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WOTUM ZAUFANIA 
I ABSOLUTORIUM
28 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu odbyła się jedna z naj-
ważniejszych sesji Rady Powiatu. Radni podsumowali roczne wykonanie 
budżetu i przyjęli raport o stanie powiatu zwoleńskiego za 2021 rok. W wyni-
ku głosowania udzielili jednogłośnie Zarządowi Powiatu wotum zaufania, jak 
i absolutorium. Oznacza to, że publiczne środki były dobrze gospodarowane.

W  posiedzeniu Rady Powiatu 
w  Zwoleniu wzięło udział dwu-
nastu z  piętnastu radnych. Sesja 
rozpoczęła się przedstawieniem 
sprawozdania z działalności mię-
dzysesyjnej. Następnie, zgodnie 
z porządkiem obrad podjęto szereg 
uchwał, w tym uchwałę w sprawie 
zmian w  Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Zwoleńskie-
go na lata 2022–2036. Po przedsta-
wieniu raportu o  stanie Powiatu 
Zwoleńskiego za 2021 rok odbyło 
się głosowanie nad udzieleniem 
Zarządowi Powiatu wotum zaufa-
nia. W jego wyniku wotum zaufa-
nia zostało udzielone.

W  następnej kolejności radni 
rozpatrzyli i  zatwierdzili spra-
wozdanie finansowe powiatu 
zwoleńskiego wraz ze sprawoz-
daniem z  wykonania budżetu 
powiatu za 2021 rok. Odczytano 
też opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, która pozytywnie 
wypowiedziała się na temat re-
alizacji ubiegłorocznego budżetu. 
Podobną opinię wydała również 
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 
w  Zwoleniu. Kolejnym, niezwy-
kle ważnym punktem sesji było 
głosowanie, w  wyniku którego 
Zarząd Powiatu otrzymał abso-
lutorium. Oznacza to, że środki 
publiczne były rozsądnie i efek-
tywnie gospodarowane. – Dzię-
kuję za udzielone wotum zaufa-
nia i absolutorium. Zrealizowane 
w 2021 roku inwestycje, to wynik 
rozważnych decyzji i skuteczne-

go sięgania po środki zewnętrzne. 
Jest to wspólny sukces wszystkich 
zaangażowanych w  rozwój po-
wiatu osób w tym także pracow-
ników Starostwa oraz kierowni-
ków podległych jednostek wraz 
z załogami – powiedział starosta 
zwoleński Stefan Bernaciak.

2021 rok czasem wielo-
milionowych inwestycji 
w powiecie zwoleńskim

Miniony rok był bardzo inten-
sywny dla samorządu powiatu 
zwoleńskiego pod względem re-
alizacji dużych inwestycji. – Jed-

nym z obszarów, w którym prze-
prowadziliśmy wiele inwestycji 
było drogownictwo. Sukcesywnie 
realizowaliśmy plan poprawy in-
frastruktury drogowej na naszym 
terenie, szukaliśmy różnych źró-
deł dofi nansowań i skutecznie po 
nie sięgaliśmy. Nawiązywaliśmy 
też współpracę z  lokalnymi sa-
morządami, które uczestniczyły 
w kosztach przebudów. W efekcie 
tych działań w 2021 r. w powiecie 
zwoleńskim powstały kolejne ki-
lometry wygodnych i  bezpiecz-
nych dróg. Były to bardzo duże 
zadania na łączną kwotę blisko 5,5 

miliona złotych. Jest to niewątpli-
wie sukces całego samorządu po-
wiatu zwoleńskiego – podkreślił 
starosta Stefan Bernaciak.

Największą inwestycją drogo-
wą była przebudowa drogi po-
wiatowej Bartodzieje-Kazanów. 
Koszt zadania to 2 miliony 988 
tysięcy złotych. Samorząd po-
wiatu pozyskał na ten cel bardzo 
duże dofi nansowanie zewnętrz-
ne w kwocie 1 milion 793 tysiące 
złotych. Środki zostały przyznane 
w ramach „Instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równo-
miernego rozwoju województwa 
mazowieckiego”. W  2021 roku 
ofi cjalnie oddano też do użytku 
zmodernizowaną ulicę Majora 
Hubala w Zwoleniu. Droga zosta-
ła poszerzona, zyskała chodnik, 
wygodną ścieżkę rowerową i no-
woczesne oświetlenie. Koszt prze-
budowy wyniósł 1 milion 139 ty-
sięcy złotych. 50% kosztów zostało 
pokryte z pozyskanego przez sa-
morząd powiatu dofinansowa-
nia zewnętrznego, przyznanego 
w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Przebudowane zo-
stały też odcinki dróg w ciągach 
komunikacyjnych: Odechów-
-Sienno-Ostrowiec Świętokrzyski 
oraz Tczów-Wincentów.

W  2021 roku postawiono też 
krok milowy w rozwoju miejsco-
wej służby zdrowia i zrealizowa-
no ważne inwestycje w zakresie 
sportu oraz oświaty. 

 źródło: zwolenpowiat.pl

Zarząd Powiatu 
Zwoleńskiego, 
od lewej: Jerzy 
Kamionka – czło-
nek Zarządu, 
Andrzej Skorek 
– członek Zarzą-
du, Waldemar 
Urbański – wice-
starosta, Stefan 
Bernaciak – sta-
rosta zwoleński 
oraz Mirosław 
Chołuj – członek 
Zarządu
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XX Piknik w Błędowskich 
Sadach przeszedł do historii
W niedzielę 3 lipca odbył się Jubileuszowy Piknik w Błędowskich Sadach. Rozpoczął się spotkaniem przy po-
mniku Szczepana A. Pieniążka. Zebrani goście, poczty sztandarowe, delegacja z Instytutu Ogrodnictwa – PIB na 
czele z dyrektor prof. dr hab. Dorotą Konopacką oraz Prorektorem SGGW prof. Kazimierzem Tomalą, po słowach 
powitania przez Wójta Mirosława Jakubczaka zabrali głos, złożyli kwiaty pod pomnikiem profesora, a następnie 
udali się na uroczystą Mszę Świętą do miejscowego kościoła.

Po mszy w  asyście orkiestry 
strażackiej z  Błędowa poczty 
sztandarowe i zaproszeni goście 
przeszli w miejsce dalszych uro-
czystości piknikowych.

Na piknik przybyło parę tysię-
cy osób.

Część artystyczną Pikniku 
rozpoczęła orkiestra OSP Błę-
dów, następnie wystąpiły dzieci 
z  PSP w  Błędowie, „Gitarzyści 
z Lipia” oraz zespół Retro w ele-
ganckich strojach

W dalszej części uczestników 
pikniku zaczarowali wirtuozi 
akordeonu -„Vertim & Mamzel”. 

Wójt Gminy Błędów Mirosław 
Jakubczak uroczyście otworzył 
XX Piknik W  Błędowskich Sa-
dach oraz powitał licznie przy-
byłych gości: partnerską gminę 
ze Słowacji na czele ze Starostą 
Ondrejem Kleknerem, Senatora 
RP Stanisława Karczewskiego, 
posłów na Sejm RP: Marka Su-
skiego, Mirosława Maliszew-
skiego, Dariusza Bąka oraz Eu-
roposła Zbigniewa Kuźmiuka, 
radnego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Leszka Przybyt-
niaka, który jednocześnie re-
prezentował jak corocznie Pana 
Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego Adama Struzika, 
który objął patronat honorowy 
nad wydarzeniem. Obecny był 
również pan Jan Mazurkiewicz 
prezes grupy Enea Świerże Gór-
ne, który był partnerem nasze-
go pikniku, zaszczycił również 
swoją obecnością prof. Janusz 
Wojdalski. Przywitani byli rad-

ni powiatu grójeckiego – Teresa 
Bednarska, Wojciech Wojtczak, 
Marzena Kołacz-Rosołowska, 
Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Adam Balcerowicz. Gościł 
Pan Marcin Spiralski, kierownik 
Instytutu Lotnictwa, dyrektor 
Zbigniew Sobieraj z Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 
kierownik powiatowego biura 
ARiMR Anna Wieczorek, dy-
rektor KRUS Grójec Małgorzata 
Szymańczak, dyrektor Energe-
tyki Grójec Arkadiusz Korczak, 
Joanna Brzezińska i dr n. med. 
Ryszard Roszczyk z  Centrum 
Medycznego w  Grójcu oraz 
Michał Błoński – Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Grójcu.

Wójt Mirosław Jakubczak powitał zaproszonych gości

Złożenie kwiatów pod pomnikiem 
prof. Szczepana Pieniążka

Występ uczniów z PSP w Błędowie

Strzelanie na sucho na tranżerach

Pierwszy Piknik w  Błędow-
skich Sadach odbył się w  2002 
roku. Gościły u nas największe 
gwiazdy polskiej sceny: Norbi, 
Eleni, Wodecki, Urszula, Łzy, 
Budka Suflera, Perfect, Irena 
Jarocka, Brathanki, Wilki, Enej, 
Bayerfull, Kombii, Boys, Stasiek 
Wielanek, Poparzeni Kawą Trzy 
i wielu innych. W 2017 koncert 
dał ostatni wokalista grupy Ge-
nesis – Ray Wilson.

Na tegorocznym Pikniku 
wiązankę Krzysztofa Krawczy-
ka, Zespołu Ich Troje, wykonał 
zespół muzyczny Forte Band, 
który wzruszył do łez utworem 
„Matko moja ja wiem”, zaś mu-
zykę biesiadną i kolejny utwór 
Krzysztofa Krawczyka „Za tobą 
pójdę jak na bal” wykonała or-
kiestra OSP Lipie. Fantastycznie 
swoimi przebojami rozbawił pu-
bliczność zespół Defi s.Smakołyki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich cieszyły się powodzeniem

GMINA B ŁĘ DÓW



3

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy pomagali w organizacji Pikniku. 
SPONSORZY GŁÓWNI
1. AGROSIMEX Sp. z o.o. Goliany – Wiesława i Leszek Barańscy
2. SAD-PAK Dąbrówka Stara – Grażyna i Mirosław Kopeć
3. DÖHLER Sp. z o.o. Kozietuły Nowe
4. ELFRUIT Dąbrówka Stara – Elżbieta i Janusz Kawęczyńscy
5. Grupy Producentów Owoców SUNBERRY Sp. z o.o. – Rafał Legucki
6. Grupy Producentów Owoców RAJPOL Sp. z o.o. – Hubert Woźniak
7. Grupy Producentów Owoców LA-SAD Sp. z o.o. – Michał Lachowicz

SPONSORZY
1. IGA – Gabriela i Zbigniew Wojewódzki – Jadwigów
2. SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA w Grójcu – Filia Błędów
3. Jan Turek PRODUKCJA OPAKOWAŃ – Błędów
4. TECHSAD Waldemar Jakubisiak
5. EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA
6. Bank Spółdzielczy Grójec
7. Bank Spółdzielczy Biała Rawska
8. ANTOM – Dariusz Zapadka Machnatka
9. Piekarnia Wilków S.C Tomasz Gołuch, Jacek Gołuch
10. EL-ZOS Remigiusz Malczewski
11. Pizzeria Neapolitana Błędów – Urszula Pacek Najpiękniejsze melodie świata 

zaprezentowała Rodzina Kacz-
marków oraz Natasza Urbańska. 
Natasza – „sąsiadka” Błędowa, 
piosenkarka, tancerka związa-
na z teatrem muzycznym Buffo. 
W repertuarze nie zabrakło pere-
łek polskiej piosenki, które uwio-
dły wielu uczestników Pikniku.

Podczas Pikniku oprócz czę-
ści artystycznej prowadzona 
była akcja „Oddaj krew, podaruj 
innym życie” przez Centrum 
Krwiodawstwa w Radomiu.

Lokalne Koła Gospodyń Wiej-
skich przygotowały dla uczestni-
ków swoje produkty i potrawy. Od 
samego rana na dzieci czekały licz-
ne atrakcje, gry i zabawy rodzinne.

Duże zainteresowanie wzbu-
dziła obecność żołnierzy 
w  mundurach polowych z  wy-
posażeniem indywidualnym 
w tym: karabinek Beryl, pisto-
let sygnałowy, kamizelka ku-
loodporna, hełm, noktowizor, 
wykrywacz min, symulator 
cyklop barrakuda, Indywidual-
ny pakiet medyczny żołnierza 
IPMED oraz pojazdy wojskowe 
WWK na samochodzie Jelcz, 
radiostacja Harris na samo-
chodzie Honker. Atrakcją była 
również wojskowa maskotka – 
niebieska SOWA.

Odbyły się również zawody 
wędkarskie. W  kategorii Ju-
niorów zwyciężył Mikołaj Mu-

ranowicz, Gabriel Jakubczyk, 
Szymon Głowacki. W kategorii 
Seniorów zwyciężył Cezary Po-
trzebowski, Jan Binkiewicz, Pa-
weł Seweryński.

Nagrody dla wędkarzy ufun-
dował Remigiusz Malczewski.

Organizatorzy bardzo ser-
decznie dziękują wszystkim, 
którzy pomogli w  organizacji 
Pikniku. To dzięki Państwu, 
Piknik w  Błędowskich Sadach 
ściąga liczne rzesze ludzi.

Partnerem wydarzenia była 
Grupa Enea 

Patronat honorowy: Marsza-
łek Województwa Mazowiec-
kiego.

Fot. UG Błędów

Uczestnicy zawodów wędkarskich

Grupa Retro z Błędowa

Od samego rana na dzieci czekały liczne atrakcje, gry 
i zabawy rodzinne

Publiczność oblegała estradę

Słońce mocno przygrzewało, więc parasole okazały się bardzo przydatne

Rewelacyjny występ Rodziny Kaczmarków

Gwiazda wieczoru Natasza Urbańska

GMINA B ŁĘ DÓW
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NASZE JUTRO
Pod hasłem „Dzisiaj patrzymy już tylko w przyszłość”, Nowa Lewica zakończyła proces zjednoczenia. 26 lutego 
br. podczas Ogólnego Zebrania Miejskiej Organizacji zakończył się proces zjednoczeniowy dawnego Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej i Wiosny Roberta Biedronia w Radomiu, w jedną partię pod nazwą „Nowa Lewica”. „Dzisiaj 
patrzymy już tylko w przyszłość. Naszym celem jest powrót do Rady Miasta w Radomiu” – to główne hasło obrad.

Podczas obrad wybrano nowe-
go Przewodniczącego, którym 
został Waldemar Kaczmarski, 
Wiceprzewodniczącego Patryka 
Fajdka, nowy skład Zarządu, do 
którego weszli: Marek Ratuszyń-
ski, Bogdan Barszczyński, Sławo-
mir Grychtal, Edyta Malec-Ćwiek, 
Andrzej Luty, Konrad Sałek, Piotr 
Szmigiel, Jolanta Sokołowska, 
Piotr Strzelec, Dorota Wiśniew-
ska, Małgorzata Ziemnicka oraz 
28-osobową Radę Miejską. Jak 
słyszymy, to mieszanka tego, co 
najlepsze: doświadczenia organi-
zacyjnego, młodości, ideowości 
i energii do działania.

W tym ważnym dla Nowej Le-
wicy wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele władz krajowych 
partii: Wicemarszałek Sejmu RP 
Włodzimierz Czarzasty – peł-
niący funkcję Współprzewod-
niczącego Nowej Lewicy oraz 
Paulina Piechna-Więckiewicz, 
Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Krajowego i  Współprzewodni-

cząca Mazowieckiej Rady Wo-
jewódzkiej Nowej Lewicy oraz 
Daniel Oliszewski – Sekretarz 
struktur mazowieckich. Ich zda-
niem przed nowym Zarządem 
stoi wiele wzywań, jednak – jak 
zgodnie podkreślili – mają pełne 
zaufanie i wiarę w nowo wybrane 
osoby.

 Podczas zebrania przy ogrom-
nym poparciu sali, zostały przy-
jęte priorytety programowe, za-
równo na szczeblu lokalnym, jak 
i krajowym, a także uchwała wy-
rażająca solidarność z narodem 
ukraińskim, w  związku z  rosyj-
ską agresją na Ukrainę. W części 
programowej dotyczącej spraw 
lokalnych, Lewica zaprezentowa-
ła pomysł na uzdrowienie spraw 
miasta. Zadeklarowano walkę 
o zwiększenie kompetencji samo-
rządów i powrót do decentralizacji 
zadań miasta i środków budżeto-
wych. Podkreślono konieczność 
zadbania o dostęp do godnej pra-
cy i  płacy w  Radomiu. Przyjęto 

postulaty dotyczące rozbudowy 
sieci dróg i  ścieżek rowerowych 
oraz tworzenia bezpiecznych 
przejść dla pieszych. Zwrócono 
uwagę na potrzebę walki z wyklu-
czeniem komunikacyjnym, w tym 
przywrócenie lub budowę nowego 
dworca autobusowego dla miasta. 
Jak zgodnie mówią nam działa-
cze Nowej Lewicy, czas postawić 

również na „Zdrowy Radom”, 
przez który rozumieją dostęp do 
kompleksowej ochrony zdrowia 
i  profi laktyki w  swojej dzielnicy 
oraz opieki specjalistycznej na 
wysokim poziomie. 

W  części programowej doty-
czącej spraw krajowych doko-
nano krytycznej oceny 6-letnich 
rządów PiS oraz ich wpływu na 

obecną sytuację społeczno-eko-
nomiczną, a  także w  tej części 
przedstawiono główne założenia 
programowe Lewicy na przy-
szłość. Wśród zmian, które mogą 
uzdrowić polskie sądownictwo, 
popieramy propozycję m.in.: li-
kwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, 
przywrócenie niezależności Kra-
jowej Rady Sądownictwa, a tak-
że rozdzielenie funkcji ministra 
sprawiedliwości i  Prokuratora 
Generalnego. 

W  obszarze gospodarki pro-
pozycje dotyczyły m.in. przepro-
wadzenia reformy fi nansów pu-
blicznych oraz odpolitycznienie 
spółek Skarbu Państwa i  obsa-
dzenie stanowisk zgodnie z do-
świadczeniem i kompetencjami.

Postulowano także m.in. likwi-
dację tzw. umów śmieciowych, 
wydłużenie urlopów ojcowskich, 
zwiększenie liczby żłobków, 
wprowadzenie emerytury stażo-
wej oraz co najmniej 20 -procen-
tową podwyżkę dla pracowników 
budżetówki.

Ponadto zaproponowano le-
galizację bezpiecznego przery-
wania ciąży oraz uchwalenie 
tzw. ustawy ratunkowej, a także 
fi nansowania zabiegów in vitro 
przez państwo.

Jesteśmy przekonani, że reali-
zacja powyższych priorytetów 
i postulatów Nowej Lewicy, wpły-
nie znacząco na podniesienie 
jakości życia i poprawi sytuację 
wielu rodzin.

Bezpieczna Rodzina 
– przedstawiamy pakiet 
rozwiązań na walkę z infl acją
Przed radomskim targowiskiem „Na Śląskiej” członkowie Nowej Lewicy zwrócili 
uwagę na ogromną, już kilkunastoprocentową infl ację. Miejsce zostało wybrane 
nieprzypadkowo, bo to właśnie podczas zakupów Polacy najbardziej odczuwają 
szalejącą drożyznę.

– Polacy pracują najciężej, naj-
dłużej kosztem swojego zdrowia 
i  rodzin. Ten rząd niewiele ich 
wspiera i niewiele o nich mówi. 
Nowa Lewica chce poprawić sy-
tuację pracodawców i pracowni-
ków, a przede wszystkim walczyć 
z infl acją – stwierdził Waldemar 
Kaczmarski, przewodniczący 
Nowej Lewicy w Radomiu.

Właśnie rosnąca niebezpiecz-
nie infl acja uznawana jest przez 
Nową Lewicę za bardzo szko-
dliwe zjawisko dla pomyślności 
społeczeństwa, a już wynosi ona 
15,6%.

– Pieczywo zdrożało o  17%, 
mięso o  32%, a  cukier o  25%. 
To są podstawowe produkty 
żywnościowe. A  gaz? Prąd? Aż 
o  połowę więcej! Dzisiaj ceny 
w Polsce – w przeciwieństwie do 
wynagrodzeń – rosną skokowo, 
z tygodnia na tydzień. Jak długo 
Polacy wytrzymają to przykręca-

nie śruby? Spójrzmy na raty kre-
dytu. O 300, 500, a niekiedy na-
wet o 1000 zł mies. więcej. O tyle 
mniej każdego miesiąca zostanie 
w domowym budżecie polskiej 
rodziny. I co proponuje premier? 
Iluzoryczne działania, które być 
może wejdą w życie w przyszłym 
roku. Zero konkretów na teraz. 
Co z rodzinami, które już dzisiaj 
ledwo dają sobie radę? – wytykał 
rządowi Patryk Fajdek, wice-
przewodniczący Nowej Lewicy 
w  Radomiu. – Rząd mówi o  li-
kwidacji WIBOR-u, o wakacjach 
kredytowych, o  jakichś dopła-
tach. Po pierwsze z tych wakacji 
trzeba będzie wrócić, a po drugie 
w tych obietnicach nie ma żad-
nych konkretów. Lewica złożyła 
projekt ustawy: zaproponowali-
śmy powrót do stawki WIBOR 
z grudnia 2019 roku, żeby ulżyć 
rodzinom w kredytach i obniżyć 
im jego ratę o kilkaset złotych. 

Projekt leży w „zamrażarce sej-
mowej”, wystarczą tylko chęci, 
żeby poddać go pod dyskusję 
i  głosowanie – poinformował 
Patryk Fajdek.

Małgorzata Ziemnicka zwró-
ciła z  kolei uwagę na średnie, 
kwartalne zarobki podawane 
przez Główny Urząd Statystycz-
ny. Są to nie do końca adekwatne 

dane, a bardziej miarodajna była-
by mediana średnich zarobków. 
Gdyby kierować się tym wskaź-
nikiem to realnie średnia zarob-
ków byłaby o  20% mniejsza, niż 
podawana obecnie. – Chcemy, 
żeby minimalna pensja wzrasta-
ła, ale wynosiła co najmniej 60% 
tej średniej, podawanej przez 
GUS. W tym roku minimalna pen-
sja to 3010 zł brutto, co stanowi 
46% procent średniej zarobków. 
Gdyby zastosować tę metodę już 
teraz, to minimalna pensja wy-
niosłaby prawie 4 tys. zł, czyli by-
łaby o 900 zł brutto wyższa. Jest 
to realna korzyść – przekonywała 
Małgorzata Ziemnicka, członki-
ni Zarządu Nowej Lewicy w Rado-
miu, która dodatkowo dodała, że 
Lewica będzie dążyła również do 
likwidacji umów śmieciowych.

Ponadto w  pakiecie „Bez-
pieczna Rodzina” oraz drugim 
przygotowanym przez Lewicę 
o  nazwie „Bezpieczny Senior” 

znajdują się inne gotowe pro-
jekty ustaw, w tym m.in. druga 
waloryzacja rent i  emerytur 
(podwyżka o 12%), podniesienie 
wynagrodzeń w  budżetówce 
o 20% oraz wprowadzenie mak-
symalnej ceny leków na po-
ziomie 5 zł – tak, aby już nigdy 
nikt nie wychodził z apteki bez 
wykupionych lekarstw – mówił 
Daniel Oliszewski, Sekretarz Ma-
zowieckiej Rady Wojewódzkiej 
Nowej Lewicy, podczas wizyty 
polityków i  polityczek Nowej Le-
wicy w Grójcu w  dniu 24.05 br., 
w  której także wzięli udział 
poseł Arkadiusz Iwaniak oraz 
Paulina Piechna– Więckiewicz, 
Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Krajowego i  Współprzewodni-
cząca Mazowieckiej Rady Woje-
wódzkiej nowej Lewicy

Takie rozwiązanie sprawdza 
się w  innych krajach Europy, 
dlaczego z powodzeniem miało-
by nie funkcjonować w Polsce? 

Zebranie ogólne radomskiej lewicy – sala obrad

Konferencja prasowa – głos zabierają – Waldemar Kaczmarski, 
Patryk Fajdek, Małgorzata Ziemnicka
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Mieszkanie prawem, 
a nie towarem!
Zbudujemy 300 000 tanich mieszkań na wynajem w ramach Krajowego Programu 
Mieszkaniowego. Cały program będzie kosztować 20 mld zł rocznie, z czego 3 mld 
zł pokryją fundusze europejskie. Kluczową rolę odegra państwowy Bank Gospo-
darstwa Krajowego, który będzie pełnił funkcję instytucji kredytującej samorządy, 
dzięki emitowanym przez siebie obligacjom mieszkaniowym.

Zdaniem przedstawicieli 
Nowej Lewicy dane dotyczące 
mieszkalnictwa w Polsce są dra-
matyczne. „Według wielu rapor-
tów w Polsce na swoje własne 
mieszkanie czeka nawet 2–3 
mln osób, a blisko 40% mieszkań 
jest przeludnionych. Te dane są 
dramatyczne również dlatego, 
że na szumnie zapowiadanym 
w 2016 r. programie Mieszkanie 
Plus Najwyższa Izba Kontroli nie 
pozostawia suchej nitki. Jeśli 
chodzi o jego realizację to jedno 
wielkie fi asko. 15 tys. mieszkań 
na koniec 2021 r. zamiast obie-
canych przez Mateusza Mora-
wieckiego 100 tys. do końca 
2019  r.” – krytykował rząd PiS 
Piotr Szmigiel, członek Zarządu 
Nowej Lewicy w Radomiu. 

Jak dodawała z kolei Jolanta 
Luty, rzeczniczka prasowa ra-
domskiej Nowej Lewicy: „Propo-
nujemy zaspokojenie potrzeb tej 
części społeczeństwa, która nie 
ma dzisiaj zdolności kredytowej, 
w tym w szczególności ludzi 
młodych, którzy nie mają szans 
na zakup własnego, pierwszego 
mieszkania. Według badań fun-
dacji Habitat for Humanity pro-
blem braku zdolności kredytowej 

dotyczy aż 70% polskich rodzin, 
głównie ludzi młodych, którzy 
często pracują na umowach 
śmieciowych i przez to są nie-
wiarygodni dla banków.”

 „Młodzi Francuzi czy Niemcy z 
góry wiedzą , jakie raty będą pła-
cić za pięć lat. Młodzi Polacy tego 
nie wiedzą , bo mamy kredyty o 
zmiennej stopie procentowej , a to 
ogromne ryzyko, o czym kredy-
tobiorcy często nie byli informo-
wani. Przy każdej podwyżce stóp 
procentowych stawka WIBOR 
rośnie. Banki przerzucają całe ry-

zyko na kredytobiorców. Lewica 
złożyła konkretny projekt ustawy 
– zamrożenie stawki WIBOR na 
poziomie z 1 grudnia 2019 roku, 
kiedy wynosiła 3 razy mniej.” – 
poinformowała Jolanta Luty. 

Jak podkreślał z kolei Wal-
demar Kaczmarski, przewodni-
czący Nowej Lewicy w Radomiu 
nowo wybudowane mieszkania 
nie mogą znajdować się gdzieś 
na obrzeżach, tylko w dobrych 
lokalizacjach. „Mają być tanie, 
komunalne i być własnością sa-
morządu.” 

Nowa Lewica 
dla rolników
Rolnictwo zaliczane jest do I sektora gospodarki 
narodowej oraz najważniejszym elementem gospo-
darki żywnościowej , toteż również dla Lewicy jest 
to ważne zagadnienie, zarówno na szczeblu ustawo-
dawczym jak i w konsultacjach społecznych. Spo-
tkania z rolnikami i dyskusję o przyszłości polskiego 
rolnictwa Lewica zaczęła na początku roku.

Wprowadzimy ustawy, które pozwolą na rozwój polskiego rol-
nictwa m.in.:

– O zakazie zakupu poniżej kosztów produkcji ze strata dla rol-
nika tzw. Ustawa o cenie Minimalnej;

– O płynności fi nansowej w łańcuchu dostaw produktów rolno-
-spożywczych;

– O ochronie producentów artykułów rolno-spożywczych przed 
podrabianiem i fałszowaniem kraju pochodzenia.

Zawsze stajemy w obronie Polskiej Wsi
– Na wsi buzuje, rozgrywa się tam tragedia, wręcz dramat. A pol-

ski rząd zapomniał o rolnikach. Polska wieś doświadcza wiele upa-
dłości i bankructw. Dlaczego tak się dzieje? W Polsce uprawia się 
kapustę, śliwki, marchewkę, jabłka, czereśnie, truskawki. Z zagra-
nicy sprowadza się na rodzimy rynek te same produkty w sposób 
niekontrolowany. Pozwala na to minister rolnictwa, a polski rolnik 
na tym traci – mówił w Sejmie Daniel Oliszewski, rolnik, sekretarz 
mazowieckiej Nowej Lewicy.

– Polski rolnik jest oszukiwany, okłamywany i wykorzystywany. 
Ministerstwo Rolnictwa jest zawsze o krok za problemem i nie po-
trafi  reagować na bieżącą sytuację od razu – mówił Daniel Oli-
szewski. – Dlatego Nowa Lewica ma ustawę, która gwarantuje 
rolnikom tak zwaną cenę minimalną. Producent będzie zabezpie-
czony, koszt produkcji, który poniesie do wyprodukowania swojego 
towaru, będzie mu zapłacony w postaci ceny minimalnej – poin-
formował. – Ministerstwo Rolnictwa w ostatnim czasie podpisa-
ło odpisało Mazurskiej Izbie Rolniczej, iż takiej ustawy nie da się 
wprowadzić. Panie ministrze, nie oszukujmy się. W Hiszpanii się 
da, w innych krajach się da, to także w Polsce też jest to możliwe – 
ocenił Oliszewski. 

Rada Miejska Nowej Lewicy w Radomiu
Strona www: https://radom.lewica.org.pl 
Facebook: https://www.facebook.com/NowaLewicaRadom
Adres e-mail: lewica.radom@lewica.net.pl
Adres siedziby: 26-610 Radom, ul. Żeromskiego 31 
(wejście do ofi cyny) – II piętro, 
biuro czynne pn. – pt. w godz. 14.00–18.00

Waldemar Kaczmarski
– Wiceprzewodniczący Mazo-
wieckiej Rady Wojewódzkiej, 
Przewodniczący RM Nowej 
Lewicy w Radomiu 
– tel. 601 944 883

Daniel Oliszewski 
– Sekretarz Mazowieckiej 
Rady Wojewódzkiej 
Nowej Lewicy 
– tel. 785 970 344

Patryk Fajdek 
– Wiceprzewodniczący Mazo-
wieckiej Rady Wojewódzkiej, 
Wiceprzewodniczący RM 
Nowej Lewicy w Radomiu 
– tel. 666 160 352

Ewa Barszczyńska 
– Asystentka Biura Nowej 
Lewicy w Radomiu 
– tel. 517 141 201

Konferencja prasowa – głos zabierają – Jolanta Luty i Piotr Szmigiel

Konferencja prasowa – głos zabierają – posłowie Jacek Czerniak 
i Arkadiusz Iwaniak oraz sekretarz Daniel Oliszewski
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Ku pamięci bohaterów
3 lipca, podobnie jak od 1973 roku, w każdą pierwszą niedzielę tegoż miesiąca, mszą św. 
odprawioną przez ks. prob. Mariana Dybalskiego rozpoczęły się w Kazanowie ofi cjalne 
uroczystości ku czci patriotów poległych podczas II wojny światowej, wśród nich party-
zantów Zgrupowania Batalionów Chłopskich „Ośka”, w którym walczyło wielu mieszkań-
ców Kazanowa i okolic.  

Początki przygotowań do kon-
spiracji w tej gminie sięgają już 
jesieni 1939 roku, kiedy to patrio-
tycznie nastawieni młodzi miesz-
kańcy zaczęli zabierać i przecho-
wywać w ukryciu, zabrane z pól 
i lasów uzbrojenie, w tym karabi-
ny i amunicję. Tak uzyskaną bro-
nią dysponował chłopski oddział, 
zorganizowany już w 1940 roku. 
Był on zalążkiem wymienionego 
zgrupowania, liczącego pod ko-
niec wojny około tysiąca konspi-
ratorów, prowadzących działal-
ność głównie na dużych obszarze 
ówczesnych powiatów: iłżeckiego, 
opatowskiego, radomskiego i ko-
zienickiego. Akcje zbrojne podej-
mowało ono także na prawym 
brzegu Wisły oraz w  Radomiu. 
Z zaangażowanych w działalność 
konspiracyjną pod koniec wojny 
nastolatków z rodzin związanych 
z BCH (obecnie już ponad 90-lat-
kowie) funkcjonuje trzech: Mie-
czysław Wojtyniak z  Kroczowa 
Mniejszego (jego waleczny brat 
Tadeusz Wojtyniak „Baca”-– zgi-
nął), mjr Stanisław Drab z  Wil-

Wakacyjny turniej piłkarski
Na stadionie w Kazanowie w dniach 2–3 lipca odbył się także Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Pamięci 
Lokalnych Partyzantów. W zawodach wzięło udział ponad 20 drużyn. W pierwszym dniu turnieju mecze roz-
grywały drużyny dziecięce.

Najlepsi okazali się zawodnicy 
z zespołu Champion Pionki, ko-
lejne miejsca na podium zajęli: 
Centrum Radom i Gracja Tczów. 
Drużyna młodych zawodników Ił-
żanki Kazanów zajęła 5. miejsce. 
Nagrody indywidualne otrzyma-
li: Antoni Jarecki z Gracji Tczów 
– najlepszy zawodnik, Kacper 
Korcz – najlepszy bramkarz oraz 
Hubert Papiewski z Centrum Ra-
dom – najlepszy strzelec.

Dzieci biorące udział w  roz-
grywkach, a  także kibice, zapo-
znali się z materiałami historycz-
nymi pozyskanymi od Marcina 
Sołtysiaka na temat oddziałów 
partyzanckich działających na 
terenie Kazanowa i  pobliskich 
wsi podczas II Wojny Światowej. 

Uczestnicy chętnie korzysta-
li z  dmuchanego placu zabaw 
i  smakowali cukrową watę, za-
sponsorowane przez gospodarzy 
gminy Kazanów.

W  drugim dniu zawodów 
udział wzięły zespoły z jednostek 
OSP oraz drużyny Oldboys -Iłżan-
ka Kazanów i reprezentacja 42. 
Bazy Lotnictwa Szkolnego w Ra-
domiu. Te dwie drużyny spotka-

Pamięć o bohaterach podtrzymują 
organizacje kombatanckie, władze 
samorządowe gmin i  powiatów 
i mieszkańcy, szczególnie człon-
kowie rodzin pomordowanych. 
Jeden z  nich – Zbigniew Gołąbek, 
uczestniczył w   niedzielnej uro-
czystości z małżonką, także jako 
prezes Związku Kombatantów RP 
i  Byłych Więźniów Politycznych 
Okręg Radom i Zarządu ZOSP RP 
Mazowsza. Jego rodzice byli czyn-
nymi partyzantami BCH, stryj gen. 
bryg. Władysław Gołąbek ps. Bo-

ryna przez cały okres okupacji do-
wodził oddziałami leśnymi zgru-
powania „Ośka”. Ojciec generała 
– Wojciech Gołąbek „Spokojny” 
– został zamordowany w  kwiet-
niu 1942 roku przed własnym 
domem w Kroczowie Mniejszym, 
tuż po masowej pacyfi kacji przez 
hitlerowców Kazanowa i Karolina.

Gospodarzami i współorganiza-
torami uroczystości byli m.in. Tere-
sa Pancerz-Pyrka, wójt Gminy Ka-
zanów z pracownikami UG, Paweł 
Kaca – wiceprzewodniczący Rady 
Gminy z radnymi, strażacy z OSP, 
Aneta Szmit – dyrektor Zespołu 
Placówek Oświatowych w Kazano-
wie z uczniami oraz Zarząd GKS 
Iłżanka z  prezesem Zbigniewem 
Owczarkiem. W  przygotowaniu 
i przeprowadzeniu dwudniowego 
Wakacyjnego Turnieju Piłkarskie-
go o  Puchar Pamięci Lokalnych 
Partyzantów brało udział wiele in-
nych osób.   (MK)

Msza św. w intencji poległych

Znicze na płycie Mauzoleum ustawiają uczniowie Zespołu 
Placówek Oświatowych w Kazanowie Wieniec składa Zarząd Gminnego Klubu Sportowego Iłżanka

czego Ługu i Jan Więcaszek z Ko-
walkowa. 

Pomnik-Mauzoleum Żołnierzy 
i  Dowódców Zgrupowania BCH 
„Ośka” powstał w 1973 roku. Na 
cmentarz parafi alnym w Kazano-
wie znajduje się też pomnik ku czci 
żołnierzy poległych we wrześniu 
1939 roku. Na wschodnim skra-
ju miejscowości jest też miejsce 
upamiętniające mord 16 Polaków 
z gminy i tyleż osób narodowości 
żydowskiej rozstrzelanych przez 
hitlerowców 18 marca 1942 roku. 

ły się w  fi nale, w  którym lepsi 
okazali się gospodarze. Miejsce 
na podium wywalczyli też stra-
żacy z  Kazanowa. Najlepszym 
bramkarzem okazał się Domi-
nik Konopka z Oldboys Iłżanka 
Kazanów. Tytuł króla strzelców 
trafi ł do Krystiana Mularskiego 
z OSP Kowalków, natomiast naj-
lepszym zawodnikiem został Łu-
kasz Gołda z 42. Bazy Lotnictwa 
Szkolnego w Radomiu. 

Wszyscy zwycięzcy i  uczest-
nicy turnieju otrzymali pamiąt-
kowe medale, puchary, statuetki 
i nagrody rzeczowe. Po rozgryw-

kach zawodnicy, trenerzy oraz 
przybyli goście wymieniali do-
świadczenia i opinie. 

W  niedzielę w  Kościele pw. 
Przemienienia Pańskiego odbyła 
się msza święta poświęcona tym, 
którzy oddali życie w  obronie 
Polski podczas II Wojny Świato-
wej. Na cmentarzu parafi alnym 
obecne delegacje, w  tym rów-
nież reprezentanci GKS Iłżanka 
Kazanów złożyli biało-czerwone 
wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem Żołnierzy Zgrupowania 
Batalionów Chłopskich „Ośka” 
w Kazanowie.

Wakacyjny Turniej Piłkarski 
o Puchar Pamięci Lokalnych Par-
tyzantów został zorganizowany 

przez Gminny Klub Sportowy 
Iłżanka Kazanów, przy wsparciu 
fi nansowym pochodzącym z Mi-
nisterstwa Sportu i  Turystyki 
w ramach programu „Wakacje +”. 
Patronat honorowy nad turnie-
jem objęli: Wójt Gminy Kazanów 
Teresa Pancerz-Pyrka, Starosta 
Zwoleński Stefan Bernaciak oraz 
Prezes Zarządu Banku Spółdziel-
czego w Zwoleniu Krzysztof Wy-
socki. 

Organizatorzy uroczystości patriotycznej i turnieju drużyn w piłkarskich w Kazanowie

Dziecięce drużyny piłkarskie na płycie stadionu

Wójt Teresa Pancerz Pyrka wręcza puchar zwycięskiej drużynie Iłżanka Kazanów
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Wotum zaufania 
i absolutorium 
– jednogłośnie

Sesja tzw. absolutoryjna zawsze budzi emocje. Szczególnie w tak trudnym cza-
sie, jaki przeżywają w ostatnich latach samorządy. Pandemia, nieoczekiwana fala 
uchodźców z Ukrainy i nakładająca się na to infl acja, to nieznane do tej pory wy-
zwania, którym trzeba stawić czoło i wygospodarować środki nie tylko na prze-
trwanie, ale i na rozwój gminy. 

Sesja, która odbyła się w Po-
licznej 29 czerwca br., poświę-
cona była właśnie rozliczeniu 
z  ubiegłorocznej działalności. 
Po stwierdzeniu kworum (15 
radnych obecnych na sesji) 
przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Jędra rozpoczął obra-
dy od zapoznania wszystkich 
obecnych z  orzeczeniem Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, 
zatwierdzającym wykonanie 
planu dochodów i wydatków za 
ubiegły rok. 

W czasie sesji przegłosowano 
wiele istotnych dla rozwoju gmi-
ny uchwał, w tym m.in. uchwałę 
w  sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Policzna wotum zaufania 
i absolutorium, z tytułu wykona-
nia budżetu Gminy Policzna za 
2021 rok. Uchwała została przy-
jęta jednogłośnie. 

– Panie Przewodniczący, Wy-
soka Rado! Bardzo serdecznie 
dziękuję za udzielone mi wo-
tum zaufania i  absolutorium. 
Serdecznie również dzięku-
ję panu przewodniczącemu, 
paniom i  panom radnym za 
współpracę, wszystkim sołty-
som za ich trud i  pracę w  te-
renie. Dziękuję również moim 
współpracownikom. W  szcze-
gólności pani skarbnik Annie 
Pawelec, sekretarzowi Rober-
towi Strzeleckiemu, kierowni-
kowi GOPS Iwonie Olejarz, kie-
rownikowi referatu gospodarki 
gruntami Paulinie Włodarczyk, 
kierownikowi referatu inwesty-

cji, rozliczeń za wodę Piotrowi 
Tomaszewskiemu, dyrektor Bi-
blioteki Gminnej Iwonie Hentel 
oraz wszystkim pracownikom 
naszego urzędu. Dziękuję też 
kierownikom jednostek podle-
głych, panu doktorowi Jerzemu 
Harnatkiewiczowi, paniom dy-
rektorkom szkół Jolancie Kali-
nowskiej i Dorocie Maciejczyk. 
Szanowni Państwo, to wielka 
odpowiedzialność, ale również 
przyjemność, że mogę praco-
wać dla państwa i mam nadzie-
ję państwu pomagać – podkre-
ślił wójt Tomasz Adamiec. 

Budżet gminy Policzna na rok 
2021 uchwalony przez Radę Gmi-
ny w dniu 29 grudnia 2020 roku, 
po uwzględnieniu zmian wpro-
wadzonych uchwałami Rady 
Gminy i  Zarządzeniami Wójta, 

na dzień 31 grudnia 2020 roku, 
oraz po wprowadzeniu szeregu 
zmian w  trakcie 2021 roku na 
dzień 31 grudnia 2021 roku wy-
niósł ostatecznie:

– po stronie dochodów – 
30.000.461,20 zł,

Planowane dochody w wysoko-
ści 30.000.461,20 zł zostały wyko-
nane na kwotę 30.309.182,41 zł, 
co stanowi 101,03 % planu w tym: 

– dochody bieżące w  kwocie 
26.816.806,41 zł,

– dochody majątkowe w kwo-
cie 3.492.376,00 zł.

Przychody budżetu zostały 
ustalone w kwocie 4.869.259,46 zł 
z następujących tytułów:

– obligacji w kwocie 3.650.000,00 zł,
– nadwyżki budżetowej z  lat 

ubiegłych w kwocie 513.492,86 zł,
– wolnych środków w kwocie 

705.766,60 zł.
Plan budżetu po zmianach na 

dzień 31.12.2021 r. wynosił:
– po stronie wydatków kwotę 

34.363.120,66 zł.
Wydatki bieżące wykonane 

w  94,21% uchwalonego planu, 
kształtowały się na poziomie 
90,50% wydatków ogółem. Nato-
miast wydatki majątkowe wyko-
nano w 37,23% uchwalonego pla-
nu i stanowiły 9,50 % wydatków 
ogółem.

W  budżecie gminy w  2021 
roku planowane były zadania 
inwestycyjne jednoroczne. Po-
krycie kosztów finansowane 

Radni i sołtysi w skupieniu wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021

było ze środków własnych, dota-
cji oraz zaciągniętych obligacji. 
Nie wszystkie zadania udało się 
zrealizować, dlatego też podjęto 
decyzję o przesunięciu realizacji 
na następny rok lub o całkowitej 
rezygnacji z  inwestycji. W  bu-
dżecie gminy na realizację zadań 
majątkowych zaplanowano kwo-
tę 7.213.519,00 zł, w roku 2021 wy-
datkowano kwotę 2.685.675,81 zł 
– 37,23 % planu.

Do budżetu gminy przeka-
zano dotacje celowe na zada-
nia zlecone i  własne w  kwo-
cie 9.230.105,28  zł, na plan 
9.236.708,35 zł, wydatkowano 
kwotę 9.230.105,28 zł tj. 100,00% 
planu budżetowego, w tym:

– dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie na plan 
8.335.182,35 zł, przekazano kwo-
tę 8.331.629,40 zł, wydatkowano 
kwotę 8.331.629,40 zł tj. 100,00% 
planu budżetowego;

– dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gminy 
na plan 901.526,00 zł, przekaza-
no kwotę 898.475,88 zł, wydat-
kowano kwotę 898.475,88 zł, tj. 
100,00% planu budżetowego.

W  wyniku realizacji bu-
dżetu za 2021 rok powstała 
nadwyżka budżetu w  kwocie 
2.044.747,17 zł.

Przewodniczący Rady Paweł Jędra i wiceprzewodniczący Grzegorz Orłowski 
poprowadzili sesję absolutoryjną Nawet sesja nie zwalnia od papierkowej pracy

Absolutorium dla wójta Tomasza Adamca przegłosowano jednomyślnie
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Wielki jubileusz 
szkoły w Lesiowie
24 czerwca był szczególny dla społeczności szkolnej i mieszkańców Lesiowa. 
Tego dnia świętowano 90-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej im. porucznika 
Jana Skrzyszewskiego. Data nie była wybrana przypadkowo – tego dnia wypadają 
imieniny patrona, a poza tym postanowiono uhonorować również śp. Jana Jarosiń-
skiego – społecznika, inicjatora budowy nowej szkoły i zaciętego jej obrońcę, kiedy 
reforma szkolna nakazywała likwidację małych, wiejskich szkół. Wyrazem uznania 
dla jego działalności było odsłonięcie pamiątkowej tablicy obok tablicy patrona.

Na uroczysty apel, zorganizo-
wany przez dyrekcję szkoły, na-
uczycieli, rodziców i uczniów oraz 
zespół Raz na Ludowo, tłumnie 
przybyli mieszkańcy i zaproszeni 
goście – wójt Gminy Jastrzębia 
Wojciech Ćwierz, była wójt Elżbie-
ta Zasada, która decyzją ówczesnej 
Rady Gminy rozbudowała budynek 
szkoły, Agnieszka Pasek, radna 
Powiatu Radomskiego, dyrektor 
gminnej biblioteki Małgorzata 
Skwarek wraz z Anną Tkaczyk, ks. 
proboszcz Grzegorz Stańczak i za-
przyjaźniony zespół ludowy „Barto-
dziejaki”. Witając zgromadzonych 

dyrektor szkoły Dorota Swend 
powiedziała m.in.: – Szanowni 
Państwo, długa jest lista osób za-
pisanych na kartach historii le-
siowskiej szkoły, którzy ją tworzyli, 
rozwijali i wspierali. Dzięki nim ni-
gdy nie była ona jedynie instytucją 
publiczną, ale wspólnotą stworzoną 
przez pokolenia uczniów, ich rodzi-
ców, nauczycieli i pracowników. (…) 
Składam serdeczne podziękowania 
władzom gminy, Radzie Sołeckiej, 
zespołowi „Raz na Ludowo” za 
wszelką pomoc oraz wspomaga-
nie szkoły w  realizacji procesu 
dydaktycznego i wychowawczego 

placówki, rodzicom za zaangażo-
wanie i bezinteresowną pomoc we 
wszelkich przedsięwzięciach.

Wójt Wojciech Ćwierz składając 
gratulacje i życzenia wspomniał 
także o osobistym jubileuszu pani 
dyrektor Swend – w  tym roku 
mija 20 lat, od kiedy pełni to sta-
nowisko.

Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć poczęstunku i okolicznościo-
wego tortu w kształcie otwartej 
księgi, symbolizującej wiedzę, 
którą uczniowie zdobywali przez 
90 lat w  murach tej niewielkiej 
szkoły.

Historia Szkoły Podstawowej 
w Lesio wie sięga roku 1932 kiedy 
to, dzięki staraniom sekretarza 
gminy pana Nowickiego i miesz-
kańców wsi, rozpoczęto jej 
budowę. W roku 1937 Inspektorat 
Szkolny powołał Jana Skrzyszew-
skiego na stanowisko kierownika 
szkoły. W pierwszych latach istnie-
nia szkoły, aż do roku 1939, ist-
niało w niej cztery oddziały i dwie 
sale lekcyjne. W czasie II wojny 
światowej szkołę zamieniono na 
magazyn zbożowy. Od roku 1945 
została przekształcona w pięcio-
izbową – nauczało w niej wówczas 
dwóch nauczycieli. W 1999 roku 
powstał Komitetu Budowy Nowej 
Szkoły, jednak ze względu na 
brak fi nansów budowa pozostała 
w sferze planów. Reforma oświaty 
z lat 1999–2000 przekształciła 
szkołę w sześcioklasową. W 2006 
roku, z inicjatywy jego byłego 
ucznia Jana Jarosińskiego, nadano 
szkole imię porucznika Jana Skrzy-
szewskiego. W 2018 roku szkoła 
została rozbudowana i gruntownie 
zmodernizowana.

To był wspaniały jubileusz!

Na uroczystość przybyli znakomici goście

Zespół „Raz na Ludowo” ściśle współpracuje ze szkołą

Uczennice w tańcu z szarfami

Pamiątkowe zdjęcie

Odsłonięcie tablicy przyjaciela szkoły – Jana Jarosińskiego Tort smakował wspaniale!


