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www.tygodnikradomski.comInżynierowie 

dla Niepodległej
 XXX Radomskie Dni Techniki trwały 3 dni. Pierwszy był dniem głównego organizatora – Radom-
skiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz oddziałów Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Spożywczego, a w następnych dniach – także SITK oraz SIMP.

Program wzbogaciło wręczenie 
po raz 9. „Radomskich Laurów 
Techniki” oraz nagród laureatom 
okręgowych eliminacji 11. edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Szkol-
nego „Młody Innowator”. Z  racji 
obchodów 100. Rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości, 
wymienione oddziały stowarzyszeń 
oraz SITK i SIMP przybliżyły spo-
łeczeństwu wkład polskich inżynie-
rów w rozwój poszczególnych dzie-
dzin gospodarki i nauki w stuleciu 
i w okresie walki o niepodległość. 
Imprezę zakończył dzień SIMP 
oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa z siedzi-
bą w Radomiu.

Jubileuszowe Dni Techniki 
otworzył prof. dr hab. inż. Janusz 
Dyduch, Prezes Radomskiej Rady 
FSNT NOT. Po powitaniu i zapo-
znaniu z  programem przez mgr. 
inż. Waldemara Fabirkiewicza, głos 
zabrali goście. Adam Bielan, Wice-
marszałek Senatu, omówił znacze-
nie lotniska na Sadkowie, przeję-
tego przez PP „Porty Lotnicze” dla 
zwiększenia rangi Radomia i roz-

woju gospodarczego regionu. 
Osiągnięć inżynierom i  tech-
nikom pogratulował poseł Le-
szek Ruszczyk. Wiceprezydent 
Karol Semik poinformował, że 
od 2014 roku udział uczniów 
szkół zawodowych w  radom-
skim szkolnictwie zwiększył się 
z  40 do 60%. O  osiągnięciach 
kadry dydaktycznej i studentów 
Wydziału Transportu i Elektro-
techniki UT-H informował jego 
dziekan – prof. nadzw. dr hab. 
inż. Marcin Chrzan.

W Dniu SITK RP bardzo in-
teresujące wykłady mieli Marcel 
Klinowski – Członek Zespołu 
Doradczego Pełnomocnika 
Rządu ds. Centralnego Portu 
Komunikacyjnego dla RP z Mi-
nisterstwa Infrastruktury, któ-
ry omówił m.in. rolę Radomia 
jako portu komplementarnego 
oraz dr inż. Sławomir Olszowski 
z radomskiego Biura Ekspertyz 
Technicznych i Szkoleń tego sto-
warzyszenia.

Dni Techniki wzbogacił te-
mat: „Inżynierowie dla Nie-
podległej”, który uwzględnimy 
w  kolejnych wydaniach TR. 
Stowarzyszeniu Elektryków 
Polskich patronuje np. uro-
dzony w  Radomiu naukowiec 
W.  Krukowski, prof. Politech-
niki Lwowskiej, rozstrzelany 
przez hitlerowców w 1940 roku. 
Waldemar Fabirkiewicz, Sekre-
tarz Generalny SITK RP, słow-
nie i  w  przekazie obrazowym 
przybliżył sylwetki i dokonania 
wybitnych Polaków – inżynie-
rów kolejnictwa: Ernesta Mali-
nowskiego, budowniczego kolei 
transandyjskiej w Peru i Józefa 
Nowkuńskiego, budowniczego 
magistrali kolejowych w okresie 
międzywojennym. Do historii 
sięgnął w wykładzie inaugura-
cyjnym prof. nadzw. dr hab. inż. 
Krzysztof Śmiechowski, Wice-
prezes Radomskiej Rady FSNT 
NOT, wymieniając nazwy sto-
warzyszeń technicznych z okre-
su rozbiorów i  nazwisko gen. 
Józefa Bema. Podobne treści za-
wierały inne wykłady i omawia-
ne tematy np. „Rozwój przemy-
słu dla Niepodległej w okresie 
międzywojennym”, przybliżony 
przez Tadeusza Wojcieszka, 
„Twórcy motoryzacji w niepod-
ległej Polsce” – dr inż. Andrzeja 
Michalczewskiego, czy „Inno-
wacje w motoryzacji” mgr  inż. 
Jerzego Stobieckiego. 

 (M.K)
Więcej na:
facebook.com/tygodnik radomski

Otwarcie XXX Radomskich Dni Techniki

Nagrodzeni „Radomskim Laurem Techniki”

Uczestnicy uroczystości inaugurującej Dni
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Szanowni Państwo,

w imieniu własnym oraz wszystkich kandydatek i kandydatów do Sej-
miku Województwa Mazowieckiego z  listy KKW SLD Lewica Razem, 
z okręgu nr 5, serdecznie dziękuję za okazane nam zaufanie. Głosując 
na naszą listę, opowiedzieliście się Państwo za samorządem, który po-
winien odzwierciedlać zróżnicowane poglądy mieszkańców Radomia 
i Ziemi Radomskiej. Opowiedzieliście się Państwo za poszanowaniem 
dla demokratycznej wyborczej rywalizacji, przeciwko próbom monopo-
lizowania organizacji życia publicznego w naszym regionie. 

Szanujemy wynik wyborów do Sejmiku Mazowsza. Mamy nadzieję, że 
wyborcze deklaracje przedstawicieli tych ugrupowań, które zdobyły 
mandaty radnych w Sejmiku Mazowsza, nie okażą się pustosłowiem. 
Deklarujemy, że wraz ze wszystkimi ogniwami SLD uważnie i krytycz-
nie śledzić będziemy realizację podjętych wobec mieszkańców Ziemi 
Radomskiej zobowiązań. 

Dziękując wszystkim naszym wyborcom, szczególne słowa podziękowań 
pragnę skierować do tych wszystkich mieszkańców Radomia i Ziemi 
Radomskiej, których spotkałem osobiście w trakcie kampanii wyborczej. 
Jestem szczerze wdzięczny za wszystkie uwagi, propozycje, głosy kry-
tyki i zwykłej otuchy. Podtrzymuję swoje deklaracje i zamierzam swoją 
aktywność w polityce wiązać nadal ze wspaniałą Ziemią Radomską. 
Wierzę, że może to być mój skromny wkład w jej jak najlepszą przyszłość. 

Życzę Państwu pomyślności w życiu osobistym, ziszczenia się zawodo-
wych planów, radości i satysfakcji z rozwoju naszego regionu. 

Z wyrazami szacunku,

Ireneusz Sitarski

Lider Listy SLD Lewica Razem do Sejmiku Mazowsza 

Wyniki wyborów samorządowych w Radomiu i powiecie
Wybory prezydenckie Wybory do Rady Miejskiej Wybory do Rady 

Powiatu Radomskiego

 Radosław Witkowski okazał się 
o ponad cztery tysiące głosów lep-
szy od Wojciecha Skurkiewicza, co 
oznacza drugą turę.

1. Radosław Witkowski (KWW Ra-
dosława Witkowskiego „Koalicja 
na Rzecz Zmian”) – 39 445 gło-
sów (45,47%)

2. Wojciech Skurkiewicz (KW Pra-
wo i Sprawiedliwość) – 35 043 
(40,39%)

3. Rafał Czajkowski (KWW Rafała 
Czajkowskiego) – 4 628 (5,3%)

4. Robert Mordak (KWW Kukiz'15) 
– 2 504 (2,8%)

5. Ryszard Fałek (KW Bezpartyjni 
Radomianie) – 2 475 (2,8%)

6. Adam Duszyk (KW PSL) – 1 787 
(2,06%)

7. Dominik Hebda (KWW Bezpartyj-
ni Samorządowcy) – 862 (0,99%)
Druga tura odbędzie się w nie-

dzielę, 4 listopada. Wówczas wy-
bierzemy prezydenta, który będzie 
zarządzał naszym miastem w latach 
2018–2023.

Miejska Komisja Wyborcza potwierdziła, że PiS będzie miało 16 radnych, KWW 
R. Witkowskiego – 11, a Bezpartyjni Radomianie – 1. Prezentujemy listę nowych radnych. Po podliczeniu wyników okazało się, że władzę 

w starostwie przejmuje Prawo i Sprawiedliwość, 
które zdobyło 15 mandatów. 8 przypadło dla Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, 2 dla Komitetu 
Wyborczego Wyborców Aktywny Samorząd i 2 
dla Komitetu Wyborczego Forum Samorządowe. 

Okręg nr 1 (3 mandaty PiS, 3 – KWW R. Witkowskiego) 
PiS: Artur Standowicz, Mirosław Rejczak, Robert Fiszer. 
KWW R. Witkowskiego: Jerzy Zawodnik, Wioletta Kotkowska, Robert Utkowski.
Okręg nr 2 (3 mandaty PiS, 2 – KWW R. Witkowskiego)
PiS: Dariusz Wójcik, Piotr Kotwicki, Ewa Czerwińska. 
KWW R. Witkowskiego: Radosław Witkowski, Magdalena Lasota.
Okręg nr 3 (4 mandaty PiS, 2 – KWW R. Witkowskiego)
PiS: Marcin Kaca, Łukasz Podlewski, Kazimierz Staszewski, Teresa Skoczek.
KWW R. Witkowskiego: Katarzyna Kalinowska, Zbigniew Neska.
Okręg nr 4 (3 mandaty PiS, – 2 KWW R. Witkowskiego, 1 – Bezpartyjni Radomianie)
PiS: Mateusz Kuźmiuk, Kinga Bogusz, Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz. 
KWW R. Witkowskiego: Mateusz Tyczyński, Marta Michalska-Wilk. 
Bezpartyjni Radomianie: Kazimierz Woźniak.
Okręg nr 5 (3 mandaty PiS, 2 – KWW R. Witkowskiego)
PiS: Karol Gutkowicz, Adam Bocheński, Marcin Majewski.
KWW R. Witkowskiego: Konrad Frysztak, Wiesław Wędzonka.

1 Okręg wyborczy (gmina Pionki i miasto Pionki): 
PSL: Katarzyna Konopka (901 głosów), PiS: Zbi-
gniew Dziubasik (1085 głosów), Jan Siek (1103); 
Aktywny Samorząd: Marzena Murawska (571 
głosów), Forum Samorządowe: Marek Janeczek 
(1085 głosów). 
2 okręg wyborczy (gminy Iłża i Wierzbica): 
PSL: Marek Jarosz (1322 głosów), Małgorzata Klo-
cek (719); PiS: Krzysztof Kozera (1039), Cezary 
Nobis (1140). 
3 okręg wyborczy (Skaryszew i Kowala): 
PSL: Tadeusz Osiński (1317 głosów), PiS: Waldemar 
Trelka (2365 głosów), Jan Kowalczyk (807 głosów), 
Zdzisław Mroczkowski (1238 głosów), Forum Sa-
morządowe: Ireneusz Kumięga (1265 głosów). 
4 okręg wyborczy (Jedlnia Letnisko, Gózd): 
PSL: Adam Siczek (939 głosów), PiS: Irena Dygas 
(1066 głosów), Ewa Tkaczyk (1225 głosów), Paweł 
Górak (1399 głosów). 
5 okręg wyborczy (Jastrzębia, Jedlińsk): 
PSL: Marian Wikło (647 głosów), PiS: Agnieszka 
Pasek (1590 głosów), Ryszard Dziura (910 gło-
sów), Aktywny Samorząd: Teodozja Bień (1168 
głosów). 
6 okręg wyborczy (Przytyk, Wolanów, Zakrzew): 
PSL: Mirosław Ślifi rczyk (1896 głosów), Adam 
Gibała (782 głosów), PiS: Krzysztof Murawski 
(2325 głosów), Roman Frąk (1364 głosów), Anna 
Rogulska (1337 głosów). 
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Gmina Przysucha

Wyróżnione 
zaproszeniem uczelni
3 października br., na zaproszenie Rektora i Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warsza-
wie, uczennice klasy gimnazjalnej szkół w Mariówce, w gminie Przysucha: Julia Kmita, Estera 
Mocarska, Zuzanna Przanowska i Julia Stachecka wraz z opiekunką p. Marzeną Papis, re-
alizujące projekt z geografi i, wzięły udział w uroczystym posiedzeniu Senatu inaugurującym 
113. rok akademicki na tej najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce.

W  auli spadochronowej uczel-
ni gości z  Mariówki przywitała 
przedstawicielka Centrum Eduka-
cji Otwartej SGH – Kamila Skoli-
mowska-Piechowiak, która zabrała 
przybyłych do auli głównej. Tam 
młodzież z Mariówki uczestniczyła 
w podniosłej uroczystości, wśród 
grona dostojnych gości przybyłych 
na otwarcie nowego roku akade-
mickiego SGH. 

Jego Magnifi cencja Rektor prof. 
Marek Rocki w swoim wystąpieniu 
życzył wszystkim zebranym stu-
dentom, w tym zaproszonej mło-
dzieży ze szkół ponadpodstawo-
wych, wytrwałości, pomysłowości 
i uporu w realizacji planów.

W końcowej części uroczystości 
odbył się szczególnie interesujący 
uczennice z mariowskich szkół – ze 
względu na temat projektu gimna-
zjalnego – wykład inauguracyjny 
nt.: „Polityka monetarna Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w latach 1936–
–1939”. Wygłosił go dr Jakub Skiba 
– Prezes Zarządu Polskiej Grupy 

Zbrojeniowej S.A. Ilustrując treści 
licznymi przystępnymi diagrama-
mi wykazał korelację między ilością 
pieniądza w obiegu a tempem pro-
dukcji przemysłowej.

Całość uroczystości uświetniły 
występy Zespołu Pieśni i  Tańca 
SGH, który w  pięknych strojach 
z okresu Księstwa Warszawskiego 
odtańczył poloneza i wykonał kil-

ka pieśni patriotycznych. Udział 
w tej uroczystości dla młodzieży 
z Mariówki był ogromnym wy-
różnieniem, prologiem w reali-
zacji projektu z zakresu geografi i 
gospodarczej regionu. Zdobyta 
wiedza i całkiem nowe doświad-
czenia na pewno zaowocują 
wkrótce. 

 źródło: Szkoły w Mariówce

Nowe Volvo 
dla OSP Łagów
25 września Zarząd WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję 
o przyznaniu 9. Ochotniczym Strażom Pożarnym z subregionu 
radomskiego dotacji na zakup nowych średnich wozów ratow-
niczo-gaśniczych pod warunkiem, że wójtowie postarają się 
o uzupełniające środki fi nansowe.

Dotacje miały oscylować w gra-
nicach 400 tys. zł. Na spotkaniu 
w Radomiu umowę w  tej sprawie 
podpisał m.in. prezes OSP z Łago-
wa, gm. Przyłęk. Towarzyszył mu 
wójt Marian Kuś. Nadesłał właśnie 
redakcji TR informację o tym, że do-
tacja wartości 390 tys. zł już została 
wykorzystana na zakup nowego 
średniego wozu ratowniczo-gaśni-
czego marki „Volvo” z napędem 4×4. 
Nowe „Volvo” kosztowało 794.949 zł. 
Jednostka OSP w Łagowie, poza do-
tacją z WFOŚiGW oraz Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej otrzymała 
wsparcie wartości 130 tys. zł z Samo-
rządu Województwa Mazowieckie-

go, a z  Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego – 50 tys. zł. Gmina 
Przyłęk dołożyła ze swego budżetu 
sumę 224.499 zł.

Wójt Marian Kuś rozmawia z Waldemarem 
Trelką – szefem WFOŚiGW w Radomiu 
i Markiem Ryszką, prezesem Zarządu tego 
Funduszu w Warszawie

Turystycznym szlakiem 
po Przysusze
„Stworzenie sieci punktów informacyjnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha” to projekt 
zrealizowany przez Dom Kultury w Przysusze z dofi nansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

W ramach tego projektu zostało 
wykonanych i ustawionych 10 tablic 
informacyjnych i dwie mapy. Usta-
wiono je w Przysusze na dawnych 
trzech rynkach, dzisiaj placach, 
a mianowicie Placu Kolberga, Pla-
cu Kardynała Wyszyńskiego, Placu 
3 Maja oraz przy kościołach pw. św. 
Jana Nepomucena i  św. Ignacego 
Loyoli w Przysusze, przy Synagodze 
i Dworze Dembińskich. Kolejne ta-
blice ustawione zostały w Smogorzo-
wie koło kościoła pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, w Skrzyń-
sku przy sanktuarium Matki Bożej 
Staroskrzyńskiej, w Zbożennie koło 
Dworu Szydłowskich i  w  Ruskim 
Brodzie przy kościele pw. św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus.

Tablice noszą jeden tytuł „Szlak 
turystyczno-historyczny Gmi-
ny i Miasta Przysucha”, zawierają 
zdjęcie danego obiektu, krótki 
opis danego miejsca oraz zdjęcia 
pozostałych obiektów. Na tablicy 
ustawionej w Ruskim Brodzie jest 
zamieszczone zdjęcie pomnika mjr. 
Hubala znajdujące się w lesie nie-
daleko Huciska i opis walk w cza-
sie II wojny światowej w  okolicy 

Przysuchy. Mapy zostały ustawione 
w Smogorzowie w centrum wsi oraz 
w  Toporni. Składają się z  dwóch 
części, na jednej jest zarys planu 
miasta z zaznaczonymi miejscami, 
przy których są ustawione tablice, 
na drugiej znajduje się zarys gminy 
z zaznaczonymi miejscami, gdzie 
stoją tablice. Na mapach dodatko-
wo zaznaczono Topornię – ośrodki 
wypoczynkowe nad zalewem i Uro-
czysko „Skałki”.

Projekt jest współfi nansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 

Uczennice z Mariówki wraz z opiekunką na inauguracji roku akademickiego SGH

projektu grantowego Lokalnej 
Grupy Działania „Razem dla Ra-
domki”, w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w  ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo-
łeczność”, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020, w  ramach 
projektu współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

 źródło: Informator Przysuchy

Jedna z 10. tablic usytuowana jest na Placu Kolberga w centrum Przysuchy.

Ruszył system 
monitorowania 
jakości powietrza
System monitorowania jakości powietrza został uru-
chomiony w Radomiu. Na terenie całego miasta zostało 
zamontowanych 26 mierników, zakupionych przez Stowa-
rzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Odczyty 
na bieżąco można śledzić na stronie www.map.airly.eu.

– To rozwiązanie, które po-
zwala monitorować jakość po-
wietrza w poszczególnych dziel-
nicach naszego miasta. Każdy 
zainteresowany w  bardzo pro-
sty sposób może sprawdzić, jak 
w danej chwili wygląda poziom 
zanieczyszczeń i czy normy nie 
zostały przekroczone – mówi 
prezydent Radosław Witkowski.

Podkreśla, że to tylko jedno 
z  wielu działań, jakie zostały 
podjęte w Radomiu w związku 
z pojawiającym się, szczególnie 
jesienią i zimą, problemem smo-
gu. – Cały czas chcemy wspierać 

radomian, którzy zdecydują się 
na wymianę pieca węglowego 
na ekologiczne źródło energii. 
W  ciągu ostatnich czterech lat 
wydaliśmy na ten cel 6,5 milio-
na złotych, w  tym 2,5 miliona 
z programu Kawka. Dzięki temu 
zostało zlikwidowanych ponad 
1100 palenisk. Wszystkie przed-
szkola w  mieście wyposażyli-
śmy w oczyszczacze powietrza, 
a w najbliższych planach jest też 
zakup pierwszych 10 ekologicz-
nych autobusów z napędem elek-
trycznym – wylicza prezydent.

  UM Radom

Nowy samochód „Volvo”
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Trzeba wiedzieć, kiedy odejść...
Rozmawiamy z Adamem Gibałą, wójtem gminy Wolanów w VII kadencji samorządu.

 W wyborach samorządowych 
21 października br. nie ubiegał się pan 
o reelekcję. Czy to oznacza, że wy-
cofuje się pan z życia publicznego?

– Nie, nie wycofuję się z  życia 
publicznego, nadal chcę pracować 
na rzecz społeczności gminy Wola-
nów, ale w innym charakterze. Nie 
kandydowałem na wójta gminy, po-
nieważ uważam, że trzeba wiedzieć, 
kiedy odejść. Uznałem, że czas, by 
pałeczkę kierowania gminą prze-
kazać komuś innemu, młodsze-
mu, z nowym spojrzeniem na po-
trzeby mieszkańców. Ja natomiast 
kandydowałem do Rady Powiatu 
Radomskiego. Uważam, że moje 
wieloletnie doświadczenie w pracy 
samorządowca mogę wykorzystać 
działając także na rzecz innych 
gmin w powiecie radomskim.
 Odniósł pan sukces. Został wybrany 

radnym powiatowym.
– Nie ukrywam, że to dla mnie 

ogromna satysfakcja. Dziękuję 
wszystkim, którzy oddali na mnie 
swój głos w 6. okręgu wyborczym 
obejmującym Przytyk, Wolanów 
i Zakrzew. 
 Wspomniał pan o wieloletnim do-

świadczeniu w pracy samorządowca. 
Skonkretyzuje pan ile to lat?

– Pierwszy raz wybrany zostałem 
na wójta gminy Wolanów 1 lipca 
1995 roku i nieprzerwanie pełniłem 
te obowiązki przez cztery kaden-
cje, czyli 16 lat. Następnie w  la-
tach 2010–2014 miałem przerwę 
w „wójtowaniu” gminą i ponownie 
objąłem tę funkcję w  wyborach, 
w listopadzie 2014 roku. Dolicza-
jąc cztery lata obecnie mijającej VII 
kadencji, byłem włodarzem gminy 
przez 20 lat.
 Czy wspomniana czteroletnia prze-

rwa w kierowaniu gminą Wolanów 
miała wpływ na pana działalność 
samorządową?

– Pracując w  tym czasie w  fi -
lii Powiatowego Urzędu Pracy 
w Przytyku, po pierwsze nie stra-
ciłem kontaktu ze swoją gminą 
i  problemami samorządu, a  po 

drugie współpracując z pozostały-
mi gminami powiatu radomskiego 
poszerzyłem swoją wiedzę i  do-
świadczenie. To nie były stracone 
cztery lata. Ponadto będąc wójtem 
ściśle współpracowałem ze Związ-
kiem Gmin Radomka i Stowarzy-
szeniem Lokalna Grupa Działania 
Razem dla Radomki. Kontaktów 
z tymi organizacjami nie zerwałem 
w ciągu wspomnianej przerwy, co 
pozwoliło mi być na bieżąco ze 
wszystkimi tematami ważnymi 
w pracy samorządowej.
 Panie Adamie – pozwolę sobie na 

odrobinę poufałości, znamy się prze-
cież wiele lat – czy pana rezygnacja 
z kandydowania na wójta oznacza 
przejście na emeryturę?

– Tak to można nazwać, choć 
osobiście wcale nie czuję się eme-
rytem w pojęciu osoby nieaktyw-
nej zawodowo i społecznie. Wręcz 
odwrotnie. Dodam, że przekazałem 
swoje gospodarstwo synowi, ale nie 
zrzekłem się prawa do pracy w nim. 
Uszanuję każdy pomysł syna na 

dalsze prowadzenie gospodarstwa, 
ale mam nadzieję, że moja pomoc 
mu się przyda. Nie będąc wójtem, 
będę miał więcej czasu dla rodziny 
i  domu. W  końcu mam pięcioro 
wnuków i dziadek jest im winien 
więcej uwagi i  wspólnie spędzo-
nych chwil.
 Wróćmy do spraw gminy. Jaką gmi-

nę pan zostawia swojemu następcy?
– Dobrze zagospodarowaną 

i  w  dobrej kondycji fi nansowej. 
W  mijającej kadencji, podobnie 
jak wcześniej, stawiałem nacisk na 
rozwój infrastruktury. Dziś gmina 
Wolanów jest zwodociągowana, na 
bieżąco budowana jest sieć kana-
lizacyjna i przebudowywane drogi 
gminne. Spośród dróg w ostatnim 
czasie przebudowane zostały drogi 
Sławno – Cerekiew, Bieniędzice – 
Zabłocie i Garno – Strzałków. Na 
pewno bardzo ważnym zadaniem 
dla nowo wybranych władz gmi-
ny będzie kontynuowanie budo-
wy sieci kanalizacyjnej. Aktualnie 
skanalizowana jest część zachodnia 

Wójt Adam Gibała podpisuje dokumenty i mówi: To ostatnie moje podpisy jako wójta gminy, ale trzeba pracować do końca

gminy (sołectwa Mniszek, Rogowa, 
Wawrzyszów), gotowy jest projekt 
na skanalizowanie Strzałkowa. Na 
realizację takich inwestycji gmina 
potrzebuje fi nansowego wsparcia 
z zewnątrz. Podjęcie starań o dofi -
nansowanie ze środków unijnych, 
czy też o  kredyt z  WFOŚiGW to 
będzie już decyzja nowo wybranej 
rady gminy i przyszłego wójta. 

Jesteśmy mocno zaangażowani 
w  inwestowanie w  oświatę. Wy-
budowaliśmy boiska typu Orlik 
w Wolanowie i Bieniędzicach. Ak-
tualnie w toku są prace przy roz-

budowie sal gimnastycznych i sal 
dydaktycznych w  Publicznych 
Szkołach Podstawowych w Sławnie 
i Mniszku, by stworzyć dobre wa-
runki dla uczniów podstawówek, 
przekształconych w wyniku refor-
my w szkoły ośmioklasowe. Koszt 
inwestycji w Sławnie to 3,5 mln zł, 
a w Mniszku 2,5 mln zł. Na koniec 
obecnej kadencji inwestycje są za-
awansowane w połowie i będą go-
towe z  nowym rokiem szkolnym 
2019/2020. Zostawiam też nowym 
władzom gminy rozwiązany pro-
blem z miejscami w przedszkolach 
publicznych. Wybudowaliśmy no-
woczesne przedszkole w Wolano-
wie na 175 miejsc. To taka perełka 
wśród gminnych inwestycji. Muszę 
podkreślić, że przekazuję też nowo 
wybranemu samorządowi gminy 
zespół pracowników administracji 
samorządowej w  postaci wysoko 
wykwalifi kowanej kadry, profesjo-
nalnej, rzetelnej i uczciwej w pracy. 
Dla mnie pracować z tymi ludźmi 
było zaszczytem. Dziękuję im ser-
decznie. Dziękuję też mieszkańcom 
mojej gminy za lata współpracy. 
Kontaktu nie tracimy, Wolanów to 
moja rodzinna gmina.
 Kto zostanie wójtem gminy Wola-

nów na VIII kadencję dowiemy się po 
rozstrzygnięciu drugiej tury wyborów. 
Niezależnie od wyniku czego pan ży-
czy nowemu wójtowi?

– Wytrwałości, mądrych decyzji 
i dobrego kontaktu z mieszkańcami.
 Dziękuję za rozmowę.

 Rozmawiała Hanna Jacobi
zdjęcia: archiwum

Przedszkole Publiczne w Wolanowie oddane w ubiegłym roku Pełnowymiarowe boisko przy PSP w Wolanowie

Przebudowana droga gminna Bieniędzice–Zabłocie
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„ZAMŁYNIE” 
już w nowej siedzibie
1 października radomski klub sportowy, nazywany skrótowo „Zamłynie”, (w nawiązaniu do 
dzielnicy Radomia, w której zaistniał), witał gości w „Resursie” na jubileuszowej uroczystości. 
Założony równo dwadzieścia lat temu przy ówczesnej PSP nr 15 z inicjatywy nauczycieli i mło-
dych ambitnych działaczy sportowych postawił na: badminton, łucznictwo, zapasy, siatkówkę, 
koszykówkę i piłkę nożną (mężczyzn i kobiet), doprowadzając do sukcesów nie tylko na skalę 
regionalną, lecz także krajową.

Jednym z  aktywnych założy-
cieli był Zygmunt Pluta, od 2001 
roku do dziś prezes Zarządu KS 
ZAMŁYNIE Z.A. KOMBUD SA, 
jak się ofi cjalnie nazywa. Jubileusz 
był wzniosły i   urozmaicony. Za-
wodnikom i działaczom wręczono 
dziesiątki medali, odznak, grawer-
tonów, listów gratulacyjnych i po-
dziękowań. Klub Sportowy został 
uhonorowany prestiżowym Meda-
lem „PRO MASOVIA”, nadanym 
przez marszałka Adama Struzika 
także Zygmuntowi Plucie, Andrze-
jowi Plucie, Stanisławowi Grudnio-
wi i Jerzemu Brzozowskiemu. Dwaj 
pierwsi panowie, od początku tre-

nerzy, Zygmunt – łucznictwa i pił-
ki nożnej, a Andrzej – piłki nożnej 
chłopców i pań, zostali wyróżnie-
ni Medalami Prezydenta Miasta 
Radomia i   innymi sportowymi, 
przyznanymi za wybitne osiągnię-
cia w piłce nożnej. Złotą honorową 
odznakę PZPN otrzymali: Ryszard 
Szczygielski, Jerzy Brzozowski, 
Piotr Pluta i  Kazimierz Suwała, 
srebrną – Ewa Delega, a brązową 
Maksymilian Szczygielski, Robert 
Rogala, Bożena Kotala, Bartłomiej 
Burakowski i  Anna Sznyrowska. 
Wielu zasłużonym zawodnikom 
i  działaczom wręczono odznaki 
Mazowieckiego ZPN , radomskiego 

Okręgowego PZPN oraz związków 
innych dyscyplin sportowych.

Prezydent Radosław Witkowski 
jest ceniony w środowisku KS Za-
młynie Z.A. KOMBUD S.A. Pod-
czas uroczystości odpowiedział 
„TAK”, na prośbę o budowę szatni. 
Nieco wcześniej – na przekaza-
nie w użytkowanie lokalu przy ul. 
T. Mazowieckiego 13A o powierzch-
ni prawie stu metrów kwadratowych, 
tj. trzykrotnie większej od zajmowa-
nej dotychczas przez „Zamłynie” 
przy ul. Kościuszki. Zakończyła się 
właśnie przeprowadzka. 

Dwa lata temu prezydent Rado-
sław Witkowski wynajął Klubowi 
„Weteran” nowe lokum pod tym 
samym adresem, na pierwszej kon-
dygnacji. Prezesem „Weterana” jest 
mgr inż. Zygmunt Pluta, będący 
też dyrygentem popularnego chó-
ru o  nazwie „Jedynka”. Zygmunt 
Pluta, jako wiceprzewodniczący 
Rady Seniorów przy Prezydencie 
Radomia bardzo ceni inicjatywy 
zawarte m.in. w  Karcie Seniora, 
warunki stwarzane przez miasto 
Klubowi „Wigor”, czy otwartemu 
niedawno Centrum Aktywizacji 
Seniora przy ul. Traugutta 31. In-
westycje realizowane w  mijającej 
kadencji idą w dziesiątki, a wartość 
fi nalizowanego Centrum Sportu 
z  nowoczesną halą widowiskowo-
-sportową i  stadionu Radomiaka 
przy ul. Struga – grubo przekracza 
100 milionów.

 Dlatego pan Zygmunt, zwie-
rzający się trochę żartobliwie, że 
koncentruje swoją działalność na 
rozwiązywaniu problemów, a  nie 
ich stwarzaniu oraz wspieraniu 
środowiska społecznego, które 
motywuje z dużym pożytkiem dla 
dobra Radomian. Znowu 4 listopa-
da podążą do lokali wyborczych, by 
prezydent mógł w nowej kadencji 
dokończyć inwestycje m.in. z pro-
gramu drogowego, kontynuować 
budowę trasy N-S, rewitalizować 
Miasto Kazimierzowskie, posze-
rzać i  unowocześniać ulice i  ich 
otoczenie oraz rozwiązywać wiele 
innych kwestii natury rozwojowej 
i społecznej, w tym socjalnej, w at-
mosferze dobrego porozumiewania 
się z nowo wybraną Radą Miejską 
oraz współdziałającymi z władza-
mi Radomia innymi samorządami 
i zewnętrznymi inwestorami. 

Radosław Witkowski wręcza Zygmuntowi Plucie Medal Prezydenta Miasta Radomia

KS „Zamłynie” po przeprowadzce, już w lokum przy ul. T. Mazowieckiego 13A
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Przejście dla pieszych, 
nie wyprzedzaj, nie omijaj! (Cz. 2)

WORD RADZI

Dwa niebezpieczne zachowania przed przejściami i na nich, o których niestety 
zapominamy, a które prowadzą do niebezpiecznych zdarzeń z kalectwem 
i śmiercią włącznie to WYPRZEDZANIE I OMIJANIE!
Prawo o ruchu drogowym stanowi
Art. 26. 3 Kierującemu zabrania się:
1. Wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim…
2. Omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się 
w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
Art. 2 Użyte w ustawie określenia oznaczają…
27. Omijanie – przejeżdżanie (…) obok nieporuszającego się pojazdu…
28. Wyprzedzanie – przejeżdżanie (…) obok pojazdu (…) poruszającego się 
w tym samym kierunku…
Oznacza to, że gdy zbliżamy się do przejścia jadąc za innym pojazdem, po-
winniśmy zarówno jego, jak również przejście, uważnie obserwować, i tak 
dostosować prędkość, w razie potrzeby zwalniając, aby na przejściu, jak 
również bezpośrednio przed nim, nie przejechać obok tego pojazdu (czyli go 
nie WYPRZEDZIĆ). Co więcej, jeżeli ten pojazd zwalnia aż do zatrzymania, my 
również musimy to zrobić (aby go nie OMINĄĆ). Proste, prawda? To dlaczego 
tyle wypadków zdarza się „na pasach”? Może dlatego, że dla wszystkich jest 
to jasne, gdy jest jeden pas i wszyscy jadą jeden za drugim, a gdy są dwa 
lub więcej pasów to zapominamy o tych przepisach? Pamiętajmy, gdy mamy 
dwa lub więcej pasów w tym samym kierunku nic się nie zmienia, nawet jak 
jedziecie innym pasem niż kierujący przed wami, a może zwłaszcza wtedy 
obserwujcie go uważnie, NIE WYPRZEDZAJ, NIE OMIJAJ może komuś uratujecie 
życie, a siebie uchronicie od ciężkich konsekwencji z więzieniem włącznie.
Nie traćmy czujności przed „zebrą”, manewry wyprzedzania i omijania w tych 
miejscach należą do najniebezpieczniejszych i najbardziej śmiercionośnych.

 Marcin Świercz, Egzaminator WORD Radom

Bez odblaskowego 
węża – ani rusz
Kolejna akcja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ra-
domiu „Widoczny i bezpieczny przedszkolak” skierowana jest do 
najmłodszych uczestników ruchu drogowego, trzy- i czterolatków 
oraz ich rodziców. I jak przekonują się pracownicy ośrodka, nie jest 
to grupa nieświadoma swojej roli w ruchu drogowym.

– Spotkania z tymi maluchami to 
przyjemność, ale i niemałe wyzwa-
nie. Czasem trudno nad nimi zapa-
nować, tyle mają do powiedzenia. 
I to wszyscy naraz – powiedział Zbi-
gniew Mazurkiewicz, z-ca dyrektora 
WORD-u w Radomiu, na spotkaniu 
w Niepublicznym Przedszkolu „Na-
sze Przedszkole” przy ulicy Osiedlo-
wej 9 w Radomiu.

Doświadczenie jednak robi swo-
je. Tak dyrektor Zbigniew Mazur-
kiewicz, jak i  pracownik Ośrodka 
Tomasz Sotowski, szybko znaleźli 
z  przedszkolakami wspólny język, 
tym bardziej, że obydwaj, w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu, zeszli do 
poziomu przedszkolaków, czyli za-

siedli między nimi. Prawie momen-
talnie zostali potraktowani przez 
maluchy jak „wujkowie”, którym 
„ma się tyle do opowiedzenia”. Ale 
wtedy, kiedy trzeba było, były grzecz-
ne i choć niecierpliwie, słuchały wy-
kładu. Przy każdym pytaniu w górę 
wędrowało dwadzieścia kilka rąk.

„Kto ma w  domu kotka, które-
mu w  ciemności świecą się oczy? 
Tłum rąk. A  kto ma pieska, któ-
remu można założyć odblaskową 
obrożę? Również tłum rąk. Wiecie 
jak nazywają się pasy na przejściu? 
Również tłum rąk i prawie chóral-
na odpowiedź „Zebra”. A  kto ma 
w domu zebrę? I tym razem, z roz-
pędu, w górę wędruje kilka rąk i roz-

lega się śmiech. Na kolejne pytanie, 
„kto z was przyjechał do przedszko-
la nie w foteliku z pasami”, również 
podniosło się kilka szczerych rąk. 
Była jednak i  alternatywa. – A  ja 
przyszedłem pieszo – pochwalił się 
jeden maluch.

Na zakończenie spotkania dyrek-
tor Mazurkiewicz ofi arował w pre-
zencie dzieciom odblaskowe małpki, 
a  przedszkolu również odblasko-
wego węża, wspomagającego zapa-
nowanie nad maluchami w czasie 
spaceru. Momentalnie odbyła się ge-
neralna próba jego użycia i możemy 
tylko dodać życzenia: „Bezpiecznej 
drogi z prezentami od WORD-u w  
Radomiu”.  JaL

Czasem trzeba przykucnąć przed słuchaczami, żeby być bliżej nich, 
tak jak zrobił to pracownik WORD-u w Radomiu Tomasz Sotowski Generalna próba odblaskowego węża

Myślę o nich każdego dnia...
W październiku 1942 roku, choć jeszcze nie zdawała sobie z tego sprawy, bo miała zaledwie trzy 
miesiące, skończył się świat Bożeny Winczewskiej. Świat, jakiego nawet jeszcze nie zdążyła poznać.

Maksymilian Szymański – „Re-
lampago” to człowiek bezpośrednio 
odpowiedzialny za śmierć 50 osób 
powieszonych podczas egzekucji 
w  Radomiu. Jak do tego doszło? 
„Relampago”, szef wywiadu obwo-
du koneckiego AK, od dłuższego 
już czasu był bliskim współpra-
cownikiem radomskiego gestapo. 
Posiadając niezbite dowody zdra-
dy, wydano wyrok na konfi denta. 
Rano, 29 września, w  podróż do 
Końskich udała się grupa likwida-
cyjna 6 akowców pod dowództwem 
ppor. Jerzego Żetyckiego „Andrze-
ja”. Już na dworcu w Radomiu za-
uważyli, że są obserwowani. Roz-
lokowali się w  przedziałach, tak 
żeby wzajemnie się osłaniać. „An-
drzej” umieścił pod ławką teczkę 
z 2 nowymi „Visami” prosto z ra-
domskiej Fabryki Broni. Podczas 
strzelaniny, jaka wybuchła przed 
obstawioną przez Niemców stacją 
Rożki, teczka została zapomniana. 
Znalazło ją gestapo. Idąc tropem 
nowiutkich „Visów” odkryli ich 
podwójną fabryczną numerację. 
To i  współpraca z  „Relampago” 
doprowadziło gestapo do konspi-
ratorów działających na terenie 

Fabryki Broni. Nastąpiły masowe 
aresztowania. Najpierw do więzie-
nia trafi ło 80 osób, w tym robotnicy 
fabryki broni i członkowie ich ro-
dzin. Kilka dni później w łapance 
przy dworcu kolejowym w Rado-
miu zatrzymanych zostało ok. 100 
przypadkowych przechodniów.

– Kiedy przyszli do nas – opo-
wiadała Bożena Winczewska-Bar-
tlewicz – drzwi otworzyła im moja 
siostra, dwuipółletnia wówczas 
Basia. (...) 13-letni Józio, jako prze-
wodnik chodził po domu i każdy 
kącik musiał Niemcom pokazać. 

Kiedy jeden z tych Niemców, którzy 
wpadli do naszego domu, zobaczył 
mnie w kołysce, wziął mnie na ręce, 
ściskał, całował... Widocznie miał 
dzieci. Mnie i  mojej siostrze nic 
nie zrobili. Gdyby nie jego miłość 
do swoich dzieci, pewnie by mnie 
zakatrupili. (...) Przyszli do nas 
i aresztowali ojca. On przeczuwał 
już chyba, co to oznacza. Chciał się 
pożegnać z żoną i córkami. Niemiec 
był nawet skłonny mu pozwolić, ale 
jeden Ślązak, obecny przy aresz-
towaniu, kopnął ojca i  krzyknął: 
„Won!”.

Bożena Winczewska zna te wy-
darzenia z  opowieści innych lu-
dzi. Sama by ich nie zapamiętała. 
– Patrzę na tę moją piękną ciotkę, 
Adę Winczewską, którą powieszo-
no w ciąży. Jak szła na szubienicę, 
dziecko skakało jej w  brzuchu – 
opowiadała Bożena Winczewska 
ze łzami w oczach.

W  egzekucjach, jakie mia-
ły miejsce w  Radomiu w  dniach 
12–15 października 1942 roku, na 
terenie Fabryki Broni, przy ulicach 
Warszawskiej i Kieleckiej oraz przy 
stacji w Rożkach, w ciągu czterech 
dni powieszono 50 osób.

Przy ulicy Warszawskiej, na 
skwerze, stoi pomnik głaz. Obok 
niego spoczywa tablica z napisem: 
„15.X.1942 r. Zginęli na szubienicy 
z rąk niemieckiego najeźdźcy oby-

watele Radomia.” Wśród znajdują-
cych się na niej nazwisk wymienio-
ne są Stanisława Winczewska i Ada 
Winczewska. Trzy dni wcześniej, 
12 października, przy stacji kole-
jowej w Rożkach, zginęli w egze-
kucjach Jan i Henryk Winczewscy. 
Najmłodszy brat pani Bożeny, Jó-
zio, został rozstrzelany w lochach 
gestapo przy ulicy Kościuszki 
19 lutego 1943 roku.

– Nas, mnie i moją siostrę Basię 
uratował doktor Adolf Tochterman. 
Zrobił nam kropki na twarzach 
i wmówił Niemcom, że mamy tyfus, 
czy ospę – powiedziała pani Bożena. 

(Relacje Bożeny Winczewskiej pochodzą 
z opracowania Samotność tych, którzy 

zostali wydanej nakładem Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Radomiu i Ludwig-Er-
hard-Berufskolleg z Paderborn.)

Radomska młodzież pamięta o tragedii pani Bożeny (foto: Grzegorz Danilczuk)

Pomnik przy ulicy Warszawskiej
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 Uroczyście, z powagą, kończyła obrady październikowa sesja Rady Powia-
tu w Radomiu. Rezygnującym z kandydowania życzono spokoju i zdrowia, 
kandydującym – sukcesu. Nikt nie mówił, nie sugerował, że jest to sesja przed 
zmianą warty nie tylko za prezydialnymi stołami.

 Nie było tajemnicą, że dotychczasowy wicestarosta radomski Leszek 
Margas ma się ubiegać o fotel wójta gminy Zakrzew. Na sesji pożegnalnej jej 
przewodnicząca Teresa Bartosiewicz życzyła mu sukcesu. Życzenie przyjął 
w spokoju. Być może zdawał sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Los, choć 
chyba raczej popularność w tej gminie, były czynnikami sprzyjającymi. Panie 
Leszku, gratulujemy!

 Srebrzysta elewacja, będącej na ukończeniu hali widowiskowo-sportowej 
w Radomiu, zlewa się jesienią z kolorem chmur. Nie widać też, co się dzieje 
wewnątrz. Wykonawcy mają oddać ją do użytku 12 listopada. Czas nagli, 
a kapryśna pogoda też nie jest czynnikiem sprzyjającym.

 Na imprezach XXX Radomskich Dniach Techniki pojawiali się też studenci 
z wydziałów transportu i elektrotechniki, czy mechanicznego Uniwersytetu 
Techniczno– Humanistycznego w Radomiu. Na wstawki urozmaicane na ogół 
poważne tematy, reagowali rozbawieniem i śmiechem.

 „Stoi ułan na widecie...” nuco-
no w legionowej pieśni. Niestety, 
w dzisiejszych, prozaicznych cza-
sach ułan może stanąć jedynie 
w kolejce. W takiej właśnie sytu-
acji zastaliśmy, podczas rejestra-
cji uczestników VI Konferencji 
z  cyklu „Lokalne Partnerstwo” 
organizowanej przez PUP w Ko-
zienicach, naszego znajomego 
ułana Pawła Kibila ze Szwadronu 
Ziemi Kozienickiej im. majora 
Jerzego Sas-Jaworskiego.

 Czyli od lewej Przemysław i  Bartosz 
Bednarczyk. Tak to bywa w życiu, że młod-
szy dyryguje, a starszy maszeruje. I tak też 
właśnie było na polu wsi Brzustów, w czasie 
inscenizacji z okazji 104. rocznicy bitwy pod 
Laskami – Anielinem. Przemysław, autor 
scenariusza i  reżyser inscenizacji, komen-
tował wydarzenia na polu i wydawał aktorom 
polecenia, a jego starszy brat, Bartosz, wraz 
z dowodzoną przez siebie piechotą, musiał 
je wykonywać. Nie było to łatwe, bo musiał 
przegrać bitwę i  pójść do niewoli. Tak to 
bywa, jak pozwoli się na za wiele młodszemu 
bratu, który wspomaga się historią.

 Uczniowie włączają się do unowocześniania czynności użytecznych na co dzień. Widać to po laureatach eli-
minacji okręgowych krajowego konkursu pod nazwą „Młody innowator”. Jurorzy nagrodzili 3 projekty zgłoszone 
przez uczniów PSP nr 5 w Pionkach. Uczennice Weronika Kędziora i Zuzanna Wilczyńska nagrodzono za pracę 
o groźnej i tajemniczej nazwie „Wyrzutnia wodna”. Filip Jaroszek i Jakub Kowalski zdobyli nagrodę za „Klapko-
-błysk”. A Julita Suchecka, Milena Grzyb, Jakub Towarek, Bartłomiej Soból, Dawid Sygocki i Michał Nowakowski 
za „Home meal”. Podczas XXX Dni Techniki w Radomiu, ci z podstawówki byli honorowani przez NOT na równi 
z projektami renomowanych „bud” radomskich – Zespołu Szkół Elektronicznych i Zespołu Szkół Technicznych. 

 Sieć barów „Bolek 
i  Lolek” w  Radomiu, 
obok innych placówek 
gastronomicznych, ser-
wowała smakowitości 
na XXX Radomskich 
Dniach Techniki. Coś mi 
się widzi, że widoczne na 
fotce atrakcyjne panie za-
chęcają do „Bolka i Lol-
ka” przy ul. Struga 60… 
Warto sprawdzić.

P O ( d ) G L Ą D Y

Przed... zmianą warty

W drodze do Zakrzewa

Ułan w kolejce

Bracia B.

Szkolni innowatorzy
Hala w... obłokach

Po studencku...

Zachęcają...


