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INWESTYCJE ZMIENIAJĄ
POWIAT ZWOLEŃSKI 
Samorząd powiatu zwoleńskiego jest bardzo skuteczny w pozyski-
waniu środków zewnętrznych. W tym roku budżetowym postarał się 
o sumę prawie 13,5 miliona złotych z rządowej i unijnej kasy na reali-
zację zadań ważnych dla mieszkańców. 

Sukces ten zapewnił powiato-
wi tytuł Lidera Regionu w  ple-
biscytu Echa Dnia, przyznanym 
właśnie za skuteczne pozyski-
wanie środków zewnętrznych. 
Organizatorzy uhonorowali tym 
tytułem 24 września na gali ple-
biscytu zorganizowanego repre-

– Z wielką przyjemnością gości-
liśmy 2 października marszałka 
Adama Struzika. Odwiedziliśmy 
wspólnie zwoleński szpital, gdzie 
zaprezentowaliśmy przebudowa-
ne wnętrza placówki o wartości 
ponad 5 milionów złotych, a tak-
że zakupiony sprzęt medyczny za 
kwotę blisko 4,3 miliona złotych. 
Dziękujemy całemu Zarządowi 
Województwa Mazowieckiego za 
wsparcie fi nansowe. Mówi się, że 
dobra współpraca samorządów 
jest kluczowa dla rozwoju lokal-
nych społeczności. Zrealizowane 
inwestycje są tego żywym przy-
kładem – zwierzył się starosta 
zwoleński Stefan Bernaciak. 

Marszałek Adam Struzik rów-
nież nie krył słów uznania dla sa-
morządu powiatu zwoleńskiego. 
– Jestem pod wrażeniem realizo-
wanych tu projektów unijnych. 
Zmodernizowane oddziały szpi-
talne, nowoczesny sprzęt i apa-
ratura, a także unowocześnione 
poradnie to tylko część z  tego, 
co udało się zrobić samorządo-
wi powiatu zwoleńskiego przy 
wsparciu środków z unijnej kasy. 
A wszystko z myślą o mieszkań-
cach. Dzięki tego typu inwesty-
cjom lekarze i pielęgniarki mogą 
korzystać z  najnowocześniej-
szych osiągnięć medycyny, a tym 
samym zapewniać pacjentom le-
czenie, diagnostykę i opiekę na 
najwyższym poziomie – podkre-
ślał marszałek Adam Struzik.

Marszałek Adam Struzik, które-
mu towarzyszyli Leszek Przybyt-
niak radny sejmiku i dh Zbigniew 
Gołąbek – prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Mazow-
sza spotkali się także ze strażaka-
mi, którym przekazali nowy sprzęt.

 źródło: www.zwolen.powiat.pl, 
oprac. mk

zentantów powiatu zwoleńskie-
go. – Mamy ambicję realizowania 
w powiecie zwoleńskim dużych, 
kosztownych zadań, czego ocze-
kują od nas mieszkańcy… Uzyska-
ne środki wzbogacone własnymi 
powiatu umożliwiły realizację 
zadań z zakresu drogownictwa, 

oświaty, służby zdrowia i rynku 
pracy – oznajmił starosta zwo-
leński Stefan Bernaciak.

Bardzo pożyteczne efekty daje 
współpraca samorządu powiatu 
zwoleńskiego z samorządem wo-
jewództwa mazowieckiego m.in. 
w dziedzinie lecznictwa. 

Marszałek Adam Struzik odwiedził druhów Ochotniczych Straży Pożarnych 
z powiatu zwoleńskiego

Od lewej: Piotr Fijołek – przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu, Leszek Przybytniak – radny województwa mazowieckiego, 
Stanisław Bartosiewicz – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu, Zbigniew Młynek – dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu, 
Waldemar Urbański – wicestarosta, Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, Stefan Bernaciak – starosta, 
Mirosław Chołuj – członek zarządu powiatu

Starosta Stefan Bernaciak dziękuje za przyznany tytuł Lidera Regionu 2021, 
sekretarz powiatu Edyta Sulima prezentuje go uczestnikom gali
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www.gielniow.pl

Mieszkańcy 
Stefanowa 
stańcie do apelu!

Kazimierz Załęski „Bończa” swoje wspomnienie poświęcone temu miejscu 
zatytułował „Umarła wieś Stefanów”. A jednak wciąż żyje w pamięci i przynajmniej 
raz w roku polana, zaludnia się gośćmi przybyłymi na uroczystość poświęconą 
stefanowskiej bitwie.

3 października br. uroczy-
stość rozpoczął koncert chóru 
„Dzwon” z kolegiaty św. Bartło-
mieja w  Opocznie. Następnie 
wójt gminy Gielniów Władysław 
Czarnecki przybliżył tragiczne 
dzieje Stefanowa i jej mieszkań-
ców. 

– Po raz kolejny spotykamy się 
tu, w Stefanowie, aby upamiętnić 
77. rocznicę bitwy pod Stefano-
wem oraz 69. rocznicę pacyfi kacji 
Stefanowa przez władze komuni-
styczne – powiedział między in-
nymi wójt Władysław Czarnecki, 
pokrótce przypominając historię 
tamtych dni i podkreślając wiel-
ką rolę 72. i 25. Pułku Piechoty 
AK, wchodzących w skład zgru-
powania partyzanckiego „Lasy 
Przysuskie”, pod dowództwem 
majora Leśniaka. 

Po tym krótkim wprowadze-
niu wójt Czarnecki przywitał 
przybyłych na uroczystość gości, 
wśród których byli m.in. wice-
minister Obrony Narodowej 
Wojciech Skurkiewicz, europo-
seł Zbigniew Kuźmiuk, starosta 
powiatu przysuskiego Marian 
Niemirski i wicestarosta Marek 
Kilianek, przewodniczący Rady 
Powiatu Krzysztof Wochniak, 
sekretarz powiatu Elżbieta Nie-
lipińska, wójtowie sąsiednich 

gmin, kombatanci, służby mun-
durowe, uczniowie, a wśród nich 
kadeci z LO w Lipinach, harce-
rze, przedstawiciele grup rekon-
strukcyjnych kawalerii.

Zwyczajowo głównym ele-
mentem uroczystości jest msza 
polowa, w tym roku celebrowana 
przez ks. Wiesława Zawadę, pro-
boszcza parafi i w Gielniowie oraz 
ks. gen. Stanisława Rospondka. 

Po mszy świętej i  wystąpie-
niach zaproszonych gości major 
Rafał Łyżwa z  42. Bazy Lotnic-

Wspomnienia gen. Kazimie-
rza Załęskiego „Bończy” (frag-
ment): 

W  czasach PRL-u  starali-
śmy się spotykać w miejscach 
naszych walk partyzanckich 
– wspominał gen. Bończa. – 
Kończyło się to prawie zawsze 
wzywaniem na przesłuchania 
w  UB, pogróżkami i  strasze-
niem. W  latach 70. i  nawet 
w  tzw. stanie wojennym uda-
wało się nam jednak władzę 
przechytrzyć. Nieodżałowanej 
pamięci Antoś „Łebek” – Fe-
drowicz nawiązał kontakt z ko-
łami PTTK „Ochota” i „Paraso-
le” w  Warszawie i  przez kilka 
sezonów we wrześniu urządza-
liśmy rajdy pieszo-rowerowe 
i  samochodowe z  udziałem 
niemałej liczby młodzieży 
i żyjących partyzantów 25. pp 
AK. Zakończenie tych rajdów 
wypadało w  rejonie Puszczy 
Przysuskiej z noclegami w Me-
chlinie i Gałkach. Warunkiem 
zaliczenia każdego rajdu było 
przywiezienie na miejsce bi-
twy pod Stefanowem spore-
go kamienia i  złożenie go we 
wskazanym miejscu pod dę-
bem. Zebrała się tego spora 
ilość. Potem przyjechaliśmy 

Gen. Kazimierz Załęski „Bończa” 
(www.opoczno.pl)

z „Puszczykiem” i „Hartem”na 
to miejsce z workiem cemen-
tu. Z  naskładanych kamieni, 
pochodzących z  dużej połaci 
kraju, zbudowaliśmy cokół 
uwieńczony kotwicą – znakiem 
AK i Polski Walczącej. Nieste-
ty, za jakiś czas pracownik UB 
z Przysuchy rozwalił cokół ko-
walskim młotem, a  kotwicę 
akowską ukradł. W rezultacie 
wioska, gdzie toczyła się bodaj 
największa bitwa partyzancka 
na zachód od Wisły, została 
wymazana i z mapy, i z pamię-
ci ludzkiej.

twa Szkoleniowego im. kpt. pil. 
Franciszka Żwirki i inż. Stanisła-
wa Wigury w Radomiu, odczytał 
apel poległych, po czym delega-
cje złożyły wieńce przy pomni-
ku ofi ar pacyfi kacji wsi Stefanów 
i poległych partyzantów.

Uroczystość w Stefanowie, zor-
ganizowana przez Urząd Gminy 
w Gielniowie i Starostwo Powiatu 
Przysuskiego, objęta została pa-
tronatem przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama 
Struzika. 

Wójt Władysław Czarnecki i ks. gen. Stanisław Rospondek 
czuwali nad przebiegiem uroczystości

Na tegoroczne uroczystości przybyli licznie przedstawiciele władz samorządowych. 
Nie zabrakło również wiceministra MON Wojciecha Skurkiewicza i europosła Zbigniewa Kuźmiuka Wiązanka kwiatów od delegacji Urzędu i Rady Gminy w Gielniowie

Asystę honorową zapewnili również żołnierze z 42. Bazy Lotnictwa Szkoleniowego w Radomiu

Jak co roku nie zabrakło w Stefanowie kawalerii
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Rolnicy bez Tarczy
O problemach rolników rozmawiamy z Leszkiem Przybytniakiem – radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.
 Pracuje pan w samorządzie Mazow-

sza od 11 lat. Jest pan mieszkańcem 
wsi od kilkudziesięciu lat. Prowadzi 
pan własne gospodarstwo rolne. Z ja-
kimi według pana najważniejszymi 
problemami borykają się dziś rolnicy?

– Odpowiadając na to pyta-
nie trzeba podkreślić, że tak jak 
przedsiębiorców w  przemyśle, 
transporcie, gastronomii, bu-
downictwie i  wielu innych ga-
łęziach gospodarki mocno do-
tknęła ubiegłoroczna pandemia 
wirusa COVID-19, tak i jej skutki 
nie ominęły rolnictwa. Bieżący 
rok także przebiega z pandemią 
w tle. Sytuacja ta spowodowała, 
że w  gospodarstwach rolnych 
zaczęło nagminnie brakować rąk 
do pracy. Pandemia „zamknęła 
granice” i  odcięła napływ pra-
cowników sezonowych z ościen-
nych państw, głównie zza naszej 
wschodniej granicy. Mamy pod-
pisane umowy z  pięcioma kra-
jami, których obywatele mogą 
u nas podejmować pracę. Nieste-
ty, dziś ten brak rąk do pracy jest 
nadal bardzo odczuwalny. 
 Przedsiębiorcy, o których pan 

wspomniał, korzystali z tzw. Tarczy 
Antykryzysowej i Tarczy Finansowej, 
inaczej pakietu rozwiązań przygoto-
wanych przez rząd w celu ochrony 
gospodarki przed skutkami pandemii. 
A rolnicy?

– Niestety, rolnicy nie. Brak 
odpowiednich zapisów usta-
wowych takiej szansy rolników 
pozbawił. Przecież hodowcy by-
dła, trzody chlewnej, plantatorzy 
papryki, truskawek, sadownicy 
to przedsiębiorcy zapewniający 
miejsca pracy, płacący podatki 
itd., a zatem uprawnieni do uzy-
skania pomocy jak każdy inny 
przedsiębiorca. Trudno się z tym 
pogodzić, że ta grupa zawodowa 
została pominięta i pozbawiona 
możliwości skorzystania z  Tar-
czy Covidowej.
 Czy były próby ze strony rolników 

starania się, mimo braku odpowied-
nich zapisów, o pomoc antykryzy-
sową?

– Tak i z tego co wiem, byli to 
rolnicy prowadzący gospodar-
stwa specjalistyczne. Spotkali się 
z odmową, a od tych, którzy dota-
cję z Tarczy Covidowej otrzyma-
li, zażądano jej zwrotu. W usta-
wie o  pomocy antykryzysowej 
nie uwzględniono PKD (Polska 
Klasyfi kacja Działalności) m.in. 
przedsiębiorstw zajmujących się 
produkcją podstawową produk-
tów rolnych. W mojej ocenie roz-
goryczenie takim traktowaniem 
rolników ma swoje uzasadnienie. 
 Przewodniczy pan w Sejmiku Ma-

zowsza pracom Komisji Rolnictwa 
i Terenów Wiejskich. O jakich proble-

mach wsi rozmawiacie państwo pod-
czas obrad?

– Przede wszystkim warto 
wiedzieć, że Mazowsze jest jed-
nym z  większych w  kraju pro-
ducentem produktów rolnych. 
Mamy na Mazowszu największą 
produkcję drobiu, największą 
produkcję pieczarek, najwięk-
sze mleczarnie, największe sady, 
największą produkcję papryki, 
truskawek i  wielu innych pro-
duktów żywnościowych. To 
generalnie produkcja specja-
listyczna i  mamy z  czego być 
dumni. Zapewniam, że komisja, 
której przewodniczę, zajmuje 
się problemami każdej z  tych 
działalności. Na pewno w  roz-
wiązywaniu problemów nie po-
maga nam fakt, że po wyborach 
parlamentarnych w  2015 roku 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, 
które wcześniej podlegały mar-
szałkom województw, trafi ły pod 
nadzór ministerstwa rolnictwa. 
Pozbawiono nas w  ten sposób 
pragmatyzmu doradczego. Oce-
niam tę decyzję jako naganną. 
Reorganizacji poddane zostały 
też Wojewódzkie Zarządy Melio-
racji i Urządzeń Wodnych odpo-
wiadające za gospodarkę wodną 
w województwie. W ten sposób 
odebrano nam z  kompetencji 
samorządu możliwość realnego 

wpływania na rozwój wsi. Swoją 
i  komisji ocenę takich działań 
wyraziłem w piśmie do ministra 
rolnictwa. Z otrzymanej, obszer-
nej odpowiedzi przytoczę jeden 
z  argumentów: „minister daje 
pieniądze na ODR-y i musi mieć 

na nie wpływ”. Minister nie do-
dał, że są to pieniądze publiczne.
 Czy takie działania samorządu woje-

wódzkiego jak Instrumenty Wsparcia 
rekompensują brak wymienionych 
przez pana kompetencji?

– Instrumenty Wsparcia to 
oddzielny temat i  odebranych 
samorządowi kompetencji nie 
rekompensują. Samorząd dys-
ponując własnymi i  unijnymi 
środkami kieruje je tam, gdzie 
są one potrzebne. To wspieranie 
działalności kół gospodyń wiej-
skich, OSP, rewitalizacji zieleni, 
ochrony powietrza, rozbudowy 
lokalnej infrastruktury. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszy 
się dziś Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Aktywizacji Sołectw. 
To działania potrzebne. Nie-
mniej jednak nie zastąpią prag-
matyzmu, jaki dawało doradztwo 
rolnicze. 
 Według pana w rolnictwie dzieje się 

dobrze czy źle?
– Niestety, źle. Ponieważ żad-

nych instrumentów finanso-
wych, dotacji itp. nie zastąpi 
opłacalność produkcji. Ceny 
skupu produktów rolnych utrzy-
mują się od kilkunastu lat na tym 
samym poziomie, a koszty pracy, 
paliwa, materiałów, napraw itd. 
rosną 100–200%. O  tyleż samo 
spada rentowność gospodarstw. 
Wielu już grozi bankructwo. To 
kuriozalna sytuacja.
 Jakie działania, pana zdaniem, po-

prawiłyby sytuację w rolnictwie?
– Przede wszystkim należy 

urealnić ceny skupu. Trzeba też 
zadbać o eksport. Jesteśmy liczą-

Radny Sejmiku Mazowsza Leszek Przybytniak

cym się w Europie i na świecie 
eksporterem produktów rolnych. 
Osobiście brakuje mi kompe-
tentnego doradztwa zagranicz-
nego. Sugerowałbym powołanie 
przy polskich ambasadach atta-
ché gospodarczego. Im więcej 
wyeksportujemy towarów, tym 
więcej mamy środków na inwe-
stycje i  utrzymanie produkcji. 
Eksport np. świeżych owoców 
to odczuwalny zysk dla produ-
centa i dla budżetu państwa. Tu 
potrzeba też wspólnego między 
bankami, w Polsce i w kraju, do 
którego eksportujemy, zabezpie-
czenia fi nansowego wysyłanego 
towaru. Widzę też potrzebę 
zmian w systemie zatrudniania 
i ubezpieczania pracowników se-
zonowych. Tę procedurę należy 
uprościć. Dodam, że rolnictwo 
w Polsce zatrudnia pół miliona 
pracowników.
 Co pan czuje po 11 latach sprawowa-

nia mandatu radnego wojewódzkiego? 
– Jestem mieszkańcem połu-

dniowego Mazowsza, z tego tere-
nu kandydowałem do samorzą-
du wojewódzkiego. Wierzę, że 
nie zawiodłem zaufania swoich 
wyborców. Mieszkam na wsi od 
kilkudziesięciu lat i zależy mi na 
tym, aby małe aglomeracje roz-
wijały się. To cel mojego działa-
nia, z  taką ideą kandydowałem 
i  przyświecała mi ona przez te 
minione 11 lat. Co czuję? Satys-
fakcję, czasem zmęczenie, ale na 
pewno to, że wspólnie możemy 
jeszcze bardzo dużo zrobić.
 Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Hanna Jacobi

Pan Leszek jest właścicielem gospodarstwa sadowniczego

Mazowsze wspiera strażaków z regionu radomskiego. Umowę z benefi cjentami pod-
pisywał 7 października wicemarszałek Rafał Rajkowski i radny Leszek Przybytniak
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Szkoła w Chwałowicach 
dostała drugie życie
W środę, 6 października, zainaugurowano działalność Zespołu Szkół i Placówek 
w Chwałowicach, nowej placówki edukacyjnej na mapie Powiatu Radomskiego. 
Placówka z blisko 100-letnią tradycją łączy aktualnie zadania dotychczasowego 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego z ofertą edukacyjną Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Władze powiatu radomskiego zainwesto-
wały w to miejsce 2,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
oraz ponad 3 miliony złotych z budżetu powiatu.

To nowa placówka na mapie 
edukacyjnej powiatu, w  skład 
której wchodzi Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy dla 
dzieci z  niepełnosprawnościa-
mi, jedyna w tej części regionu 
Specjalistyczna Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna dla 
uczniów z  autyzmem, a  także 
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i  Szkoła Policealna dla 
osób dorosłych, gdzie naukę na 
kursach zawodowych kontynu-
uje 200 dorosłych. 

W Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym naukę rozpo-
częło 44 uczniów, z których 24 ko-
rzysta z przyszkolnego internatu. 
W tym roku szkolnym w Ośrod-
ku działa 1 oddział przedszkolny 
przy szkole podstawowej, klasy 
1–8 szkoły podstawowej specjal-
nej, 2 klasy szkoły branżowej 

w zawodzie kucharz oraz 2 klasy 
przysposabiające do pracy. 

W sierpniu zakończyły się tam 
najważniejsze prace remontowe 
w głównym budynku SOSW, który 
od ponad roku był modernizowa-
ny i przystosowywany dla uczniów 
niepełnosprawnych. Są tam pod-
jazdy dla wózków, winda i platfor-
ma do transportu na niższe kondy-
gnacje. Wszystkie pomieszczenia 
są klimatyzowane i  wyposażone 
w  specjalistyczny sprzęt. Koszt 
inwestycji to ponad 6 milionów 
złotych, z czego 2,5 miliona władze 
powiatu pozyskały z  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W  drugim etapie prac, który 
ma być teraz realizowany, zo-
stanie przebudowany internat 
z kolejną windą oraz łącznikiem 
do pierwszego budynku. Przy 
obiekcie powstanie również 

amfi teatr i miniobserwatorium 
astronomiczne, a  całość zyska 
także instalację Odnawialnych 
Źródeł Energii.

Symboliczne klucze 
i pierwszy dzwonek

Uroczyste otwarcie placów-
ki rozpoczęło się mszą świętą, 
celebrowaną przez arcybiskupa 
metropolitę częstochowskie-
go Wacława Depo, po czym na 
schodach przedwojennego pała-
cyku, w którym po gruntownym 
remoncie mieści się Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy, wszystkich gości powitali 
gospodarze uroczystości: staro-
sta Waldemar Trelka oraz Ewa 
Mąkosa, dyrektor Zespołu Szkół 
i  Placówek. Starosta przekazał 
jej symboliczny klucz do bu-
dynku, a  zapraszając jednocze-
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 Oddziały przedszkolne dla dzieci 
z niepełnosprawnościami, także 
sprzężonymi, z zespołem Aspergera 
oraz ze spektrum autyzmu,
 Szkoła Podstawowa (PSP) dla 

dzieci z niepełnosprawnościami tak 
ruchowymi, jak i intelektualnymi lub 
z Aspergerem, autyzmem i z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi;
 Branżowa Szkoła I stopnia (BS I) 

po ukończeniu szkoły podstawowej 
dla młodzieży z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lekkim. 
Szkoła obecnie kształci w zawodzie 
kucharz. W ofercie posiada także 
możliwość zdobycia zawodu fryzjer, 
rolnik, mechanik maszyn i urządzeń 
rolniczych. W przyszłości zawody 
budowlane.
 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

(PP) dla młodzieży po szkole pod-
stawowej posiadającej orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego 
ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarko-
wanym i znacznym. W przyszłości 
pojawią się zawody budowlane.

Szkoła dla dorosłych prowadzi 
kwalifi kacyjne kursy zawodowe na 
kierunkach: technik elektryk, tech-
nik pszczelarz, opiekun medyczny, 
technik informatyk, technik żywienia 
i usług gastronomicznych oraz rolnik.

śnie Krzysztofa Wiśniewskiego, 
II Mazowieckiego Wicekuratora 
Oświaty, aby za pomocą ręcz-
nego dzwonka ogłosił, że szkoła 
w Chwałowicach dostaje właśnie 
drugie życie.

budynek praktycznie pusty, było 
kilkanaścioro dzieci w  szkole 
dziennej. Potraktowaliśmy to 
jako wyzwanie, aby można było 
realizować taką ofertę edukacyj-
ną, której w powiecie i regionie 
brakuje. Zachęcam wszystkich, 
aby byli ambasadorami tego 
miejsca. Bardzo serdecznie dzię-
kuję pani dyrektor, która przez 
ostatni rok łączyła obowiązki 
dyrektora, nauczyciela i wycho-
wawcy, a  jednocześnie była bu-
downiczym, inspektorem nadzo-
ru, wizjonerem i projektantem, 
jednym słowem – prawdziwym 
menadżerem – mówi Waldemar 
Trelka, starosta radomski. 

Nasza szkoła jest jak drzewo
Poświęcenia obiektu dokonał 

arcybiskup metropolita często-
chowski Wacław Depo, następnie 
wszyscy zgromadzeni zwiedzili 
pomieszczenia nowej szkoły. Ofi -
cjalnej inauguracji Zespołu Szkół 
i  Placówek dokonała dyrektor 
Ewa Mąkosa.

– W logo Zespołu Szkół i Placó-
wek pragniemy umieścić drzewo 
jako symbol życia i naszej misji. 
Drzewo to różnorodność gatun-
ków, wielkości i kolorów. Drzewa 

– Dziękuję wszystkim osobom 
zaangażowanym w  to dzieło, 
które początkowo było dla nas 
dużym wyzwaniem, zakończo-
nym jednak pełnym sukcesem 
– powiedział Waldemar Trelka, 
starosta radomski.

Zdaniem starosty Waldemara 
Trelki to bardzo ważny moment 
w historii tej placówki, która ma 
już prawie 100 lat. – Kiedy zo-
stałem starostą, zastaliśmy ten 

nie są ani lepsze, ani gorsze, ale 
są inne. Jedne wiecznie zielone, 
inne ubrane wiosną w  piękną 
stylizację, jedne twarde jak buk, 
inne kruche jak topola. Owocowe, 
liściaste, a niektóre kłują. Drzewo 
to korzeń, pień i liście, to zakorze-
nienie w konkretną , by wzrastać 

i wydawać owoce. Taka jest nasza 
misja: wzmacnianie nadłamanych 
konarów, wzrastanie na warto-
ściach tej ziemi, trud zaopiekowa-
nia, stwarzanie szans, a jeśli zacho-
dzi potrzeba, to ochrona i obrona. 
To jest nasza misja – powiedziała 
dyrektor Ewa Mąkosa.

W skład 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
-Wychowawczego 
wchodzą:



6 Nr 214PIONKI

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
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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 28.09.2021 r. 

Znak: BOŚ 6620.1.2021

D E C Y Z J A

Na podstawie dyspozycji 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) oraz art. 104, art. 
107 i art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy 
Lipsko w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości 
Gruszczyn, gmina Lipsko, powiat lipski, woj. mazowieckie

orzekam

I. ustalam, że mienie gromadzkie na terenie obrębu Gruszczyn, gmina Lipsko, powiat lipski, 
województwo mazowieckie, stanowią następujące nieruchomości:

L.p. Nazwa gminy Miejscowość Nr działki Powierzchnia 

działki [w ha]

1. Lipsko Gruszczyn 53 0,15
2. Lipsko Gruszczyn 226 0,21
3. Lipsko Gruszczyn 227 0,11
4. Lipsko Gruszczyn 228 0,02
5. Lipsko Gruszczyn 229 0,79
6. Lipsko Gruszczyn 232 0,02
7. Lipsko Gruszczyn 233 0,02
8. Lipsko Gruszczyn 234 0,12
9. Lipsko Gruszczyn 235 0,03
10. Lipsko Gruszczyn 236 0,19
11. Lipsko Gruszczyn 237 0,06

Łączna powierzchnia: 1,72 ha

O G Ł O S Z E N I E
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Skaryszewska 
„Gonitwa św. Huberta”
Nawet w dobie PRL-u, w której przodującą rolę pełniła partia robotniczo-chłopska, 
nie odmawiano sobie tej „pańskiej” przyjemności, jaką był jesienią bieg św. Huber-
ta. Ogary szły w las, a za nimi rączo podążały konie. Oczywiście wraz z jeźdźcami. 
No, chyba że któremuś zdarzyło się rozstać z siodłem, a wtedy tradycyjnie stawiał 
wszystkim uczestnikom biegu poczęstunek.

Mariusz Wójcicki i jego „Stad-
nina Hubertus” w  Skaryszewie 
pielęgnuje tę jesienną tradycję 
już od ponad dwunastu lat. Te-
goroczny „Bieg za lisem”, w któ-
rym puchar dla zwycięzcy biegu 
ufundował Starosta Powiatu Ra-
domskiego Waldemar Trelka, 
odbył się 9 października. Towa-
rzyszył mu „II Bieg św. Huberta. 
Bieg rozegrany został w dwóch 
kategoriach, jako Bieg Dzieci 
i  Bieg Główny na dystansie ok. 
5 kilometrów, w którym osobno 
oceniono panie i  panów. Wśród 
pań pierwsze miejsca zajęły Lidia 
Czarnecka z Bliżyna, Amelka Ka-
rolak ze Skaryszewa i Agnieszka 
Adamowicz ze Zwolenia. Pano-
wie uplasowali się w następują-
cej kolejności: Kamil Walczyk 
z Makowa, Rafał Czarnecki z Bli-
żyna i Denis Oraczko z Radomia. 

„Skaryszewska pogoń za lisem” 
przygotowana przez „Stajnię Hu-
bertus” była jednak najważniej-
szą imprezą tego dnia. Do współ-
zawodnictwa „o kitę lisa” stawiło 
się siedemnastu jeźdźców. Ma-
sterem biegu została Karolina 
Papaj na koniu Wenus. Funkcję 
kontrmastra (czyli zamykającego 

bieg) pełniła Olga Sempioł na Ro-
lando. Obydwie panie ze „Stadni-
ny Hubertus”. Ryzykowną, choć 
zaszczytną rolę „Lisa” pełniła 
w tym biegu Anna Nizielska na 
Halabardzie ze „Stajni Ambro-
zja”. I trzeba jej oddać honor, bo 
wypełniła ją doskonale. Nie tylko 
ona. Halabarda również dawała 
z siebie wszystko, by nie dać się 

prześcignąć. Pochwycenie „Lisa” 
kosztowało wiele wysiłku, choć 
szesnastu jeźdźców próbowało 
go wielokrotnie osaczyć, nie da-
wał się pokonać. Umykał, że tylko 
się kurzyło, a w najtrudniejszych 
chwilach miał możliwość (i pra-
wo) skryć się w niedostępnej dla 
pogoni „norze”. Korzystał z niej 
jednak rzadko i jedynie na krót-
ko, myląc tym pogoń, która my-
śląc, że ma chwilę odpoczynku 
spowalniała konie. Obserwując tę 
próbę sił widownia, której zebrał 
się niezły tłum, szalała z emocji 
dopingując na równi „Lisa”, jak 
i goniących go jeźdźców.

Po sygnale kontrmastera Olgi 
Sempioł, zaczęła się prawdziwa 
nagonka. „Lis” musiał być złapa-
ny. Nie poddał się jednak łatwo. 

Bronił swojej kity do ostatniej 
chwili. W  końcu, ryzykując 
upadek, pokonał go Aleksander 
Dobrosiewicz na Poli z „SKJ Le-
siów” i to on odebrał z rąk wice-
przewodniczącego Rady Powiatu 
Radomskiego Zdzisława Mrocz-
kowskiego Puchar Starosty Po-
wiatu Radomskiego Waldemara 
Trelki i gratulacje oraz medal od 
Mariusza Wójcickiego. Medale 
i fl ots (ozdobną rozetę) otrzymali 
również wszyscy uczestnicy bie-
gu i ich konie.

„Pogoń za lisem” żywo komen-
tował, udzielając jednocześnie 
lekcji historii o świętym Huber-
cie i  tradycji poświęconego mu 
biegu, Michał Kratke, miłośnik 
koni, a  na co dzień nauczyciel 
w PSP nr 14 w Radomiu.

Organizatorzy i uczestnicy „II Skaryszewskiego biegu za lisem”Po ciężkiej gonitwie Aleksander Dobrosiewicz wreszcie dopadł „Lisa”

Mariusz Wójcicki, właściciel „Stadniny Hubertus” ogłosił rozpoczęcie „Gonitwy za lisem” 

Wśród obserwatorów gonitwy byli: Zdzisław Mroczkowski – wiceprzewodniczący 
Powiatu Radomskiego, Justyna Grys – radna Rady Miasta i Gminy Skaryszew, 
a towarzyszył im Mariusz Wójcicki

„Lis” Anna Nizielska była często w niemałych opałach

Mariusz Wójcicki wręczył zwycięzcy gonitwy pamiątkowy dyplom a Zdzisław 
Mroczkowski puchar ufundowany przez starostę Waldemara Trelkę

Na uczestników imprezy czekała gorąca grochówka i kiełbaski z grilla
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 Wicemarszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego Rafał 
Rajkowski i jego radny Leszek Przybytniak spotykają się często, ale 
czy mieli kiedykolwiek pamiątkowe powitalne zdjęcie „na ściance” 
reklamującej Mazowsze – serce Polski?

 Inscenizacja „Bartodziejskie Wykopki” przygotowana przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje ściągnęła 
fotoreporterów. W końcu nie na co dzień widać na polu tak urocze 
grono kopaczek i kopaczy. Jednym z nich był wójt gminy Jastrzębia 
Wojciech Ćwierz – znany fotoreporter, który okiem swojej kamery 
dokumentuje każdą zorganizowaną przez gminę uroczystość, czy im-
prezę kulturalną. Tym razem jednak to on został uwieczniony na tle 
zabytkowego ciągnika pamiętającego zamierzchłe czasy wczesnego 
PRL, wypożyczonego na tę okazję przez Ireneusza Łukaszewskiego.

 Wójt Gminy Władysław Czarnecki, choć dumny jest ze swoich wnucząt, Liwii i Czesia, oraz córki 
Anny i zięcia Łukasza, to do pamiątkowego zdjęcia rodzinnego w towarzystwie wiceministra MON 
Wojciecha Skurkiewicza i europosła Zbigniewa Kuźmiuka, gośćmi rocznicowej uroczystości w Stefa-
nowie, ustawił się skromnie w ostatnim rzędzie.

 Stowarzyszenie Zabiegany Ska-
ryszew, OSP Skaryszew i Starostwo 
Powiatu Radomskiego już kolejny 
raz zorganizowało bieg na cześć św. 
Huberta. Na starcie stanęły najpierw 
dzieci w krótkim dystansie, a potem 
dorośli na dystansie ponad 5 kilome-
trów. Z uczestnikami biegu, Amelią 
Karolak i Kamilem Walczykiem po-
zował do pamiątkowej fotografi i dla 
„TR” wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Radomskiego Zdzisław Mrocz-
kowski, dumny ze skaryszewskich 
młodych sportowców.

 14 delegatów z SLD i 11 z Wiosny reprezentowało region radomski na Kongresie Nowej Lewicy 
w Warszawie. Ich wybór poprzedziły owocne konsultacje projektu programu uchwalonego 9 paź-
dziernika na Kongresie Nowej Lewicy w Warszawie. Wyłonienie kierownictwa krajowego nowej 
partii, której współprzewodniczą – Włodzimierzem Czarzasty i Robert Biedroń, rozpoczyna proces 
wyboru władz instancji terenowych na konwencjach wojewódzkich i powiatowych. Na zdjęciu: radosna 
atmosfera zwieńczyła publiczną konsultację projektu programu Nowej Lewicy w Radomiu.

 Cóż, nie zawsze słońce sprzyja fotografi i. Drzewo rzucające cień 
potrafi  sprawiać fi gle. Tak było i tym razem. W czasie hubertusowego 
święta w Skaryszewie zaprosiliśmy do pamiątkowego zdjęcia panie: 
Annę Karolak z Wydziału Promocji Starostwa Powiatu Radomskiego 
i Justynę Grys, radną Rady Miasta i Gminy Skaryszew, oraz panów 
Zdzisława Mroczkowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Radomskiego i Mariusza Wójcickiego – właściciela „Stajni Hubertus” 
i stało się, słońce położyło się cieniem na panach, a wyeksponowało 
nam panie. Czy to przypadek, czy celowa działalność Pani Aury? 

PO(D)GL ĄDY

Jak miło się spotkać…

Skromny gospodarz

Radosna Nowa Lewica

Wójt-fotoreporter 

Skaryszewskie 
talenty sportowe

Panowie w cieniu pań


