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Jaki Budżet Obywatelski?

Ruszają konsultacje społeczne

– Chcemy, by szczegółowe 
zasady Budżetu Obywatelskie-
go jak najlepiej odpowiadały 
oczekiwaniom osób zainte-
resowanych, zarówno wnio-
skodawcom jak i  głosującym. 
Dlatego w  trakcie konsultacji 

mamy nadzieję poznać opinie 
i propozycje mieszkańców doty-
czące np. wymagań jakie powi-
nien spełniać projekt, podziału 
na kategorie kwotowe, kryteriów 
oceny projektów czy organizacji 
głosowania i samej realizacji pro-
jektów – mówi wiceprezydent 
Mateusz Tyczyński.

W  pierwszym etapie konsul-
tacji zainteresowani będą mogli 
wypełnić anonimową ankietę 
(załącznik). Do 4 września należy 
przesłać ją w wersji elektronicz-
nej na adres: konsultacje@umra-
dom.pl lub złożyć w  jednym ze 
stałych punktów konsultacyj-
nych: Biuro Obsługi Mieszkańca 
– ul. Kilińskiego 30 (pok. nr 19), 

Wieloosobowe stanowisko ds. 
komunikacji społecznej, ul. Że-
romskiego 53 (pok. 104), Cen-
trum Informacji Turystycznej, 
Rwańska 16.

Oprócz wypełnienia anonimo-
wej ankiety każdy zainteresowa-
ny może też zgłosić się do udzia-
łu w  spotkaniach z  aktywnymi 
uczestnikami Budżetu Obywatel-
skiego, przedstawicielami orga-
nizacji pozarządowych oraz jed-
nostek miejskich. Będą się one 
odbywały w terminie 5–23 wrze-
śnia. Zgłoszenia należy przesłać 
na formularzu (załącznik) na ad-
res: konsultacje@umradom.pl, 
w terminie do 29 sierpnia 2022 
roku.

W  kolejnym etapie konsul-
tacji, od 1 do 19 października, 
będą z kolei zbierane uwagi do 
projektu uchwały w sprawie wy-
magań, jakie powinien spełniać 
projekt Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Radomia. Wypełniony 
formularz także będzie można 
przesłać drogą elektroniczną lub 
złożyć w stałym punkcie konsul-
tacyjnym. Planowane są ponadto 
otwarte spotkania z mieszkańca-
mi: 1 października w godzinach 
12.00–14.00, na placu przed Urzę-
dem Miejskim, przy ul. Żerom-
skiego 53 oraz 6 października 
w godzinach 17.00–19.00 na Pla-
cu Jagiellońskim.

 UM Radom

W tym tygodniu rozpoczęły 
się konsultacje społeczne 
dotyczące Budżetu Oby-
watelskiego. Ich celem jest 
rozpoznanie oczekiwań 
mieszkańców Radomia 
co sposobu prowadzenia 
poszczególnych etapów 
BO oraz zapisów uchwały 
w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać projekt.

VI CAFE JAZZ 
FESTIWAL 2022 
ZA NAMI
Przez trzy dni week-
endu kilka tysięcy 
osób bawiło się pod-
czas VI Międzyna-
rodowego Cafe Jazz 
Festiwal nad zalewem 
na Borkach. Festiwal 
wypełniły koncer-
ty, podczas których 
można było posłuchać 
różnych odmian jazzu, 
swingu, boogie czy 
bluesa.

Podczas festiwalu wystąpili m.in. tacy 
wykonawcy jak Poparzeni Kawą Trzy, Jazz 
Band Ball Orchestra i Karen Edwards, Kra-
ków Street Band, Krzysztof Kiliański czy 
grupa Leliwa Jazz Band, z którą zaśpiewała 
radomska wokalistka Iwona Skwarek.

Nie zabrakło też tradycyjnej parady 
w stylu nowoorleańskim, która odbyła się 
na ulicy Żeromskiego. Festiwalowi trady-
cyjnie towarzyszył też zlot miłośników sa-
mochodów kempingowych z Polski oraz 
krajów ościennych. 

Organizatorem festiwalu było Stowa-
rzyszenie „Cafe Jazz Festiwal”, a współor-
ganizatorami: Łaźnia Radomski Klub Śro-
dowisk Twórczych i Galeria oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  Radomiu. 
Impreza odbyła się przy wsparciu samo-
rządu Mazowsza.   źródło: radom24.pl
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XV Spotkanie 
z piosenką ludową
Spotkania artystów ludowych w Policznie nie są kon-
kursem. Swoim charakterem bardziej przypominają 
spotkania towarzyskie. Wszyscy się tu znają i witają 
serdecznie. Spotykają się dość często na wielu innych 
przeglądach i konkursach. Stąd zażyłe stosunki między 
nimi i brak konkurencji.

Jak co roku, tak i  teraz, im-
prezę na estradzie przy Zespole 
Placówek Oświatowych w  Po-
licznie, rozpoczął zespół „So-
bótka” z Czarnolasu tradycyjną 
przyśpiewką powitalną: – Już po 
raz piętnasty tu się spotykamy, 
wszystkich miłych gości serdecz-
nie witamy. (…) A nasz wójt Pan 
Tomasz naszą gminą włada, że 
dobrze się stara, niech mu będzie 
chwała. 

Po tym muzycznym wstępie 
głos zabrali gospodarze i  orga-
nizatorzy spotkania: wójt gminy 
Policzna Tomasz Adamiec i dy-
rektor Zespołu Placówek Oświa-
towych Jolanta Kalinowska. 

– Jest mi niezmiernie miło, że 
po raz kolejny możemy się spo-
tkać. Witam wszystkich przyby-
łych gości, a  najserdeczniej na 
świecie, witam was artyści. Pra-
gnę państwu serdecznie podzię-
kować za to, że po raz kolejny my 
możemy coś zorganizować, ale 
dziękuję również za to, że to my 
możemy się bawić przy rytmach 
i akompaniamencie waszej mu-
zyki – powiedział między innymi 
wójt Tomasz Adamiec.

Wśród przybyłych gości byli: 
Andrzej Kosztowniak – poseł na 
Sejm, Arkadiusz Sulima – bur-
mistrz Zwolenia, Edyta Sulima – 
sekretarz powiatu zwoleńskiego, 
Paweł Jędra – przewodniczący 
Rady Gminy Policzna oraz Robert 
Strzelecki – sekretarz gminy.

Udział w  „Spotkaniu” zgłosiło 
dziewiętnaście zespołów i solist-
ka – Joanna Tęcza, pochodzących 
nie tylko z powiatu zwoleńskiego, 
ale również z  powiatów kozie-
nickiego i  radomskiego. Przed 

Wójt Tomasz Adamiec i dyrektor Jolanta Kalinowska powitali przybyłych 
na „Spotkanie” wykonawców i widzów

Gospodarze i goście z przyjemnością słuchali artystów. Od prawej: Tomasz Ada-
miec, Andrzej Kosztowniak, Edyta Sulima, Arkadiusz Sulima i Robert Strzelecki

Mimo napiętego grafi ku zajęć, poseł na Sejm Andrzej Kosztowniak zawitał do Policzny

Na „parkiecie” królowały panie

„Sobótka” z Czarnolasu powitała przyśpiewką uczestników „Spotkania”

wystąpieniem każdego zespołu 
panie z ZPO Policzna zapoznawa-
ły słuchaczy z ich historią i osią-
gnięciami. Ciekawostką jest to, 
że zespół Kalina z Zakrzewa ma 
już 60 lat, ale średnia jego wieku, 
dzięki parze młodych artystów, 
znacznie spada.

Nad logistyczną stroną impre-
zy czuwała Małgorzata Bartkie-

wicz. Cała impreza przebiegła jak 
zwykle sprawnie, bez zakłóceń 
i we wspaniałej atmosferze. 

Na koniec wszyscy artyści 
otrzymali dyplomy i  upominki. 
Pogoda dopisała i wszyscy bawi-
li się doskonale. Przykro było się 
żegnać, ale artyści obiecali, że 
stawią się na kolejne „Spotkanie” 
w Policznie znów za rok.

Przy skocznej muzyce nogi rwą się do tańca

Barwne stroje ludowe i skoczna muzyka 
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Plon z jastrzębskich pól
Dzień poświęcony świętu plonów, czyli Dożynkom, w Jastrzębi rozpoczął 
pokaz koni, przygotowany wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Hodowców Koni, 
Oddział w Radomiu. Kto dziś pamięta, jak ważną rolę odgrywał dawniej koń w go-
spodarstwie wiejskim? Kto dziś pamięta, że to on, a nie traktor, ciągnął pług, aby 
można było zasiać zboża, z których po zbiorach wypiekano 
dożynkowy chleb?

Uroczystości dożynkowe roz-
poczęła dziękczynna msza świę-
ta w  kościele pw. Zwiastowania 
NMP w Jastrzębi, podczas której 
poświęcony został bochen chleba 
upieczony tradycyjnie z tegorocz-
nych zbóż. Starostowie dożynek, 
Ewelina Gospodarczyk i Mateusz 
Paździoch, przekazali go uroczy-
ście na ręce wójta gminy Jastrzę-
bia Wojciecha Ćwierza i przewod-
niczącego Rady Gminy Cezarego 
Pietruszewskiego z tradycyjnymi 
słowami: – Gospodarzu dziel ten 
chleb sprawiedliwie, tak aby star-
czyło go dla każdego.

Po mszy, barwny korowód 
wieńcowy przemaszerował na 
boisko szkoły w Jastrzębi, gdzie 
odbył się dożynkowy festyn, roz-
poczęty prezentacją wieńców 
i  ich twórców, czyli „ośpiewa-
niem wieńców”. 

Jak wyglądała dawniej praca 
na roli widowiskowo przypo-
mniano konkursem sołectw, na 
którym zaprezentowano sztukę 
młocki cepem, czy pradawną 
sztukę ubijania masła.

W trakcie imprezy odbyły się 
również i  inne konkursy: wień-
cowy, na tradycyjną potrawę 
z  ziemniaka i  ciasto oraz naj-
piękniejszych stoisk sołectw i kół 
gospodyń wiejskich.

Przysmaki wystawione na 
stoiskach nie były jedynie ich 
dekoracją. Wszystkiego można 
było posmakować, a że trafi ono 
w gusta festynowych gości, naj-
lepiej świadczyły o  tym tłumy 
gromadzące się przy stoiskach.

Można było również odwie-
dzić stoiska instytucji pracują-
cych na rzecz wsi i  rolnictwa, 
m.in. Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa, przy 
których odbywały się liczne 
konkursy z nagrodami, które za-
pewniło stowarzyszenie „Dzie-
dzictwo i  Rozwój”, Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Radomiu i inne instytucje.

Nie zapomniano również o naj-
młodszych uczestnikach festynu. 
Czekały na nich bezpłatne atrak-
cje, takie jak dmuchane zjeżdżal-
nie i programy animacyjne. 

Nie zabrakło również rozry-
wek duchowych, a te zapewniły, 
zbierając tłumy słuchaczy przy 
estradzie, występy kabaretu 
PAKA oraz zespołów muzycz-
nych GuzikOwce, NON STOP, 
Jagoda i Brylant oraz Vegas.

Pogoda dopisała, więc wszy-
scy bawili się doskonale do póź-
nych godzin nocnych. Dożynko-
we spotkanie zakończył pokaz 
sztucznych ogni.

Zwycięzcy konkursów
 „Wieńcowy”: Sołectwo Lesiów, 

Dąbrowa Jastrzębska, Bartodzieje;
 „Tradycyjna potrawa z ziemnia-

ka”: Sołectwo Dąbrowa Kozłow-
ska, Wola Owadowska, Olszowa, 
Wólka Lesiowska (wyróżnienie); 
 „Tradycyjne ciasto jak dawniej”: 

Sołectwo Goryń, Kozłów, Mąkosy 
Nowe, Kolonia Lesiów (wyróżnienie);
 „Najpiękniejsze stoisko”: 

Sołectwo Jastrzębia, Wojciechów, 
Owadów, wspólnie Brody/Wola 
Goryńska (wyróżnienie).

Wojciech Ćwierz, wójt gminy Jastrzębia powitał przybyłych na dożynkowe święto gości

Dożynkom towarzyszył pokaz koni. Na zdj. zaprzęg Sławomira Sygockiego

Tak drzewiej na polu bywało

Pod estradą zebrał się niezliczony tłum słuchaczy

Gospodarze Dożynek – Teresa i Wiesław Pikiewiczowie

Komisja konkursowa stanęła przed niełatwym zadaniem

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursów dożynkowych

Jagoda i Brylant – gwiazdy wieczoru
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Dożynki Powiatu 
Przysuskiego 
„Gielniów 2022”

Święto plonów, tradycyjnie nazywane dożynkami, to najstarsze polskie 
święto obchodzone niezależnie od ustroju i epoki. Świętowane było pod za-
borami, za tzw. Sanacji, w dobie PRL-u. Świętowane jest i dziś. I zawsze ich 
głównym bohaterem były ostatnie plony i rolnicy.

Tegoroczne dożynki powiato-
wo-gminne powiatu przysuskiego 
odbyły się w Gielniowie. Rozpo-
częła je msza święta odprawiona 
w  intencji rolników, w  kościele 
parafi alnym pod wezwaniem bł. 
Władysława z Gielniowa, celebro-
wana przez proboszcza tej parafi i 
ks. Wiesława Zawadę. Następnie 
korowód dożynkowy przeszedł na 
stadion Orła Gielniów. W ofi cjal-
nej części wydarzenia obok go-

spodarzy – Mariana Niemirskie-
go, starosty powiatu przysuskiego 
oraz gospodarza gminy Włady-
sława Czarneckiego – obecni byli 
wszyscy pozostali wójtowie gmin, 
przedstawiciele samorządu woje-
wódzkiego, władz wojewódzkich, 
parlamentarzyści. Starostami 
dożynek byli małżonkowie Ma-
ria i  Adam Gubcowie z  Brzezin 
w gminie Gielniów. To oni prze-
kazali tradycyjny bochen chleba 

„upieczony z tegorocznych zbóż” 
na ręce gospodarzy dożynek ze 
słowami „Gospodarzu, dziel ten 
bochen chleba sprawiedliwie, tak 
aby starczyło dla każdego.”

– Otrzymaliśmy z  rąk gospo-
darzy plon – powiedział starosta 
powiatu przysuskiego Marian 
Niemirski. – Owoce pracy rolnika 
tak pracowicie zebrane, dają nam 
wszystkim spokój i poczucie bez-
pieczeństwa. Z waszej pracy pły-
nie do całego narodu wszystko 
to, co najlepsze. Wasz coroczny 
wysiłek to największy dar, jaki 
może człowiek człowiekowi ofi a-
rować. Przekracza to rozumienie 
tak zwanego biznesu, ponieważ 
w  rezultacie nie otrzymujemy 
tylko produktów. To także szacu-
nek, ludzka godność i dobro ob-
jawiające się przez ofi arowanie 
zaspokojenia elementarnych po-
trzeb każdego z nas, bez których 
nie ma życia. W efekcie ta praca 
jest dla nas wszystkich darem 
życia Za to szczerze i  z  całego 
serca dziękuję. (…) Wszystkim 
rolnikom, ludziom zbierającym 
i ofi arowującym plony swojej pra-
cy współbraciom dziękuję i życzę 
wszelkiej pomyślności. (…) Niech 
wam Pan Bóg błogosławi.

Starostowie dożynek Maria i Adam Gubcowie z gospodarzami dożynek

Proboszcz Wiesław Zawada poświęcił dożynkowe wieńce podczas mszy św. Korowód wieńcowy przemaszerował na teren stadionu

Honorowi goście
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Z  wyrazami podziękowania 
dla rolników zwrócił się również 
wójt Gielniowa Władysław Czar-
necki, mówiąc między innymi:

– Symbolem święta plonów jest 
bochen chleba. Symbol przetrwa-
nia i  łączenia ludzi. Możemy to 
nazwać wspólnotą chleba, naszą 
wspólnotą. Dziękuję wam, rolni-
cy, za wysiłek i pracę na roli. Nie 
jest to dla nikogo tajemnicą, że 
rolnictwo, sadownictwo i ogrod-
nictwo to profesje wymagające 
wielkiego trudu i hartu. Szczegól-
nie w zmaganiu się z trudnymi do 
zrozumienia prawami rynku we-
wnętrznego. Polska wieś w ostat-
nich latach uległa diametralnej 
przemianie, w której coraz mniej 
ludzi żyje z pracy na roli. Naszym 
obowiązkiem jest umiejętność 
dostrzegania tych przemian i bu-
dowanie nowego oblicza miejsco-
wości w zgodzie i wzajemnym po-
szanowaniu. Należy podtrzymać 
szacunek do pracy i chleba zako-
rzeniony w naszej tradycji. 

Po ofi cjalnej części przyszedł 
czas na zabawę. Było w  czym 
wybierać. Występowały zespoły 
i kapele ludowe, między innymi 
Bielińska Polka z  Bielin, kapela 
Mateusza Papisa. Na estradzie 
dały popis, gromadząc tłumy pod 
sceną, gwiazdy wielkiego formatu 
takie jak Cleo, Milano, Mateusz 
Mijal, Folk Boys i Boys. Również 
na płycie boiska nie brakowało 
atrakcji. Dla najmłodszych były 
dmuchane pałace, karuzele, 
trampoliny, basen z motorówka-
mi i tym podobne zabawy. Panie 
z gminnych Kół Gospodyń Wiej-
skich przygotowały prawdziwy 
przegląd regionalnych smakoły-
ków. Było w czym smakować i po 
czym oblizywać palce. 

Impreza, której organizato-
rami było Starostwo Powiatu 
w Przysusze i Urząd Gminy Giel-
niów trwała nieprzerwanie do 
późnych godzin wieczornych.

 (Jal), 
Fot. autor i Starostwo 

Powiatowe w Przysusze

„Gospodarzu, dziel ten chleb sprawiedliwie…”

Występ zespołu Milano porwał widzów do tańca Pamiątkowa fotka zespołu Cleo z fanami w tle

Wspaniały popis dziecięcego zespołu Bielińska Polka zachwycił wszystkich

Stoisko KGW „Dębinianki”

Pod sceną, na której występowali artyści, tłum widzów sięgał po horyzont

Atrakcji dla najmłodszych nie brakowało

Stoisko gospodarza dożynek – KGW z Gielniowa
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Parada gwiazd na Św
„Święto Papryki w Klwowie”, w tym roku już szesnaste, za każdym razem przyciąga 
tłumy widzów. Dlaczego? Na scenie zawsze pojawiają się gwiazdy z najwyższej 
półki. Był zespół Boney M, była Doda i wiele innych znanych zespołów. 
W tym roku wpisał się na tę listę Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.

Festyn ma już swoją wielolet-
nią tradycję i, jak powiedział wójt 
gminy Klwów Piotr Papis, „nie 
poddaliśmy się nawet w  czasie 
pandemii”. 

– Jest to święto papryki, święto 
dziękczynienia. Należy dziękować 
za wszystko to, co się udaje wy-
produkować naszym rolnikom. 
Jeszcze lepiej by było, gdyby się 
udało wszystko sprzedać w bar-
dzo dobrej cenie – powiedział 
między innymi wójt Papis. – Dziś 
trudno sobie wyobrazić gminę 
Klwów bez widoku tuneli. To 
już ponad 35 lat uprawy papryki 
w tym rejonie. O naszych produ-
centach mówię, że to jest nowa 
grupa społeczna. To już nie są 
rolnicy, to są przedsiębiorcy rol-
ni, którzy się wyspecjalizowali. 
Potrzeba do tego niesamowitej 
wiedzy, umiejętności, hartu du-
cha i  przede wszystkim nakła-
dów pracy. I kiedy ta praca przy-
nosi doskonałe owoce, to wtedy 
jest powód do świętowania aby 
cieszyć się wspólnie. Ten jeden 
dzień, który organizujemy, nawet 
bez względu na sytuację jaka jest, 
należy się naszym rolnikom.

Poza występami gwiazd estra-
dy, takimi jak The Best, Stan Tutaj, 
Camasutra, Hit Boyz, Neit, Lover-
boy, Kwestia 07, Milano i oczywi-
ście Zenek Martyniuk z zespołem 
Akcent, przez cały dzień promo-
wana była akcja „Stop zanieczysz-
czaniu powietrza”.

– Dzisiejsze święto poświęco-
ne jest w dużej mierze tej właśnie 
akcji edukacyjno-informacyjnej, 

Wójt Gminy Klwów Piotr Papis, jako wzorowy gospodarz, 
do ostatniej chwili czuwał, czy wszystko na festynie jest OK

Obowiązkowy element „Święta Papryki” 
– stoisko z papryką z klwowskiej ziemi

Panie z KGW „Klwowiacy” poszły w tan

Artyści z zespołu The Best

O zaproszonych gości dbały panie z Urzędu Gminy

Również „Gosposie” ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich zapraszały do poczęstunku

Na estradzie nie tylko występowali artyści. 
Dostępna była również dla rodziców i ich pociech w czasie konkursów
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ięcie Papryki w Klwowie

która ma zaprezentować zagro-
żenia dla środowiska, a  która 
została dofi nansowana z fundu-
szy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego. 
Akcja jest ważna, bo wiemy co 
to jest smog. Wiedzą to szcze-
gólnie mieszkańcy dużych miast, 
ale powoli problem ten zaczyna 
dotyczyć również mieszkańców 
małych miasteczek i wsi. Dlatego 
musimy temu zapobiegać. Mu-
simy przypominać, informować 
i edukować – powiedział między 
innymi Piotr Reguła, zastępca 
wójta gminy Klwów. 

Przy okazji „Święta Papryki” 
miało również bardzo ważne 
dla społeczności całej gminy 
wydarzenie. Jednostkom OSP 
w Sulgostowie i Przystałowicach 
Dużych przekazano nowe wozy 
bojowe: Ford Tourneo Custom 
oraz MAN.

 – To jest historyczna chwi-
la – powiedział wójt Papis. – To 
jest ten moment, o którym kie-
dyś marzyliśmy, a dziś możemy 
powiedzieć, że stał się faktem. 
Wszystkie jednostki OSP na tere-
nie gminy mają nowoczesne wozy 
bojowe. Wiem, że te wozy będą 
służyły nie tylko naszym miesz-
kańcom, ale i całemu powiatowi. 
Kiedy poprawiamy zdolność bo-
jową jednostek OSP, to wszyscy 
możemy czuć się bezpieczniejsi. 

Poza wrażeniami duchowymi 
i  edukacyjnymi, na przybyłych 
bardzo licznie uczestników fe-
stynu czekało wiele atrakcji. Od 
stoisk kół gospodyń wiejskich 
z  regionalnymi przysmaka-
mi i  straganów z  pamiątkami 
i przekąskami, do dmuchanych 
zamków, torów przeszkód, ka-
ruzel, trampolin i wielu innych 
atrakcji dla najmłodszych. Nikt 
nie nudził się na „Święcie Papry-
ki” a zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych. 

Pod estradą nieprzebrane tłumy…

Pod okiem taty jazda na rozbrykanym koniku nie taka straszna 

Stan Tutaj podbił serca klwowskiej publiczności MAN dla druhów z OSP Przystałowice Duże

Dziewczyny z Camasutry rozgrzały nie tylko męską publiczność Gwiazda wieczoru Zenek Martyniuk z zespołem Akcent

Dmuchańce zawsze mają powodzenie
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Gombrowicz na językach
W niedzielę, 28 sierpnia, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza na pro-
mocję książki „Gombrowicz na językach. Lekcje tłumaczy”. Translatorzy z całego 
świata piszą w niej m.in. o tym, jak Gombrowicz funkcjonuje w innych kulturach i 
jakie problemy sprawia tłumaczenie jego książek.

W  drugiej części wydarzenia 
odbędzie się koncert „The Great 
American Songbook” w  wyko-
naniu Ewy Cybulskiej, Jarosława 
Małysa oraz Piotra Cieślikow-
skiego. Początek wydarzenia 
o godzinie 17.

Pomysł na wydanie książki po-
jawił się w 2019 roku, kiedy tłu-
macze Gombrowicza spotkali się 
na międzynarodowym kongresie 
zorganizowanym przez Muzeum 
Witolda Gombrowicza. Kongres 
odbył się w  Polsce: w  Warsza-
wie, Wsoli i  Radomiu oraz we 
francuskiej miejscowości Vence, 
w której autor „Kosmosu” spędził 
ostatnie lata życia. Na podstawie 
wygłoszonych wówczas refera-
tów i  zebranych doświadczeń 
powstały artykuły do monogra-
fii „Gombrowicz na językach. 
Lekcje tłumaczy” pod redakcją 
Anny Spólnej. Książka ukaza-
ła się w  wydawnictwie Pasaże, 
w ważnej serii „Granice wyobraź-

ni” redagowanej przez Pawła 
Próchniaka. Została wydana przy 
współpracy wydawnictwa z Fun-
dacją Instytut Gombrowiczow-
ski, dzięki wsparciu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Prawie dwudziestu transla-
torów pisze w  swoich tekstach 
między innymi o tym, jak Gom-
browicz odbierany jest w innych 
kulturach, w  jaki sposób jego 
książki funkcjonują w obcych ję-

zykach. Ale autorzy szkiców mó-
wią także o zagadnieniach warsz-
tatowych i  interpretacyjnych, 
zdradzają, co sprawiło im kłopot, 
przed jakimi stanęli wyzwaniami 
i jak sobie z nimi poradzili. 

Jak pisze jeden z recenzentów 
tej publikacji, prof. Jerzy Jarzęb-
ski, „Gombrowicz na językach 

to książka przy-
nosząca refl eksję 
nad mozołami 
przekładu dzieł 
autora Ferdy-
durke, który – 
z uwagi na swoją 
językową wyna-
lazczość – spra-
wia tłumaczom 
wielkie trudności, 
wymaga bowiem 
od nich ogrom-
nej wyobraźni 
i  odważnych de-
cyzji tam, gdzie 
trzeba się poru-
szać na granicy 
pojmowalności 
t ł u m a c z o n e g o 

tekstu albo naruszając bariery 
tego, co w języku dozwolone. […] 
Jednocześnie Gombrowicz bul-
wersuje jako wielki bluźnierca 
i buntownik, praca nad przekła-
dem często więc wiąże się z za-

angażowaniem w  kontestację 
polityczną lub obyczajową, która 
zwierzenia translatorów czyni 
świadectwem epoki”.

Podczas spotkania we Wsoli 
Anna Spólna będzie rozmawiała 
z  tłumaczami Gombrowicza – 
Natalią Rusiecką, Georgem Yaco-
ubem oraz Bożeną Zaboklicką. 

W  drugiej części wydarzenia 
muzeum zaprasza na koncert 
„The Great American Songbook”. 
Wystąpią Ewa Cybulska (wokal), 
Piotr Cieślikowski (saksofony) 
oraz Jarosław Małys (fortepian). 
„The Great American Songbook” to 
najważniejsze i najbardziej znane 
amerykańskie piosenki i standar-
dy jazzowe z pierwszych dekad XX 
wieku. Kompozycje stworzone dla 
broadwayowskich teatrów i holly-
woodzkich fi lmów. To m.in. „Sum-
mertime” George’a Gershwina czy 
„Night and Day” Cole Portera. 

Spotkanie odbędzie się 28 sier-
pnia o  godz. 17.00 w  Muzeum 
Witolda Gombrowicza we Wsoli. 
Chętnych dowiezie z  Radomia 
bezpłatny autobus, który odjedzie 
z  przystanku Chrobrego/Czysta 
(kier. Michałów) o godz. 16.20.

Wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona. 

 Muzeum Witolda 
Gombrowicza we Wsoli
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Muzeum Historii Radomia 
z nowoczesnym przekazem
Miłośnicy Radomia, w tym przedstawiciele placówek kultury i nauki, zaprzyjaźnie-
ni muzealnicy i samorządowcy, zebrali się 13 sierpnia dość licznie na rynku Miasta 
Kazimierzowskiego, by uczestniczyć w niecodziennym pikniku, towarzyszącym 
otwarciu Muzeum Historii Radomia, w przystosowanych do tego celu zabytkowych 
kamieniczkach Gąski i Esterki.

Kosztowało to samorząd woje-
wództwa mazowieckiego 16 mln 
380 tys. zł, z czego 8 mln zł – ada-
ptacja wnętrz tych kamieniczek, 
usytuowanych na północnej pie-
rzei rynku. Spełniają one teraz 
rolę bardzo nowoczesnej stałej 
wystawy Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego, zlokalizowanego na 
południowej stronie tegoż rynku 
Miasta Kazimierzowskiego.

Ilona Pulnar-Ferdjani, kierow-
niczka działu naukowo-oświa-
towego Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego, w imieniu orga-
nizatorów wymieniła z  estrady 
nazwiska wielu zaproszonych 
osób, w tym parlamentarzystów, 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych województwa i Radomia 
oraz ważnych instytucji i  or-
ganizacji. Miejsca na estradzie 
zajęli (zdj. górne, od prawej): 
Adam Duszyk – z-ca dyrektora 
Muzeum im. J. Malczewskiego, 
Rafał Rajkowski – wicemarsza-
łek woj. mazowieckiego, Kinga 
Bogusz – przew. RM w Radomiu, 
Leszek Ruszczyk – dyr. Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego, poseł 
Konrad Frysztak, Mateusz Ty-
czyński– – wiceprezydent Rado-
mia, Agata Sitko – prezes fi rmy 
Group AV (projektant i  wyko-
nawca nowoczesnej aranżacji ka-
mieniczek zabytkowych), Witold 
Bujakowski – dyrektor radom-
skiej delegatury Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków i Adam 
Zieleziński – były dyrektor Mu-
zeum im. J. Malczewskiego, któ-
ry wraz ze zmarłym niedawno 
Aleksandrem Sawickim i innymi 
entuzjastami zrobili wiele dla re-
alizacji podnoszonego blisko od 
stu lat pomysłu utworzenia Mu-
zeum Historii Radomia.

Uporanie się zaledwie w ciągu 
roku z aranżacją wnętrz zabytko-
wych kamieniczek Gąski i Ester-
ki na Muzeum Historii Radomia, 
m.in. przy zastosowaniu nowo-
czesnej techniki audiowizualnej, 
potwierdza wielkie osobiste za-
angażowanie i  profesjonalizm 
wykonawców. Zabierający głos 
w trakcie uroczystości: Adam Zie-
leziński, Rafał Rajkowski, Leszek 
Ruszczyk, Radosław Witkowski 
i Adam Duszyk, stawiali na pierw-
szym miejscu marszałka Adama 
Struzika, który poparł inicjatywę 
przeznaczenia kilkunastu milio-
nów złotych na modernizację 
obydwu kamienic i przystosowa-
nie ich niewielkiej powierzchni 
do popularyzacji prawie tysiąclet-
niej bogatej historii Radomia. Ilo-
na Pulnar-Ferdjani odczytała list 

marszałka gratulujący wspólnego 
sukcesu, przesłany dyrektorowi 
Leszkowi Ruszczykowi. Napisał 
w  nim między innymi: Bardzo 
się cieszę, że to Królewski Radom 
o niezwykle bogatej historii, jako 
drugi po Warszawie, największy 
ośrodek miejski w województwie 
mazowieckim, przedstawia swoje 
dzieje w formie obszernej, stałej 
ekspozycji w zabytkowych kamie-
nicach Gąski i Esterki na Rynku 
Kazimierzowskim… Jestem dum-
ny, że samorząd Mazowsza mógł 
przeznaczyć blisko 8 mln zł na 
aranżację wnętrz tych urokliwych 
domów, które stały się prawdzi-
wymi perełkami architektury. 
Znakomicie pomyślana i  zreali-
zowana stała wystawa zasługuje 
na słowa uznania.

Zaangażowanie Adama Stru-
zika potwierdził wicemarsza-
łek Mazowsza Rafał Rajkowski. 
Poinformował, że za jego zgo-
dą dyrektor Tomasza Osonka 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
dopomagał w  wyszukaniu tych 
ponad 16 mln zł. Wnioski o  ich 
przyznanie przedkładali dyrek-
torzy muzeum – Leszek Rusz-
czyk i  Adam Duszyk, tworzący 
sprawny, dobrze rozumiejący się 
i współpracujący tandem. A rewi-
talizacja zabytków nie jest sprawą 
łatwą. Przekonał się o tym osobi-

ście prezydent Radosław Wit-
kowski zajmując się przed kilku 
laty Kamienicą Deskurów. Rafał 
Rajkowski zakończył wystąpienie 
podziękowaniem wszystkim, któ-
rzy uczestniczyli w modernizacji 
wnętrz kamienic Gąski i  Ester-
ki. Poinformował, że Marszałek 
Adam Struzik popiera inicjatywę 
sfi nansowania przez samorząd 
województwa mazowieckiego 
ostatnich zabytkowych kamieni-
czek, zlokalizowanych przy Ryn-
ku Miasta Kazimierzowskiego.

Dyrektor Leszek Ruszczyk 
przypomniał, że radomianie 
bardzo długo czekali na muzeum 
historii swego miasta. Powiedział 
między innymi: – Z wielką rado-
ścią i  satysfakcją oddajemy do 
dyspozycji mieszkańców nowo-
czesną, świetnie zaaranżowaną 
ekspozycję. Jestem pewien, że 
zarówno radomianie, jak i  go-
ście z  całej Polski będą w  Mu-
zeum Historii Radomia spędzać 
długie godziny. Zapoznanie się ze 
wszystkimi pokazywanymi tu za-
bytkami i artefaktami daje obraz 
niezwykłych, ciekawych, pełnych 
niepokoju, wzlotów i  upadków 
dziejów Radomia.

Dodał, że jeśli chodzi o najbliż-
sze zamierzenia, to samorząd 
województwa mazowieckiego 
sfinalizuje rewitalizację ostat-

nich kamieniczek, a  miasto Ra-
dom doprowadzi do należytego 
powierzchnię płytę Rynku Miasta 
Kazimierzowskiego. Wraz z  za-
stępcą Adamem Duszykiem oce-
nili, że wykonanie tak ciekawej 
aranżacji pomieszczeń kamienic 
Gąski i Esterki jest zasługą wie-
lu specjalistów uczestniczących 
w jej tworzeniu, w tym odpowie-
dzialnych za prezentację poszcze-
gólnych okresów historycznych. 
Okres średniowiecza koordyno-
wała prof. Anna Talaga. Nieco 
późniejszy prof. Dariusz Kupis, 
a charakteryzujący się działania-
mi militarnymi wiek XIX i XX – 
Przemysław Bednarczyk. 

Cały projekt nadzorował 
dr  Adam Duszyk. On też opro-
wadzał pierwsze grupy zwie-
dzających miłośników Muzeum 
Historii Radomia w  dniu jego 
otwarcia. 

Ekspozycję zaaranżowano na 
trzech kondygnacjach zabytko-
wych kamienic. Obrazuje ona 
dzieje Radomia od IX wieku do 
1945 roku. Zwiedzanie tej stałej 
ekspozycji zaczyna się od piw-
nicy Kamienicy Esterki obej-
rzeniem 10-minutowego fi lmu 
o historii Radomia. W pierwszej 
sali można zapoznać się z ponad-
dziesięciowiecznymi dziejami 
grodu i okolicznych osad służeb-
nych w specjalnie przygotowanej 

niszy, usytuowanej pod szklaną, 
przezroczystą podłogą. W  na-
stępnej sali znajdują się ekspona-
ty związane ze średniowiecznym 
Radomiem. Na ekranie można 
obejrzeć trójwymiarową świą-
tynię, a w gablotach – eksponaty 
archeologiczne z tego okresu hi-
storycznego. Przy jednej z gablot 
można usłyszeć głos wydobywa-
jący się z trójwymiarowej sylwet-
ki radomskiego kupca.

Na parterze Kamienicy Gąski 
zwiedzający zapoznają się z wy-
darzeniami związanymi z  ra-
domskim zamkiem i  okresem 
szlacheckiej wolności. Na I pię-
trze prezentowane jest wnętrze 
gabinetu radomskiego pisarza 
i  historyka Walerego Przybo-
rowskiego, działającego na prze-
łomie XIX i XX wieku.

Muzeum Historii Radomia 
gromadzi cenne zbiory z  XIX 
wieku, w tym z okresu Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa Pol-
skiego. Oddzielna sala poświęco-
na jest Powstaniu Styczniowemu.

Ostatnia, najobszerniejsza sala 
przedstawia okres zbrodniczej 
okupacji hitlerowskiej i  walki 
toczonej przez polskich patrio-
tów. W niej obejrzeć można fi lm 
w technologii 3D, podsumowują-
cy ponadtysiącletnie dzieje Rado-
mia, począwszy od IX wieku.

 (MK)

Goście i gospodarze na estradzie pikniku. Przy mikrofonie Leszek Ruszczyk, 
dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Fragment piknikowej widowni

Akt przecięcia wstęgi otwierający Muzeum Historii Radomia

Zabytkowa apteka „Pod Białym Orłem” znalazła zasłużenie dobre miejsce na parterze

Dyrektor Adam Duszyk z pierwszą grupą zwiedzających
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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

OGŁOSZENIA
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Wicepremier upamiętnił 
ks. Romana Kotlarza
W czwartek, 18 sierpnia, w 46. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Roma-
na Kotlarza, pamięć duchownego, zakatowanego przez „nieznanych sprawców” 
uczcił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, 
który złożył kwiaty pod obeliskiem przy dawnej plebanii w Pelagowie – Trablicach. 
Wieczorem, po uroczystej mszy świętej, miał miejsce fi nał Powiatowego Festiwalu 
Ikony Wolności, podczas którego wybrzmiały właśnie patriotyczne piosenki w wy-
śmienitym wykonaniu grupy Lustro.

– Poprzez zaangażowanie 
w  protest robotniczy w  czerw-
cu 1976 roku ksiądz Roman był 
prześladowany, bity, torturowa-
ny i  nachodzony przez „resort 
oprawców, który składał się ze 
zbirów i  morderców” – mówił 
premier Gliński nawiązując do 
działalności „Grupy D”, ściśle 
tajnego oddziału specjalnego do 
walki z Kościołem w  IV Depar-
tamencie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. – Pamiętajmy 
o tym, bo jest wielu, którzy chcą 
o tym zapominać – dodał wice-
premier polskiego rządu.

W  uroczystości wzięli udział 
m.in. posłowie Marek Suski i Ra-
dosław Fogiel, a  także biskup 
radomski Marek Solarczyk oraz 
dyrektor Oddziału IPN w Lubli-
nie dr Robert Derewenda i przed-
stawiciele radomskiej Solidarno-
ści wraz z jej przewodniczącym 
Zdzisławem Maszkiewiczem 
oraz starosta Waldemar Trelka.

Uroczysta msza święta
O godzinie 17. w kościele Matki 

Bożej Częstochowskiej w  Pela-
gowie odprawiona została msza 
święta koncelebrowana w intencji 
zmarłego kapłana, pod przewod-
nictwem księdza biskupa ordyna-
riusza radomskiego Marka Stolar-
czyka. W koncelebrze uczestniczył 
m.in. ks. Mirosław Kszczot, kape-
lan Stowarzyszenia Radomski 
Czerwiec‘76 i ks. Andrzej Wąsik, 
postulator procesu beatyfi kacyj-
nego ks. Kotlarza, który prowadzi 
Diecezja Radomska.

Wśród licznie zgromadzonych 
mieszkańców byli obecni między 
innymi: senator Wojciech Skur-

kiewicz, poseł Anna Kwiecień, 
starosta radomski Waldemar 
Trelka, naczelnik Delegatury 
IPN w Radomiu Danuta Pawlik, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radomiu Kinga Bogusz, radni 
Gminy Kowala Agata Kicior, Ja-
rosław Słomka i  inni, dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Mazowszanach Małgorzata 
Trelka, przewodniczący Solidar-
ności Rolników Indywidualnych 
Ziemia Radomska Tomasz Świt-

ka, czy sołtys sołectwa Trablice 
Jolanta Trelka.

Licznie stawiły się też delega-
cje: Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w  Radomiu, To-
warzystwa Patriotycznego im Ks. 
Romana Kotlarza z  Szydłowca, 
parafi i Koniemłoty, NSZZ „So-
lidarność” Ziemia Radomska, 
NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych, Stowarzysze-
nia Radomski Czerwiec 76 oraz 
poczty sztandarowe: NSZZ Soli-

darność Ziemia Radomska; NSZZ 
Solidarność Rolników Indywidu-
alnych; NSZZ Leśników; Stowa-
rzyszenie Radomski Czerwiec 76 
oraz Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej 
w Mazowszanach.

Po mszy rozpoczął się reci-
tal zespołu Lustro z płyty „Glo-
ria Victis”, czyli znane piosenki 
partyzanckie, patriotyczne czy 
powstańcze w rockowych aran-
żacjach. Następnie uczestnicy 
uroczystości w asyście orkiestry 
dętej przeszli na teren Izby Pa-
mięci ks. Romana Kotlarza, gdzie 
ponownie złożono kwiaty i wień-
ce pod obeliskiem upamiętniają-
cym duchownego.

Festiwal Ikony Wolności
Podczas festiwalu, od 15 sierp-

nia Powiatowy Instytut Kultury 
przypominał osoby zasłużone 
dla budowania wolnej Polski 
oraz walczące o  jej niepodle-
głość. Były to wystawy zarówno 
o  bohaterach znanych z  lekcji 
historii, takich jak choćby mar-
szałek Józef Piłsudski, Ignacy Jan 
Paderewski czy Stefan Rowecki 
„Grot”, ale też o  naszych lokal-
nych Ikonach Wolności, czyli 
Teresie Grodzińskiej, ks. Roma-
nie Kotlarzu czy Janie Piwniku 
„Ponurym” lub Maksymilianie 
Jakubowskim. Wystawy plenero-
we w różnych miejscowościach 
powiatu będą eksponowane do 
połowy września.

Podziękowania PIK
Powiatowy Instytut Kultury 

dziękuje licznej publiczności 
Festiwalu i  wszystkim, którzy 
wsparli go logistycznie, czyli bi-
bliotekom gminnym: Jedlińska, 
Jastrzębi, Iłży (fi lia Krzyżanowi-
ce), Zakrzewa oraz parafi om pw. 
NMP Królowej Polski w  Pion-
kach, Opieki św. Józefa w Jedlni-
-Letnisku, św. Jana Chrzciciela 
w  Zakrzewie, MB Częstochow-
skiej w Pelagowie oraz Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Pionkach. Współor-
ganizatorami wydarzenia byli: 
Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Lublinie, Instytut Pamięci 
Narodowej Delegatura w  Rado-
miu oraz Stowarzyszenie Wspie-
rania Rozwoju Gminy Kowala.

Podziękowania należą się rów-
nież znakomitej grupie Lustro, 
której nowoczesne aranżacje 
utworów patriotycznych z płyty 
„Gloria Victis”, nie mają sobie 
równych oraz parafii pw. MB 
Częstochowskiej w  Pelagowie-
-Trablicach na czele z jej probosz-
czem ks. Janem Podsiadło.

Pamiętamy o księdzu 
Romanie Kotlarzu

Ks. Roman Kotlarz (1928-1976) 
25 czerwca 1976 r. znalazł się – jak 
sam pisał – „świadomie i dobro-
wolnie” w ogromnej rzeszy straj-
kujących z Zakładów Metalowych 
Waltera w Radomiu. Następnie ze 
schodów kościoła Świętej Trójcy 
błogosławił protestujących robot-
ników w czasie manifestacji. Po 
wydarzeniach Czerwca ’76 ks. Ko-
tlarz modlił się w parafi i w Pela-
gowie wraz z wiernymi w intencji 
pobitych, aresztowanych i usuwa-
nych z pracy robotników. W kaza-
niach domagał się szacunku dla 
człowieka i jego pracy, piętnował 
kłamstwo i brak sprawiedliwości 
w PRL. Wzywany na przesłucha-
nia, przechodził „ścieżki zdrowia”, 
kilkakrotnie w  okrutny sposób 
został pobity do nieprzytomno-
ści przez „nieznanych sprawców”.

15 sierpnia 1976 r. ks. Kotlarz 
odprawiał w parafi i w Pelagowie 
mszę św. za pobitych robotników. 
W jej trakcie zasłabł. Po trzydnio-
wym pobycie w  szpitalu zmarł 
18  sierpnia. W  1981 r. po licz-
nych protestach wiernych, wła-
dze wszczęły śledztwo w sprawie 
śmierci kapłana, które po kilku 
miesiącach dochodzenia zakoń-
czyło się umorzeniem. W 1990 r. 
prokuratura wojewódzka w  Ra-
domiu wznowiła śledztwo, ale 
i ono zostało umorzone, chociaż 
prokuratorzy przesłuchali prawie 
wszystkich funkcjonariuszy SB 
zajmujących się w Radomiu zwal-
czaniem Kościoła katolickiego.

Ks. Roman Kotlarz został po-
śmiertnie odznaczony przez 
Prezydenta RP jednym z najwyż-
szych polskich odznaczeń, Krzy-
żem Komandorskim z  Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski, za 
wybitne zasługi w  działalności 
na rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce.

 źródło: powiatradomski.pl
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 Patrząc na dłonie wójta gminy Klwów, Piotra Papisa, można ła-
two domyślić się o czym była rozmowa ze Zbigniewem Gołąbkiem, 
wiceprezes ZOSP RP. – Mamy na terenie gminy pięć jednostek OSP – 
wydaje się wyliczać Piotr Papis. – I już wszystkie pięć ma nowoczesne 
wozy bojowe. 
Panowie spotkali się na Święcie Papryki w Klwowie, na którym dwie 
ostatnie jednostki OSP wyposażone zostały w nowe wozy bojowe. 

 Można powiedzieć, że było to spotkanie w pół drogi. Starosta 
powiatu radomskiego Waldemar Trelka (woj. mazowieckie) spotkał 
się podczas dożynek powiatowo-gminnych powiatu przysuskiego 
w Gielniowie ze starostą powiatu opoczyńskiego Marcinem Bara-
nowskim (woj. łódzkie).

 Dożynkowy chleb został już poświęcony i podzielony między wszyst-
kich. Pora popróbować innych tradycyjnych przysmaków. Ks. proboszcz 
parafi i Zwiastowania NMP w Jastrzębi Grzegorz Stańczak i wikariusz 
Wojciech Jończyk, po dopełnieniu swoich obowiązków, już w mniej ofi -
cjalnych strojach, uczestniczyli w dożynkowej zabawie.

 Leszek Przybytniak, rad-
ny sejmiku województwa 
mazowieckiego, jak co roku 
gościł w Klwowie na „Świe-
cie papryki”. Powody były 
dwa. Po pierwsze, w imieniu 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego przekazywał 
klwowskim druhom OSP dwa 
nowe wozy bojowe. Po dru-
gie, zawsze chętnie odwiedza 
Klwów.

 W  sobotę, 13 sierpnia, wójt 
gminy Gielniów Władysław 
Czarnecki był gościem u  wójta 
Klwowa, Piotra Papisa, na „Świę-
cie papryki”. Ponowne spotkanie 
miało miejsce już następnego 
dnia. W niedzielę wójt Władysław 
Czarnecki gościł wójta Piotra Pa-
pisa na dożynkach powiatu przy-
suskiego w Gielniowie. Rewizyta 
udała się, a na dowód tego pano-
wie podzielili się dożynkowym 
chlebem. 

 Równocześnie z odbywającymi się 
w  innych gminach festynami dożyn-
kowymi, w gminie Policzna odbyło się 
„XV Spotkanie z piosenką ludową”. Go-
ście jednak nie zawiedli. Jednym z nich 
był, uwieczniony na wspólnej fotografi i 
z organizatorami „Spotkania”, wójtem 
Tomaszem Adamcem, przewodniczą-
cym Rady Gminy Policzna Pawłem 
Jędrą i  dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych Jolantą Kalinowską, bur-
mistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.

 Wielopokoleniowe, lub jakby napisali twórcy „Samych swoich”, wiekopomne spotkanie. Na festynie 
dożynkowym w Jastrzębi gościła trzypokoleniowa rodzina Zdzisława Karasia, byłego wójta tej gminy.
Wszyscy bawili się doskonale – od dziadków po wnuczki.

Wszystkie pięć palców

Mniej ofi cjalnie
Wielopokoleniowe spotkanie

Rewizyta

W Klwowie zawsze 
przyjemnie spędzam czas

Międzywojewódzkie spotkanie

Spotkanie 
na „Spotkaniu”


