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www.tygodnikradomski.comSzanowni Mieszkańcy Pionek!

Wszyscy z radością czekamy 
na Święta Wielkanocne. 

Z tej okazji składam Państwu 
serdeczne życzenia 

wspólnego przeżywania 
tajemnicy Zmartwychwstania, 

rodzinnych spotkań 
oraz dużo zdrowia i wytchnienia 

od codziennych zajęć. 
Niech wiosenny, świąteczny czas 

zbliży nas do siebie, 
zaowocuje nowymi pokładami 

optymizmu, siły i energii 
przed kolejnymi wyzwaniami 

w życiu rodzinnym, 
zawodowym i społecznym.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wierzbica!

Niech rodzinna atmosfera 
pięknych Świąt Wielkanocnych 

zagości w każdym naszym domu. 
W ten szczególny i radosny czas 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzmy sobie wzajemnie wiele radości, 
spokoju, harmonii rodzinnej, spełnienia marzeń 

oraz wiele optymizmu na co dzień. 
Z sympatią i nadzieją 

dzielimy się z Wami wszystkimi 
wielkanocnym jajkiem.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kowala,

życzymy Wam, aby te Święta Wielkanocne przyniosły radość 
oraz wzajemną życzliwość, by napełniły wiosennym nastrojem i zdrowiem 
oraz stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, 
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja!

Robert Kowalczyk

Burmistrz Pionek

Przewodnicząca Rady 
Małgorzata Winiarska

Przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Chruślak

Wójt Gminy Kowala 
Dariusz Bulski

Wójt Gminy
Zdzisław Dulias

Mieszkańcom Radomia 

rodzinnych Świąt Wielkanocnych 

smacznego Śmigusa i mokrego Dyngusa

oraz wszelkiej pomyślności w działalności

zawodowej i życiu osobistym

życzą 

Rada Nadzorcza, 
Zarząd i Pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nasz Dom” w Radomiu

Nadchodzą Święta Wielkanocne, 
które zawsze niosą przesłanie 

dobra nad złem życia nad śmiercią 
i nadzieję, która zawieść nie może.

Z najlepszymi życzeniami 
radości i pokoju

inż. Euzebiusz Strzelczyk

Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

Grabów nad Pilicą, kwiecień 2022 r.

inż. Marcin Brynda

Przewodniczący Rady

Aby Święta 
Wielkiej Nocy
były wzorem 

duchowego wzbogacenia 
i umocnienia

dającego radość, 
pokój i nadzieję.

Czytelnikom 

Tygodnika Radomskiego

życzy Zespół Redakcyjny
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Niech nadchodzące 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

będą pełne Wiary, Nadziei i Miłości.
Wiary w to, że nawet największe kataklizmy 

można przetrwać razem.
Nadziei na lepsze jutro, 

kiedy znów będziemy mogli 
cieszyć się pokojem na świecie.

Miłości, którą możemy 
podzielić się z drugim człowiekiem.

Wesołego All el uj a !

Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Murawski

Starosta Radomski
Waldemar Trelka

Powiat Radomski

Pierwsze loty w 2023 r.
Postępują prace przy budowie lotniska w Radomiu. Gotowa jest droga startowa, 
drogi kołowania i płyty postojowe, a w terminalu trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe – poinformowało Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL). 
Pierwsze samoloty odlecą wiosną 2023 r.

Jak podano w  komunikacie 
prasowym, plac budowy odwie-
dzili wojewoda mazowiecki Kon-
stanty Radziwiłł i  jego zastępca 
Artur Standowicz. Przedstawi-
ciele urzędu wojewódzkiego za-
poznali się z aktualnym stanem 
zaawansowania inwestycji, obej-
rzeli pomieszczenia terminalu, 
m.in. hale przylotów i  odlotów 
oraz sortownię, gdzie trwa insta-
lacja specjalistycznych urządzeń 
do obsługi bagażu pasażerów.

Zdaniem cytowanego w komu-
nikacie wojewody Radziwiłła, lot-
nisko w Radomiu przyczyni się 
do rozwoju regionalnego i zwięk-
szenia atrakcyjności inwestycyj-
nej Radomia, odciąży ruch lotni-
czy na pozostałych lotniskach. 
– Nowy port lotniczy w Radomiu 
ułatwi podróżowanie mieszkań-
com południowego Mazowsza. 
Jest to jedno z działań wpisują-
cych się w  politykę zrównowa-
żonego rozwoju, które realizuje 
rząd – zauważył Radziwiłł. Dodał, 
że dzięki lotnisku powstanie też 

wiele miejsc pracy; prowadzony 
jest już nabór pierwszych pra-
cowników.

Wiceprezes PPL Paweł Sien-
nicki zaznaczył, że lotnisko 
w Radomiu będzie najnowocze-
śniejszym tego typu obiektem 
w  Polsce, które zapewni pasa-
żerom wygodną i  sprawną ob-
sługę. – Naszą ambicją jest, aby 
z lotniska z Radomia podróżowa-
ło się wygodnie i w atrakcyjnych 
cenach. Nasz port będzie nie tyl-
ko punktem startu wakacyjnych 
podróży, ale także miejscem spę-
dzania wolnego czasu – podkre-
ślił Siennicki.

W terminalu znajdzie się m.in. 
strefa rozrywkowo-edukacyjna, 
dzięki której port ma stać się tak-
że największą lokalną atrakcją. 
Przewidziane są też liczne udo-
godnienia dla rodzin z dziećmi.

Wiceprezes podziękował też 
wojewodzie za wsparcie i zakup 
sprzętu koniecznego do zapew-
nienia bezpieczeństwa lotniska, 
takiego jak np. bramki radiome-
tryczne czy spektrometr.

Lotnisko w  Radomiu ma być 
portem komplementarnym dla 
Okęcia, ponieważ – jak twierdzi 
PPL – przepustowość warszaw-
skiego portu jest na wyczerpaniu. 
Przedsiębiorstwo Państwowe 
Porty Lotnicze podpisało w  li-
stopadzie ub. roku list intencyjny 
z biurem podróży Coral Travel, 
które w przyszłości ma oferować 
wyloty z Radomia.

 źródło: radom24.pl
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www.powiatradomski.pl

„Perły Powiatu” 
rozdane
Już po raz dziewiąty rozstrzygnęliśmy Konkurs Gospodarczy 
Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”. W bieżącej edycji 
nagrodzono 18 podmiotów za lata 2019–2020, 
kiedy to konkurs był zawieszony z uwagi na pandemię.

Laureaci Konkursu Perła Powiatu wraz z członkami Kapituły

Waldemar 
T r e l k a , 
sta ro st a 
radomski: 
– W  bie-
żącej edy-
cji, pod-

sumowującej pandemiczne 
lata 2019–2020 nominację 
otrzymało w sumie 18 pod-
miotów. Są to fi rmy z takich 
branż, jak: handel i usługi, 
produkcja metalowa, bu-
downictwo, gastronomia 
i  usługi. Wśród nich są 
cztery gospodarstwa rol-
ne, specjalizujące się głów-
nie w  produkcji roślinnej 
i  zwierzęcej. Doceniliśmy 
również trzy Koła Gospodyń 
Wiejskich za kultywowanie 
lokalnych tradycji kulinar-
nych. Produktem roku zo-
stała innowacyjna farba.

Nadzór nad przebiegiem Kon-
kursu sprawowała Kapituła, któ-
rej członkowie odwiedzali nomi-
nowanych, aby następnie wybrać 
laureatów. Przewodniczącym 
Kapituły jest starosta radomski 
Waldemar Trelka, a jej członka-
mi: Agnieszka Pasek, Katarzyna 
Wielocha, dr Elżbieta Siek oraz 
Mariusz Strzecha.

Firma Roku
W  kategorii Firma Roku no-

minowano 3 podmioty: Zakłady 
Chemiczne „Bochem” z Pionek, 
Zakład Masarski „Krawczyk” 
z Mleczkowa w gminie Zakrzew 
oraz Zakład Mleczarski FigAnd 
z  Kolonii Wawrzyszów w  gmi-
nie Wolanów. Laureatem został 
Zakład Masarski „Krawczyk”, 
który mimo pandemii nadal 
zatrudniał około 170 pracowni-
ków. Firma wciąż modernizuje 
park maszynowy i  wprowadza 
najnowsze technologie, zacho-

wując tradycyjne i  wypróbo-
wane przez lata staropolskie 
receptury wędliniarskie. – To 
zwieńczenie wielu lat ciężkiej 
pracy, zawsze stawialiśmy na 
jakość oraz szacunek do nasze-
go najważniejszego szefa, czyli 
klienta – powiedział właściciel 
fi rmy Sylwester Krawczyk.

Mała Firma Roku
Nominowano 5 podmiotów 

z  bardzo różnych branż. Są to: 
fi rma Nexbud Sylwestra Kęski 
z  Gozdu, Pizzeria & Caffe „Ma-
ciejka” Agnieszki Gawin z  Ma-
rianowic w  gminie Zakrzew, 
Pizzeria Sorella Grażyny Stanik 
z  Wolanowa, firma SIAT-KAR 
Sławomira Karczewskiego z Ja-
strzębi oraz Producent Blach Da-
chowych Blachy Minda Marcina 
Mindy z Iłży.

Laureatem została fi rma Ne-
xbud, prowadzona przez małżeń-
stwo Ewelinę i Sylwestra Kęsków. 

Jest to typowa rodzinna fi rma 
pokoleniowa, istniejąca na ryn-
ku od kilkunastu lat. Komplek-
sowo realizuje budowy domów 
jedno– i wielorodzinnych, a tak-
że innych obiektów – od funda-
mentów po stan deweloperski. 
– Bardzo dziękujemy przede 
wszystkim naszym klientom. To 
dla nas wspaniała motywacja do 
dalszego rozwijania fi rmy – mó-
wili laureaci.

Gospodarstwo Rolne
Nominowano 3 producentów 

rolnych, specjalizujących się 
w produkcji roślinnej i zwierzę-
cej, a mianowicie: gospodarstwo 
Macieja Majchrzaka z  Gulina 
w gminie Zakrzew, Hodowlę Ryb 
i Łowisko „Trzy Stawy” Sylwestra 
Jabłońskiego z Gorynia w gminie 
Jastrzębia oraz gospodarstwo To-
masza Wróbla z Jedlanki Starej 
w gminie Iłża. Laureatem został 
Maciej Majchrzak. – Bardzo się 

cieszę, że nasze gospodarstwo 
otrzymało tak prestiżowe wyróż-
nienie. Prowadzę je wraz z rodzi-
cami i bratem, hodujemy bydło 
mięsne, mamy też 5 hektarów 
borówki amerykańskiej – mówił 
laureat.

Małe Gospodarstwo Rolne
Nominację i  statuetkę otrzy-

mało jedno gospodarstwo – pań-
stwa Beaty i  Konrada Łęckich 
z Błazin Dolnych w gminie Iłża. 
Specjalizują się w produkcji ro-
ślinnej i  zwierzęcej, głównie 
trzody chlewnej.

Tytuł Firmy Roku trafi ł 
do Zakładu Masarskiego Krawczyk

Maciej Majchrzak z nagrodą 
za najlepsze gospodarstwo rolne

Zwycięzcą w kategorii Mała Firma 
został Nexbud

Nagroda dla TK Bato za Produkt Roku 
Farba Hybrydowa 

Produkt Roku
Zgłoszono 4 produkty: 1 in-

nowacyjny oraz 3 tradycyjne. 
Pierwszym jest „Farba Eko – Far-
ba Hybrydowa”, stworzona przez 
spółkę TK BATO z Pionek. Pro-
dukty tradycyjne to: „Zawijoki” 
przygotowane przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Lesiowie, „Te-
matyczne Ozdoby Świąteczne” 
przygotowane przez KGW w Lu-
dwikowie oraz „Roladę Ziemnia-
czaną” przygotowaną przez KGW 
w Mokrosęku. 

Nagrodę za Produkt Roku 
otrzymała „Farba Eko – Farba 
Hybrydowa” z  fi rmy TK Bato. 
– Co roku wprowadzamy nowe 
produkty na rynek, wszystkie 
opierają się na innowacjach, 
które stosujemy i  wdrażamy – 
mówił jej właściciel Teodor Kró-
likowski.

Firma Przyjazna Rodzinie
Nominowano 2 firmy: Nie-

publiczne Przedszkole i  Żłobek 
„Gumisiowa Kraina” Teresy Kal-
barczyk z Jedlińska oraz Nadle-
śnictwo Marcule w  Marculach 
w gminie Iłża. Laureatem zostało 
Niepubliczne Przedszkole i Żło-
bek „Gumisiowa Kraina”. W 2020 
roku uczęszczało tam w  sumie 
8 grup dzieci w różnym wieku.

Nagroda Specjalna 
Starosty 

Za działania prorozwojowe 
i  proekologiczne oraz aktywną 
działalność charytatywną i pro-
społeczną Nagrodę Specjalną 
otrzymał Zakład Mleczarski 
FigAND z Kolonii Wawrzyszów 
w  gminie Wolanów. W  2019 
i 2020 roku fi rma przeprowadzi-
ła wiele kosztownych inwestycji, 
największą była rozbudowa i mo-
dernizacja zakładowej oczysz-
czalni ścieków. 

O dobre wspomnienia kulinar-
ne zadbali partnerzy wydarzenia: 
Hotel Rubin w Kiełbowie Starym 
koło Białobrzegów, Selgros Cash 
& Carry oraz fi rma Agnesbud.
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Tradycje wielkanocne 
dawniej i dziś
Wielkanoc to najważniejsze i najstarsze święto obchodzone na pamiątkę Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni 
Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia).

Obchody rozpoczyna od-
bywająca się wczesnym 
rankiem msza w Koście-
le katolickim zwana rezu-

rekcją, w prawosławnym – jutrznią. 
W tym dniu w gronie rodzinnym 
dzielimy się jajkiem, składamy so-
bie życzenia i spożywamy uroczy-
ste śniadanie. Wielkanoc kończy 
okres Wielkiego Postu. Jest cza-
sem radości i  rodzinnego ciepła. 
Święta Wielkanocne mają bogatą 
tradycję. Są niezwykle barwne, 
towarzyszy im wiele obrzędów 
takich jak: święcenie pokarmów, 
pisanki, śmigus-dyngus. 

 Wiosenne porządki 
Przed Wielkanocą robimy 

wielkie świąteczne porządki nie 
tylko po to, by mieszkanie lśniło 
czystością. Mają one także cha-
rakter symboliczny – wymiatając 
brud wymiatamy pozostałości 
zimy, a wraz z nią wszelkie zło 
i choroby. 

Palemki na szczęście 
Wielki Tydzień rozpoczyna 

się Niedzielą Palmową. Kiedyś 
nazywano ją kwietną lub wierzb-
ną. Dawniej palemki robiono 
z wierzby, bukszpanu, malin lub 
porzeczek. Obecnie to gałązki 
wierzby ozdabiane suszonymi 
lub żywymi kwiatami, ziołami lub 
kolorowymi piórkami. Święcenie 
wielkanocnej palmy to piękna 
polska tradycja, według której 
wielkanocna palma chroni do-
mowników przed nieszczęściem. 
Poświęconymi palemkami bito 
lekko domowników, by zapew-
nić im szczęście na cały rok. Po-
łknięcie jednej poświęconej bazi 
wróżyło zdrowie, bogactwo lub 
chroniło przed chorobami gardła. 
Zatknięcie palemki za obraz lub 
włożone do wazonu miało chro-
nić mieszkanie przed nieszczę-
ściem i złośliwością sąsiadów. 

Topienie Judasza 
W niektórych polskich wsiach 

w  Wielką Środę kultywuje się 
obrzęd „Topienie Judasza”. Ze 
słomy i  starych ubrań robiono 
wielka kukłę, którą następnie 
wleczono na łańcuchach po całej 
okolicy. Przy drodze zbierali się 
mieszkańcy, którzy okładali ku-
kłę kijami. Na koniec wrzucano 
„zdrajcę” do stawu lub bagienka. 
W ten sposób wymierzano spra-
wiedliwość. 

Pogrzeb żuru 
Ostatnie dwa dni postu były 

wielkim przygotowaniem do 
Świąt Wielkanocnych. W te dni 

robiono „pogrzeb żuru”. Dawniej 
w okresie postu była to główna 
potrawa goszcząca na polskich 
stołach. Kiedy więc zbliżał się 
czas radości i  zabawy, sagany 
żuru wylewano na ziemię. 

Wieszanie śledzia 
W  równie efektowny sposób 

rozstawano się też ze śledziem 
– następnym symbolem postu. 
Z  wielką radością i  satysfak-
cją pozbywano się go z  kuchni 
i z domu i „wieszano”, czyli przy-
bijano rybę do drzewa. W  ten 
sposób wymierzano karę za to, 
że przez sześć niedziel „śledź wy-
ganiał” z jadłospisu mięso i wraz 
z  żurem królował na polskich 
stołach.

 Wielkanocne pisanki 
Malowanie pisanek to chyba 

najpopularniejsza tradycja wiel-
kanocna. Jajo króluje na wiel-
kanocnym stole, jest symbolem 
życia i odrodzenia. Tradycja pisa-
nek i dzielenia się święconym jaj-
kiem sięga daleko w przeszłość. 
Już starożytni Persowie obda-
rowywali swoich bliskich bar-
wionymi na czerwono jajkami. 

Czerwone pisanki mają ponoć 
magiczną moc – odpędzają złe 
uroki, są symbolem serca i miło-
ści. Jajka mają też dużą wartość 
odżywczą – zawierają wszystkie 
ważne składniki pokarmowe: 
białko, tłuszcz, sole mineralne 
i witaminy. Pięknie zdobione jaja 
będące symbolem odradzającego 
się życia od wieków zdobią stoły 
podczas Świąt Wielkanocnych. 
Nie może ich zabraknąć w  ko-
szyczku ze święconką. Przez lata 
sposoby barwienia i  dekorowa-
nia jaj się zmieniały, ale tradycja 
pozostała. 

Można tworzyć pisanki na 
wiele sposobów. Najprostszym 
z nich jest zanurzanie jajek w wo-
dzie, w której został rozpuszczo-
ny barwnik (intensywność kolo-
ru zależy od tego, ile czasu jajo 
jest zanurzone w kąpieli oraz od 
koloru skorupki). Warto pamię-
tać, że kolor możemy utrwalić, 
zanurzając jajka w occie. Piękne 
kolory skorupek można uzyskać, 
stosując naturalne barwniki ro-
ślinne. Świeżo wyciśnięty, lekko 
zakwaszony sok z buraka barwi 
pisankę na różne odcienie różu 
i czerwieni, sok z jagód na fi ole-

towo, wywar z suchych łusek ce-
buli na wszystkie odcienie ciepłej 
żółci aż do rudawego brązu, zaś 
woda, w której gotował się szczy-
piorek lub świeża zielona trawa 
– na zielono. 

Można jajka oklejać. Tę współ-
czesną metodę zdobienia pisanek 
polecamy zwłaszcza dzieciom. 
Bardzo łatwo jest z  barwnego 
papieru, cienkiego materiału 
o ciekawym wzorze lub koloro-
wej samoprzylepnej folii wyciąć 
fantazyjne wzory, a  potem na-
klejać na skorupkę jajka według 
własnego pomysłu.

Woskowanie – na czystą sko-
rupkę nanosimy wzór z  roz-
topionego wosku, a  następnie 
zanurzymy jajo w  roztworze 
barwnika – zabarwią się tylko 
odsłonięte fragmenty skorupki. 
Części ukryte pod woskiem nie 
zmienią koloru. Po wyjęciu jaj-
ka z kąpieli należy zetrzeć wosk 
miękką ściereczką. 

Wyskrobywanie – to meto-
da dla wytrwałych. Zabarwione 
na intensywny kolor skorupki 
można ozdobić koronkowymi 
wzorkami poprzez wydrapywa-
nie. Wystarczy szpilką lub ostro 
zakończonym nożem „wydra-
pać” dowolne motywy. Uzyskany 
w ten sposób wzór jest subtelny 
i delikatny.

 Święconka 
Wielka Sobota jest dniem ra-

dosnego oczekiwania. Koniecz-
nie tego dnia należy poświęcić 
koszyczek z jedzeniem. W takim 
wielkanocnym koszyczku nie 
może zabraknąć baranka – sym-
bolu Chrystusa Zmartwychwsta-
łego, jajka – symbolu narodzenia, 
mięsa i wędlin na znak, że kończy 
się post, masła – symbolu dobro-
bytu. Święcono też chrzan – bo 
„gorycz męki Pańskiej i śmierci 
została zwyciężona przez słodycz 
zmartwychwstania”. Do wielka-
nocnego koszyczka wkłada się 
także sól i pieprz symbolizujące 
ochronę przed zepsuciem. Świę-

conkę zjada się następnego dnia, 
po porannej mszy zwanej rezu-
rekcją. Jak głosi tradycja – dziew-
czynki, które w  Wielką Sobotę 
umyją twarz w wodzie, w której 
gotowały się jajka na święcon-
kę, pozbędą się piegów i innych 
mankamentów urody. 

Wielka Niedziela 
– dzień radości 

W  Wielką Niedzielę poranny 
huk petard i  dźwięk dzwonów 
ma obudzić śpiących w Tatrach 
rycerzy, poruszyć zatwardziałe 
serca skąpców i  złośliwych są-
siadów. Tradycją wielkanocną 
jest wspólne zasiadanie do świą-
tecznego śniadania w  Wielką 
Niedzielę. Ważnym elementem 
wspólnego biesiadowania jest 
uroczyste dzielenie się jajkiem 
z  domownikami. Na świątecz-
nym stole nie może zabraknąć 
baby wielkanocnej i dziada – czy-
li mazurka. 

Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-

-dyngus, święto lejka – to zabawa, 
którą znają i dorośli, i dzieci. Ob-
lewać można wszystkich i wszę-
dzie. Zmoczone tego dnia panny 
mają większe szanse na szybkie 
wyjście za mąż. Jeżeli oblana 
panna się obrazi – to nieprędko 
znajdzie męża. Chłopiec, wrę-
czając tego dnia pannie pisankę, 
dawał jej do zrozumienia, że pa-
nienka mu się podoba. 

Szukanie zajączka
Wielką radość zarówno do-

rosłym jak dzieciom sprawia 
szukanie w niedzielny świątecz-
ny poranek niespodzianek od 
zajączka wielkanocnego. Każdy 
stara się złapać zajączka, gdy ten 
jest jeszcze w  ogrodzie w  spe-
cjalnie na tę okazję zrobionym 
gniazdku.  Na podstawie http://www.asksa.
republika.pl/wielkanoc.htm http://
wielkanoc.nocowanie.pl/tradycje-wiel-
kanocne-w-polsce.html 
opracowała mgr M. M. Świderska
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www.czystepowietrze.gov.pl
www.wfosigw.pl

Sprawiedliwość 
zatriumfowała!
Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 3 lutego br. wydał prawomocny, ostateczny 
i niezaskarżalny wyrok. Była wójt gminy Jastrzębia, Elżbieta Zasada, w czerwcu 
2018 roku złamała prawo zwalniając panią Dorotę Żurek ze stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi. Podczas sesji rady gminy Jastrzębia, 
w dniu 24 marca br., wyrok NSA wraz z obszernym uzasadnieniem został przeka-
zany do wiadomości radnych.

Należy przypomnieć skanda-
liczne działania podjęte przeciw-
ko pani Dorocie Żurek. Wydanie 
zarządzenia pozbawiającego ją 
funkcji dyrektora poprzedziła 
brutalna nagonka i  donosy, po 
których była nękana kontrolami. 
Stawiono wobec niej absurdalne 
zarzuty, podważano kompeten-
cje i naruszano dobre imię. Przez 
kolejne lata rozpowszechniano 
oszczerstwa i  kłamstwa, mają-
ce na celu szkalowanie jej osoby 
i podważanie prawa do zajmowa-
nia stanowiska dyrektora.

Kulisy tych wydarzeń spo-
wodowały niespotykaną dotąd 
eskalację konfl iktu na linii wła-
dze gminy Jastrzębia – kontra 
społeczność i  pokazały głęboki 
podział, także polityczny, wśród 
mieszkańców.

Podczas sesji 24 marca wójt 
Wojciech Ćwierz wyraził podzię-

kowanie wszystkim, którzy czte-
ry lata temu stanęli po właściwej 
stronie. – Było nas bardzo wielu, 
rodzice uczniów, nauczyciele, 
grupa radnych i  sołtysów oraz 
setki zwykłych mieszkańców 
naszej gminy. Wspólnie stworzy-
liśmy mur, którego nikomu nie 
udało się pokonać. Wspólnie sta-
wiliśmy opór złu, sprzeciwiliśmy 
się władzy, która zapomniała kto 
ją powołał i komu ma służyć.

Jako wójt chciałbym z  całego 
serca przeprosić panią dyrektor 
za krzywdę, jaka ją spotkała, za 
lata upokorzeń, podważania auto-

rytetu i wszystkie nieprzyjemno-
ści, których doświadczyła z winy 
moich poprzedników. Chciałbym 
również podziękować pani dy-
rektor za wiarę w sprawiedliwość 
i ogromną odporność na agresję, 
jakiej doświadczyła przez te lata. 
Wiem, że jest osobą, która zawsze 
na pierwszym miejscu stawia do-
bro uczniów i zdaję sobie sprawę 
jak wiele musiała kosztować ją 
praca w  tak trudnej atmosferze 
i pod tak ogromną presją. Pani Dy-
rektor dziękuję, że Pani wytrwała. 
Dziękuję, że jest Pani z nami – po-
wiedział wójt Ćwierz.

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Jastrzębia

Niech nadchodzące dni 

będą dla wszystkich 

czasem pokoju i spokoju, pogody i radości, 

a wiosna niech przyniesie nadzieję 

na spełnienie planów, urodzaj na polach 

i pomyślność w Waszych domach. 

Życzymy zdrowia, sukcesów 

i tradycyjnych spotkań 

przy rodzinnym stole. 

Cezary Pietruszewski

Przewodniczący Rady 

Wojciech Ćwierz

Wójt Gminy Jastrzębia 

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

W Urzędzie Gminy w Jastrzębi funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

Zainteresowanych mieszkańców gminy zapraszamy do korzystania z punktu, 
który ma celu ułatwienie wnioskodawcom aplikowanie o dofi nansowanie.

GODZINY PRACY PUNKTU:
PONIEDZIAŁEK – od 9.00 do 13.00

WTOREK – od 9.00 do 13.00
ŚRODA – od 8.00 do 12.00

Informacje dotyczące funkcjonowania punktu można uzyskać osobiście w siedzibie urzędu, 
telefonicznie pod nr tel. 728-725-075 oraz e-mailowo: zastepca@jastrzebia.pl

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal benefi cjenta 
dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/
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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

Sprzedam działkę 
rolno-budowlaną, 

4800 m kw., 
z domem i sadem w Janikowie, gm. Przysucha

tel. 798 851 194

Korepetycje 
z matematyki 

– dojeżdżam
tel. 798 851 194

Drogi dojazdowe do pól
Zaplanowana przebudowa 

dróg poprawi standard dojazdu 
rolników do swoich gospodarstw, 
pól i łąk. Gmina Kazanów złożyła 
dwa wnioski o dotację z budżetu 
Województwa Mazowieckiego 
potrzebne na sfi nansowanie bu-
dowy i modernizacji dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. 

„Przebudowa drogi do pól i go-
spodarstw rolnych w miejscowo-
ści Kowalków” to nazwa zadania 
dotyczącego drogi o  długości 
490 m. Przewidziany koszt re-
alizacji przedsięwzięcia wynosi 
201.664,65 zł, wnioskowana kwo-
ta dotacji – 100.832,00 zł. 

Drugi wniosek został złożo-
ny na zadanie pt. „Przebudowa 
drogi do pól i gospodarstw rol-

nych w miejscowości Dębniak”. 
Chodzi o  odcinek długości 
320 mb. Przewidziany koszt re-
alizacji przedsięwzięcia wyniesie 
126.489,26 zł, wnioskowana kwo-
ta dotacji – 63.244,00 zł. 

 W ramach konkursu 
„Cyfrowa Gmina”

Gmina otrzymała 134.250,00 zł 
na dofinansowanie projektu 
w  ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014–2020. Dzięki temu będzie 
zmodernizowana serwerownia 
i nastąpi jej doposażenie: zakupi 
się serwer, UPS, NAS, urządze-
nia sieciowe i  osprzęt sieciowy 
pozwalający na przyłączenie do 
szerokopasmowego internetu. 
Wydatki dotyczą też wdrożenia 
usług katalogowych, doposaże-

Użyteczne inwestycje w Gminie Kazanów

nia stanowisk pracowniczych 
i  laptopów, edukacji cyfrowej 
urzędników, ich szkolenia w za-
kresie cyberbezpieczeństwa, za-
pewnienia cyberbezpieczeństwa 
samorządowych systemów infor-
matycznych oraz zakupu specja-
listycznego oprogramowania.

Wniosek o środki na
budowę boiska piłkarskiego 
w Zakrzówku-Wsi

Gmina Kazanów złożyła też 
wniosek o  przyznanie pomocy 
fi nansowej z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego (w  ramach 
Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Spor-
towej „Mazowsze dla sportu 
2022”) na zadanie pn. „Budowa 
trawiastego boiska piłkarskie-
go w  miejscowości Zakrzówek-
-Wieś”. W  jego ramach będzie 
wykonana podbudowa i  boisko 
o  nawierzchni trawiastej. Zo-
staną zamontowane bramki do 
piłki nożnej oraz piłkochwyty, 
ustawi się wiaty dla zawodni-
ków oraz trybuny na około 50 
miejsc. Realizacja tego zadania 
przyczyni się w dużym stopniu 
do zaspokojenia potrzeb spo-
łeczności lokalnej, pozwoli na 
bardziej efektywny sposób spę-
dzania wolnego czasu. Boisko 
piłkarskie umożliwi prowadze-
nie rozgrywek sportowych na 
szczeblu szkolnym lokalnym 
i  ponadlokalnym. Wpłynie to 
pozytywnie na procesy integra-
cyjne mieszkańców okolicznych 
miejscowości poprzez ich współ-
uczestnictwo w  wydarzeniach 
sportowych i kulturalnych, jakie 
mogą się odbywać na tym obiek-
cie sportowym.

Jeśli:
• mieszkasz na terenie 

województwa mazowieckiego
• masz 18 lat–29 lat

• nie pracujesz lub pracujesz 
i nie zarabiasz więcej 
niż najniższa krajowa,

ZAPRASZAM 
na szkolenia on-line o tematyce:

Technik prac biurowych 
lub 

konserwator z uprawnieniami SEP

Każdy uczestnik szkolenia 
otrzyma stypendium ok 400 zł.

Kontakt: 502 735 570
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www.kazanow.pl

Pamięć o hitlerowskiej 
zbrodni nie przeminie
W niedzielę, 20 marca, odbyły się główne uroczystości ku pamięci blisko 
stu mieszkańców Karolina, Kazanowa i innych sąsiedzkich miejscowości. 
Zostali rozstrzelani przez niemieckiego okupanta.

Okrągła 80. rocznica tej zbrod-
ni przypada w  dniu 18 marca, 
choć egzekucje odbywały się 
także w następnych dniach i ty-
godniach. Przypomnijmy, że 
w Karolinie niemieccy oprawcy 
zamordowali około 55 polskich 
patriotów, a w Kazanowie ponad 
trzydziestu. Ofi cjalny motyw ten 
sam – odwet za zabójstwo w miej-
scowości Ranachów Stary Józefa 
Jagera, żołnierza Wehrmachtu 
– syna niemieckiego kolonisty 
z Karolina. Do tragicznego zda-
rzenia doszło podczas awantury 
podchmielonych młodych ludzi, 
wracających późnym wieczorem 
z kawalerki. Hitlerowskie orga-
ny represyjne i  przesiąknięci 
nazizmem niemieccy koloniści 
wykorzystali to zdarzenie jako 
pretekst do okrutnej rozprawy 
z  nastawionymi patriotycznie 
mieszkańcami wsi, osad i  mia-
steczek.

 W piątek, 18 marca, w miej-
scach upamiętniających zbioro-
we egzekucje w Karolinie i Kaza-
nowie zapłonęły znicze. Pojawili 
się członkowie rodzin osób po-
mordowanych i  przedstawicie-
le organizacji kombatanckich. 
Wieńce w Karolinie złożył m.in. 
przybyły z  małżonką Zbigniew 
Gołąbek, Prezes Zarządu Związ-
ku Kombatantów RP i  byłych 
Więźniów Politycznych Okręg 
Radom, jednocześnie wnuk 
Wojciecha Gołąbka ps. „Spokoj-
ny”, zamordowanego w okrutny 
sposób 1 kwietnia 1942 roku, 
a więc 12 dni po masowej egze-
kucji w  lasku pod Kazanowem. 
Został zastrzelony, gdyż okupan-
ci nie zdołali pojmać jego synów 
z  BCH – Władysława ps. Bory-
na i Edwarda, ps. Orzeł. Kwiaty 
i znicze w imieniu zamieszkałej 
w Monachium Jolanty Zawadz-
kiej z  domu Gorczyca, której 
kuzyni z  Ranachowa zostali 
rozstrzelani w Karolinie, złożyli 
– zamieszkały na Śląsku jej syn 
Sebastian z małżonką i córeczką 
oraz bliska krewna Gorczyców, 
Stanisława Gołąbek, zamieszkała 
podczas okupacji w Kazanowie.

Uroczystości niedzielne w ko-
ściele pw. Przemienienia Pań-
skiego w Kazanowie rozpoczęła 
inscenizacja słowno-muzyczna 
w wykonaniu uczniów z miejsco-
wego Zespołu Placówek Oświato-
wych i ich opiekunów. W nabo-
żeństwie rodziny ofi ar, weterani 
walki o  Niepodległość, w  tym 
przedstawiciele Koła Związku 
Kombatantów RP w Kazanowie 
z  jego prezesem Stanisławem 
Drabem i Zarządu Okręgowego 

Związku Piłsudczyków, z  jego 
szefem Andrzejem Stefańskim. 
Samorząd Gminy Kazanów re-
prezentowali m.in.: wójt Teresa 
Pancerz-Pyrka, przew. Rady Szy-
mon Woliński, z-ca przewodni-
czącego Paweł Kaca, radni, soł-
tysi, druhowie z  OSP Kazanów 
i Osuchów oraz mieszkańcy Ka-
zanowa i okolic.

Po nabożeństwie uczestnicy 
uroczystości udali się pod po-
mnik pomordowanych, czcząc 
ich pamięć złożeniem kwiatów 
i zapaleniem zniczy. 

Wójt gminy Kazanów Teresa 
Pancerz-Pyrka powitała i jedno-
cześnie podziękowała za uczest-
nictwo w tej uroczystości. Paweł 
Jędraszek, wnuk jednego z  po-
mordowanych podziękował or-
ganizatorom corocznych uroczy-
stości, będących świadectwem 
społecznej pamięci o  osobach, 
które oddały życie za Polskę. 

W  Kazanowie oprawcy dołą-
czyli do 16 Polaków skazanych na 
śmierć tyluż lokalnych przedsta-
wicieli narodowości żydowskiej, 
poddawanej przez hitlerowców 
bezwzględnej zagładzie w  skali 
globalnej. Wykonawcami okrut-
nych zbrodni byli nienawistni 
wobec Polski i  jej mieszkańców 

przedstawiciele represyjnych 
władz okupacyjnych, rekrutu-
jących się m.in. z  miejscowych 
niemieckich kolonistów. Oni, 
po przeszkoleniu na hitlerow-
skich kursach, zbierali informa-
cje o mieszkańcach miast i wsi. 
A w przypadku tragicznego wy-
darzenia w Ranachowie Starym, 
czynili to na żądanie władz gesta-
po i  żandarmerii okupacyjnego 
dystryktu Radom oraz jego pla-
cówek terenowych m.in. w Iłży, 
Zwoleniu i Ciepielowie.

W  Kazanowie w  stworzeniu 
takiej listy uczestniczył m.in. 
niemiecki kolonista Jakub 
Gramm, zarządzający miejsco-
wym młynem, po rozstrzelaniu 
jego poprzedniego żydowskiego 
właściciela. Bardzo aktywny był 
sołtys Kazanowa, Austriak, Jó-
zef Matus. Lista była długa. Hi-
tlerowski sąd kapturowy ustalił 
końcową wersję listy skazańców 
właśnie w  mieszkaniu Jakuba 
Gramma. Odczytana została na 
wzgórzu poza Kazanowem, gdzie 
kilkunastu mężczyzn zmuszo-
no do wykopania zbiorowych 
mogił. Najmłodszym rozstrze-
lanym Polakiem był 19-letni Ta-
deusz Jaśkiewicz z  Kazanowa, 
zginęli także: 46-letni Bolesław 

Szczepanowski z  Miechowa, 
nauczyciel z Zakrzówka Antoni 
Szczepanowski liczył 44 lata, Jan 
Szarpak z Wielgiego – 93. Kilka 
osób skazano na dalsze okrutne 
maglowanie m.in. w radomskim 
gestapo. Wśród nich księdza Bo-
lesława Kasińskiego. 

Rozstrzelanie 18 marca 1942 
roku 32 osób było największym 
masowym, lecz nie jedynym gru-
powym mordem w gminie Kaza-
nów. W przygotowaniu i wykony-
waniu dalszych wyróżniali się dwaj 
hitlerowscy żandarmi z Iłży – Batz 
i  Oder. Ponieśli zasłużoną karę. 
W lipcu 1943 roku partyzanci AK 
zlikwidowali Batza. Odera sami 
żandarmi – przez pomyłkę.

O tym, jak zakończył żywot Ja-
kub Gramm, opowiedziała nam 
ponad 90-letnia Stanisława Go-
łąbek. Jako nastolatka mieszkała 
podczas okupacji w Kazanowie, 
u Świgoniów.

– Stało się to latem, w  biały 
dzień. Do drzwi mieszkania Ja-
kuba Gramma zapukał młody 
człowiek, pytając służącą, czy go 
zastał. Czekając na odpowiedź do-
dał, że chciałby z nim porozma-
wiać o sprawach młyna. Odrzekła, 
że musi zapytać pana Gramma , 
co też uczyniła. – Proszę wejść ! – 
usłyszał. Niespodziewany odgłos 
strzału zmroził służącą. 

– Ludzie przekazywali sobie 
po cichu, że wykonawcy wyro-
ku towarzyszyło dwóch facetów 
z obstawy. Po strzale, jeden po-
biegł ku rzece. Drugi skrył się na 
cmentarzu, w grobowcu. Trze-
ci dopadł żniwiarza, koszącego 
zboże obok cmentarza. Przejął 
od niego kosę i zaczął pracowi-
cie nią wymachiwać. Podczas 
otwarcia trumny na cmentarzu 
niemieckim w  Karolinie, wi-
działam przestrzelony policzek 
Jakuba Gramma. Jeżeli chodzi 
o sprawcę, to padały różne na-
zwiska…

Właściwe zawiera monografi a 
Marcina Sołtysiaka pt. „Kazanów 
nad Iłżanką” wydana przez Sto-
warzyszenie Oświatowe SYCY-
NA. Na str. 52 tej książki można 
się dowiedzieć, że wyrok śmierci 
na Jakubie Grammie wykonali 
żołnierze AK: Franciszek Łuka-
sik ps. „Oracz”, Aleksander Cy-
nowski ps. „Topola” i  Zbigniew 
Zychowicz. Okupanci zapowie-
dzieli srogi odwet. Sytuację ura-
towała służąca Gramma. Zezna-
ła w śledztwie, że w wykonawcy 
wyroku rozpoznała syna Żyda 
Micenmachera, właściciela mły-
na, którym po zabójstwie pra-
wowitego gospodarza, zarządzał 
Gramm. To właśnie tenże Jakub 
Gramm miał zastrzelić seniora 
Micenmachera. W  rezultacie, 
zamiast karnej ekspedycji, w Ka-
zanowie zjawił się z tłumaczem 
ofi cer niemiecki. Groził miesz-
kańcom na zebraniu, lecz jedno-
cześnie dał im do zrozumienia, 
dlaczego nie ma pacyfi kacji Par-
tyzanci ze swej strony rozpo-
wszechnili wiadomość, że gdyby 
do niej doszło, w odwecie zlikwi-
dują nie tylko liczną rodzinę ko-
lonistów o nazwisku Gramm. 

 Mieczysław Kaca

Inscenizację wykonali uczniowie

Składanie wieńców pod pomnikiem w Kazanowie

Uroczystość ropoczęło odśpiewanie hymnu narodowego

Zbigniew Gołąbek z małżonką oraz przedstawiciele rodziny Gorczyców złożyli 
wieńce pod Mauzoleum Pamięci w Karolinie
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 Tegoroczna IX Gala Konkursu Gospodarczego „Perła Powiatu” 
odbyła się nie w powiecie radomskim, ale po sąsiedzku, w powiecie 
białobrzeskim w Starym Kiełbowie w Centrum Konferencyjno-Ban-
kietowym „Rubin”. Nie mniej jednak gospodarzem Gali był nie kto 
inny tylko starosta radomski Waldemar Trelka.

 Jak gala to gala. Nie dziwi więc uroczysty strój wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu Radomskiego, Zdzisława Mroczkowskiego, który 
przybył na nią wraz z małżonką. Na uroczystości wręczenia „Pereł 
Powiatu”, która odbyła się po dwuletniej przerwie, zjawiło się wielu 
wyśmienitych gości. I każdy – tak jak Zdzisław Mroczkowski – był 
w pełnej gali. 

 „Perły powiatu” to nie tylko przedsiębiorcy. Należą do nich także Koła Gospodyń Wiejskich, tak 
jak zaprezentowane na zdjęciu Koło z Lesiowa, które nie tylko było nominowane w kategorii „Produkt 
Roku”, ale także uświetniło imprezę swoim występem.

 Chór Jedynka Klubu Seniora „Weteran” w Radomiu wystąpił z do-
rocznym koncertem w Klubie Środowisk Twórczych Łaźnia. Gorąco 
oklaskiwany występ rozpoczął ukraińską pieśnią ,,Hej, sokoły”.

 18 marca 1942 roku i w dniach następnych, hitlerowcy zamordowali w Karolinie, Kazanowie i oko-
licznych miejscowościach około stu mężczyzn w odwet za przypadkową śmierć w kawalerskiej bójce 
młodego kolonisty niemieckiego. W gminie Zwoleń uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 20 marca 
w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego i były kontynuowane przy zbiorowej mogile w Karolinie. Na 
zdjęciu: przedstawiciele samorządu zwoleńskiego z burmistrzem Arkadiuszem Sulimą przekazują 
w Mauzoleum Pamięci w Karolinie wieniec harcerce, która ułoży go na zbiorowej mogile. Więcej 
o mordzie w Kazanowie i Karolinie na str.  7

 Gala „Perły powiatu” to 
również okazja do spotkań 
i ciekawych rozmów. Na takiej 
właśnie „międzygminnej” roz-
mowie przyłapaliśmy wójtów 
z  Gmin Kowala i  Wierzbica, 
Dariusza Bulskiego (pierwszy 
z  lewej) i  Zdzisława Duliasa. 
Nie przysłuchiwaliśmy się 
o czym panowie rozmawiali, 
a byli tak zaangażowani w dys-
kusję, że nawet nie zauważyli, 
że zostali upamiętnieni przez 
naszego fotokronikarza.

PO(D)GL ĄDY

Spotkanie włodarzy

Po sąsiedzku, 
ale prawie u siebie

Pełna gala
W 80. rocznicę 
hitlerowskiego mordu 

„Raz na Ludowo” na Gali Hej, sokoły!


