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OSP Z KOWALKOWA
Zorganizowany 17 czerwca br. miał formę uroczy-
stego apelu, połączonego z nadaniem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kowalkowie sztandaru oraz 
przekazaniem samochodu marki VOLVO.

Apel poprzedziła msza św. 
w intencji strażaków w parafi al-
nym kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa, celebrowana przez Ka-
pelana Powiatowego Strażaków, 
ks. Sylwestra Góreckiego i  ks. 
Marka Borysa – proboszcza pa-
rafi i. Duchowni ci uczestniczyli 
potem w  poświęceniu nowego 
sztandaru i samochodu strażac-
kiego.

Uczestnicy jubileuszu udali się 
ze świątyni na plac przed strażnicę 
OSP na uroczysty apel, zakończo-
ny Festynem Rodzinnym, orga-
nizowanym przez Wójta Gminy 
Kazanów przy współudziale fi nan-
sowym Urzędu Marszałkowskiego. 
Widzowie oklaskiwali m.in. musz-
trę paradną Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Miasta Zwolenia i występ 
Kapeli Radomscy Muzykanci.

Program uroczystego apelu 
rozpoczął meldunek dowódcy 
uroczystości kpt. Kamila Czap-
ki złożony Prezesowi ZOW OSP 
Mazowsza dh. Zbigniewowi 
Gołąbkowi, po którym nastą-
piło wciągnięcie fl agi na maszt 
i odegranie hymnu narodowego. 
Po tej ceremonii, uczestników 
jubileuszowej uroczystości po-
witali – wójt Gminy Kazanów 
Teresa Pancerz-Pyrka i  prezes 
OSP Kowalków dh Sylwester Li-
sik. Uczestnicy poznali też rys 
historyczny jubilatki.

OSP Kowalków liczy 54 człon-
ków, w tym 10-osobową żeńską 
drużynę pożarniczą. Działalność 
rozpoczęła w  1931 roku z  15. 
ochotnikami. Obecnie wraz 
z  OSP Kazanów działa w  Kra-
jowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym. Dysponuje dwoma 
samochodami – wspomnianym 
VOLVO i  marki „STAR 200”. 
Funkcjonuje w plutonie ratow-
niczym „Ulewa”. Z  ośmiu OSP 
Gminy Kazanów najczęściej 
uczestniczy w  wyjazdach ra-
towniczych, zajmując 2. miejsce 
w  powiecie. Druhowie: Stefan 
Bojek, Adam Molenda i Tomasz 
Rutkowski legitymują się naj-
dłuższym 60-letnim stażem 

90-letniej jubilatki. Systema-
tyczne szkolenia i doposażenie 
jednostki, wysokie notowania 
w  zawodach strażackich oraz 
udział w  akcjach charytatyw-
nych, to walory OSP Kowalków, 
nagradzanej i odznaczanej.

Jubileuszowi goście wyrażali 
uznanie dla druhów z  Kowal-
kowa reprezentujących różne 
pokolenia jego mieszkańców. 
Uczynił to w  imieniu własnym 
i  zwierzchników dh Zbigniew 
Gołąbek oraz st. bryg. Tomasz 
Cybul, z-ca komendanta PSP 
Województwa Mazowieckiego. 
Posłanka Anna Kwiecień uznała 
współpracę z  Teresą Pancerz-
-Pyrka, wójtem gminy Kazanów, 
jednocześnie prezesem Zarządu 
OSP tej gminy za wzorową. Gra-
wertony wręczane jubilatom 
przez starostów zwoleńskich, 
Zarząd PSP Powiatu Zwoleńskie-
go, czy też jego odpowiednika 
z  OSP, leśników oraz przedsta-
wicieli innych środowisk, za-
wierają utrwalone na stałe sło-
wa uznania. Przewijały się one 
także w homiliach wygłaszanych 
przez księży lub słowach wypo-
wiadanych przez nich przy po-
święcaniu sztandaru i  nowego 
samochodu.   (MK)

Gospodarzami jubileuszu byli dh Sylwester Lisik i wójt Teresa Pancerz-Pyrka

Laureaci odznaki „Za wysługę 60, 55, 50… lat”

Dziewczęca drużyna pożarnicza
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Pierwsza taka „Gala” 
Salę Domu Weselnego „Amor” w Bartodziejach, 4 czerw-
ca wypełnił tłum gości. Okazja była niebywała. „I Gala 
Organizacji Społecznych Gminy Jastrzębia”, zorganizowa-
na z inicjatywy władz samorządowych gminy Jastrzębia 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi we współpracy 
z Powiatowym Instytutem Kultury w Iłży.

Spotkanie poprowadzili Mał-
gorzata Skwarek, dyrektor GBP 
w Jastrzębi i Jakub Mitek z Po-
wiatowego Instytutu Kultury 
z siedzibą w Iłży. 

Uroczystą Galę otworzył wójt 
Gminy Jastrzębia, Wojciech 
Ćwierz, który powiedział między 
innymi: – Chcemy dzisiaj uhono-
rować organizacje społeczne dzia-
łające na terenie naszej gminy, 
a jest ich dużo, o czym świadczy 
frekwencja na dzisiejszej uroczy-
stości. Jestem z tego niezmiernie 

dumny. (…) Mamy bardzo aktyw-
ne stowarzyszenia, Koła Gospo-
dyń Wiejskich, kluby sportowe, 
jednostki strażackie, ale również 
Kluby Seniora i  zespoły ludowe. 
Chciałbym w  imieniu własnym 
i władz samorządowych serdecz-
nie podziękować za tę ogromną 
pracę na rzecz naszej społeczno-
ści. Dziękuję, że jesteście aktyw-
ni w tak wielu sferach, bo jest to 
kultywowanie tradycji, kultury, 
ale także edukacja, sport, czy inte-
gracja i aktywizacja mieszkańców. 

Uczestnicy i wyróżnieni 
w „I Gali Organizacji Społecznych Gminy Jastrzębia”
Wyróżnienia indywidualne: 
Elżbieta Pietruszewska, Elżbieta Świniarska, Zygmunt Mąkosa, 
Zdzisław Kwapiński, Marian Kuliński i Karol Piwnicki.
Ochotnicza Straż Pożarna z:
Jastrzębi, Bartodziejów, Gorynia, Mąkos Starych,
Stowarzyszenia: 
„Młodzi Mąkosy”, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia 
„Gościniec”, „Dąbrowa Razem” z Dąbrowy Kozłowskiej, „Razem Dla Rodzin” 
z Dąbrowy Kozłowskiej,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje, 
„Owadów – Wieś z Przyszłością”, „JastrzaFans” na rzecz Rozwoju Sportu, 
Rekreacji i Turystyki, „Królewskim Szlakiem” z Kozłowa;
Kluby Sportowe:
Klub Karate „Taka”, Klub piłkarski „Akcja” Jastrzębia Akcja Jastrzębia, 
Klub siatkarski GKS Jastrzębia GKS Jastrzębia, Uczniowski Klub Sportowy 
w Jastrzębi UKS Jastrzębia.
Koła Gospodyń Wiejskich:
KGW „Aktywne Dąbrowianki”, KGW Dąbrowa Kozłowska, KGW ,,Zacisze 
Goryń’’, KGW w Bartodziejach nad Radomką, KGW „Jastrzębianie”, 
KGW Kolonia Lesiów „Słoneczny Zakątek”, KGW Kozłów „Zielona Przystań”, 
KGW „Cudawianki” Zespół Ludowy „Owadowianki”, KGW „Raz na ludowo” 
Lesiów, KGW „Nowinki” Mąkosy Nowe, KGW „Mąkosiaki”, KGW „Nasza Wola” 
z Woli Goryńskiej, KGW Olszowa, KGW Wolska Dąbrowa, KGW „Cztery Strony” 
w Wojciechowie, KGW „Pogodne” z Woli Owadowskiej. 

Wśród nagrodzonych nie zabrakło Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje Wójt Wojciech Ćwierz podziękował wszystkim za działalność na rzecz „Małej Ojczyzny” – Gminy Jastrzębia

Bardzo skutecznie korzystacie ze 
środków z  dotacji, realizujecie 
mnóstwo projektów, które służą 
nam wszystkim. (…) Dzisiejsze 
spotkanie przedstawicieli różnych 
organizacji jest również doskonałą 
okazją do wymiany doświadczeń – 
podkreślił wójt Wojciech Ćwierz.

Poza przedstawicielami orga-
nizacji społecznych w Gali wzięli 
udział przedstawiciele Rady Po-
wiatu Radomskiego: wiceprzewod-
nicząca Teodozja Bień i radny Ry-
szard Dziura, przewodniczący RG 
Jastrzębia – Cezary Pietruszewski 
wraz z  grupą radnych, zastępca 
wójta gminy Jastrzębia – Paweł 
Głuchowski, inspektor ds. obron-
nych, obrony cywilnej, zarządza-
nia kryzysowego i bezpieczeństwa 
– Agnieszka Grzywacz, dyrektorzy 
gminnych placówek oświatowych 
oraz sołtysi z terenu gminy.

Uczestnicy Gali mieli również 
okazję podziwiać występy arty-
styczne. Przed publicznością zapre-
zentował się zespół śpiewaczy „Dą-
browianki” z Dąbrowy Kozłowskiej 
i kapela Zdzisława Kwapińskiego.

Specjalne wyrazy podziękowa-
nia za organizację Gali wójt Woj-
ciech Ćwierz skierował do pań: 
Małgorzaty Skwarek, Anny Tka-
czyk i  Doroty August oraz pań-
stwa Małgorzaty i  Jerzego Cibo-
rów – właścicieli domu weselnego 
„Amor” w Bartodziejach.

Wyróżnienie indywidualne otrzymała 
Elżbieta Świniarska

„Dąbrowianki” z Dąbrowy Kozłowskiej uświetniły Galę wspaniałym występem Wszyscy z zainteresowaniem oglądali przygotowane prezentacje

Dom weselny wypełnił tłum gości Panie z Kół Gospodyń Wiejskich prezentowały się wspaniale 
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Laureaci XIII Gali Mistrzów Sportu 
Sportowcy, trenerzy, wychowawcy dzieci i młodzieży, olimpijczycy oraz inni dostojni goście, w tym 
parlamentarzyści, byli honorowani 10 czerwca w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Radomiu przez 
gospodarza, Starostę Radomskiego, podczas XIII Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego 2022. 
Seniorem imprezy był Zdzisław Radulski ps. Hrabia – legenda radomskiej kulturystyki. 
Program Gali urozmaiciły wstawki muzyczne uczennic LO im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach oraz 
niezwykły pokaz gimnastyki dziewcząt z Klubu Quick Flik (gmina Kowala).

Gospodarz XIII Gali Starosta 
Radomski, Waldemar Trelka, ma 
w życiowej biografi i rubrykę sport. 
Jest przecież mistrzem Polski 
w zapasach w stylu klasycznym. 
Otwierając imprezę powiedział:

– Twórca idei olimpijskiej Pier-
re de Coubertin stworzył hasło 
„Wyżej, dalej, szybciej”, Dlatego 
cieszę się, że wciąż są w naszym 
powiecie dzieci i młodzież, chcący 
realizować je w praktyce. Cieszę 
się, że – parafrazując słowa papie-
ża Franciszka – chce im się wstać 
z kanapy i zajmować się sportem. 
Bardzo dziękuję rodzicom, trene-
rom i wychowawcom nieustannie 
motywującym swoich podopiecz-
nych do pracy na boiskach, czy 
w halach sportowych. Wynik jest 
ważny, ale najważniejsza jest dro-
ga do niego wiodąca – podkreślił 
gospodarz Gali.

Najmłodsi nagrodzeni 
jako pierwsi

Kategoria: Urodzeni w  2007 
roku i młodsi: Starosta Waldemar 
Trelka, przewodniczący Powiato-
wej Rady Sportu Ryszard Kosiec 
i senior sportu Zdzisław Radulski 
wspólnie nagradzali troje najlepiej 
zapowiadających się najmłodszych 
sportowców jednego z  najwięk-
szych obszarowo i  ludnościowo 
powiatów mazowieckich, miesz-
czącego na swoim terytorium 13 
samorządowych gmin.

Zaczęli powinność od honoro-
wania zawodniczek i  zawodni-
ków nominowanych przez gminy. 
Zwieńczeniem było wręczenie 
uwidocznionych na planszach 
trzech nagród pieniężnych. Za 
przyznane trzecie miejsce – Nikoli 
Stanios z Gimnastycznego Klubu 
Sportowego QUICK FLIK z gminy 
Kowala, specjalizującej się w akro-
batyce, gimnastyce i fi tness. 

Za drugie miejsce Antoniemu 
Pieczeniakowi, reprezentantowi 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wolanowie (piłka siatkowa).

uprawiającej karate shidokan. 
Jest ona zawodniczką Klubu 
Sportowego Shidokan Karate 
Fight Club Skaryszew/Iłża. Zdo-
była m.in. Mistrzostwo Polski 
Dzieci i Młodzieży oraz II miej-
sce w Pucharze Polski Miesza-
nych Sztuk Walki w konkurencji 
Karate.

Pierwszym miejscem został 
uhonorowany Jakub Płachta 
z  gminy Pionki, reprezentant 
Klubu Sportowego Tang Soo Do, 

nej „Kawiarenki pod gwiazdami”. 
Po uhonorowaniu zawodniczek 
i  zawodników z  jego udziałem, 
ciekawy wywiad przeprowa-
dził ze Zdzisławem Radulskim 
Andrzej Mędrzycki, wieloletni 
dziennikarz, komentator i spra-
wozdawca sportowy.

– Mam już swoje lata, podcho-
dzę pod dziewięćdziesiątkę, ale 
nie wyobrażam sobie życia bez 
sportu. Ruch jest najlepszym le-
karstwem na wszelkie dolegliwo-
ści. Od 1958 roku związałem się 
z Radomiakiem jako masażysta 
i nigdy tego nie żałowałem.

Zdzisław Radulski karierę za-
wodniczą rozpoczął w  sekcji 
bokserskiej RKS Broń Radom, 
zdobywając tytuł mistrza okręgu 
kielecko-radomskiego w wadze lek-
kopółśredniej. W czasie odbywania 
służby wojskowej był zawodnikiem 
WKS Korona Kielce. Po powrocie 
do cywila porzucił boks dla kultu-
rystyki. Zwierzył się, że uczynił to 
po tym, jak w jednym z meczów 
bokserskim trafił przeciwnika 
tak mocno, że z ringu zabrała nie-
szczęśnika karetka, zawożąc go do 
szpitala...

Związany przez wiele lat z pił-
karzami Radomiaka i  z  klubem 
finansowanym przez ówczesne 
Zakłady Przemysłu Skórzanego 
,,Radoskór”, pozostał wierny dru-
żynie, choć… był też nauczycielem 
nauki pływania, wychowawcą 
kilku pokoleń młodych adeptów 
siatkówki w  Wojskowym Klubie 
Sportowym Czarni Radom, współ-
organizatorem Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego 
w  Radomiu. Nic dziwnego, że 
uczestniczący w Gali młodzi spor-
towcy, w  większości uczniowie 
szkół podstawowych i  średnich, 
prosili ,,Hrabiego” o wspólne zdję-
cie, chyba nie tylko na pamiątkę. 
Ujrzeli go jako bardzo pracowite-
go uczestnika całego programu 
XIII Gali, włącznie z fi nalnym słod-
kim poczęstunkiem.   (k)

O  pierwsze miejsce w  tej naj-
młodszej kategorii wiekowej 
powalczył Bartosz Brydziński, 
reprezentant Klubu Sportowego 
Tang Soo Do z Pionek, wicemistrz 
Polski kickboxingu w walkach po-
intfi ghting kadetów starszych, brą-
zowy medalista mistrzostw Polski 
kickboxingu w walkach light con-
tact kadetów starszych i zdobywca 
pucharu Polski kickboxingu.

Sportowe nadzieje powiatu
Posłanka Anna Kwiecień 

i europoseł Zbigniew Kuźmiuk 
nagradzali sportowców z gmin 
i powiatu radomskiego urodzo-
nych w  2006 roku i  starszych. 
Trzecie miejsce zajął w  tej ka-
tegorii zapaśnik Jakub Lisek 
z  gminy Wierzbica, reprezen-
tant Międzyszkolnego Ludowe-
go Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Orlik Wierzbica, członek 
Kadry Polski Kadetów.

Drugie stało się udziałem Na-
talii Maliny z gminy Iłża, uczen-
nicy LO im. Mikołaja Kopernika, 

Szóstka laureatów Gali w kategoriach: rocznik w 2007 i młodsi oraz w 2006 r. i starsi w asyście jej organizatorów i zaproszonych gości

m.in. wicemistrz Europy Kickbo-
xingu Juniorów w walkach light 
contact, mistrz Polski Kickboxin-
gu Juniorów w  walkach point-
fi ghtin, wicemistrz Polski Kickbo-
xingu Juniorów w walkach light 
contact oraz członek Kadry Na-
rodowej Kickboxingu Juniorów.

Legenda 
radomskiego sportu

Zdzisław Radulski ps. Hrabia 
był gościem specjalnym tradycyj-

W pierwszym rzędzie widowni (od lewej): europoseł Zbigniew Kuźmiuk, posłanka 
Anna Kwiecień i poseł Marek Suski oraz gospodarze i organizatorzy Gali

Senior radomskich sportowców Zdzisław Radulski wręcza 
upominek jednemu z najmłodszych wyróżnionych zawodników

Piramidkę utworzoną przez zawodniczki Gimnastycznego Klubu Sportowego 
QUICK FLIK z Kowali nagrodziła widownia burzliwymi brawami

Gospodarze i organizatorzy Gali w pełni przygotowani do słodkiego, 
tortowego fi nału
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Dzieci – dzieciom, 
czyli festyn rodzinny
Wbrew obawom, pogoda dopisała. Na festyn rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez społeczność 
Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą ze wsparciem oraz 
pomocą fi nansową i rzeczową Urzędu Gminy, przybyły wie-
lopokoleniowe tłumy. Byli dziadkowie i wnukowie. 
Byli rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Trybuny przy płycie szkolnego 
boiska były gęsto obsadzone jak 
podczas rozgrywek ligi mistrzów.

Choć ustawiono scenę dla ar-
tystów, to jednak wszystkie wy-
darzenia odbywały się na boisku. 
Estrada nie pomieściłaby tak 
licznie występujących artystów 
i zespołów uczniowskich. Każda 
z  klas przygotowała niepowta-
rzalny pokaz tańca i śpiewu. Były 
zespoły taneczne i soliści.

Nie tylko tłoczno było przed 
samą widownią. Nieco z boku ani-
matorzy wciągali w zabawę młod-
szych i  starszych uczestników 
festynu. Był wielki parasol, pod 
którym z piskiem chowali się naj-
młodsi, były klocki, z których bu-
dowano wieże i zamki, bańki my-
dlane gigantycznych rozmiarów 
i malowanie twarzy. Poza boiskiem 
ustawione były dmuchane zamki-

Wójt Euzebiusz Strzelczyk i wicewójt Anna Plesiewicz-Trzeciak nie szczędzili braw młodym artystom

-zjeżdżalnie i tory przeszkód, oraz 
minikaruzela jednoosobowa. Nie 
zabrakło też poczęstunku. Był grill, 
wata cukrowa i lody. 

Wśród rozbawionych wi-
dzów, w  większości dzieci ro-

dziców, oklaskiwali występy 
młodych artystów wójt Gminy 
Euzebiusz Strzelczyk, zastępca 
wójta Anna Plesiewicz-Trzeciak 
oraz dyrektor szkoły Edyta Lu-
sarczyk.

Widownię zapełnili najmłodsi uczestnicy festynu Klasyka teatrzyku uczniowskiego, czyli „Do biedronki przyszedł żuk” 

Tańczącym na płycie boiska uczniom asystowali na widowni dorośli

Najlepsza zabawa w „dmuchawcach”

Malunek na buźce na piąteczkę

Polonez w wykonaniu uczniów i ich mam zachwycił widownię

Panowie na kolanko, a panie w kółeczko
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Jubileusz wójta 
Euzebiusza Strzelczyka
Miesiąc maj obfi tował w wiele okrągłych rocznic. Jednym z obchodzonych jubile-
uszy było 30-lecie objęcia funkcji wójta Gminy Grabów nad Pilicą przez Euzebiusza 
Strzelczyka 9 maja 1992r. Jubilat otrzymał mnóstwo życzeń i kwiatów oraz po-
dziękowań za wszystkie lata dotychczasowej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny 
od wszystkich mieszkańców, którzy dostrzegają i doceniają imponujące zasługi 
i osiągnięcia trzech dekad pracy w Gminie Grabów nad Pilicą.

Na ten dzień została również 
zaplanowana sesja Rady Gminy, 
podczas której, oprócz omówie-
nia najważniejszych bieżących 
spraw, celebrowano jubileusz, 
którego wyjątkowość podkreśla 
fakt, że nieliczni włodarze gmin 
mogą się nim poszczycić. Jest to 
także dowód na sprawne i efek-
tywne zarządzanie gminą, tym 
samym wykazaniem się i spraw-
dzeniem w roli dobrego gospo-
darza.

Rocznica ta stanowiła dosko-
nałą okazję, by przypomnieć 
oraz podsumować 30 lat pia-
stowanej funkcji. Cofnijmy się 
zatem do roku 1990, w którym 
to inż. Euzebiusz Strzelczyk zo-
stał radnym Gminy Grabów nad 

Pilicą, a  już dwa lata później, 
wybranym na stanowisko wójta 
spośród radnych. Podczas sesji 

Rady Gminy na początku ka-
dencji w 1994 i 1998 roku rów-
nież otrzymał największą ilość 

głosów radnych, a w 2002 roku 
miały miejsce pierwsze wybory 
bezpośrednie, w wyniku których 
mieszkańcy docenili 10 lat solid-
nej pracy i stanowisko wójta po-
zostało w rękach tej samej osoby. 

Jednym z  pierwszych przed-
sięwzięć jakich podjął się świeżo 
wybrany wójt było zwodocią-
gowanie gminy. I  choć obecnie 
wodociąg, jak i  kanalizacja to 
standard, ówcześnie stanowiło 
duże udogodnienie i  podnie-
sienie poziomu życia. Powstała 
oczyszczalnia ścieków oraz roz-
poczęto zbiórkę odpadów komu-
nalnych. Sukcesywnie remonto-
wał i budował drogi. Poszczycić 
się może stworzeniem dużego 
zaplecza maszynowego, dzięki 
któremu gmina stała się samo-
wystarczalna w zakresie napraw 
awarii, dowozu dzieci do szkół 
czy wykonywaniu remontów. Za-
dbał o należyty stan szkół i remiz 
strażackich, ponadto ciągle do-
posaża wszystkie jednostki w no-
woczesny sprzęt. Wybudował 
przedszkole oraz nowy ośrodek 
zdrowia. Powstały place zabaw 
dla najmłodszych mieszkańców 
oraz siłownie plenerowe, dla 
tych nieco starszych. Na terenie 
gminy funkcjonują boiska wielo-
funkcyjne. Najnowszą inwestycją 
była budowa pełnowymiarowej 

hali sportowo-widowiskowej, 
która służy nie tylko uczniom, 
ale jest także miejscem spotkań 
i organizacji imprez. 

Przez te 30 lat Gmina przystąpi-
ła do wielu programów mających 
na celu jej rozwój, pozyskano 
mnóstwo środków zewnętrznych, 
ułatwiających nie tylko rozbudowę 
infrastruktury drogowej, oświetle-
nia ulicznego czy też budynków 
użyteczności publicznej, ale także 
pozwalających na podnoszenie 
kwalifi kacji mieszkańców, orga-
nizowaniu zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów czy zadaniach poma-
gających w dbaniu o środowisko 
naturalne i wiele innych. 

Wójt podkreślił, że jest 
wdzięczny całej wspólnocie 
Gminy za obdarzone zaufanie, 
a wszystkie osiągnięcia są wspól-
nym sukcesem mieszkańców, 
radnych oraz pracowników urzę-
du i pozostałych jednostek. Za-
pewnił również, że nie zamierza 
spocząć na laurach i dalej dzia-
łać i dbać o rozwój gminy oraz 
ciągłe polepszanie życia lokalnej 
społeczności. Nie pozostaje nic 
innego, jak życzyć satysfakcji 
z pełnienia tak ważnej i odpowie-
dzialnej funkcji oraz spełnienia 
zamierzonych celów.

 Anna Plesiewicz-Trzeciak, 
Aneta Bielecka

Wójt Euzebiusz Strzelczyk

Boisko ofi cjalnie otwarte!
Na tę chwilę czekali mieszkańcy Augustowa w gminie Grabów nad Pilicą dwa lata. 
Właśnie wtedy zbudowano, ze środków własnych gminy i wsparcia przez samorząd woj. 
mazowieckiego, wielofunkcyjne boisko sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej 
im. 76 Pułku Piechoty. Niestety pandemia uniemożliwiła ofi cjalne jego otwarcie.

Okazja nadarzyła się właśnie 
w  minioną niedzielę, podczas 
– zorganizowanego przez Radę 
Rodziców, grono pedagogiczne 
oraz wójta gminy Euzebiusza 
Strzelczyka – Pikniku Rodzin-
nego. Poświęcenie obiektu przez 
ks. proboszcza Romana Panka 
było pierwszym punktem im-
prezy. Lejący się z nieba żar nie 
zniechęcił przybyłych tłumnie 
rodzin. Na scenie w programach 
artystycznych zaprezentowali 
się uczniowie, poczynając od 
przedszkolaków na starszych 
kończąc. O atrakcje zadbał wójt 
– były dmuchane zamki, pokazy 
iluzjonisty i  szczudlarza. Stra-

żacy z  OSP Grabów nad Pilicą 
i Augustowa chłodzili nieco at-
mosferę pianą gaśniczą i zapra-
szali do wnętrza samochodów 
przyszłych strażaków-ochot-
ników. O poczęstunek i napoje 
zadbała Rada Rodziców. Zabawa 
była przednia i  sprawiła wiele 

radości nie tylko dzieciakom, 
ale i ich rodzicom.

Imprezę uświetnili swą obec-
nością m.in.: Leszek Przybytniak, 
radny Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego, zastępca wójta Anna 
Plesiewicz-Trzeciak i przedstawi-
ciele Kuratorium Oświaty.

Wstęga przecięta! Uczniowie odśpiewali hymn szkoły

W tak upalny dzień kąpiel w pianie to wielka frajda Na piknik przybyły całe rodziny
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Edukacja poprzez sztukę
W Muzeum im. Jacka Malczewskiego odbył się fi nał konkursu „Zarażeni rowerem, 
zainspirowani Malczewskim”. Już drugi raz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 
wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Komendą Wojewódzką Policji 
w Radomiu realizują ten projekt, który odbywa się pod honorowym patronatem 
radomskiego muzeum.

Udział w  konkursie wzięło 84 
uczniów szkół podstawowych z Ra-
domia i  powiatu radomskiego. Za 
zadanie mieli wykonanie pracy 
plastycznej, w której postać podró-
żująca rowerem to autor obrazu, 
będącej reportażem z podróży, wy-
cieczki, z uwzględnieniem wydarzeń 
ludowych czy historycznych oraz za-
warcie w niej treści nawiązujących 
do twórczości artystycznej Jacka 
Malczewskiego. Zestawienie tematu 
związanego ze sztuką i rowerowymi 

Bezpieczni na drodze
9 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu od-
był się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pn. „Bezpieczni na drodze”.

To już druga edycja Turnieju 
zorganizowanego przez PSP nr 5 
przy współpracy Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego, 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
zs. w  Radomiu oraz Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Radomiu. 
Z ramienia Komendy obecni byli: 
podinspektor Stanisław Popiel, 
pełniący rolę sędziego głównego 
i młodszy aspirant Marcin Sawicki. 
Radomski WORD reprezentował 
Tomasz Sotowski, specjalista od 
BRD, a PSP nr 5 – nauczyciel i opie-
kun koła BRD, Roman Kozyra.

 Na wstępie uczestników powi-
tała dyrektor szkoły Ewa Czer-
wiec, która powiedział m.in. 
– Pandemia przeszkodziła nam 
w  tych spotkaniach, ale cieszę 
się, że wracamy do naszej tra-
dycji dbania o  bezpieczeństwo. 
Bardzo dziękuję opiekunom za 
przygotowanie dzieci i za pracę 
indywidualną samych uczniów. 
Życzę wam żebyście jak najlepiej 
napisali test teoretyczny i zdali 
część praktyczną rewelacyjnie. 
Zastępca dyrektora Ewa Dziwisz 
życzyła uczniom szlachetnej ry-
walizacji i miłych wrażeń w roz-
grywkach.

Celem Turnieju jest podno-
szenie kultury społeczeństwa 
i  działanie na rzecz poprawy 
stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży szkolnej. 
W  konkursowych zmaganiach 
wzięło udział dwanaście 3-oso-
bowych drużyn z  klas IV–VI. 
Konkurs składał się z  dwóch 
etapów. Pierwszy to dwa te-
sty z  wiedzy ogólnej o  bezpie-
czeństwie w  ruchu drogowym 
i  sytuacji na skrzyżowaniach. 
Druga część to umiejętności 
praktyczne, czyli rowerowy tor 
przeszkód. Opiekunowie drużyn 
świetnie przygotowali uczest-
ników i  jak podkreślił sędzia 

główny podisp. Stanisław Po-
piel – poziom był bardzo wysoki, 
a rywalizacja zacięta.

Nagrodą główną był rower 
ufundowany i  wręczony przez 
dyrektora WORD w  Radomiu, 
Marcina Ciężkowskiego. 

W  klasyfi kacji indywidualnej 
I miejsce zajął Artur Jaworski – 
PSP w Lesiowie, na drugim upla-
sował się Adam Bogacki – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Jedliń-
sku, a na trzecim Adam Olszew-
ski – PSP w Bielisze. Drużynowo 
zdobywcą I miejsca została Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w La-
skach, na II sklasyfi kowano PSP 
w Lesiowie, a na III – PSP nr 5 
w Radomiu.

Uczestników powitali: dyr. Ewa Czerwiec z zastępcą Ewą Dziwisz, 
podinsp. Stanisław Popiel

W konkursowych zmaganiach wzięło udział dwanaście 3-osobowych drużyn z klas IV–VI

W klasyfi kacji indywidualnej I miejsce zajął Artur Jaworski – PSP w Lesiowie

wędrówkami przez mazowieckie 
pola dało bardzo ciekawe rezultaty.

Jak podkreślali jurorzy, wybór nie 
był łatwy. – Prace były wykonane 
w różnych technikach, więc bardzo 
trudno było określić, która praca 
była lepsza, a  która gorsza, która 
ma pewne elementy, a która nie ma, 
ponieważ wszystkie te prace prze-
nikały się wzajemnie – podkreśliła 
Ewa Czerwiec, dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Rado-
miu, organizatora konkursu.

Zwycięskie prace

Nagrody przyznano w  trzech 
kategoriach wiekowych:

Klasy IV–V: I miejsce Barbara 
Jakubiak – PSP Nr 18 i  Kinga 
Bińkowska – PSP Nr 23 w Rado-
miu; II miejsce – Piotr Opałka 
– PSP Nr 30 i  Lena Wąsiewicz 
– PSP Nr 5 w Radomiu; III miej-
sce – Marta Roleder – PSP Nr 24 
i Krzysztof Konopski – PSP Nr 5 
w Radomiu.

Klasy VI–VII: I  miejsce Lena 
Bzducha – PSP Nr 2 i  Mikołaj 

Chudzik – PSP Nr 5 w Radomiu; 
II miejsce – Aleksandra Brejtkop 
– PSP Nr 2 w Radomiu i Kacper 
Marchocki – PSP Podlesie Duże; 
III miejsce – Natalia Sodel – PSP 
Nr 2 i Weronika Borowska – PSP 
Nr 2 w Radomiu.

Klasa VIII: I miejsce – Martyna 
Szerszeń – PSP Nr 33; II miejsce 
– Emilia Dudzińska – PSP Nr 5; 
III miejsce – Kamil Chmielewski 
– PSP Podlesie Duże i Julia Mu-
cha – PSP Kończyce-Kolonia.

Od prawej: 
podisp. Stani-
sław Popiel, 
dyr. Ewa Czer-
wiec, wicepre-
zydent Radomia 
Katarzyna 
Kalinowska, 
dyr. Muzeum 
Leszek Ruszczyk 
i Marcin Cięż-
kowski, 
dyr. WORD pre-
zentują nagro-
dzone obrazy



7R ADOM

XX-lecie Mazowieckiej Izby 
Inżynierów Budownictwa 

Uroczystym spotkaniem w Teatrze Powszechnym w Radomiu zainaugurowany został 
Jubileusz XX-lecia działalności Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Spotkanie otworzyła Katarzy-
na Barska, szefowa Biura Te-
renowego MOIIB w  Radomiu, 
witając w  imieniu organizatora 
spotkania Romana Lulisa, Prze-
wodniczącego Okręgowej Rady 
MOIIB, przybyłych uczestników 
uroczystości, w tym gości. Wśród 
nich Małgorzatę Wielgos z biura 
posła Mirosława Maliszewskiego, 
wicewojewodę mazowieckiego 
Artura Standowicza, Adama Du-
szyka reprezentującego Marszał-
ka Województwa Mazowieckie-
go, Sekretarza Miasta Radomia 
Michała Michalskiego, mgr inż. 
Tadeusza Duraka – członka Kra-
jowej Rady PIIB, Radosława Ci-
chockiego Zastępcę Przew. Rady 
MOIIB, Agnieszkę Gozdur z Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych, dr. Karola Stępniewskiego 
– Przewodniczącego Okręgowej 
Izby Lekarskiej, prof. dr hab. 
inż. Krzysztofa Śmiechowskiego 
– Prezesa Zarządu Radomskiej 
Rady FSNT NOT i  Wiceprezesa 
Pawła Kubickiego, Magdalenę 
Wielogórską – Prezes SARP, Od-
dział w Radomiu i jego sekretarza 
Mariusza Antosa, mgr Małgorza-
tę Alzak z Wyższej Inżynierskiej 
Szkoły Bezpieczeństwa i Organi-
zacji Pracy w Radomiu oraz dele-
gatów z subregionu radomskiego 
na Okręgowy Zjazd: Grażynę Sa-
dal, Elwirę Kiragę, Mieczysława 
Bartodzieja, Tomasza Chojnac-
kiego, Piotra Domagałę, Tadeusza 
Gałązkę, Bogusława Pawełka, Pio-
tra Szymczaka, Andrzeja Tabora 
i Marka Ziomka.

Poproszony na scenę – wybra-
ny na drugą kadencję Przewodni-
czący Okręgowej Rady MIIB – Ro-
man Lulis został uhonorowany 
kwiatami. Dżentelmeńsko za nie 
podziękował, po czym – nawiązu-
jąc do początków MOIIB – oznaj-
mił, że choć czas był trudny, ów-
czesny Prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski, premier Jerzy Bu-
zek i odpowiedzialny za fi nanse 
wicepremier Leszek Balcerowicz 
odważnie wspierali wyposażany 
w  duże uprawnienia samorząd 
branży budowlanej. Do Mazo-
wieckiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa wstępowa-
ło wielu inżynierów i techników. 
Obecnie stan członkowski MOIIB 
przekracza już 20 tysięcy osób. 
Angażują się oni nie tylko w roz-
wój powiatów i gmin, miast i wsi, 
lecz mając w pamięci tragedię II 
wojny światowej, wspomagają 
także ogarniętą wojną Ukrainę. 
Przewodniczący Roman Lulis po-
informował, że bratniej Ukrainie 
przekazano agregaty prądotwór-

cze wartości 100 tys. zł. Pomocy 
udzielono też kilkunastu dzie-
ciom ukraińskim przybyłym 
na Mazowsze z  terenów ogar-
niętych wojną. Jest też przeka-
zywana dalsza pomoc m.in. za 
pośrednictwem Fundacji S.O.S. 
Obserwując olbrzymie straty, 
jakie rosyjscy agresorzy zadali 
także infrastrukturze budow-

lanej, w  tym zbombardowane 
osiedla mieszkaniowe, zniszczo-
ne mosty, wiadukty oraz szlaki 
drogowe zdajemy sobie sprawę 
z zakresu pomocy, jakiej potrze-
bować będzie Ukraina także od 
nas – po zakończeniu tej trage-
dii. Niezbędna jest więc dalsza 
integracja i  jedność środowiska 
MOIIB, także zwiększony zakres 

szkolenia członków i  otrzymy-
wanych przez nich uprawnień, 
w  kadencji obejmującej lata 
2022–2026. Wspólnie możemy 
zrobić wiele pożytecznego dla 
społeczeństwa. Przewodniczący 
Roman Lulis zakończył wystąpie-
nie podziękowaniem za obdarze-
nie go zaufaniem. 

Wymieniani wcześniej przed-
stawiciele wojewody mazowiec-
kiego, marszałka Mazowsza 
i  Prezydenta Radomia, służb 
budowlanych i pokrewnych Izb 
przekazali jubilatom listy gratu-
lacyjne i życzenia na wręczanych 
im grawertonach. Uczestniczyli 
też w  ceremonii honorowania 
wyróżnieniami za wyjątkowe 
osiągnięcia zawodowe w dziedzi-
nie budownictwa 10. członków 
MOIIB lub osób współuczestni-
czących w tworzeniu i realizacji 
projektów, w tym także ważnych 
dla Mazowsza i  subregionu ra-
domskiego. Uhonorowani nimi 
zostali: mgr. inż. Marek Marlica – 
specjalista konstrukcyjnej bran-
ży mostowej; mgr inż. Grzegorz 
Giermakowski, specjalista kon-

strukcyjno-budowlanej branży 
drogowej; mgr inż. Stanisław 
Rydel, specjalista z  dziedziny 
konstrukcji lądowego budow-
nictwa przemysłowego; mgr inż. 
Cezary Olszewski – od ponad 30 
lat specjalista konstrukcji bu-
dowlanych; mgr inż. Jan Lachor, 
specjalista z dziedziny dróg żela-
znych; mgr inż. Sławomir Sterna 
– specjalizujący się w  meliora-
cjach wodnych; mgr inż. Wiesław 
Jesionek, wieloletni Kierownik 
Działu Technicznego Wodo-
ciągów Miejskich w  Radomiu, 
specjalista inżynierii sanitarnej 
i  wodnej; mgr. inż. Zbigniew 
Kara, projektant instalacji i sie-
ci elektrycznych; inż. Andrzej 
Pawlikowski, od 50 lat specjalista 
z dziedziny elektrotechniki; Le-
szek Trzeciak – długoletni Prezes 
Wodociągów Miejskich w Rado-
miu, realizator wielu inwestycji 
z zakresu wodociągów i kanaliza-
cji sanitarnej, w tym dostarcza-
jących mieszkańcom Radomia 
i  podmiejskich miejscowości 
dobrej jakościowo wody. 

 (MK)

Wicewojewoda Artur Standowicz wręcza list 
gratulacyjny wojewody mazowieckiego 
Przewodniczącemu Romanowi Lulisowi

W imieniu Marszałka Województwa 
Mazowieckiego czyni to Adam Duszyk

Natomiast w imieniu Prezydenta Radomia – 
Sekretarz Miasta Michał Michalski

Widownię Teatru Powszechnego zapełnili członkowie MOIIB i ich rodziny

Przedstawiciele inżynierów i techników budownictwa oraz ich rodzin koszem 
kwiatów podziękowali aktorom Teatru Powszechnego w Radomiu za atrakcyjny 
spektakl pt. „Pomoc domowa”

Przewodniczący Roman Lulis wraz z przedstawicielem wojewody i reprezentantami 
władz samorządowych towarzyszą wyróżnionym inżynierom 
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 Festyn rodzinny w Grabowie nad Pilicą zorganizowany z okazji 
Dnia Dziecka przy znacznym wsparciu Urzędu i Rady Gminy spo-
tkał się z uznaniem najmłodszych. Wójt Gminy Euzebiusz Strzelczyk 
otrzymał od uczniów specjalny, okolicznościowy dyplom, który znaj-
dzie się na honorowym miejscu w jego gabinecie.

 Gmina Kazanów jest uboga pod względem jakości gleb i połą-
czeń drogowych, nie mówiąc już o omijającej ją kolei. Może dlatego 
lokalną społeczność i  jej przedstawicieli wyróżnia inicjatywność, 
także w  zdroworozsądkowym współdziałaniu ponad podziałami. 
Na jubileuszu 90-lecia OSP w Kowalkowie usłyszeć można było po-
chwałę z ust posłanki PiS Anny Kwiecień pod adresem wójt Teresy 
Pancerz-Pyrka. Mówiła o pożytecznej współpracy w rozwoju lokalnej 
infrastruktury. Obie panie, wyróżnione złotym medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”, cierpliwie oczekują na odznaczenie. Medale wrę-
czał prezes ZW OSP Mazowsza, Zbigniew Gołąbek, wywodzący się 
z gminy Kazanów. 

 Starosta Waldemar Trelka 
i wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Radomskiego Zdzisław 
Mroczkowski dżentelmeńsko 
honorowali sprinterkę Paulinę 
Paluch z gminy Jedlińsk. Jest 
ona wschodzącą gwiazdę pol-
skiej lekkoatletyki, mistrzynią 
Polski w biegach sztafetowych. 
W 2021 wystąpiła w elimina-
cjach, w  polskiej sztafecie 
4×100 metrów, na igrzyskach 
olimpijskich w Tokio. Na XIII 
Gali Mistrzów Sportu Powiatu 
Radomskiego zwierzyła się, że 
w 2014 na tej imprezie zwycię-
żyła w  najmłodszej kategorii 
wiekowej. Jej nadal marzy się 
medal olimpijski. Wierzy, że 
go zdobędzie.

 Podczas „I  Gali Organi-
zacji Społecznych Gminy Ja-
strzębia” padło wiele miłych 
słów uznania i  podziękowa-
nia. Obdarowani pluszowymi 
„Jastrząbkami” zostali przed-
stawiciele wszystkich organi-
zacji społecznych działających 
na terenie gminy. W ramach 
rewanżu obdarowani wręczy-
li wójtowi gminy Jastrzębia 
Wojciechowi Ćwierzowi so-
lidnej wielkości „Żelaznego 
Jastrzębia” – herb gminy. 

 W  drzewcu nowego sztan-
daru jubilatki OSP z Kowalkowa 
goście uroczystości wbili mło-
teczkiem wiele gwoździ – na 
pamiątkę. Tego ważnego aktu 
dokonał także Paweł Kaca, wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy 
w Kazanowie. Jaką sumkę prze-
kazał, wie prawdopodobnie czu-
wający nad przebiegiem ceremo-
niału druh Maksymilian Małecki, 
naczelnik Jubilatki liczącej sobie 
już 90 latek. Pozostanie to jednak 
tajemnicą.

 Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA zostało wyróżnionych pięciu druhów z OSP Kowalków. 
Druh Zbigniew Gołąbek oznajmił podczas uroczystości wręczania medali, że zostali upoważnieni 
z burmistrzem Skaryszewa, Dariuszem Piątkiem, przez marszałka Struzika do wręczenia ich adresa-
tom i przekazania jubilatom pisma gratulacyjnego. Na załączonym zdjęciu, tajemniczo uśmiecha się 
jednak pani Teresa Pancerz-Pyrka – nie tylko wójt gminy Kazanów lecz także druhna pełniąca funkcję 
prezesa Zarządu Gminnego OSP, któremu podlega jubilatka z Kowalkowa. Dyplomy potwierdzające 
przyznanie medali prezentowali publicznie także druhowie: Sylwester Lisik, Prezes OSP Kowalków 
i zasłużeni członkowie tej jednostki: Jan Więcaszek, Zbigniew Piątek, Adam Molenda i Aleksander 
Gregorczyk. Wygląda więc, że to druhna wystąpiła z wnioskiem do marszałka A. Struzika o ich uho-
norowanie.
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Dzieci podziękowały

Zachęcający przykład

„Żelazny Jastrząb”

Dla Jubilatki

PRO MASOVIA od kulis

Marzenie 
olimpijki 
z Jedlińska


