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W ŚWIATOWEJ CZOŁÓWCE!
Dumni, szczęśliwi, choć zmęczeni, wrócili do 
Zwolenia przywożąc złoty medal z Mistrzostw 
Świata. Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, 
Sekretarz Powiatu Edyta Sulima i Sekretarz Gmi-
ny Mirosław Chołuj wraz z rodzicami i sympaty-
kami orkiestry z ogromną radością witali Perełkę 
Zwolenia. Był tort, szampan, kwiaty i czekolady, 
były też łzy wzruszenia.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Miasta Zwolenia pierwszy raz 
wzięła udział w konkursie WMC 
Kerkrade – World Music Contest, 
zwanym Muzyczną Olimpiadą 
z uwagi na to, że odbywa się co 
cztery lata!

W mistrzowskiej lidze – Cham-
pionship Division Marching Pa-
rade zwoleńscy muzycy zdobyli 

złoty medal! W klasyfi kacji koń-
cowej 5. miejsce wśród najlep-
szych orkiestr na świecie! 

Zaraz po powrocie w mediach 
społecznościowych ujrzeliśmy 
ciekawe komunikaty ze zwoleń-
skiego Domu Kultury: „W  mi-
strzowskiej lidze – Champion-
ship Division Marching Parade 
otrzymaliśmy 83,90 pkt oraz zło-

ty medal! W klasyfi kacji końco-
wej uplasowaliśmy się na 5. miej-
scu na świecie! Jesteśmy dumni 
z naszego wyniku oraz z tego, że 
mieliśmy możliwość zmierzyć 
się z najlepszymi zespołami na 
świecie”.

Czy się spodziewali? Dyrektor 
Domu Kultury Anna Wiecze-
rzyńska zwierza się, że liczyła, 
iż coś cennego przywiozą, choć 
osobiście korzystała z  zaplano-
wanego wcześniej urlopu. Do 
Holandii nie pojechała.

Wszyscy trzymaliśmy jednak 
kciuki za sukces. W kinie „Świt” 
30 lipca z  przejęciem oglądali 
rywalizację gospodarze Zwole-
nia, pracownicy Domu Kultury, 
członkowie rodzin i  sympatycy 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Miasta Zwolenia. A jest ich wielu. 

Do Holandii pojechali z orkie-
strą jej kapelmistrzowie: Piotr 
Bąbolewski i Tomasz Chwaliński, 
instruktorzy – Tomasz Chowiera 
i Michał Chwaliński oraz Monika 
Bąbolewska, społecznie zaanga-
żowana w działalność orkiestry. 
Nie można pominąć tamburma-
jorki Andżeliki Toporek, prowa-
dzącej orkiestrę i  jej zręczności 
w wyrzucaniu i chwytaniu buła-
wy w rytmie muzyki marszowej 
oraz grupy mażoretek. Jest to 
chyba największy sukces mię-
dzynarodowy całej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej miasta Zwolenia, 
jej twórców, menadżerów i wielu 
tysięcy sympatyków.   (M.K.)

Pamiątka z WMC Kerkrade Oklaski sympatyków

Na zwycięzców czekał tort, szampan… … i kwiaty

  Po(d)glądy   8
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Dni Garbatki-Letnisko 
pełne atrakcji
39. Dni Garbatki-Letnisko za nami. Gdyby nie przerwa w ich 
organizacji dwa lata temu, w tym roku obchodzilibyśmy 
jubileuszowy, czterdziesty festyn. Nic jednak straconego. 
Co się odwlecze, to nie uciecze – jak mówi stare przysłowie. 
Poczekamy do przyszłego roku.

– Szanowni państwo. W imie-
niu mieszkańców gminy Garbat-
ka-Letnisko jest mi niezmiernie 
miło powitać gości, turystów, 
sympatyków i przyjaciół gminy 
na jej święcie, czyli 39. już Dniach 
Garbatki – powitała przybyłych 
wójt Teresa Fryszkiewicz. A byli 
wśród nich między innymi: Sta-
nisław Karczewski – wicemar-
szałek senatu, Krzysztof Wolski 
– starosta Powiatu Kozienickie-
go, Irena Bielawska, prezes Lo-
kalnej Grupy Działania „Puszcza 
Kozienicka” i Maciej Baran, prze-
wodniczący Rady Gminy w Gnie-
woszowie. 

– Organizacja tego festynu od 
wielu lat skupia się na propago-
waniu kultury, sztuki, ale przede 
wszystkim rozrywki oraz pro-
mowaniu lokalnych walorów 
przyrodniczych, potencjału tu-
rystycznego i kulturowego – po-
wiedziała Teresa Fryszkiewicz. 

– Jestem przekonana, że ten 
dzień upłynie nam wszystkim 
w  atmosferze dobrej zabawy, 
rozmów i spotkań. 

W  czasie oficjalnej części 
uroczystości ogłoszono wynik 
konkursu na nowe logo gminy. 
Zwycięzcą został Jacek Sitarski. 
– Mam nadzieję, że państwu to 
logo przypadnie do gustu – po-
wiedziała wójt Teresa Fryszkie-
wicz – Uważam, że jest tu zawarte 
wszystko, co się łączy z naszą gmi-
ną. Jest słońce, jest las, jest zieleń 
i jest woda. Gratulujemy serdecz-
nie panu Jackowi Sitarskiemu! 

Zanim rozpoczęła się zabawa 
na placu stadionu, już tradycyj-
nie, jak od wielu lat, z  samego 
rana odbyły się zawody węd-
karskie dla seniorów i juniorów 
o Puchar Wójta Gminy Garbatka. 
Wynik zawodów ogłosił prezes 
Koła PZW nr 5. w Garbatce-Let-
nisko Artur Mojsiuszko. Zwycięz-

cami okazali się: wśród juniorów 
– Jan Piechota, Małgorzata Bła-
sik i Antoni Kłos, a wśród senio-
rów – Damian Krekora, Krzysztof 
Adamus i Grzegorz Kultys. 

Dni Garbatki to dwudniowa 
zabawa urozmaicana występa-
mi artystów z najwyższej półki. 
Pierwszego dnia, na estradzie 
dali popis swych talentów ar-
tyści z  zespołów Aster, Bayera 
oraz gwiazda wieczoru – zespół 
IRA. Nie zabrakło również dawki 
humoru, którą przyniósł występ 
kabaretu Paranienormalni. 

Drugi dzień miał zupełnie 
odmienny klimat. Na terenie 
Gminnego Ośrodka Wypoczyn-
kowego Polanka, na estradzie 
słynnego „Grzybka” odbył się 
Przegląd Muzyki Rozrywkowej. 
Na scenie zaprezentowało się 11 
zespołów, a wśród nich Chór Se-
niora Wrzos z Garbatki, który był 
gospodarzem tego wydarzenia, 
Leśne Echo z  Jedlni-Letniska, 
Złota Jesień z  Kozienic, Półbo-
rzanki z Augustowa, Chór Sycyna 
z Sycyny, Sobótka z Czarnolasu, 
Barwy Życia z  Pionek, Relaks 
z  Kozienic, Pogodna Jesień ze 
Zwolenia, Joanna Tęcza ze Zwo-
lenia i Zaciszna Przystań z Gra-
bowa nad Pilicą. 

W  czasie 39. Dni Garbatki 
wszyscy bawili się doskonale, 
a to dzięki współorganizatorom 
i  partnerom festynu, którymi 
byli: Urząd Gminy Garbatka-Let-
nisko, Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, Enea Wytwa-
rzanie sp. z o.o.

 JaL
Fot. autor i UG Garbatka-Letnisko

Zespół Bayera podkręcił i tak już gorący klimat dnia

Wójt Teresa Fryszkiewicz z dumą zaprezentowała wyłonione w konkursie logo gminy

Stoisko Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. J Kochanowskiego

Zwycięzcy zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

Pod estradą zgromadziły się tłumy

Gwiazda wieczoru – zespół IRA

Drugiego dnia na „Polance” wystąpiły zespoły ludowe
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Bardzo dobre 
wyniki rekrutacji
Blisko 500 osób chce kon-
tynuować naukę w szkołach 
średnich, prowadzonych przez 
Powiat Radomski. Najliczniej 
oblegane placówki to Liceum 
Ogólnokształcące i Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Iłży oraz 
Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Pionkach. 
To bardzo dobre wyniki tego-
rocznego naboru, które świadczą 
o coraz wyższej pozycji edukacyj-
nej powiatowych szkół średnich 
w Pionkach oraz Iłży – czytamy na 
stronie powiatradomski.pl.

Na tegorocznych absolwentów cze-
kało 375 miejsc w 14 oddziałach szkol-
nych. Tymczasem do klas pierwszych 
szkół średnich w  Pionach oraz Iłży 
przyjęto dokładnie 495 osób, czyli bli-
sko 100 więcej niż zakładano.

– Wpływ na bardzo dobre wyniki 
naboru mogły mieć wyniki tegorocz-
nych matur w  naszych placówkach, 
które były wyższe niż średnia woje-
wódzka. Szkoły średnie od kilku lat 
są notowane bardzo wysoko w ogól-
nopolskich rankingach, ale przede 
wszystkim są przyjazne dla ucznia, 
bezpieczne i  realizują szereg inno-
wacji pedagogicznych, czy programy 
wymiany międzynarodowej. Nie bez 
znaczenia są też wielomilionowe 
inwestycje w  oświatę, jak na przy-
kład budowa sali gimnastycznej czy 
wirtualnej strzelnicy przy liceum 
w  Pionkach czy stworzenie od pod-
staw najnowocześniejszej w regionie 
szkoły specjalnej w  Chwałowicach. 
Gratuluję wszystkim absolwentom, 
którzy dostali się do powiatowych 
szkół średnich w Pionkach oraz Iłży. 
Jestem przekonany, że jest to dla was 
najlepszy wybór – mówi Waldemar 
Trelka, starosta radomski.

Licea i technika w czołówce
W Liceum Ogólnokształcącym w Iłży 

może zostać przyjętych 100 nowych 
uczniów. Dużą popularnością cieszy 
się również CKZiU w Pionkach, gdzie 
przyjęto 160 pierwszoklasistów. Z ko-
lei 77 uczniów chce dalej kształcić się 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Iłży. Sporo uczniów będzie uczęszczać 
do nowego Zespołu Szkół w Pionkach, 
w  którym od 1 września rozpocznie 
naukę blisko 80 pierwszoklasistów. Po-
pularnością cieszyły się również dwie 
szkoły branżowe w  Iłży i  Pionkach, 
kształcące młodzież w  takich zawo-
dach, jak: kucharz, mechanik, ślusarz 
czy monter zabudowy i robót wykoń-
czeniowych w  budownictwie, gdzie 
może rozpocząć naukę ponad 80 absol-
wentów podstawówek.

Rekrutacja uzupełniająca
W pierwszej połowie sierpnia roz-

pocznie się rekrutacja uzupełniają-
ca, dzięki której część absolwentów, 
która nie dostała się np. do szkół 
radomskich, będzie mogła wybrać 
powiatową szkołę blisko rodzinne-
go domu.

Powiat Radomski
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OSP Grabowiec: 
Stulecie 
w pełnej krasie

W Dniu Strażaka Gminy Rzeczniów, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Gra-
bowca obchodzili uroczyście 100-lecie działalności. Zwieńczyło ono najświeższe 
sukcesy druhów ochotników w postaci przekazania i poświęcenia: nowego sztan-
daru, nowoczesnego wozu marki VOLVO, zmodernizowanego budynku strażnicy, 
powiększonego o nowy boks garażowy. Nastąpiło też otwarcie dwu wystaw.

Program uroczystości jubile-
uszowej w Grabowcu, w których 
uczestniczyły delegacje i poczty 
sztandarowe 20. jednostek OSP 
i wielu zaproszonych gości, był 
więc bardzo bogaty. Hymn pań-
stwowy odegrała popularna nie 
tylko w kraju Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Miasta Zwolenia.

KataIog otwartej jubileuszowej 
wystawy plenerowej, wydany 
z udziałem naukowców z Archi-
wum Państwowego i  Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego 
w  Kielcach, dostarczył wiedzy 
historycznej nie tylko o  pożar-
nictwie, lecz także o przeszłości 
rozwijającego się Grabowca, bę-
dącego niegdyś miastem. Przypo-
mniał, że w warunkach drewnia-
nej zabudowy wsi i miasteczek, 
pożar niszczący ich zabudowę 
był dla ich mieszkańców życio-
wą tragedią. Księża uświadamiali 
wiernych nie tylko w kościołach. 
Inicjatorem założenia straży 
w  Grabowcu był proboszcz ks. 
Józef Drabowicz. On został pierw-
szym prezesem zarządu powoła-
nego 20 sierpnia 1922 roku. Weszli 
w jego skład m.in.: Józef Niewa-
dzi – zastępca prezesa, Bolesław 
Lucima – sekretarz, Wawrzyniec 
Tomanek – skarbnik, Michał 
Ostrach – naczelnik, Julian To-
manek – gospodarz. Protokół za-
rządu został przesłany Związkowi 
Floriańskiemu, koordynującemu 
w pierwszych latach niepodległo-

Mszę św. w  dniu jubileuszu 
celebrował kapelan krajowy 
strażaków ks. st. bryg. dr Jan 
Krynicki z  ks. dr. Krzysztofem 
Majem, kapelanem strażaków 
powiatu lipskiego i ks. kan. Zbi-
gniewem Wypchło, jednocześnie 
proboszczem parafi i w Grabow-
cu i kapelanem strażaków gminy 
Rzeczniów. 

Pełnoprawnym współgospo-
darzem jubileuszu 100-lecia 
OSP Grabowiec był wójt Gminy 
Rzeczniów Karol Burek, pełnią-
cy od wielu lat funkcję Prezesa 
Gminnego Zarządu OSP. Z Mate-
uszem Łyganem, prezesem jubi-
latki, czynili skuteczne starania 
o środki fi nansowe. Pomagali im 
parlamentarzyści PiS i szefowie 
PSP. W rezultacie OSP otrzyma-
ła z rządowego funduszu milion 
złotych, które umożliwiły zakup 
nowoczesnego wozu marki Vo-
lvo. Gmina Rzeczniów dołożyła 
z własnego budżetu 360 tys. zł. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Grabowcu skupia obecnie 72 
członków, w tym 50 zwyczajnych, 
11 honorowych i 3 wspierających. 
38 osób posiada uprawnienia do 
udziału w akcjach. Działają dru-
żyny pożarnicze: 18-osobowa 
męska, 10-osobowa żeńska oraz 
licząca 8 członków młodzieżo-
wa. Druhny na równi z druhami 
uczestniczą w różnych formach 
aktywności, w tym we władzach. 
Zarząd tworzą: Mariusz Łygan 
– prezes, Kazimierz Skrzypczyk 
– wiceprezes/naczelnik, Agata 
Skrzypczyk – wiceprezes , Anna 
Zaborowska – sekretarz,

 Andrzej Zagożdżon – skarbnik, 
Tomasz Glista – z-ca naczelnika, 
Karolina Łygan – gospodarz. Ko-
misji Rewizyjnej przewodniczy 
Witold Skrzypczyk.

Druhowie i  druhny uczestni-
czą w szkoleniach, akcjach pro-
wadzonych w ramach KSR-G, po-
magali w modernizacji strażnicy, 
zebraniu funduszy na ufundowa-
nie nowego sztandaru. Jubileusz 
upamiętnili też posadzeniem stu 
drzew. Są przykładem dla innych, 
docenianym przez władze. 

Uznanie dla działalności jubi-
latów potwierdzili obecnością 
parlamentarzyści, posłowie – 
Marek Suski, Anna Kwiecień 
i  Dariusz Bąk oraz senator 
Wojciech Skurkiewicz także 
jako Sekretarz Stanu MON oraz 
nadbryg. Jarosław Nowosiel-
ski. Gratulacje przesłał premier 
Mateusz Morawiecki. Władze 
ZOSP RP i Marszałka Mazowsza 
Adama Struzika reprezentował 
I Wiceprezes ZOSP RP tego woje-
wództwa dh Zbigniew Gołąbek, 
wręczając m.in. nowy sztandar 
i Medale Pamiątkowe PRO MA-
SOVIA. Nie zabrakło władz sa-
morządowych powiatu lipskiego 
oraz gości z wielu innych organi-
zacji i instytucji.

Jubilaci w pełnej gali i krasie

ści Polski działalność istniejących 
i powstających jednostek straży 
ogniowych. 12 maja 1924 r. Towa-
rzystwo Straży Ogniowej Ochot-
niczej w Grabowcu, decyzją woje-
wody kieleckiego zostało wpisane 
do wprowadzonego urzędowego 

rejestru. W 1926 roku, po prze-
niesieniu ks. Józefa Grabowicza 
do Radomia, funkcję prezesa ob-
jął ks. Stanisław Zbroja, pełniąc ją 
przez 8 lat. Księża wspierali OSP 
we wszystkich okresach jej dzia-
łalności i czynią to nadal. 

Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja
Druhowie (od lewej): Karol Burek, Jarosław Nowosielski i Zbigniew Gołąbek 
honorują druhny jubilatki

Zbigniew Gołąbek w asyście druhów z PSP i OSP wręcza nowy sztandar 
Prezesowi OSP Grabowiec dh. Mateuszowi Łyganowi

Współfundatorzy wozu „Volvo” przyłączają się do braw uczestników uroczystości 
jubileuszowej w Grabowcu, zadowolonych z prezentu wartości około 1 mln zł
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Czar ludowej muzyki
w Grabowie
Po raz drugi odbył się w Grabowie nad Pilicą „Przegląd 
Pieśni Ludowej”. Wystąpiło na nim jedenastu wykonawców. 
Dziesięć chórów i znana, uznana i powszechnie lubiana 
śpiewaczka ludowa, Joanna Tęcza ze Zwolenia.

Organizatorem przeglądu, 
który odbył się po raz pierwszy 
w pachnącej nowością hali wido-
wiskowo-sportowej w Grabowie 
nad Pilicą, był Klub Seniora „Za-
ciszna Przystań”, a patronat nad 

wydarzeniem objął wójt gminy, 
Euzebiusz Strzelczyk. 

Przegląd rozpoczął zespół go-
spodarzy imprezy, „Skowronki” 
z Grabowa nad Pilicą. Po nim za-
prezentowały po dwie, trzy pio-

senki następne zespoły: „Sycyna” 
z  Sycyny, „Barwy Życia Razem” 
z Pionek, „Leśne Echo” z Jedlni-
-Letnisko, „Złota Jesień” z Kozie-
nic, „Sobótka” z Czarnolasu, „Po-
godna Jesień” ze Zwolenia, „Wrzos” 
z Garbatki-Letnisko, „Złoty Wiek” 
z Warki oraz „Pełnia Życia” z chy-
nowskiego Klubu Emeryta.

Występy nie ograniczyły się 
jedynie do zaprezentowania 
wspaniałych interpretacji pieśni 
ludowych. Widzowie otrzymali 
również sporą dawkę humoru 
i  satyry. Swój wiersz „Babcia 
w  Warszawie” zaprezentowała 
Bożena Pisarek, a panie z „Sycy-
ny” Zofi a Jaskólska i Stanisława 
Bąk skecz „Donos”. Gromkimi 
oklaskami nagrodzony został so-
lista z kozienickiej „Złotej Jesie-
ni”, Jan Purchała, za brawurowo 
wykonaną śpiewaną opowieść 
o Jasiu Młodym. 

Nad sprawnym przebiegiem 
imprezy czuwały Barbara Woź-
niak – prezes grabowskiego Klu-
bu Seniora i Elżbieta Kucharska. 

Nie zabrakło wyrazów uznania 
od gości dla organizatora impre-
zy, Klubu „Zaciszna Przystań” 
i słów podziękowania skierowa-
nych do wójta Euzebiusza Strzel-
czyka i  jego zastępcy Anny Ple-
siewicz-Trzeciak, za pomoc nie 
tylko przy okazji przeglądów, ale 
w całej działalności grabowskie-
go Klubu, a skromnym wyrazem 
podziękowania były wręczone 
im storczyki. Storczykiem ob-
darowano również wieloletnią 
działaczkę na niwie Klubów Se-
niora, Barbarę Gaworek – prezes 
Związek Klubów Seniora Ziemi 
Radomskiej.

Gromkie brawa i uśmiech widzów to największa nagroda dla artystów

W imieniu wszystkich chórów zjednoczonych w Związku Klubów Seniora, prezes 
Barbara Woźniak i  Elżbieta Kucharska obdarowały Barbarę Gaworek wspaniałym 
kwiatem i podziękowaniem za jej wieloletnią pracę społeczną 

Wśród widzów zasiedli wójtowie: Grabowa nad Pilicą Euzebiusz Strzelczyk 
i Hubert Czubaj z Głowaczowa

Występ gospodarzy, zespołu z „Zacisznej Przystani” rozpoczął 2. Przegląd Pieśni 
Ludowej w Grabowie nad Pilicą

„Barwy Życia” z Pionek, choć nie „na ludowo”, to jednak jak zawsze wspaniałe

„Leśne Echo” z Jedlni-Letnisko nie zmieniło się, mimo że występowało 
po raz pierwszy jako zespół miejski

Chór „Sobótka” z Czarnolasu jak zwykle zachwycił słuchaczy

Warecki chór „Złoty Wiek” nie ustępował pierwszeństwa nikomu, 
choć wystąpił jako przedostatni
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POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl

UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl

UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl

UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 

UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl

UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl

UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,

UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl

UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 

UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl

UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
jasieniec@jasieniec.pl

UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl

UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl

UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl

UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, 26-930, ul. Skrzyńskich 1, 
tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl

UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl

UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl

UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl

UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl

UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, staro-
stwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl

UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl

UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu

UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl

UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl

UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl

UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl

UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.

UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl

UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl

UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl

UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl

UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl

UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl

UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl

UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl

UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl

UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl

UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl

UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl

UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl

UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl

UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl

UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl

UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl

UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl

UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl

UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl

UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl

UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl

UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl

UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
gmina@tczow.pl.

UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Druk: Grupa ZPR

Nakład: 10 000 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
zamieszczanych ogłoszeń i reklam oraz zastrzega sobie 
prawo do skracania nadsyłanych tekstów.

Wydawca: 
WYDAWNICTWO „RAZEM” MARIOLA ZAJĄC
Adres wydawcy i redakcji Tygodnika 
Radomskiego w Gminach i Powiatach: 

ul. Fałata 9/1, 26-600 RADOM

Redaktor naczelny: Mieczysław Kaca, 
e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl, 
kom. 605 329 533

Z-ca redaktora naczelnego: Mariola Zając, 
e-mail:mariolazajac@gmail.com, kom. 501 840 563 

facebook.com/tygodnikradomski

www.tygodnikradomski.com

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 NIKOSIASprzedam 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

Firma z Szydłowca 
produkująca rękawiczki 

skórzane wyjściowe 

zatrudni szwaczki 
z umiejętnością szycia 

rękawiczek na maszynach 
laszówkach.

Praca wyłącznie dla osób 
z doświadczeniem. 

Warunki do uzgodnienia. 
Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt telefoniczny: 

696 793 103

OGŁOSZE NIA
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Narodowy Dzień Sportu

Po raz 10. zapraszamy 
do ćwiczeń całą Polskę
3 mln ćwiczących osób, 5 000 wydarzeń i 100 sportowców – to podsumowanie do-
tychczasowych 9. edycji Narodowego Dnia Sportu, wielkiego święta, które co roku 
ogarnia całą Polskę. Szkoły, siłownie, orliki, związki sportowe i inne organizacje 
otwierają swoje drzwi, organizują bezpłatne treningi, wspólnie ćwiczą i promują 
zdrowy tryb życia. Co roku w Narodowym Dniu Sportu biorą udział dzieci, dorośli 
i seniorzy, a wielkim fi nałem wydarzenia jest piknik na błoniach PGE Narodowego 
w Warszawie. W tym roku organizator – Fundacja Zwalcz Nudę – zaprasza na jubi-
leuszową, 10. edycję Narodowego Dnia Sportu, która odbędzie się 18 września. Od 
początku wydarzenie wspiera również Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Sportowa dekada
Do udziału w  Narodowym 

Dniu Sportu co roku zgłaszają 
się ośrodki i organizacje z całej 
Polski. Co piszą i mówią o  tym 
wydarzeniu?

„Zaangażowanie oraz integra-
cja społeczeństwa danej miejsco-
wości oraz promowanie zdrowe-
go i aktywnego spędzania czasu 
wolnego” – pisze w ankiecie jed-
no z miast partnerskich.

„Wspaniale spędzony czas, 
gdzie słońce swoimi promienia-
mi pisało scenariusz do naszych 
dzisiejszych zajęć. Był czas na 
rozgrzewkę i  zapoznanie się 
z  podstawami techniki nordic 
walking” – Nordic Walking Mal-
bork.

„Wiemy, jak ważny jest sport 
w  życiu wszystkich osób. Po-
maga w  utrzymaniu zdrowego 
stylu życia i  w  młodym wieku 
kształtuje charaktery oraz po-
maga w kształtowaniu relacjach 
społecznych. Realizując imprezę 
w  Narodowy Dzień Sportu po-
mogliśmy w  pierwszym kroku 
w sport dzieciom z klas IV” – Pel-
plińskie Centrum Sportu.

Czas spędzony wspólnie z ro-
dziną, nowe przyjaźnie, zdrowie 
i  przede wszystkim rozbudze-
nie pasji do sportu – w  swoich 
wypowiedziach organizatorzy 
wydarzeń w całej Polsce podkre-
ślają, że właśnie to cenią sobie 
najbardziej w Narodowym Dniu 
Sportu. Bezpłatne treningi to 
okazja do rozpoczęcia całkiem 
nowej, sportowej przygody, a or-
ganizowany po raz 10. Narodowy 
Dzień Sportu już na stałe wpisał 
się w kalendarz wielu placówek 
i organizacji w całym kraju. 

Ciągle trzeba namawiać 
do sportu

Przed nami jubileuszowa, 10. 
już edycja Narodowego Dnia 
Sportu – pięknej inicjatywy, któ-
rą od początku wspieramy. Cele 
Ministerstwa Sportu i  Turystyki 
oraz Fundacji Zwalcz Nudę są 
tożsame – zachęcamy Polaków 
do tego, aby byli aktywni fi zycz-
nie i poznawali nowe dyscypliny 
sportu. Podczas Narodowego 
Dnia Sportu, wspieranego przez 
Ministerstwo Sportu i  Turystyki 

w ramach Programu „Sport dla 
Wszystkich”, zarówno dzieci, jak 
i dorośli oraz seniorzy będą mieli 
ku temu wspaniałą okazję. Akty-
wizacja społeczeństwa, zwłaszcza 
upowszechnianie sportu wśród 
dzieci i młodzieży, to jeden z na-
szych priorytetów. Regularna 
aktywność fi zyczna ma ogrom-
ny wpływ na prawidłowy rozwój 
dzieci, pomaga w nawiązywaniu 
przyjaźni, podwyższa samooce-
nę. Sport to najlepsza profi lakty-
ka, poprawia kondycję fi zyczną 
i psychiczną. W regularną aktyw-
ność fi zyczną dzieci i  młodzie-
ży w  całej Polsce od 2015 roku 
zainwestowaliśmy już ponad 
1,2 mld zł, wzmacniamy także 
naszą ofertę kierowaną do osób 
dorosłych i  związaną z  budową 
nowoczesnej oraz bezpiecznej 
infrastruktury sportowej. Jestem 
przekonany, że dzięki naszym 
działaniom i  wydarzeniom ta-
kim jak Narodowy Dzień Sportu, 
sport w życiu coraz większej licz-
by osób będzie zyskiwał na zna-
czeniu, odczuwalnie wpływając 
na jego jakość – mówi minister 
sportu i turystyki Kamil Bortni-
czuk.

Na czym polega Narodowy 
Dzień Sportu?

Fundacja Zwalcz Nudę współ-
fi nansowana przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki od 9 lat orga-
nizuje nieprzerwanie to święto 
zdrowia i aktywnego trybu życia. 
Cały rok trwają przygotowania. 
Zaproszeni do udziału w  kam-
panii partnerzy – punkty spor-
towe z całego kraju – organizują 
u siebie bezpłatne treningi oraz 
dołączają do wielkiego pikniku 
w  Warszawie na błoniach PGE 
Narodowego. W ten sposób po-
wstaje program setek bezpłat-
nych treningów z  dziesiątek 
dyscyplin sportowych. Całą serię 

wydarzeń fundacja zbiera pod 
jednym hasłem i nagłaśnia wiel-
ką kampanią: Narodowy Dzień 
Sportu.

To 10. edycja Narodowego 
Dnia Sportu, czyli już dekadę za-
rażamy Polaków i Polki sportem. 
Nasze statystyki potwierdzają, że 
się nam to udaje – co roku mamy 
setki treningów i  setki tysięcy 
odwiedzających. Wciąż trzeba 
jednak zachęcać do ćwiczeń – 
szczególnie dzieci. Dlatego za-
praszamy każdego, kto chce do-
łączyć do kampanii. Kto wie, być 
może to właśnie w  jego siłowni 
czy w szkole narodzi się nowy ta-
lent, który będzie reprezentował 
Polskę na Igrzyskach Olimpij-
skich? Narodowy Dzień Sportu 
to wydarzenie dla wszystkich, 
bez względu na wiek, stan zdro-
wia, portfela, poziom aktywności. 
To impreza dla zarówno dla osób, 
które nie uprawiają sportu, jak 
i dla tych, którzy już są aktywne 
fi zycznie – mówi Krystyna Rad-
kowska, Prezes Fundacji Zwalcz 
Nudę, organizatora Narodowego 
Dnia Sportu.

Dołącz do Narodowego Dnia 
Sportu

Każdy, kto chce zorganizować 
trening w ramach Narodowego 
Dnia Sportu – może być to szko-
ła, organizacja pozarządowa, 
fi rma prywatna, sportowiec, ale 
nie tylko! – musi wypełnić pro-
sty formularz zgłoszeniowy na 
stronie www.narodowydzien-
sportu.pl, a więcej o możliwości 
współpracy tutaj: www.narodo-
wydziensportu.pl/strefa-partne-
ra/ W  Warszawie odbędzie się 
fi nał wydarzenia – każdy chętny 
może zgłosić się jako wystaw-
ca podczas wielkiego pikniku 
na błoniach PGE Narodowego. 
Udział jest całkowicie bezpłatny, 
a w tym roku organizatorzy przy-

gotowują niespodzianki z okazji 
dziesięciolecia. Szczegóły już 
wkrótce.

Aby być zdrowym, trzeba upra-
wiać sport, ale także odpowied-
nio się odżywiać. Strategicznym 
partnerem aktywnego stylu życia 
i Narodowego Dnia Sportu 2022 
są polscy producenci owoców 
i  warzyw. Zdrowe życie zaczy-
na się już w kuchni – warzywa 

Redakcja poleca

Uważasz, że złość 
to za mało, by zabić?
Zemsta? Chciwość? Zraniona duma? Nieszczę-
śliwa miłość? A może po prostu… złość? Co 
spowodowało, że w kasynie Warszawa Royal 
ktoś sięgnął po broń? I kto pociągnął za spust? 
Odpowiedzi szuka detektyw Jakub Sobieski. 
„Ze złości”, trzymający w napięciu kryminał Ka-
tarzyny Bondy, w księgarniach od 10 sierpnia! 

W  życiu Jakuba Sobieskiego 
zaszły spore zmiany. Pożegnał się 
z myślą o powrocie do służby i za-
kłada właśnie agencję detektywi-
styczną. Z pracy w policji zrezygno-
wała także Ada Kowalczyk, która 
postanowiła poświęcić się karierze 
prokuratorskiej. Ich drogi krzyżują 
się już przy pierwszej sprawie, do-
tyczącej zabójstwa Mariusza Hus-
sakowskiego, który  dwadzieścia 
lat wcześniej został zastrzelony 
w popularnym kasynie. 

Za zbrodnię została skazana 
krupierka, Aneta Bulandra, która 
przez niemal dwie dekady twier-
dziła, że jest niewinna. Teraz po-
stanowiła zawalczyć o odszkodowanie za niesłuszne skazanie 
i spędzenie osiemnastu lat w więzieniu. Chce, by w tej walce 
pomógł jej detektyw Jakub Sobieski.

Sobieski wkracza w świat, w którym pieniądze, polityka 
i zbrodnia tworzą jedną splątaną sieć. Szybko przekona się, 
że uczestnicy wydarzeń sprzed lat, świadkowie zbrodni i byli 
właściciele Warszawa Royal nie są zainteresowani ujawnie-
niem nowych szczegółów. Kręcą, zatajają najistotniejsze fak-
ty, udzielają fałszywych informacji i trudno dociec, czy zależy 
im na odkryciu prawdy, czy też rękoma Sobieskiego chcą 
załatwić swoje ciemne interesy. 

Detektyw zaczyna polowanie na mordercę. Ale czas nie 
jest jego sprzymierzeńcem, wkrótce padają kolejne ofi ary. 
W czyim interesie jest ich śmierć? Dlaczego zginął Hussa-
kowski? Co tak naprawdę widziała jego żona i dlaczego oskar-
żyła Anetę? 

Autorka serwuje czytelnikom lepki, brudny kryminał, od 
którego nie sposób się oderwać! Detektyw Jakub Sobieski 
w drugim tomie cyklu (po „O włos”) intryguje nie mniej niż 
rozwiązywane przez niego zagadki. Katarzyna Bonda w naj-
wyższej formie!

i owoce powinny stanowić poło-
wę tego, co jemy w każdym po-
siłku Podczas pikniku będziecie 
mogli odwiedzić specjalną strefę 
owoców i warzyw, w której cze-
kać będą na Was m.in.: animacje, 
degustacje, konsultacje z dietety-
kami czy pokaz kulinarny.

Redakcja Tygodnika Radom-
skiego przyjęła patronat medial-
ny nad wydarzeniem.

Katarzyna Bonda – najpopularniejsza autorka 
powieści kryminalnych w Polsce. Jest autorką serii 
kryminalnej z Hubertem Meyerem („Sprawa Niny 
Frank” „Tylko martwi nie kłamią”, „Florystka”, „Nikt 
nie musi wiedzieć”, „Klatka dla niewinnych”, „Bal-
wierz”, „Zimna sprawa”), tetralogii z profi lerką Saszą 
Załuską („Pochłaniacz”, „Okularnik”, „Lampiony” 
i „Czerwony Pająk”), a także powieści kryminalnych 

inspirowanych prawdziwymi zdarzeniami „Miłość leczy rany” i „Miłość 
czyni dobrym”. Pisarka ma w dorobku również dokumenty kryminalne: 
„Polskie morderczynie” oraz „Zbrodnia niedoskonała” i „Motyw ukryty” 
napisane wspólnie z Bogdanem Lachem.  Bohaterem nowej serii krymi-
nalnej jest detektyw Jakub Sobieski („O włos”, „Ze złości”).



8 Nr 224REGION

 Wójt gminy Garbatka-Letnisko, Teresa Fryszkiewicz, znana jest z poczucia humoru. Widząc re-
klamę „Zakręconej Frytki”, zażyczyła sobie, aby pamiątkowe zdjęcie z „Dni Garbatki” wykonać jej 
właśnie w tym, a nie innym miejscu. Również przewodniczący Rady Gminy, Włodzimierz Mazur, nie 
miał nic przeciwko temu.

 W pierwszej dekadzie lipca odbył się na stadionie w Kazanowie 
dwudniowy wakacyjny turniej drużyn piłkarskich – dziecięcych i wy-
stawionych przez jednostki OSP. Uczestniczyło w nim 20 zespołów. 
Współorganizatorem oraz fundatorem części nagród i statuetek był 
też Paweł Kaca, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kazanów. Na tur-
niejowym podeście (od lewej): Prezes GKS Iłżanka Kazanów Zbigniew 
Owczarek i Paweł Kaca zapowiadają uroczystość wręczania nagród 
i pucharów trzem najlepszym drużynom i piłkarzom obu kategorii 
oraz wyróżnień statuetkami pozostałych uczestników. 

 Nieznany poeta napisałby zapewne: Raz wójtów dwóch się spotka-
ło i o czym rozmawiać miało. Zanim rozpoczął się 2. Przegląd Pieśni 
Ludowych w Grabowie nad Pilicą, wójtowie sąsiedzkich gmin, Euze-
biusz Strzelczyk – gmina Grabów i Hubert Czubaj – gmina Głowa-
czów, pogrążeni byli w zapewne ważnej rozmowie nad problemami 
dnia codziennego. Nie podsłuchiwaliśmy, więc nie możemy napisać, 
jakie ważne tematy poruszali.

 Anna Plesiewicz-
-Trzeciak, zastępca wójta 
gminy Grabów nad Pilicą, 
znana jest ze swej miłości 
do kwiatów. Róże na su-
kience są tego dowodem. 
Tym przyjemniej było 
jej otrzymać od grabow-
skiego Klubu „Zaciszna 
Przystań” piękny żywy 
storczyk, w dowód po-
dziękowania za okazywa-
ną seniorom pomoc przy 
organizacji Przeglądu Pie-
śni Ludowej i przy innych 
okazjach.

 W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy wspaniałe popisy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta 
Zwolenia na strażackich imprezach. Były atrakcją ważnych jubileuszy i uroczystości. Rzęsistymi bra-
wami nagradzano ich poziom i elegancję, szczególnie musztrę paradną. Złoty medal przywieziony 
przez zwoleniaków z Holandii, stanowi główną nagrodę za I miejsce uzyskane w mistrzowskiej lidze 
muzyki paradnej World Music Concours Kerkrade. Więcej na str.  1.

 Patryk Fajdek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Nowej Lewicy 
w Radomiu i Edyta Malec-Ćwiek, członkini jej zarządu, są współau-
torami projektu „In vitro” dla Radomia”, realizowanego ze środków 
budżetu obywatelskiego. Korzysta z nich 50 par, pragnących mieć 
upragnione dziecko. Żeby kontynuować tę formę pomocy rodzinom 
niemogącym mieć potomstwa, za aprobatą zarządu Nowej Lewicy, 
wystąpili do prezydenta Radomia i Rady Miejskiej o przyznanie środ-
ków na kontynuowanie in vitro również w roku przyszłym. Na zdjęciu 
(od lewej): Patryk Fajdek, Edyta Malec-Ćwiek i Jolanta Luty podczas 
konferencji prasowej.

Pamiątka z festynu

Wkroczyli na muzyczny szczyt

Wręczą nagrody i wyróżnienia

Sąsiedzkie pogwarki

Storczyki i róże

In vitro dla Radomia


