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KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com„Spotkajmy się w...” 

w Bartodziejach
To hasło festynu rodzinnego, organizowanego już od kilku lat, traktowane jest dosłownie. Na zabawę przybywają mieszkańcy 
nie tylko Bartodziejów, ale i Olszowy, Jastrzębi, Owadowa, Woli Goryńskiej, Gorynia i wielu innych okolicznych miejscowości, 
a także mieszkańcy Radomia odwiedzili gościnne progi miejscowej świetlicy OSP. 

Na placu przed świetlicą stanę-
ła estrada – laweta samochodowa, 
namioty, grill i stoisko ze słodkimi 
przekąskami. A  naprzeciwko, po 
drugiej stronie drogi, dmuchane 
pałace i  labirynty oraz liczne sto-
iska z zabawkami.

– To już kolejny festyn rodzin-
ny, jaki odbywa się przy świetlicy 
w  Bartodziejach. Organizatorami 
jest miejscowe Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bar-
todzieje, Bożena Kalbarczyk – sołtys 
wsi, Klub Seniora i druhowie z OSP 
– powiedział Wojciech Ćwierz, pre-
zes Stowarzyszenia. – Naszym celem 
jest integracja mieszkańców wokół 
tej świetlicy, którą udało nam się 
własnymi siłami wyremontować 
i  służy naszej społeczności prak-
tycznie przez cały rok. Odbywają 
się tu różne zajęcia, szkolenia, spo-
tkania. Na bieżąco spotyka się tutaj 
też zespół ludowy, który ćwiczy co 
tydzień, a efekty ich pracy przekła-
dają się na liczne nagrody zdoby-
wane w  festiwalach i  przeglądach 
folklorystycznych. Ale odbywają 
się tutaj również liczne uroczystości 
takie jak Dzień Kobiet, Dzień Matki 
i  inne imprezy z udziałem, można 
powiedzieć, wszystkich pokoleń, 
a w okresie wakacji, po raz pierw-
szy w tym roku, świetlica była udo-
stępniona młodzieży i odbywały się 
zajęcia rekreacyjne, sportowe. Pod 
koniec wakacji zorganizowaliśmy 
festyn dla dzieci, takie podsumowa-
nie ich wakacyjnej pracy, a zarazem 
pożegnanie wakacji. Co ciekawe, 
te zajęcia z dziećmi prowadzili se-
niorzy w ramach wolontariatu. Na 
terenie gminy działa Gminny Klub 
Wolontariatu, kierowany przez Elż-
bietę Berny, a wielu jego członków to 
właśnie mieszkańcy wsi Bartodzieje 
i okolic. 

Festyn były okazją do uhonoro-
wania osób i organizacji, które na 
co dzień wspierają działalność Sto-
warzyszenia. Pamiątkowe statuetki 

od Zarządu Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Bartodzieje otrzymali: Ilona 
Jaroszek-Nowak – Dyrektor 
Muzeum Wsi Radomskiej, Te-
resa Bartosiewicz – Przewod-
nicząca Rady Powiatu Radom-
skiego, Marian Wikło – Radny 
Powiatu Radomskiego, Cezary 
Pietruszewski, Jarosław Lipski, 
Mariusz Wójtowicz, Jednostka 
OSP w Bartodziejach, Zespół lu-
dowy „Owadowianki” i Zespół 
ludowy „Biesiada Bierwiecka”.

W części artystycznej festynu 
na scenie wystąpił zespół „Owa-
dowianki”, „Biesiada Bierwiec-
ka”, kapela Zdzisława Kwapiń-
skiego oraz miejscowi artyści 
z zespołu „Bartodziejaki”.

– Pragnę złożyć wyrazy po-
dziękowania za ogromne zaan-
gażowanie w organizację impre-
zy członkom zespołu ludowego 
„Bartodziejaki”, druhom z  jed-
nostki OSP w  Bartodziejach, 
członkom Stowarzyszenia oraz 
wszystkim naszym sympaty-
kom i darczyńcom. Szczególne 
podziękowania kieruję do pani 
sołtys wsi Bartodzieje – Bożeny 
Kalbarczyk oraz sołtys wsi Wola 
Goryńska – Anny Karulewskiej-
-Popiel – powiedział prezes 
Wojciech Ćwierz.

„Bartodziejaki” rozpoczęły festyn „Spotkajmy się w Bartodziejach”

Podziękowanie za współpracę dla Teresy Bartosiewicz, przewodniczącej Rady Powiatu Radomskiego

Marian Kuliński, członek Zarządu Stowarzyszenia, w roli wodzireja
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Dla pomyślności 
mieszkańców
Powiat radomski, z liczbą blisko 150 tysięcy mieszkańców, obszarem 
1579 kilometrów kwadratowych i posiadanym potencjałem gospo-
darczym, plasuje się na drugim miejscu na Mazowszu. 
Jest on samorządowym obwarzankiem okalającym ponaddwustu-
tysięczny Radom. Podejmuje z jego władzami wspólne działania 
zarządzające i ma siedzibę w tym mieście.

Uroczyste Obchody 20-lecia 
Powiatu Radomskiego odbyły się 
tradycyjnie w  Sali Koncertowej 
Zespołu Szkół Muzycznych im. 
Oskara Kolberga. 

Część ofi cjalną poprzedziła so-
listka Marcelina Siamian z Pionek, 
studentka KUL. Wykonane przez 
nią piosenki zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Uroczystość 
poprowadził Marek Oleszczuk 
naczelnik wydziału promocji 
i  rozwoju powiatu. Po powitaniu 
zaproszonych gości i  wszystkich 
uczestników oraz przedstawie-
niu organizatorów – starosty ra-
domskiego Mirosława Ślifirczy-
ka i  przewodniczącej RP Teresy 
Bartosiewicz, zapoznał zebranych 
z formułą tej Nadzwyczajnej Sesji 
Rady Powiatu Radomskiego. Staro-
sta Mirosław Ślifi rczyk przybliżył 
w  skrócie, co wspólnym wysił-
kiem radnych, członków zarządu 
powiatu, pracowników jednostek 
organizacyjnych, współdziałając 
z  samorządem wojewódzkim, 
wojewodami i  gminami zdołano 
pobudować, wyremontować i za-
łatwić dla mieszkańców powiatu 
w  latach 1998– 2018. Odesłał też 
do wydanej książki pt. „Inwestycje 
20-lecia”. Najwięcej czasu i  środ-
ków przeznaczono na budowę, 
remonty i modernizację dróg po-
wiatowych i  lokalnych o  łącznej 
długości 271 km, nie zapominając 
o ochronie zdrowia, edukacji, kul-
turze, pomocy społecznej, bezpie-
czeństwie itp. Zrealizowano 1100 
tzw. twardych projektów wartości 
365 mln zł i 52 projektów miękkich 
za około 250 mln zł, pozyskując 
z UE i budżetu państwa 201,7 mln 
zł. O udziale samego starosty Śli-
fi rczyka poinformował Rudolf Bo-
rusiewicz, dyrektor Biura Związku 
Powiatów Polskich, przypominając 
m.in. o tym, że był on członkiem 
Zarządu Powiatu Radomskiego już 
w pierwszej kadencji. Uczynił to, 
wręczając staroście Mirosławowi 
Ślifi rczykowi dyplom i statuetkę 
Samorządowcy XX-lecia.

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Teresa Bartosiewicz dziękowała 
radnym, przedsiębiorcom i wielu 
innym za pracę społeczną na rzecz 
mieszkańców powiatu. Uczyniła to 
przed wręczeniem wraz ze starostą 
Ślifi rczykiem medali „Zasłużony 
dla Powiatu”. Uhonorowani zosta-
li: Katarzyna Wielocha – przedsię-
biorca, wiceprezes Izby Przemysło-
wo-Handlowej Ziemi Radomskiej, 
członek kapituły „Perła Powiatu”, 
Dariusz Sułek – trener klubu spor-
towego Tang Soo Do Pionki, Mał-
gorzata Okólska – założyciel, trener 
i prezes ULKS „Judo” w Kowali, ks. 
Jacek Wieczorek – redaktor na-
czelny Radia Plus Radom, Anna 

Skubisz-Szymanowska – dyrektor 
MBP w Radomiu i prof. Mirosław 
Luft  z Wydziału Transportu i Elek-
trotechniki UT-H w Radomiu, od 
początku członek kapituły nagrody 
gospodarczej starosty radomskie-
go „Perła Powiatu” . Przemawiając 
w  imieniu wszystkich odznaczo-

nych, informował, jak bardzo po-
żyteczną rolę spełnia ta nagroda 
dla niewielkich fi rm produkcyjno– 
usługowych i gospodarstw rolnych. 

Zbigniew Gołąbek – przewod-
niczący komisji edukacji, nauki 
i  szkolnictwa wyższego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego – 
przemawiał z upoważnienia Mar-
szałka Adama Struzika, wraz z go-
spodarzami uroczystości wręczał 
jego listy z  podziękowaniem za 
pracę na rzecz społeczności lokal-
nej i rozwoju powiatu radomskie-
go. Wniosek o  ich uhonorowanie 
przesłał starosta Ślifirczyk. Oto 
oni: Teresa Bartosiewicz, Teresa 
Majkusiak, Renata Mazur, Marek 
Oleszczuk, Tadeusz Osiński, Ewa 
Stanik, Teresa Trześniewska, Jo-
anna Chojnacka, Anna Drewin, 
Jadwiga Rojek, Robert Bębenek, 
Ewa Skawińska, Stefan Szafrański, 
Włodzimierz Bojarski, Elżbieta 
Molga, Ewa Skorża, Małgorzata 
Tęcza, Ireneusz Kowalczyk, Mi-
rosław Kowalczyk, Mirosław Szy-

Krótkiego bilansu dorobku samorządu 
i mieszkańców w 20-leciu powiatu radom-
skiego dokonał starosta Mirosław Ślifi rczyk

Starosta Mirosław Ślifi rczyk został uhonorowany tytułem Samorządowca XX-lecia przez 
Związek Powiatów Polskich

Laureaci medalu „Zasłużony dla Powiatu” z przedstawicielami Kapituły, której przewodniczy 
Teresa Bartosiewicz

mański, Grażyna Dudek, Dariusz 
Skrzypczak, Ryszard Grzywacz, 
Roman Romanowski, Aleksandra 
Wróblewska, Barbara Marchewka, 
Danuta Flont, Magdalena Wiśniew-
ska i Małgorzata Dróżdż.

Rozmowę w  kawiarence z  wy-
różnionymi – Teresą Majkusiak i   
Ewą Stanik przeprowadził red. Ra-
dosław Mizera z Radia Plus Radom.

 Po odznaczeniach nastąpiła 
wizualna prezentacja inicjatyw 
gospodarczych, społecznych i kul-
turalnych samorządu powiatu ra-
domskiego. Red. Marek Oleszczuk 
zaprezentował książkę pt. „Inwe-
stycje 20-lecia”, wydaną w nakła-
dzie 2 tys. egzemplarzy i wręczył 
staroście prezent od pracowników 
promocji – „Złotą księgę polskiego 
samorządu” . Zapoznał też z treścią 
listów gratulacyjnych nadesłanych 
m.in. przez prezesa PSL, posła 
Władysława Kosiniaka-Kamysza, 
starostę radomskiego pierwszej 
kadencji Zdzisława Kieszkow-
skiego i  Andrzeja Junga starostę 
kozienickiego. Pozdrowienia prze-

słała wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Bożenna Pacholczak. Gratulacje 
w postaci grawertonów, statuetek, 
listów i przekazów ustnych złoży-
li m.in. Krzysztof Murawski, dyr. 
Delegatury Wojewody Mazowiec-
kiego, Michał Michalski sekretarz 
miasta Radomia, rektor UT-H 
prof. Zbigniew Łukasik, Katarzyna 
Wielocha Wiceprezes IP-H Ziemi 
Radomskiej, Cezary Nowek prezes 
LGD „Razem dla Radomki”, Ro-
bert Geryło dyr. Instytutu Techniki 
Budowlanej i Aleksander Gajewski 
prezes Automobilklubu Radom.

Część artystyczną wypełnił spek-
takl pt. „Czar Musicalu” w wyko-
naniu szczecińskiego Teatru BRO-
DWAY. Radna powiatu Marzena 
Wiosna-Michałek recytowała wła-
sny wiersz napisany dla uczczenia 
100. Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 

Po zakończeniu uroczystości, 
uczestnicy smakowali pyszne tor-
ciki wyczarowane w  piekarniach 
WACYN i EXPUCH z Jedlińska.

 (M.K.)

Widownia uroczystości 20-lecia powiatu radomskiego. Foto: Adam Dziedzic
Nic grzesznego nie widzieliście! Cicho, sza… prosili widzów aktorzy szczecińskiego 
Teatru BRODWAY oklaskiwani za pełen zalotów i miłości „Czar musicalu”

Przewodnicząca Rady Powiatu Teresa Bartosiewicz i starosta Mirosław Ślifi rczyk z dyplomami 
przyznanymi przez marszałka Mazowsza Adama Struzika. Wręczył im te dowody uznania radny 
sejmiku Zbigniew Gołąbek. Foto: Adam Dziedzic
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Mam naturę 
otwartą i pogodną...
Rozmowa z Marcinem Ciężkowskim – radnym i Przewodniczącym Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Wolanów

 W tej kadencji Rady Gminy Wolanów 
jest Pan radnym i Przewodniczącym 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Zdrowia. Obowiązków sporo. Co 
w tej pracy samorządowej pochłania 
Pana najbardziej?

– Wszystkie aspekty, którymi zaj-
muje się ww. Komisja są dla mnie 
bardzo ważne. Jednak najbardziej 
rozległe i  czasochłonne są tematy 
związane z  edukacją. W  związku 
z  reformą szkolnictwa było mnó-
stwo zmian, które należało wpro-
wadzić w życie. Wiele uwagi i stałe-
go nadzoru wymagały i wymagają 
nadal także inwestycje oświatowe 
– budowa przedszkola w Wolano-
wie oraz rozbudowa szkół w Sławnie 
i Mniszku, aby nie popełnić żadnych 
błędów przy ich realizacji. Stała 
współpraca z Gminnym Centrum 
Kultury oraz wspieranie rozwoju 
sportu w naszej gminie to także za-
dania dnia codziennego. Moja ak-
tywność, jako radnego, przejawia się 
poza tym w pracach komisji Rady 
Gminy w licznych spotkaniach, po-
przedzających realizowane potem 
działania, choćby związane z  nie-
dawną budową nowoczesnych boisk 
wielofunkcyjnych w Bieniędzicach 
i Wolanowie, 
 Każdy radny z chwilą wyboru przycho-

dzi do tej pracy ze wcześniejszym ży-
ciowym i zawodowym doświadczeniem. 
Jak ono wygląda w Pana przypadku?

– Od najmłodszych lat moje-
go życia, praca na rzecz społe-
czeństwa szukała mnie sama. Już 
w  szkole podstawowej pełniłem 
funkcje w samorządzie klasowym 
oraz szkolnym. W kolejnych latach 
mojej edukacji samorząd szkolny 
nie był mi obcy, potem na studiach 
pełniłem rolę starosty grupy. Za-
wsze dobrze współpracowało mi 
się z moimi kolegami i koleżanka-
mi oraz kadrą pedagogiczną. Bez-
pośrednio przed objęciem funkcji 
radnego byłem sołtysem wsi Zabło-
cie oraz przewodniczącym Rady 
Rodziców przy szkole podstawo-
wej w Bieniędzicach. Praca na rzecz 
społeczeństwa była dla mnie zawsze 
służbą dla drugiego człowieka.

Od 20 lat jestem pracownikiem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
w którym zajmuję stanowisko In-
spektora Kontroli. Moja praca pole-
ga na ciągłym kontakcie z ludźmi – 
księgowymi, dyrektorami placówek 
oświatowych, wójtami i sekretarza-
mi okolicznych gmin, a także z pra-
cownikami, wykonującymi zwykłe 
czynności dnia codziennego. Dzię-
ki temu doskonale znam problemy 
funkcjonowania różnych obszarów 
administracji rządowej i samorzą-
dowej. Jestem absolwentem Uni-
wersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego w Radomiu, posiadam 
wykształcenie wyższe techniczne 
oraz ukończone studia podyplo-
mowe z zakresu pedagogiki. 
 Sprawując mandat radnego, poja-

wia się Pan także na wielu lokalnych 

i pozagminnych imprezach i uroczy-
stościach – artystycznych, sporto-
wych, oświatowych… Zajmuje to 
wiele prywatnego czasu, ale jakie 
korzyści czerpie Pan dla siebie z ta-
kiej aktywności?

– Od kiedy sięgam pamięcią, 
zawsze lubiłem kontakt z  ludźmi, 
to motywowało mnie do dalszego 
działania. Podczas spotkań i  licz-
nych rozmów z  mieszkańcami 
mogłem dowiedzieć się o ich pro-
blemach dnia codziennego i na tej 
podstawie reagować na problemy 
mieszkańców na bieżąco. Są to kwe-
stie bardzo zróżnicowane, złożone, 
dlatego przy dobrym rozpoznaniu 
każdej sprawy łatwiej jest mi po-
tem dostosować formę rozwiąza-
nia tych trudności. Mam naturę 
otwartą i pogodną, dlatego łatwo 
mi docierać do innych, oni także 
to czują i darzą mnie swoim zaufa-
niem. W dzisiejszych czasach za-
biegania wokół własnych, prywat-
nych spraw taka postawa otwartości 
i chęci służenia innym należy raczej 
do rzadkości

Moja obecność na przeróżnych 
imprezach pozwala mi także szerzej 
spojrzeć na to, co się u nas dzieje 
w różnych obszarach ludzkiej ak-
tywności. Bliskie są mi sport, kul-
tura i folklor, dlatego moja aktyw-
ność obejmuje wydarzenia z nimi 
związane. Spotkania z ciekawymi 
ludźmi zawsze wzbogacają nas sa-
mych, rozbudzają naszą ciekawość 
i chęć sięgania po jeszcze… 
 Z kilku tekstów Pańskiego autor-

stwa – m.in. w informatorze gminnym 
– wiem, że posiada Pan rozliczne za-
interesowania – folklorystyczno-wo-
kalne, kulinarne i sportowe. Czym 
jeszcze interesuje się prywatnie 
Marcin Ciężkowski?

– Jestem szczęśliwym mężem 
i ojcem trójki dzieci. To rodzina po-
chłania większość mojego wolnego 
czasu, którego przy samorządowej 

i społecznej aktywności nie mam 
za wiele. Od zawsze moją pasją 
było ogrodnictwo i muzyka. Nie 
wyobrażam sobie naszej działki 
bez ogrodu z warzywnikiem oraz 
sadu z  rozlicznymi gatunkami 
drzew i  krzewów owocowych. 
Prace w ogrodzie umilam sobie 
muzyką, bo to ona łagodzi oby-
czaje w  tych, jakże brutalnych, 
czasach. Jako ojciec aktywnie 
działam w radzie rodziców w PSP 
w Bieniędzicach i w Przedszkolu 
Samorządowym w  Wolanowie. 
Jestem też Prezesem GKS „Jagu-
ar Wolanów” oraz kierownikiem 
i członkiem zespołu śpiewaczego 
„Bieniędzice”.
 Jakie są Pana plany na najbliższą 

przyszłość?
– W  zbliżających się wybo-

rach samorządowych będę kan-
dydował na Wójta Gminy Wola-
nów. Nie była to łatwa decyzja, 
lecz poparta przemyśleniami. 
Mieszkańcy Gminy Wolanów, 
widząc moją aktywność, nama-
wiali mnie o ubieganie się o fotel 
Wójta. Doświadczenie w samo-
rządzie zdobyte, przez ostatnie 
lata, w pełni upoważnia mnie do 
startu w nadchodzących wybo-
rach.
 Panie Marcinie, chyba nie wy-

czerpaliśmy wszystkich spraw, 
którymi Pan żyje zawodowo, spo-
łecznie i prywatnie, ale może to 
i dobrze, bo odkrywanie tajemnic 
– także drugiego człowieka – nas 
samych ubogaca i sprawia, że 
chcemy tego kogoś lub coś poznać 
jeszcze bliżej. Dzięki swojej ak-
tywności samorządowej jest Pan 
i tak doskonale znany w lokalnym 
środowisku, w gminach ościen-
nych i chyba jeszcze dalej. W po-
dziękowaniu za rozmowę życzę, by 
spełniały się Pana zamierzenia, a 
posiadane pasje i zainteresowania 
– jeszcze bardziej ubogacały.

Wrócił, by być 
użytecznym
Na wrześniowym Festynie Rodzinnym Paweł Kaca, wraz 
z wójt gminy Teresą Pancerz-Pyrka honorował hodowców krów 
mlecznych, wręczając im upominki przekazane przez mleczar-
nię w Rykach. Gdzie Ryki, a gdzie Kazanów?

Szukanie odpowiedzi na to py-
tanie naprowadziło nas na ścieżkę 
powrotu Pawła Kacy do Małej Oj-
czyzny. Jest nią Gmina Kazanów. 
Podobnie, jak przed dziesiątkami 
lat, nieżyjący już jego ojciec Wa-
cław, po odbyciu zasadniczej służ-
by wojskowej, przeniósł się z małej 
wioski Kazimierzów do gminnego 
Kazanowa, prezesując z  bardzo 
dobrym skutkiem ówczesnej GS 
„Samopomoc Chłopska”, tak uro-
dzony w roku 1967 jego syn Paweł, 
po ukończeniu PSP w Kazanowie, 
zdobyciu zawodu montera insta-
lacji sanitarnych w Zespole Szkół 
Budowlanych w Radomiu i odbyciu 
służby wojskowej w rejonie Dęblina, 
podjął pracę w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Rykach. Ma współudział w pod-
jęciu przez „Ryki”(województwo 
lubelskie) skupu mleka na terenie 
gminy Kazanów. Po przejściu na 
emeryturę, zdecydował się wrócić 
w rodzinne strony. W Kroczowie 
Większym, wsi rodzinnej mamy 
Genowefy z  domu Karolik, zbu-
dował dom i zarejestrował w nim 
zakład o nazwie: Complex. Usługi 
przeciwpożarowe – Paweł Kaca. 
Zajmuje się konserwacją gaśnic, 
hydrantów, usługami wynikający-
mi z zapisów instrukcji bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego i szeroko 
rozumianej ochrony przed pożara-
mi na terenie powiatu zwoleńskie-
go, a nawet szerszym.

 – Rozmawiam z  mieszkańca-
mi Kroczowa Większego i gminy 
Kazanów na temat zachodzących 
zmian na lepsze, ale i występują-
cych potrzebach. Mówią, że mimo 
bardzo widocznej poprawy sytuacji 
w  kończącej się kadencji wójt Te-
resy Pancerz-Pyrka, nadal należy 
budować drogi gminne, w  tym 
odcinki prowadzące do przysiół-
ków i pól uprawnych, współdzia-
łać ze starostwem w przebudowie 
i  remoncie dróg powiatowych, 
dokończyć wodociągowania gmi-

ny i  kontynuować rozbudowę 
sieci kanalizacyjnej, a  gdzie jest 
to niemożliwe – wspomagać or-
ganizacyjnie i fi nansowo budowę 
ekologicznych przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Charakter 
dotychczasowej mojej działalności 
zawodowej w  Państwowej Straży 
Pożarnej oraz niedawno podjętej, 
także dzięki zawodowi zdobytemu 
w radomskiej budowlance, zachę-
ca mnie do aktywniejszego włącze-
nia się w  likwidowanie zaległości 
inwestycyjnych oraz usprawnia-
nia działalności jednostek OSP. 
Wielu mieszkańców Kroczowa 
Większego namawiało mnie do 
zgłoszenia swojej kandydatury na 
radnego Gminy Kazanów. Prosili, 
abym dopomógł w zainstalowaniu 
w Kroczowie Większym drugiego 
przystanku autobusowego z zada-
szeniem, by uczniowie dowożeni 
do szkoły w Kazanowie nie mokli 
na deszczu. Do kandydowania za-
chęciła mnie też pani wójt Teresa 
Pancerz-Pyrka. Ubiegam się więc 
o mandat radnego gminy Kazanów 
z KWW Solidna Władza w okręgu 
nr 3, obejmującym właśnie wieś 
Kroczów Większy, w którym miesz-
kam i skąd pochodzi zmarła przed 
dwoma laty moja mama.

  (mk) 

Paweł Kaca wchodzi na wrześniowy 
festyn w Kazanowie
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www.kazanow.pl

Pożegnanie lata 
Kazanów 2018
Zgodnie z tradycją, w niedzielne popołudnie, 16 września, 
w Kazanowie odbył się Festyn Rodzinny. Tegorocznej imprezie 
przyświecało hasło „Żegnaj lato na rok“.

Uroczystości patronowała Wójt 
Gminy Kazanów-Teresa Pancerz-
-Pyrka, z  oddaniem promująca 
naszą małą ojczyznę i  integrująca 
lokalne środowisko. Troszczy się 
ona również o komfort życia i samo-
poczucie mieszkańców Kazanowa 
i okolicznych miejscowości. Poczy-
nione do tej pory i obecnie realizo-
wane inwestycje poprawią jakość 
codziennego życia przez mieszkań-
ców naszej gminy. Równie ważne 
dla mieszkańcow są jej działania 
o charakterze kulturalnym i rozryw-
kowym, zgodnie hasłem „Coś dla 
ciała i dla ducha“. Niedzielny festyn 
doskonale wpasował się w tę ideę.

Uroczystość zainaugurowali wy-
stępami uczniowie PSP w Zakrzów-
ku. Taniec z kapeluszami w ich wy-
konaniu nagrodziła publiczność, 

rzęsistymi brawami, podobnie wo-
kalistów z tej samej szkoły.

Po nich zwiększającą się rze-
szę widzów zabawiali uczniowie 
PSP w  Kazanowie. Uzdolnionym 
uczniom towarzyszyła w  progra-
mie artystycznym Elżbieta Bo-
niecka – pracownik szkoły. Występ 
miał charakter kabaretowy, a zara-
zem promował sukces uczniów 
w konkursie powiatowym. Obecni 
czwartoklasiści w  ubiegłym roku 
szkolnym zajęli I  miejsce w  XVI 
Powiatowym Turnieju Wiedzy 
o Polsce. Szkołę w Kazanowie pro-
mowali na festynie także wokaliści.

PSP w  Kowalkowie zaprezen-
towała taniec i  śpiew. Festyn ro-
dzinny, podobnie jak co roku, 
uświetniły ,,Kazanowianki znad 
Iłżanki“.

Uroczystego otwarcia festynu 
dokonała Wójt – Teresa Pan-
cerz-Pyrka.

W ciepłych słowach powitała 
mieszkańców gminy i  przyby-
łych gości. Życzyła wszystkim 
wspaniałej zabawy. Głos zabrał 
też Zbigniew Gołąbek – w jednej 
osobie przewodniczący Komisji 
Oświaty, Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego Sejmiku Woj. Ma-
zowieckiego oraz wiceprezes 
ZOSP RP Mazowsza. Przekazał 
on cenne wyposażenie dla jed-
nostek Ochotniczej Straży Po-
żarnej z  terenu gminy Kazanów.

Na scenę zostali zaproszeni 
też rolnicy: Tadeusz Kołodziej-
czyk z  Osuchowa, Jan Wołczyń-
ski z Niedarczowai i Wojciech 
Rutkowski z Rudy, którym mle-
czarnia „Ryki“ ufundowała upo-
minki. Wręczał je Paweł Kaca.

Po zakończeniu części ofi -
cjalnej licznie zgromadzoną 
publiczność rozweselał kabaret 
„Masztalscy“. Po jego występie 
rozpoczęła się Gala disco polo.

Przy dźwiękach znanych prze-
bojów zespołów: „Fox“, „Alibi“, 
„Elektiv“ i „CDN“ spędzali we-
soło niedzielne popołudnie za-
równo starsi, jak i młodzi. 

Podczas festynu można było 
smakować tradycyjne potrawy, 
zaspokajające nawet najbardziej 
wymagające gusta. Uczestników 
festynu przyciagały też stoiska 
z  innymi atrakcjami. Nie za-
brakło rzecz jasna rozrywek dla 
najmłodszych. Dzieci najchęt-
niej korzystały ze zjeżdżalni 
i przejażdżki „Melexem“.

Równocześnie na placu przy-
kościelnym trwała zbiórka na le-
czenie chorego chłopca z gminy 
Kazanów. Zebrane datki za-
świadczają o wrażliwości i hoj-
ności mieszkańców.

Rozradowane twarze uczest-
ników potwierdzały, że festyn 
rodzinny był bardzo udany 
i długo pozostanie w pamięci. 
Żegnaj lato na rok!

 Danuta Owczarek, foto: MK

W tym roku na estradzie i widowni wyróżniała się młodzież Zwiedzająca stoiska wystawców licznie przybyła młodzież

Otwarcie Festynu Rodzinnego nie mogło się obyć bez druhów OSP. Wszak w gminie Kazanów 
prezesuje im wójt dh Teresa Pancerz-Pyrka. Bez „Kazanowianek” też nie miałoby uroku.

Tym razem uhonorowano 3 rolników. Podziękowania przekazała im wójt Teresa Pancerz-Pyrka, 
upominki ufundowała Mleczarnia „Ryki”

Targi pracy 
i edukacji 
w Radomiu
18 września, w sali konferencyjnej siedziby OHP w Radomiu, 
odbyły się Targi Pracy i Edukacji, zorganizowane przez Punkt 
Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu we współorganizacji z Cen-
trum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu.

Uroczystego otwarcia Targów 
dokonał dyrektor CEiPM w  Ra-
domiu Henryk Słomka. Głów-
nym celem przedsięwzięcia była 
prezentacja lokalnych fi rm oferu-
jących zatrudnienie, prezentacja 
instytucji szkoleniowych, agencji 
zatrudnienia działających zarów-

no na terytorium Polski, jak i poza 
jej granicami. Dużym zaintere-
sowaniem młodzieży cieszyło się 
stoisko CEiPM w  Radomiu, pre-
zentujące aktualne oferty pracy 
w kraju i za granicą, oferty kursów 
i szkoleń oferowanych przez OHP. 
Podczas Targów Pracy zaprezento-
wał się również Ośrodek Szkolenia 
i  Wychowania w  Radomiu. Od-
wiedzająca Targi młodzież miała 
możliwość zapoznania się z ofertą 
OSiW poprzez rozmowę z ucznia-
mi warsztatów: fryzjer i  kucharz 
oraz instruktorami nauki zawodu. 
Uczestnicy przedsięwzięcia mieli 
możliwość osobistego kontaktu 
z  pracodawcami, mogli również 
skorzystać z konsultacji z pośred-
nikiem pracy, asystentem EURES 
oraz doradcą zawodowym.

Uroczyste otwarcie Targów Pracy i Edukacji przez dyrektora CEiPM w Radomiu Henryka Słomkę 
w asyście kadry i gości

Pracownicy CEiPM w Radomiu udzielający informacji o usługach Ochotniczych Hufców Pracy 
młodzieży odwiedzającej Targi
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Magnuszew potrzebuje zmian już dziś
W czwartek, 27 września, Bożena Stańczyk – niezależna kandydatka na stanowisko wójta gmi-
ny Magnuszew – spotkała się z przedstawicielami lokalnych mediów, aby zainaugurować swoją 
kampanię wyborczą, porozmawiać o najważniejszych problemach i potrzebach mieszkańców 
Magnuszewa i okolic, a także przestawić kandydatów do rady gminy.

Jaki jest dziś Magnuszew? Zda-
niem kandydatki to gmina, która 
co prawda ma władze, ale brakuje 
w niej gospodarza. Świadczy o tym 
niewyremontowana sieć dróg, brak 
chodników, oświetlenia ulicznego, 
brak kanalizacji, na którą od lat 
czekają mieszkańcy okolicznych 
wsi, źle przeprowadzona reforma 
edukacyjna, brak wsparcia dla rol-
ników. Na terenie gminy niszczeją 
zrealizowane jeszcze w poprzedniej 
kadencji obiekty. Jak mówiła Bo-
żena Stańczyk, dowodem niego-
spodarności obecnych władz jest 
też rosnący, mimo braku istotnych 
inwestycji, defi cyt budżetowy, jak 
również fakt, że nie pozyskano żad-
nych środków z funduszy struktu-
ralnych UE. Natomiast w ramach 
stosunkowo niewysokich dofi naso-
wań z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich powstaje właściwie 
jedyne praktyczne przedsięwzięcie 
– targowisko gminne, budowane 

jednak na nienależących do gminy 
gruntach. Podstawowe potrzeby 
mieszkańców wciąż nie są realizo-
wane, studnią bez dna jest fawory-
zowany przez władze Skansen Mi-
litarny, a przez teren gminy będzie 
przebiegała kontrowersyjna linia 
energetyczna 2×400  kV. Na tym 
nie koniec pomysłów, które za-

miast ułatwić życie mieszkańcom, 
znacznie je skomplikują. Kolejnym 
jest droga krajowa 79, wytyczana 
zbyt blisko domów, ze zjazdami 
w oddalonych, niedogodnych lo-
kalizacjach.

Wszystko to sprawiło, że Bożena 
Stańczyk – z wykształcenia peda-
gog, wieloletnia dyrektor placówek 

oświatowych – postanowiła ubie-
gać się o  stanowisko wójta gminy 
Magnuszew. – Zdecydowałam się 
kandydować, ponieważ jako dyrek-
tor szkoły uczestniczyłam w  wielu 
konferencjach, spotkaniach w innych 
gminach. Zauważyłam, że tam tętni 
życie, wszystko się rozwija i dobrze 
funkcjonuje. A u nas niestety nic się 
nie dzieje. Uznałam, że nie mogę się 

temu przyglądać. Czas to zmienić. – 
deklarowała kandydatka. – My wszy-
scy, mieszkańcy gminy Magnuszew, 
ponieśliśmy straty spowodowane 
niegospodarnością tych władz i nie-
umiejętnym pozyskiwaniem środków. 
Ale nie można poddawać się, trzeba 
działać. Trzeba trzymać rękę na pul-
sie i już dziś korzystać z szans, jakie 
stoją przed naszą gminą.

Niezależna kandydatka na stanowisko wójta gminy Magnuszew – KWW Razem dla gminy. 
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wielolet-
nia dyrektor szkoły podstawowej w Przydworzycach i ZSiPO w Magnuszewie. Ma czworo dzieci, 
prowadzi razem z mężem gospodarstwo rolne.

Bożena Stańczyk

Pomoc 
WFOŚiGW 
dla OSP
25 września radomski oddział Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprosił media na 
konferencję prasową. Miała ona formę uczestnictwa dzien-
nikarzy w spotkaniu z 9 jednostkami OSP, które niebawem 
mają otrzymać wsparcie fi nansowe na zakup średnich wozów 
ratowniczo-gaśniczych.

Szef radomskiej placówki WFO-
ŚiGW, obejmującej teren byłego 
województwa radomskiego, Wal-
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demar Trelka poinformował, że 
w  spotkaniu uczestniczy Marek 
Ryszka, dyrektor Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Wyjaśni on przybyłym przedstawi-
cielom jednostek OSP cel i zasady 
współfinansowania. Będzie też 
podpisywał umowy. Sprawdzając 
listę obecności stwierdził, że pre-
zesi wszystkich zaproszonych OSP 
uczestniczą w  spotkaniu. Są to 
jednostki OSP: z Drwalewa, Lipia 
i  Zalesia w  powiecie grójeckim, 
Solca nad Wisłą, Jedlni, Skarysze-
wa, Przytyka, Woli Lipienieckiej 
Małej (gm. Jastrząb) i  Zamościa 
(gmina Przyłęk). Każda jednostka 
otrzyma wsparcie po około 400 tys. 
zł, co stanowi 50 procent kosztów 
zadania.

Dyrektor Marek Ryszka poin-
formował, że dzięki uzgodnieniom 
z  resortem spraw wewnętrznych 
i  administracji oraz współpracy 
z Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Komendą Główną 
PSP , Fundusz otrzymał niedawno 

25 mln zł, które umożliwiają zawar-
cie jeszcze w tym roku umów na do-
fi nansowanie zakupu 65 średnich 
wozów bojowych. Pierwsze umowy, 
już podpisywane, są wynikiem se-
lekcji wniosków składanych przez 

jednostki OSP do KG PSP. O dru-
gą połowę zadbają samorządowe 
gminy i jednostki OSP otrzymujące 
wsparcie na zakup nowych wozów 
bojowych. 

 (mk)

O celu i zasadach dofi nansowania informował dyrektor WFOŚiGW Marek Ryszka Wspólne foto sygnatariuszy umów podpisanych w radomskiej siedzibie WFOŚiGW

Dyrektorzy Marek Ryszka i Waldemar Trelka podpisują umowę z prezesem OSP Lipie
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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, jasie-
niec@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, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, 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, 
starostwo@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, 
e-mail: gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Budowa domów i innych obiektów 
od podstaw, roboty ciesielskie, 

murarskie, wykopy. 

798 447 480

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
kraj, stała trasa, 

tel. 666-890-720

Tel. 668 681 865

Zatrudnimy
Doradców Klienta

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

BIURO REKLAMY 
Tygodnika Radomskiego

502 735 570
501 840 563

tygodnikradomski-redakcja@wp.pl
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Kierowca
na przejściu dla pieszych

WORD RADZI

Jakie obowiązki ma kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych? Ma 
przepuścić pieszego – pewnie większość odpowie. Otóż nie zawsze i nie tylko!
Mamy za to obowiązek zachować szczególną ostrożność, czyli zwiększyć 
uwagę, aby móc szybko zareagować na zmieniającą się sytuację na drodze. 
Mamy również obowiązek zmniejszyć prędkość, aby zapewnić bezpieczeństwo 
pieszym, nawet jeżeli są tylko w pobliżu przejścia. Czy to robimy? Czy zwalnia-
my przed przejściami i uważamy? Obserwując kierujących mogę stwierdzić, 
że tylko nieliczni…  
Pamiętajmy, gdy zbliżamy się do przejścia i widzimy osobę oczekującą przed 
„zebrą”, zdejmijmy nogę z gazu i obserwujmy pieszego i otoczenie przej-
ścia. Kiedy pieszy wejdzie na przejście będziemy na to przygotowani i kolejny 
nasz obowiązek, czyli „ustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym 
przejściu” będzie wtedy prostą czynnością. Jeżeli pieszy nie zdecyduje się na 
wejście na pasy, wtedy nie mamy obowiązku zatrzymywać się, co więcej – 
nasze zatrzymanie może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń drogowych 
np. najechanie na tył naszego pojazdu, lub potrącenie pieszego na pasie obok 
przez inny pojazd, którego kierujący nie zwolnił przed przejściem i któremu 
nasz pojazd zasłonił pieszego. Reagujmy zdroworozsądkowo – zwalniam, 
oceniam, zatrzymuję bądź jadę, zależnie od sytuacji. 
Pozostałe obowiązki czyli zakazy wyprzedzania i omijania w kolejnej części. 
Pamiętajmy przed „pasami” noga z gazu i obserwacja również tego, co się 
dzieje za nami plus zdrowy rozsądek może zapewnić nam bezwypadkową 
jazdę, a pieszemu może uratować nawet życie.

 Marcin Świercz, Egzaminator WORD Radom

Pierwsza 
jazda Kuby
Jak informowaliśmy w nr 150 „TR”, laureatem drugiej edycji 
konkursu „Moje pierwsze prawo jazdy”, zorganizowanego przez 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu, został Jakub 
Gryza wraz ze swoją mamą Elżbietą. Kuba to 16-letni uczeń 
Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Główną nagrodą był skuter 
Yamaha i możliwość bezpłatnego kursu prawa jazdy kat. AM.

Od tego czasu minęło kilka mie-
sięcy, w czasie których skuter, zde-
ponowany w WORD, oczekiwał na 
ukończenie przez swego młodego 
właściciela kursu.

– Celem konkursu jest nie tylko 
promocja przepisów ruchu dro-
gowego, ale przede wszystkim za-
legalizowanie jazdy na skuterach. 
Okazuje się, że chociaż już od 
czterech lat młodzież korzystająca 
ze skuterów zobowiązana jest do 
posiadania prawa jazdy kat. AM, 

to wiele osób decyduje się na jazdę 
bez uprawnień. To grozi nie tylko 
mandatem, jak w przypadku jaz-
dy bez uprawnień każdym innym 
środkiem transportu, ale również 
sporymi problemami w przypad-
ku ewentualnego wypadku – po-
wiedział Dariusz Piątek, dyrektor 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Radomiu.

Jakub Gryza po kilku miesiącach 
intensywnej nauki, choć już w cza-
sie konkursu udowodnił, że przepi-

sy ruchu drogowego zna doskona-
le, zdał egzamin na prawo jazdy za 
pierwszym podejściem. 

Ofi cjalne przekazanie kluczyków 
do skutera Yamaha przez Rafała 
Rajkowskiego Członka Zarządu 
Woj. Mazowieckiego i  dyrekto-
ra Dariusza Piątka odbyło się, po 
okazaniu dokumentu prawa jazdy, 
w obecności rodziców i zaproszo-
nych na tę uroczystą chwilę lokal-
nych mediów.

 JaL

Uroczysty moment – przekazanie kluczyków zwycięzcy konkursu 
„Moje pierwsze prawo jazdy” Start do rundy honorowej

10 lat minęło, jak jeden dzień
W grudniu 2008 roku swoje funkcjonowanie rozpoczęły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej koło Iłży. 
Była to pierwsza tego typu placówka prowadzona pod patronatem Radomskiej Caritas.

Z uczestnikami warsztatów pra-
cują terapeuci, psycholog, logope-
da i  rehabilitant. Takie warsztaty 
są często jedynym miejscem, gdzie 
niepełnosprawni mogą rozwijać 
swoje zainteresowania i  spotykać 
się z innymi ludźmi. 

Kierownikiem WTZ jest Barbara 
Rosiewicz. Działalność Warsztatów 
wspiera wielu darczyńców, wśród 
których są nie tylko przedsiębiorcy 
z gminy Iłża i sąsiadującej z nią gmi-
ny Skaryszew, ale również z odle-
głych miejsc powiatu radomskiego. 

Na jubileusz 10-lecia działalności 
WTZ, zorganizowany w „Nowym 
Dworze” w Walentynowie, przybył 
tłum gości. Byli podopieczni wielu 
innych Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej, często z  odległych gmin 
i powiatów, podległych jednak ra-
domskiemu Caritas. Każdy z pod-
opiecznych placówki z Jedlanki Sta-
rej otrzymał upominek wręczony 
przez opiekunów Warsztatów: ks. 
Roberta Kowalskiego, dyrektora 
Caritas Radom, ks. Damiana Dra-
bikowskiego – zastępca dyrektora 

i byłego dyrektora Caritas Radom 
ks. Grzegorza Wójcika. Było też 
wiele prezentów od zaproszonych 
gości. Pracownicy Warsztatów z Je-
dlanki usłyszeli wiele słów uznania 
i podziękowania za codzienną, tak 
niełatwą pracę. Także osoby na 
co dzień wspierające działalność 
placówki zostali obdarowani upo-
minkami, wśród nich m.in. Zdzi-
sław Mroczkowski, radny powia-
tu radomskiego, który do swoich 
prywatnych słów uznania dołączył 
również list od starosty radomskie-
go Mirosława Ślifi rczyka.

Jubileusz zakończył wspaniały 
program artystyczny w wykonaniu 
podopiecznych WTZ w  Jedlance 
Starej i wspólny poczęstunek.

 JaL

Salę „Nowego Dworu” zapełnił tłum jubileuszowych gościZdzisław Mroczkowski regularnie wspiera radomski oddział Caritas

Pokaz taneczny uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
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 Dziennikarze uczestniczący w konferencji prasowej, zwołanej w Radomiu 
przez KW SLD Lewica Razem prezentujący kandydatów do sejmiku, byli 
świadkami żywej dyskusji, jaką kandydaci prowadzili z energicznym panem, 
reprezentującym grupę mieszkańców zamieszkałych wzdłuż trasy S12, o prze-
budowie której od kilku lat dużo się mówi, po czym odkłada obiecywane 
terminy jej rozpoczęcia. Ta „odkładanka” utrudnia wjazdy i wyjazdy nie tylko 
autobusów. Po prostu kandydaci, zanim ich wybiorą lub nie, otrzymali pierw-
szą sprawę do załatwienia.

Sprawa do załatwienia

 A Jakub Gryza widział go doskonale. Dyrektor WORD Radom, Dariusz 
Piątek, mógł spokojnie wręczyć kluczyki do skutera YAMAHA laureatowi 
konkursu „Moje pierwsze prawo jazdy. Egzamin, który odbył się w siedzibie 
WORD Radom, laureat zdał pomyślnie. Nic dziwnego, przyświecał mu kon-
kretny cel – skuter, który czekał na niego już od maja.

 Radnego powiatu radomskie-
go Mariana Wikło, spotkaliśmy 
na Festynie Rodzinnym „Spotkaj-
my się w Bartodziejach”. Nie od-
mówił naszej prośbie pozowania 
do pamiątkowego zdjęcia, ale pod 
warunkiem, że tylko z „Owado-
wiankami”, z Owadowa (gm. Ja-
strzębia), którego jest mieszkań-
cem i wspomaga swoim dobrym 
słowem panie z tego znanego i lu-
bianego zespołu ludowego.

 OSP w Nowym Dworze (gmina Jastrząb) 
obchodziła jubileusz 55-lecia działalności. 
Jej prezesem jest Waldemar Figarski, druh 
bardzo aktywny, gdyż pełniący także funk-
cję komendanta gminnego OSP oraz sołtysa 
miejscowości Nowy Dwór (z lewej). Życze-
nia słowne od siebie i na piśmie, od mar-
szałka Mazowsza i zarządu wojewódzkiego 
ZOSP RP przekazuje mu niemniej aktywny 
dh Zbigniew Gołąbek, przewodniczący sej-
mikowej komisji edukacji, nauki i szkolnic-
twa wyższego i wiceprezes OSP. Nieco wcze-
śniej uczynili to także: dh Andrzej Bracha, 
wójt gminy Jastrząb i mł. bryg. Paweł Sokół, 
komendant PSP Powiatu Szydłowieckiego.

 Marudy twierdzą, że w Radomiu nic się nie dzieje, a tu prawie jak w Hol-
lywood. Jedna ekipa pracuje nad „Klechą” (nie mylić z „Klerem”), fi lmie 
o ks. Romanie Kotlarzu, a inna przygotowuje się do premierowego pokazu 
„Malowane Polski Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego”. W pierw-
szym fi lmie główną rolę gra Mirosław Baka, a na ekranie oprócz niego zoba-
czymy również Piotra Fronczewskiego, Artura Żmijewskiego i wielu innych 
znanych aktorów. Druga produkcja, w reżyserii Przemysława Bednarczyka, to 
opowieść biografi czna o (jak w tytule) Jacku Malczewskim. (fot. Roman Urban)

 Ochotnicze Hufce Pracy zajmują się 
nie tylko umożliwianiem pracy młodzie-
ży, lecz także jej przysposobieniem do 
zawodu i wychowaniem. Dyrektorowi 
OHP w Radomiu Henrykowi Słomce 
pstryknęliśmy fotkę przy stoisku radom-
skiego Ośrodka Szkolenia i Wychowa-
nia, przysposabiającego, jak można się 
domyśleć do zawodów – fryzjerka lub 
kosmetyczka i piekarz. Więcej – str.  4.

 Dwóch burmistrzów i  prze-
wodniczący Rady Miasta i  Gminy: 
burmistrz Skaryszewa Ireneusz 
Kumięga, burmistrz Iłży Andrzej 
Moskwa i  przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Iłża Józef Skrobisz. 
Spotkaliśmy ich w czasie uroczysto-
ści jubileuszu 10-lecia Warsztatów 
Terapii Zajęciowej z Jedlanki Starej. 
Spotkanie odbyło się prawie „w pół 
drogi”, w Walentynowie w „Nowym 
Dworze”. Najwyraźniej humory pa-
nom dopisywały, a i jubileusz wypadł 
wspaniale.

 Zorganizowana w  UM konferencja 
prasowa na temat mobilności komunika-
cyjnej w Radomiu i częściowo w powie-
cie radomskim, okazała się medialnym 
newsem. Dziennikarze dowiedzieli się, że 
dzięki złożeniu dobrego projektu na tere-
nie miasta i powiatu zainwestuje się ponad 
70 mln zł, w czym wsparcie unijne wyniesie 
56 mln zł. Umowę podpisali Rafał Rajkow-
ski Członek Zarządu Woj. Mazowieckiego 
i prezydent Radosław Witkowski w obec-
ności reprezentującego sejmik radnego 
Zbigniewa Gołąbka, starosty Mirosława 
Ślifi rczyka oraz innych przedstawicieli sa-
morządu miasta i powiatu. 

P O ( d ) G L Ą D Y

Najważniejsze to widzieć cel!

Radom na fi lmowo 

Mobilność medialnym newsem

Prawie jak w ratuszu

Tylko z Owadowiankami!

Jubileuszowe życzenia

Wśród 
wychowanków


