrzymały i  odrzu-
ciły nadbiegających Niemców, 
a czołg Feryńca skręciwszy w las 
obszedł okop łukiem, przedostał 
się głębiej na przesiekę.

Dostrzegło go jakieś działo 
pancerne, dało ognia. Odpo-
wiedział mu dwoma pociskami 
i tamci zwiali w głąb lasu.

Dołączył Messing i Sirota. We trzy 
wozy dotarli do batalionu Bielani-
na, zostawili rozkaz, żeby się trzy-
mał, i ze dwie dziesiątki pocisków 
do dział, bo już zaczynało mu brak-
nąć. Najważniejsza jednak dla pie-
choty była wiadomość, że przesieka 
wolna, że nie są okrążeni i polskie 
rozpoznanie pancerne tłucze tych, 
co się przerwali na tyły.

Miała też miejsce w  czasie 
przeprawy przez Wisłę kąpiel 
czołgistów. W fi lmie zażyli jej Ja-
nek i Gustlik. Faktycznie wykąpał 
się cały czołg 102.

Pobiegli do wozów. Pierwsza 
ruszyła maszyna Szczepanika. 
Siedział na wieży, pokrzykiwał 
w  stronę piechurów, żeby dali 
miejsce. Przed mostem sierżant 
Wysocki przyhamował i delikat-
nie na pierwszym biegu popro-
wadził czołg. Skrzypnęły belki, 
osiadły, drgnęła cała konstruk-
cja, ale wóz przeszedł. Tuż za nim 
przeprawił się chorąży Lisiecki.

Trzeci ruszył Wacek Feryniec, 
ale czy to belki były już nadwe-
rężone, czy może mechanik zbyt 
gwałtownie dał gazu, dość że zaraz 
przy brzegu trzasnęła nawierzch-
nia i T-34 tyłem osunął się w płytką 
wodę, zadzierając lufę ku niebu.

Nie wiem, czy był ktoś w pro-
mieniu paruset metrów, kto by 
nie zaklął szpetnie – przeprawa 
zablokowana. Ale już biegli na 
pomoc saperzy, podjeżdżał Gra-
natowski. Mechanik jego wozu, 
plutonowy Henryk Czernowicz, 

Stała ekspozycja przez Muzeum Wojska w Rosji, Wierchniaja Pyszna

Ppor. Wacław Feryniec – dowódca czołgu 102

warszawski cwaniak, sprytnie 
zarzucił linę holującą na hak.

Szczepanik patrzył na to z dru-
giego brzegu. Oba wozy, jego i Li-
sieckiego, przesypując gąsieni-
cami złoty wiślany piasek, szły 
w  cień, pod osłonę rozkrzewio-
nych wiklin, porastających od 
zachodu cypel wyspy.

– Zawiadom dowódcę pułku, że 
dwa przeszły i most się nam skoń-
czył – rozkazał radiotelegrafi ście.

Na koniec wspomnijmy jesz-
cze, że czołg o  numerze 102 
zagrał w  filmie trzykrotnie. 
Pierwszy raz, co jest oczywiste, 
w  „Czterech pancernych”. Po-
nownie mogliśmy zobaczyć go 
w  „Samych swoich”, opowieści 
o  rodzinie Pawlaków i  Kargu-
lów. Trzeci raz pojawił się jako 
wypalony wrak czołgu, w kontro-
wersyjnej niemieckiej produkcji 
„Nasze matki, nasi ojcowie”.

 Jacek Lombarski

Spalony 
pod Kurskiem 
czołg 102 
„Rudy”. 
Kadr z fi lmu 
„Nasze matki, 
nasi ojcowie”
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 Na naszym pamiątkowym zdjęciu, wykonanym podczas inauguracji drugiej edycji kampanii „Moc 
Polskich Warzyw”, zorganizowanej w Potworowie stoją (od prawej): Mirosław Łuska – prezes Zrze-
szenia Producentów Papryki RP, Marek Pankowski członek Zarządu ZPP RP, Marian Kmieciak wójt 
gminy Odrzywół , Sławomir Szymczyk dyrektor Biura Poselskiego posła Dariusza Bąka oraz Cezary 
Nowek prezes LGD „Razem dla Radomki”. 

 W przeprowadzonych na stadionie sportowym w Białobrzegach 
eliminacjach Wojewódzkich Młodzieżowych Zawodów Sportowo-
-Pożarniczych MDP Mazowsza, w kategorii chłopców zwyciężyli dru-
howie z Suchej, powiat białobrzeski. W kategorii Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych dziewcząt najlepsze były druhny z MDP Skuła, 
powiat grodziski. Chłopcy z Suchej byli jednak pierwsi w obydwu 
rozegranych konkurencjach. Wymienione drużyny reprezentować 
będą Mazowsze na szczeblu krajowym. Dobre, czwarte miejsca w kla-
syfi kacjach dziewcząt i chłopców zajęli: druhny Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej z Gozdu i druhowie z MDP Wierzbica, obydwie z po-
wiatu radomskiego. Na zdjęciu: wicemarszałek woj. mazowieckiego 
Rafał Rajkowski i prezes ZOSP RP Mazowsza dh Zbigniew Gołąbek 
gratulują druhnom z MDK Skuła. Szczegółowa relacja z eliminacji na 
stronie: facebook.com/tygodnikradomski. 

 Pamięć o bohaterach minionych lat, to nie tylko pamięć o latach 
II wojny i okupacji. To również ta sprzed wielu lat. W gminie Gnie-
woszów nie zapomina się o ofi erze 302 żołnierzy 22. pułku piechoty 
liniowej poległych w krwawym boju pod Oleksowem. W rocznicę 
ich walki i śmierci, w kościele parafi alnym pod wezwaniem św. Sta-
nisława Biskupa Męczennika odprawiana jest co roku msza, a na ich 
mogile składane są wieńce i zapalane znicze. Na zdjęciu wójt gminy 
Gniewoszów Marcin Szymon Gac (w środku) podczas ceremonii skła-
dania wieńca w imieniu Urzędu Gminy.

 W regionie radomskim produkuje się najwię-
cej papryki w Polsce – powiedział nam Robert Do-
bosz, członek zarządu Zrzeszenia Producentów 
Papryki RP, na spotkaniu w Potworowie. – Jed-
nak w skupach rolnicy otrzymują mało pieniędzy 
za swoje zbiory. Natomiast ceny w sklepach są 
bardzo wysokie. Tworzenie i  wspieranie grup 
producenckich sektora owoców i  warzyw jest 
jednym z najważniejszych czynników zapewnia-
jących naszym produktom rolnym konkurencyj-
ność. Temu również ma służyć kampania „Moc 
Polskich Warzyw” promująca tę produkcję nie 
tylko w Polsce ale i na świecie, której już druga 
edycja miała inaugurację w Potworowie.

 Tegoroczne Dni Sycyny przebiegły pod znakiem jubileuszu 830-le-
cia tej miejscowości, w której, około 1530 roku, urodził się wielki 
poeta epoki odrodzenia Jan Kochanowski. Z tej okazji Stowarzyszenie 
Oświatowe Sycyna wydało m.in. książkę Zofi i Jaskulskiej pt. „Z Sy-
cyny – widzę, myślę i marzę”. Autorka zapytana, dlaczego tę książkę 
warto przeczytać, zaczęła odpowiedź żartem: – Bo to ja ją napisałam… 
Wzbudziła wesołość nie tylko osób widocznych na estradzie. Od pra-
wej: prof. UTH Henryk Bednarczyk, prezes ZOSP RP Mazowsza dh 
Zbigniew Gołąbek, autorka książki Zofi a Jaskulska, wicestarosta zwo-
leński Waldemar Urbański, poseł Andrzej Kosztowniak i burmistrz 
Zwolenia Arkadiusz Sulima.

 Kilkudziesięciu przed-
stawicieli mieszkańców 
z rejonu ul. Krychnowickiej 
w  Radomiu, w  tym wielu 
z  transparentami, zjawiło 
się na briefi ngu prasowym, 
zorganizowanym przez 
wyłoniony przez nich ko-
mitet protestacyjny. Miesz-
kańcy protestowali w  ten 
sposób przeciw i próbie lo-
kalizacji w sąsiedztwie tej 
ulicy magazynów, mimo że 
dwa lata temu Rada Miej-
ska w  Radomiu przyjęła 
uchwałę opowiadająca się 
za budową na tym terenie 
mieszkań. Przedstawiciele 
komitetu oświadczyli, że 
będą protestować aż do 
skutku. Więcej na facebo-
ok.com/tygodnikradom-
ski. 

PO(D)GL ĄDY

Bo z nami jest „Moc Polskich Warzyw”

Najlepsi w eliminacjach 
wojewódzkich

W Gniewoszowie pamiętają

Papryka ma swoją „moc”

VIVAT SYCYNA

Aż do 
skutku…


